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Процес вдосконалення системи управління якістю освіти торкнувся
механізму трансформації взаємодії громадського сектору та держави через
удосконалення моделі державно-громадського управління й посилення взаємодії
усіх суб’єктів освітньої політики.
Аналітичний огляд освітніх систем восьми європейських країн
(Великобританія, Нідерланди, Польща, Словенія, Угорщина, Франція, Фінляндія,
Чехія) свідчить, що окрім Фінляндії, в усіх зазначених країнах для здійснення
державного контролю в галузі освіти створені центральні органи контролю,
переважна більшість яких є незалежними [1], а роль громадського сектору як
незалежних експертів вагома. Діячі інституту громадських експертів проходять
попередню підготовку, але рівень їх зацікавленості в якості зовнішніх
стейкхолдерів досі залишається дискусійним питанням. Це обумовлено тим, що
поряд із активною громадською позицією, активісти є діячами мистецтва, юристи,
економісти, освітяни та інші представники зацікавлених в розвитку певних
секторів, а також громадянського суспільства зокрема. Тому роль і місце
громадських організацій (ГО) в системі забезпечення якості освіти досі
залишається невизначеною, що й актуалізує тему дослідження. В Україні на 1
жовтня 2020 року діє 91460 громадських організацій та 1831 громадських спілок
[2]. Аналіз статутів деяких з них доводить, що ГО певною мірою пов’язані зі
сферою освіти, в тому числі, опікуються питаннями захисту права людини на
освіту, займаються підвищенням кваліфікації викладачів, тренінгами для вчителів
та інш, опікуються питаннями інтеграції українського громадянського суспільства
в європейський академічний, науковий та політичний простір. Деякі організації
ставлять завдання підвищення грамотності зацікавлених суб’єктів та
поінформованості спільноти з певних векторів розвитку країни. Наприклад, в 2020
році 2 ГО реалізовуватимуть освітні проєкти з питань Європейської інтеграції за
напрямом Жан Моне Програми Erasmus+ [3]. Завдяки таким проєктам, вивчаючи
законодавчу базу й успішний досвід, українські студенти, викладачі, дослідники та
громада загалом наближаються до європейських стандартів у різних галузях.
До переваг взаємодії з ГО є відносна оперативність дій, можливість
поєднання як юридичних, так і неюридичних засобів впливу для досягнення
більшого ефекту, відносна незалежність від інших стейкхолдерів у прийнятті
рішень. Так, неурядові організації прагнуть надати найкращі послуги для своїх
бенефіціарів та інших зацікавлених сторін. Залучені до співпраці з державним та
приватним секторами, вони все частіше намагаються продемонструвати, що вони
надають якісні послуги, здійснюють ефективний менеджмент навіть за складних
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Секція 7. ПЕРСПЕКТИВИ ВЗАЄМОДІЇ УНІВЕРСИТЕТУ, БІЗНЕСУ ТА ВЛАДИ
З ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇОСВІТИ

обставин. Через те, що контроль за їх діяльністю здійснюється в тому числі
організаціями-донорами, неурядовий сектор діє в досить прозорому полі та
відповідає не лише вимогам національного, а й міжнародного рівня, підтримує
ініціативи, на які зарегульований державний сектор потребує більше часу та
дозвільних документів. Наприклад, саме завдяки співпраці ГО та ЮНІСЕФ в тому
числі, стало можливим забезпечення доступу до освіти в умовах конфлікту, набула
розвитку підтримка інклюзивної освіти тощо.
Однак, сфера аналітики і досліджень, моніторингу освітньої реформи
залишається осторонь сфери інтересів. А експертиза, взагалі є штучним прикладом
ефективної взаємодії всіх стейкхолдерів на шляху забезпечення якості освіти. Тому
доцільним представляється залучення в якості дорадчих експертів активістів ГО до
процесу вдосконалення системи управління якістю освіти. Це сприятиме по-перше,
безперервності самовдосконалення галузі освіти через постійну участь експертів
під наглядом сторонніх спостерігачів в оперативних змінах; по-друге, формуванню
довіри до результатів самооцінки діяльності суб’єктів освіти; по-третє,
співвідповідності стратегій реаліям та вимогам громади за рахунок постійної
самооцінки; в четвертих, ефективному використанню ресурсів та піднесенню ролі
громади в забезпеченні її сталого розвитку.
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