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Проведено всебічний аналіз стану і перспектив розвитку відомчої системи освіти для підготовки фахів-
ців, здатних на рівні сучасних вимог виконувати на високому професійному рівні складні завдання. У роботі 
досліджено взаємодію результатів тестів ЗНО та успішності за два роки навчання курсантів УДФСУ. Про-
аналізовано фактори, які впливають на якість успішності в сучасних умовах. Оцінено ефективність взаємодії 
сертифікатів ЗНО та балом вступних випробувань. 
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ВНО: РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Проведен всесторонний анализ состояния и перспектив развития ведомственной системы образования 
для подготовки специалистов, способных на уровне современных требований выполнять на высоком про-
фессиональном уровне сложные задачи. В работе исследовано взаимодействие результатов тестов ВНО и 
успеваемости за два года обучения курсантов УДФСУ. Проанализированы факторы, влияющие на качество 
успеваемости в современных условиях. Оценена эффективность взаимодействия сертификатов ВНО и бал-
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Постановка проблеми. У сучасному світі 
підвищення якості, доступності, ефектив-
ності освіти, її неперервний та інноваційний 
характер, зростання соціальної мобільності 
та активності молоді роблять систему освіти 
важливим фактором забезпечення економіч-
ного зростання.

Значне зростання мережі організацій 
вищої освіти і кількості реалізованих освітніх 
програм привів до «розмивання» профіль-
ної підготовки в галузевих вишах, де більше 
половини прийому проводиться на непро-
фільні напрями навчання. При цьому анало-
гічні «непрофільні» програми реалізуються в 
розташованих поруч університетах. У недер-

жавному секторі найпоширеніші напрями 
підготовки, за якими пропонується отримати 
диплом, – економіка, юриспруденція і менедж-
мент. При цьому понад 80% студентів навча-
ються на заочній формі. Аналогічна картина 
склалася у більшості філій державних вишів. 
У результаті багато українських вишів, не 
тільки приватні, перестали орієнтуватися на 
реальні потреби суспільства і роботодавців.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Сьогодні на всіх рівнях стверджуються посту-
лати про цінність інформації, кадрів, інтелек-
туалізму, оскільки, за прогнозами багатьох 
провідних вчених, нове століття буде насам-
перед віком освіти. 



1410

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Проблеми управління освітою нашли відо-
браження в роботах вітчизняних та зарубіжних 
дослідників, таких як В. Андрущенко, І. Алекса-
шина, Г. Балл, В. Бевз, В. Безрукова, М. Беру-
лава, В. Бобров, Н. Воскресенська, К. Воли-
нець, Р. Гуревич, А. Данилюк, О. Дубасенюк, 
Л. Каніщенко, Б. Комісаров, О. Кульчицький, 
С. Клепко, І. Козловська, Я. Кміт, В. Ільченко, 
Е. Лузік, М. Махмутов, В. Моргун, А. Пінський, 
Л. Тарасов, Ю. Тюнников, А. Усова, А. Хрип-
кова та ін. 

Аналіз якості системи вступу до закладу 
вищої освіти (далі ЗВО) на основі зовнішнього 
незалежного оцінювання (далі ЗНО) свідчить 
про зростання інтересу науково-педагогічних 
працівників до використання інноваційної 
процедури під час зарахування до ЗВО. Вод-
ночас дослідження якості системи вступу до 
ЗВО на основі ЗНО розкрито й обґрунтовано 
ще недостатньо.

Формування цілей статті. Цілями статті 
є здійснення моніторингу системи вступу до 
закладу вищої освіти в контексті формування 
правових засад через визначення шляхів 
удосконалення зовнішнього незалежного оці-
нювання абітурієнтів та успішності курсантів 
першого курсу Університету державної фіс-
кальної служби України.

Для реалізації цілей необхідно було вирі-
шити низку завдань:

– вдосконалення наявної системи та під-
готовки пропозицій щодо створення наці-
ональної системи якості вступу до ЗВО на 
основі ЗНО;

– оцінити ефективність її запровадження з 
погляду об'єктивності, справедливості і забез-
печення однакового доступу до вищої освіти.

