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Основні наукові результати 
Розроблено методологію створення, впровадження та функціонування систем управління 

якістю вищих навчальних закладів України, що охоплює сукупність методів, моделей, підходів, 
принципів, на основі яких обґрунтовані основні напрямки, цілі та завдання побудови, створення 
та впровадження систем управління якістю у вищих навчальних закладах, типові процеси освіт-
ньої, наукової та забезпечувальної діяльності, організаційну структуру системи управління якіс-
тю, структуру і зміст нормативної та робочої документації, рекомендації щодо формування полі-
тики вищого навчального закладу у сфері якості підготовки фахівців з вищою освітою різних 
освітньо-кваліфікаційних рівнів. Розроблена методологія відповідає світовому рівню науково-
технічного розвитку в сфері менеджменту якості підготовки фахівців з вищою освітою різних 
освітньо-кваліфікаційних рівнів та відповідає вимогам міжнародних стандартів ISO серії 9000. На 
основі створеної методології розроблено та впроваджено пілотний проект системи управління 
якістю вищого навчального закладу на базі Національного авіаційного університету (НАУ). 

Практична цінність 
Рекомендації щодо політики вищого навчального закладу у сфері якості підготовки фахі-

вців з вищою освітою різних освітньо-кваліфікаційних рівнів, а також методологія з технічного 
регулювання розробки та забезпечення функціонування СУЯ вищих навчальних закладів Укра-
їни, яка охоплює типові процеси, структуру СУЯ, структуру і зміст нормативної та робочої до-
кументації, будуть використовуватися ВНЗ України при створенні, впровадженні та сертифіка-
ції власних СУЯ. 

Пілотне впровадження елементів СУЯ у вищому навчальному закладі дозволило практич-
но оцінити результати виконання НДР з метою оцінки вірності, ефективності проектних рішень, 
припущень та сформулювати пропозиції щодо внесення коригуючих дій та забезпечило успішну 
сертифікацію системи управління якістю НАУ, яку проводили провідни аудитори міжнародного 
органу з сертифікації "БЮРО ВЕРИТАС СЕРТИФІКЕЙШН УКРАЇНА" та отримати відповідний 
сертифікат міжнародного зразка. Результати НДР можуть бути використані при створенні багато-
рівневої ієрархічної системи управління якістю діяльності ВНЗ України, до якої входять СУЯ 
ВНЗ, система управління якістю Міністерства освіти і науки України як органа державного регу-
лювання в сфері освіти. Результати НДР можуть бути використані при розробці Програми та пла-
нів впровадження СУЯ в державну освітню діяльність та навчальні заклади України. 
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