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РІВЕНЬ ВПЛИВУ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ДОБРОБУТ ОСОБИ, ЯКА ЇЇ 

ЗДОБУЛА: РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ ЛАТВІЙСЬКИХ СТУДЕНТІВ  
 

Проблематика державного управління якістю вищої освіти та з’ясування її зв’язків з 

добробутом особистості (суспільства) постійно перебуває у фокусі наукової уваги 

дослідників. У межах державноуправлінської науки відповідні питання були розглянуті у 

роботах Т. Гладкої, С. Домбровської, С. Крисюка, Т. Куренної, В. Лугового, Т. Лукіної, 

Ю. Молчанової, В. Мороза, Р. Науменко, Л. Паращенко, О. Поступної, В. Садкового, Н. 

Синициної та багатьох інших вчених. Окремі питання порушеної вище проблематики знайшли 

своє відображення у межах деяких з наших попередніх публікацій [1, 2]. 

Дослідження проблематики зв’язку (взаємообумовленості) між рівнями освіти та 

добробуту особистості (населення) може бути здійснено у тому числі і за допомогою методу 

експертного опитування. Автори цієї публікації провели достатньо масштабне за колом свого 

охоплення анкетування «Оцінка якості вищої освіти», участь в якому у якості респондентів 

взяли громадяни України, Латвії та Китаю. Нашими партнерами у проведенні дослідження 

виступили Балтійська Міжнародна Академія (м. Рига, Латвія) та Іститут міжнародної та 

порівняльної освіти Пекінського нормального університету (м. Пекін, Китай).  

На цей час, нами було оброблено лише ті анкети, які були заповнені респондентами з 

Латвії, а отже нижче поданий аналіз не є повним та може розглядатись лише в контексті 

окремих характеристик для конкретної країни. Вибір у якості дослідження саме Латвії 

обумовлено тим фактом, що ця країна, з одного боку, має досвід перебування в СРСР (тут ми 

звертаємо увагу на деякі спільні характеристики в системах вищої освіти України та Латвії на 

початку їх реформування після руйнування СРСР), а з іншого – має позитивні результати 

інтеграції в Європейський простір вищої освіти (ЄПВО). Отже, аналіз відповідей латиських 

студентів сприяє оцінюванню потенціалів використаних свого часу Латиським Урядом заходів 

щодо реформування системи вищої освіти та визначенню найбільш перспективних векторів 

розвитку вітчизняної моделі системи вищої освіти. Іншими словами, наявність результатів 

аналізу думки прибалтійських студентів дозволяє дослідникам проблематики державного 

управління якістю вищої освіти не лише «зазирнути у майбутнє» та мати уявлення про 

ефективність використання тих чи інших механізмів державного управління якістю надання 

освітніх послуг ЗВО, а і своєчасно скорегувати зміст та напрями реформування вітчизняної 

системи вищої освіти. 

Проведення дослідження «Теорія і практика забезпечення якості вищої освіти: 

педагогіка, психологія і управління» відбулось під час виконання програмних заходів 

стажування наукових та науково-педагогічних працівників Національного університету 

цивільного захисту України в БМА (21.04.2018 – 02.05.2018). Серед запропонованих до 

опитування питань, авторами дослідження були передбачені у тому числі й ті, фокус уваги в 

яких зосереджувався на з’ясуванні рівня залежності між якістю вищої освіти на добробутом 

особи. Іншими словами, респонденту було запропоновано оцінити рівень впливу якості вищої 

освіти на добробут особи яка її здобула. Отримані нами під час обробки анкет результати 

наведено на рисунку 1. 

Висновки. За результатами аналізу відповідей респондентів можемо сформулювати такі 

основні висновки.  
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По-перше, Латвія не є країною яка перебуває у стані перманентних трансформаційних 

перетворень, а отже отримані внаслідок опитування її громадян результати, можуть бути 

розглянуті лише в контексті аналізу рівня взаємозалежності між якістю вищої освіти та 

добробутом осіб які її здобули, який характеризує зв’язок між відповідними феноменами у 

країні з високим рівнем розвитку ринкових та суспільних інституцій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

По-друге, переважна більшість респондентів не лише визначає наявність зв’язку між 

якістю вищої освіти та добробутом особи яка її здобула, а й оцінює його на достатньо 

високому рівні. Такий результат є цілком очікуваним, адже рівень заробітної плати осіб які 

мають якісну вищу освіту, як правило, вище ніж рівень заробітної плати тих осіб, які її не 

мають.  
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З МІЖНАРОДНОЇ 

КОМУНІКАЦІЇ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ 
 

Сучасні виклики глобалізації, інтернаціоналізації та економічної інтеграції, 

багатовекторність розвитку суспільних відносин, нові загрози міжнародній безпеці та внутрішній 

стабільності держав, руйнування та зміцнення зв’язків з іншими країнами зумовлюють потребу у 

висококваліфікованих фахівцях, які працюють у сфері міжнародної комунікації для ефективного 

захисту інтересів держави у міжнародному середовищі. Основними напрямами професійної 

діяльності таких фахівців є: планування і реалізація комунікативних стратегій у міжнародних 

відносинах (піар-кампанії, кризові комунікації, публічна дипломатія, іміджмейкінг, брендінг); 

проведення інформаційно-аналітичних досліджень; розробка матеріалів щодо 

зовнішньополітичної діяльності держави в умовах інформаційних викликів; аналіз і 

прогнозування міжнародних подій та поведінки суб’єктів міжнародних відносин; організація 

роботи прес-служб і відділів комунікацій; управління інформаційними ресурсами, розробка і 

реалізація інформаційної політики держави; надання консалтингових послуг в усіх сферах 

життєдіяльності; підготовка інформаційних та аналітичних матеріалів для масмедіа тощо. 
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Рис.1 – Рівень впливу якості вищої освіти на добробут особи яка її здобула (за результатами 

аналізу опитування латиських студентів) 
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