Виклад основного матеріалу. В Україні 
формується система моніторингу і визначення 
рейтингу вищих навчальних закладів, яка 
використовує під час оцінювання діяльності 
міжнародні показники (індикатори), а також 
є національна система моніторингу якості 
та визначення рейтингу вищих навчальних 
закладів з метою прийняття управлінських 
рішень. Через реформування національної 
системи вищої освіти і професійної підготовки 
своїх громадян будь-яка країна у порівняно 
короткий термін може стати світовим лідером.

Отже, система вищої освіти сьогодні є дуже 
складною і взаємодіє з політичними, економіч-
ними, культурними та соціальними системами. 
У цих умовах вона не може бути пасивною, а 
має суттєво і динамічно впливати на довкілля 
та формувати цивілізоване, демократичне, 
конкурентоспроможне правове поле. 

Демократичні засади ґрунтуються на поло-
женнях Закону України «Про вищу освіту»: 
вища освіта – це рівень освіти, який здобува-
ється особою в результаті послідовного, сис-
темного та цілеспрямованого процесу засво-
єння змісту навчання; ґрунтується на базовій 
та повній загальній середній освіті; завершу-
ється здобуттям особою академічної або (та) 
професійної кваліфікації за підсумками дер-
жавної атестації в акредитованому закладі; 
система вищої освіти – це заклади вищої 
освіти, наукові, науково-методичні і методичні 
установи, науково-виробничі підприємства, 
державні і місцеві органи управління та само-
врядування в галузі вищої освіти, а також 
зв`язки між ними [1]. 

Слід зазначити, що термін «моніторинг 
діяльності вищих навчальних закладів» транс-
формувався в термін «моніторинг ефективності 
вузів» і це «кліше» зберігається досі. Прове-
дення моніторингу системи освіти являє собою 
систематичне стандартизоване спостереження 
за станом освіти і динамікою змін його резуль-
татів, умовами здійснення освітньої діяльності, 
контингентом студентів, навчальними та поза-
навчальними досягненнями студентів, профе-
сійними досягненнями випускників вузів, що 
здійснюють освітню діяльність, станом мережі 
вишів, що здійснюють освітню діяльність.

Однією з особливостей сучасних тенденцій 
розвитку системи вищої освіти у контексті сві-
тових та євроінтеграційних процесів є необ-
хідність підвищення її якості.

Будучи інтегральною характеристикою сис-
теми освіти, якість освіти відображає ступінь 
відповідності реальних освітніх результатів, 
що досягаються, нормативним вимогам, соці-
альним і особистісним очікуванням. Необхід-
ність забезпечення якості освіти відтак відпо-
відає інтересам як окремих освітніх закладів 
і здобувачів освіти, роботодавців і зовніш-
ніх стейкхолдерів, так і всього суспільства. 
Наскрізність означеної проблематики прояв-
ляється у реалізації відповідних програм на 
галузевому, регіональному, національному 
і міжнаціональному рівнях, а також на рівні 
окремих навчальних закладів. Тому забезпе-
чення якості освіти сьогодні вважається цен-
тральним завданням усіх інституційних змін 
у сфері освіти, а тому нерозривно пов’язане 
з питаннями управління. Як зазначається у 
Національній стратегії розвитку освіти в Укра-
їні на 2012–2021 роки, «якісна освіта є необ-
хідною умовою забезпечення сталого демо-
кратичного розвитку суспільства, консолідації 
усіх його інституцій, гуманізації суспільноеко-
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номічних відносин, формування нових життє-
вих орієнтирів особистості» [2].

Отже, система освітнього процесу склада-
ється з елементів, що взаємозв’язані, та впли-
вають один на одного, формуючи її якість. 
Застосуємо системний підхід для спрощення 
аналізу впливу та взаємозв’язку компонентів 
цієї системи і розглянемо освітні процеси, що 
відбуваються у цій системі. Ці процеси тради-
ційно поділяються на: вхідні (зовні системи), 
процеси всередині системи, вихідні (зовні 
системи), дія зворотного зв’язку. 

Одним із факторів конкурентоспромож-
ності країни на світовому рівні є підвищення 
якості підготовки фахівців. Загальновизна-
ним є той факт, що від якості вищої освіти в 
країні залежить її майбутнє, оскільки система 
вищої освіти формує найважливіше багатство 
держави – людський потенціал. Тому цілком 
справедливим є твердження, що підвищення 
якості вищої освіти і його вплив на розвиток 
економіки повинно стати стратегічним націо-
нальним пріоритетом України. 

У сфері вищої освіти України нині немає 
жодної системи якості, що сертифікована в 
державній системі сертифікації. Зрозуміло, 
що насамперед це пов’язано з добровільністю 
сертифікації систем якості вишів. По-друге, 
це свідчать про надзвичайну актуальність 
питання впровадження систем якості у вищих 
учбових закладах України.

Нині продовжується обговорення щодо 
запровадження зовнішнього незалежного оці-
нювання, яке передбачає умови прийому на 
навчання до вищих навчальних закладів.

Проблема збалансування ринку освітніх 
послуг і ринку праці не може бути вирішена 
без участі держави. На часі – вироблення 
прогнозу потреби у висококваліфікованих 
робітниках та спеціалістах щонайменше на 
п’ять років як на державному, так і на регіо-
нальному рівнях, формування бази даних про 
випускників ЗВО, стимулювання профорієн-
таційної роботи серед молоді. Держава пови-
нна стимулювати різноманітні форми співп-
раці між ЗВО і бізнесом. Орієнтуючи ЗВО на 
врахування запитів роботодавців, важливим 
завданням держави є недопущення дефунда-
менталізації вищої освіти [3, с. 21].

Університет державної фіскальної служби 
України як заклад вищої освіти системи ДФС 
України покликаний забезпечити реалізацію 
державної політики у сфері юридичної освіти, 
зокрема в підготовці, перепідготовці та під-
вищенні кваліфікації для органів і підрозділів 
ДФС України.

Дослідження проводилося на основі показ-
ників вступної кампанії 2016 року до вищих 
навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації 
за відомостями, що подавалися до інформа-
ційної системи «Конкурс», та результатами 
екзаменаційної сесії першого курсу факуль-
тету підготовки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації працівників податкової міліції 
Університету державної фіскальної служби 
України. Для досягнення поставленої мети 
використовувалися такі методи дослідження, 
як теоретичний аналіз та узагальнення пере-
дового педагогічного досвіду, тестування ЗНО 
та методи статистичного аналізу.

Вступ до ЗВО проходив шляхом скла-
дання екзаменаційних завдань, тобто серед 
абітурієнтів відбиралися найбільш здібні до 
отримання знань з конкретної спеціальності. 
І якщо раніше вимоги встановлював ЗВО, то 
тепер абітурієнт надає сертифікат зовніш-
нього незалежного тестування.

Проаналізувавши розподіл абітурієнтів 
за результатами ЗНО з української мови та 
історії України (рис. 1) можна сказати, що 
більшість абітурієнтів 40,48% набрали за 
результатами ЗНО 130–150 балів; 26,19% 
набрали за результатами ЗНО 120–130 балів 
та стільки ж відсотків 150–200 балів. Наймен-
ший відсоток – приблизно 7,14% з середнім 
балом 100–120. 

Навчальні досягнення курсантів факуль-
тету підготовки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації працівників податкової міліції 
Університету державної фіскальної служби 
України оцінюються за національною шка-
лою, 100-бальною шкалою та шкалою ЄКТС 
(табл. 1).

За період навчання курсанти факультету 
підготовки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації працівників податкової міліції 
Університету державної фіскальної служби 
України з «Історії України» отримали: 52,38 % 
це задовільно; 35,71 % – добре; 11,90 % – від-
мінно (таб. 2); з «Української мови» отримали: 
19,04 % це задовільно; 69,05 % – добре; 
11,90 % – відмінно (таб. 2).

За результатами дослідження спостеріга-
ється зниження рівня знань першокурсників. 
Оцінювання прогностичної валідності пока-
зало, відсутність кореляції між успішністю 
навчання студентів на першому курсі та 
результатів ЗНО (r = 0,21). Розрахована коре-
ляції успішності студентів 2018 року вступу 
до середнього балу атестату та суми серти-
фікатів ЗНО значно вища, коефіцієнти коре-
ляції r =0,39. Таким чином, врахування обох 
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показників (зважене середнє середнього балу 
атестату і сертифікатів ЗНО) суттєво підви-
щує прогностичну валідність критеріїв вступу 
до ЗВО, отже, й ефективність системи вступу 
до ЗВО (рис. 2).

Особливу увагу потрібно приділити дослі-
дженню використання результатів зовніш-
нього незалежного тестування для конкурс-
ного відбору абітурієнтів до ЗВО. Дослідження 

показало, що поряд із сертифікатами ЗНО 
потрібно вводити предметні тестування оці-
нювання здатності абітурієнта до навчання у 
ЗВО – так званого тесту загальної навчаль-
ної компетентності (ТЗНК). Дуже низькою є 
мотивація студентів до навчання. Це значною 
мірою пов’язано з відсутністю професійної орі-
єнтації учнів. За чинними правилами вступу 
до ЗВО документи можна подавати у декілька 

Рис. 1. Розподіл результатів ЗНО за 2016 рік з української мови та історії України за 2018 рік
Джерело: розраховано автором за даними [4–5]

 

# ПІБ Σ БДО ЗНО ЕКЗ Історія Українська 
мова

90 Архипов В. М. 122,45 7,5 78,45 36,5 50 53
76 Архипов С. М. 127,8 7,65 82,9 37,25 50 62
2 Банна Т. В. 165,95 9,2 114,75 42 90 93

18 Безверхий Д. І. 152,95 8,65 106,8 37,5 62 72
14 Богуславська А. О. 154,65 8,8 113,6 32,25 71 64
19 Босак І. А. 152,7 9,8 117,65 25,25 60 85
28 Ващенко В. В. 148,45 8,9 110,05 29,5 77 90
75 Велько О. Ю. 128,15 6,75 85,15 36,25 70 72
87 Волков Я. С. 125,2 7,6 81,1 36,5 66 81
23 Гончаренко В. А. 149,9 7,8 107,1 35 70 81
37 Грозний Р. Ю. 144,2 8,25 102,2 33,75 70 83
35 Гудзь І. Г. 145 9,2 102,8 33 80 93
16 Дейнега Б. М. 153,7 8,4 112,55 32,75 70 71
85 Денисюк А. Б. 125,7 8,3 80,4 37 70 71
51 Дідок М. В. 138,1 8 101,85 28,25 90 72
66 Зубенко Д. Є. 131,55 7,2 93,85 30,5 50 53
32 Каленюк Т. О. 147,55 9,1 99,45 39 90 91

109 Качанюк А. Е. 109,85 6,55 73,05 30,25 50 65
55 Ковалевська К. А. 136,6 8 95,35 33,25 59 71
46 Коваль В. Д. 140,05 7,9 94,65 37,5 50 51
17 Кошіль Я. С. 153,05 9,1 108,95 35 70 80
78 Кунченко І. А. 127,55 7,5 84,3 35,75 52 74

102 Лисогор Д. О. 115,6 7,95 72,9 34,75 50 70
89 Лихацький М. О. 123,35 6,3 87,05 30 51 67
64 Лихопой А. О. 132,1 9,05 94,3 28,75 90 81
56 Макаренко М. І. 135,6 8,5 95,6 31,5 60 70
29 Матвієць А. А. 148,15 8,35 102,55 37,25 70 70
83 Мельничук Б. А. 126,5 8,65 71,85 46 60 81
33 Мороз О. А. 147 8,45 99,3 39,25 60 66
12 Музиченко Я. В. 155,3 9,2 106,6 39,5 73 86

108 Науменко В. В. 110,45 7,5 72,2 30,75 65 71
86 Олізаровська А. Ю. 125,5 8,15 84,85 32,5 50 71
70 Оріщина Д. В. 129,55 8,6 87,45 33,5 57 76
63 Романенко Д. Р. 132,6 7,3 98,05 27,25 60 70
74 Сенюк Д. А. 128,4 8,5 76,9 43 51 70
3 Смірнова А. О. 163,45 9,15 112,3 42 85 88

10 Стегура В. М. 155,35 8,1 103,5 43,75 50 71
39 Сулима В. В. 143,55 8,95 98,6 36 90 82
62 Телега М. В. 132,6 7,95 89,65 35 55 73
7 Ткаченко Д. М. 158,7 9,25 121,95 27,5 75 70

11 Туровська А. С. 155,35 9,5 112,85 33 80 94
40 Шалюта В. А. 142,55 8,75 103,3 30,5 75 73  
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навчальних закладів. Це дуже прогресивне 
починання, яке розширює можливість абітурі-
єнтів, насправді приводить до того, що пла-
нується вступ на навчання на дуже відмінні 
один від одного напрями навчання: одночасно 
подаються документи в технічні та гуманітарні 
ЗВО [6, с. 46]. 

Як показав досвід минулого року, саме 
системні кроки, спрямовані на забезпечення 
прозорих процедур під час завершення 
навчання у школі й під час вступу до універ-
ситетів, втілені в ЗНО, є запорукою чесного 
моніторингу якості освіти на всіх її щаблях. 
Система «Конкурс», яка покликана бути 
гарантом прозорості вступної кампанії, як і 
раніше працює зі збоями. 

Подальше запровадження ЗНО потребує 
вдосконалення нормативно-правової бази, 
зокрема, внесення змін і доповнень до націо-
нального законодавства в галузі освіти в час-
тині включення основних норм, які формують 
правову базу зовнішнього незалежного оціню-
вання. 

Висновки. У суспільстві поступово утвер-
джується позитивне ставлення до ЗНО, 
довіра до його результатів і переконання, що 
відбір студентів на цих засадах став прозорі-
шим й об'єктивнішим. 

Статистичний аналіз справедливості сис-
теми вступу до ЗВО на основі ЗНО (рівності 
доступу до вищої освіти різних соціальних 
груп абітурієнтів) показав, що система вступу 
до ЗВО на основі ЗНО в основному забез-
печує рівність різних категорій громадян у 
здобутті вищої освіти. Водночас варто зазна-
чити, що ця система потребує удосконалення 
щодо випускників минулих років, оскільки їхня 
успішність вступу до університетів не задо-
вольняє критерію справедливості. З цією 
метою пропонується запровадження поряд 
із предметним тестуванням оцінювання здат-
ності абітурієнта до продовження навчання у 
ЗВО – так званого тесту загальної навчальної 
компетентності (ТЗНК).

Дослідження якості системи вступу до ЗВО 
на основі ЗНО доцільно продовжити у наступ-

Таблиця 1
Підсумки складання екзамену (заліку) 

Всього оцінок Сума 
балів 

Оцінка 
ЄКТС

Оцінка за національною шкалою
екзамен  

(диференційований залік) залік

2 90–100 A відмінно 5

зараховано
1 80–89 B добре 46 70–79 C
7 60–69 D задовільно 313 50–59 E

35–49 FX незадовільно 2 не зараховано0–34 F
Джерело: за даними [5]

Таблиця 2
Підсумки складання екзамену (заліку) 

Конкурсний бал, 
обчислюється 
як сума балів 

документа про 
освіту, сертифікатів 

ЗНО, вступних 
випробувань та 

додаткових балів

Кі
ль

кі
ст

ь 
ст

уд
ен

ті
в

П
ит

ом
а 

ва
га

, %

Іс
то

рі
ї У

кр
аї

ни

Кі
ль

кі
ст

ь 
ст

уд
ен

ті
в

П
ит

ом
а 

ва
га

, %

Ук
ра

їн
сь

ка
 

м
ов

а

Кі
ль

кі
ст

ь 
ст

уд
ен

ті
в

П
ит

ом
а 

ва
га

, %

100–120 3 7,14 50–59 14 33,33 50–59 3 7,14
120–130 11 26,19 60–69 8 19,05 60–69 5 11,90
130–140 7 16,67 70–79 12 28,57 70–79 19 45,24
140–150 10 23,81 80–89 3 7,14 80–89 10 23,81
150–200 11 26,19 90–100 5 11,90 90–100 5 11,90
Всього 42 100,00 Всього 42 100,00 Всього 42 100,00

Джерело: розраховано автором за даними [4–5].
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Рис. 2. Результати екзаменаційної сесії курсантів першого курсу  
факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації  

працівників податкової міліції НУ ДПС України
Джерело: розраховано автором за даними [4–5]

них роках з метою дослідження тенденцій і 
тим самим для отримання інформації для при-
йняття виважених рішень щодо вдосконалення 
наявної системи та підготовки пропозицій щодо 
створення національної системи моніторингу 
якості системи вступу до ЗВО на основі ЗНО 

та оцінити ефективність її запровадження з 
погляду об'єктивності, справедливості і забез-
печення рівного доступу до вищої освіти.

Таким чином, успішне функціонування 
вишів натепер неможливо без створення 
ефективного моніторингу якості освіти.
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