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США ТА УКРАЇНИ 
 

У даній статті порівнюються освітні системи Швейцарії, США та України, розглядаються особливості їх 

функціонування, управління, типи закладів, зміст навчальних програм, фінансування. Відмінними рисами є високий 

рівень децентралізації вищої освіти Швейцарії, США, тоді як українська вища освіта характеризується високою 

централізацією управління. Наступні відмінні риси – це різні типи вищих навчальних закладів, відмінності в змісті 

навчальних програм, академічна мобільність студентів і викладачів. Спільним є використання кредитних одиниць в 

системі освіти обох країн, а також в рамках всеукраїнської реформи освіти перевірку якості підготовки випускників 

шкіл проводять у формі тестів. 
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Постановка проблеми. Структура вищої 

освіти України побудована відповідно до струк-

тури освіти розвинених країн світу. Але досвід ін-

ших країн ніколи не буває зайвим. Цікавим буде 

порівняти системи освіти України та інших країн 

світу. Інтеграція України в світовий освітній про-

стір передбачає вивчення зарубіжного досвіду і 

впровадження найбільш цінних здобутків в укра-

їнську систему освіти. На сьогодні це питання є 

дуже актуальним, бо в системі вищої освіти від-

буваються трансформаційні та інноваційні про-

цеси. В цьому плані цікавим, на нашу думку, є до-

свід закордонних вузів, оскільки в системі вищої 

освіти Швейцарії та США впродовж останніх 

десятиріч відбуваються значні перетворення, які 

варті уваги, а також певні риси, які можуть бути 

використанні в освітньому просторі України. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Окремі аспекти функціонування європейської 

та американської вищої школи досліджувалися 

вітчизняними вченими: О. Зіноватна, Т. 

Олендр, О. Коваленко та інші. У цей час в 

американській науковій літературі існує низка 

різних точок зору про характер і наслідки 

трансформаційних процесів у вищих 

навчальних закладах США [5; 6; 7]. 

Мета статті. Розглянути основні відмінні та 

спільні риси системи освіти Швейцарії, США 

та України, дослідити  позитивні особливості 

європейського та американського досвіду, що 

обумовить нові можливості для використання 

прогресивних ідей в українському освітньому 

просторі. 

Основні результати дослідження. Для 

порівняння освітніх систем України, Швейцарії 

і США розглянемо такі особливості їхнього 

функціонування як управління, типи закладів, 

навчальні програми, фінансування. В Україні 

система управління вищою освітою відрізняється 

високим рівнем централізації. Усі вищі навча-

льні заклади України регламентовані єдиними 

принципами, нормами, стандартами, програма-

ми. Така система управління вищою школою 

була визначна першою освітянською рефор-

мою, що відбувалася у 1992-1995 роках мину-

лого століття. У цей період була розроблена і 

затверджена Державна програма “Освіта. Україна 

ХХІ століття”, яка й нині реалізується в україн-

ських закладах вищої освіти. Щодо систем ви-

щої освіти Швейцарії  і США, то їх характери-

зує великий ступінь децентралізації.  Наприк-

лад у США управління системою вищої освіти 

здійснюється на рівні штатів через такі вико-

навчі державні структури, як Рада управління 

чи Рада координації. В різних штатах їх функції 

значно відрізняються, однак загальним для усіх 

є підтримка стандартів вищої освіти на належ-

ному рівні через систему акредитації, а також 

фінансування державних вищих навчальних 

закладів і фінансовий контроль їх діяльності. В 

Україні ж реформи вищої школи, як правило, 

проводяться з ініціативи «зверху» і носять харак-

тер одноразової кампанії. Проведення реформ в 

централізованій системі управління освітою має 

як недоліки, так і переваги, а саме: їх ретельна 

підготовка (теоретичне дослідження проблеми, 

проведення експериментів, використання кращого 

досвіду).  

Наступна відмінна риса функціонування 

систем вищої освіти України, Швейцарії і США 

– це різні типи вищих навчальних закладів. В 

Україні встановлено 4 рівні акредитації: 
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 ВНЗ І рівня (технікум) – особи 

здобувають неповну вищу освіту та 

кваліфікацію молодшого спеціаліста, на базі 

базової загальної середньої освіти, особи 

здобувають повну загальну середню освіту та 

кваліфікацію молодшого спеціаліста; 

 ВНЗ ІІ рівня (коледж) – здійснюють 

підготовку фахівців за спеціальностями 

молодшого спеціаліста та за напрямами 

підготовки бакалавра; 

 ВНЗ ІІІ рівня (інститут, коледж як 

структурний підрозділ, технікум як 

структурний підрозділ) – здійснює підготовку 

фахівців за напрямами підготовки бакалавра; 

 ВНЗ IV рівня (університет, академія, 

інститут, коледж як структурний підрозділ, 

технікум як структурний підрозділ) – здійснює 

підготовку фахівців за напрямами підготовки 

бакалавра та спеціальностями магістра. 

В системі вищої освіти функціонують вищі 

навчальні заклади державної та інших форм 

власності.  

Найпоширенішими вищими навчальними 

закладами США є університети, коледжі та 

спеціалізовані інститути. В університетах 

Швейцарії поняття "акредитації" офіційно не 

існує. Натомість функції підготовки між ВНЗ є 

чітко розподіленими. Градація цих навчальних 

закладів, за вимогами до абітурієнта при вступі, 

така: коледжі, політехнічні школи, вищі 

спеціалізовані школи, інститути, університети. 

В українській системі вищої освіти традиці-

йними вважаються денна, вечірня й заочна фор-

ми навчання у закладах вищої освіти. Меншою 

популярністю користується екстернатна і дис-

танційна форма навчання. У США та Швейца-

рії навпаки дистанційне навчання є найбільш 

затребуваною формою навчання. На сьогод-

нішній день у США запроваджуються й інші 

форми навчання – «університет без стін», «нав-

чання на базі досвіду», кооперована освіта та ін. 

Навчання в «університеті без стін» будується 

на принципі участі студента в розробці власних 

навчальних програм і використанні різноманіт-

них і, навіть, ексклюзивних засобів, форм і 

методів навчання як у навчальному закладі, так 

і за його межами.  

Швейцарія також має ступеневу вищу освіту. 

Вища школа містить два сектори: університет-

ський та професіональний. Неуніверситетський 

тип є більш вузькопрофільним та тісно пов’яза-

ним з професійною діяльністю. Саме тут вищу 

освіту отримує більше чверті швейцарців. Ви-

ділені такі освітньо-кваліфікаційні рівні: 

молодший спеціаліст - це випускник коледжу 

після навчання протягом 3-4 років. Такі випуск-

ники мають якісну професійну підготовку та 

більш вузьку спеціалізації. Рівень бакалавра 

надають кращі в світі інститути готельного 

менеджменту та туризму, це 4-річна програма 

навчання, яка може становити і шість років, в 

залежності від факультету. Щодо ступеню 

ліценціата (Lizentiat) чи диплома (Diploma), 

який відповідає рівню магістра, то він може 

надаватися лише університетом. Наступний 

ступінь — докторант (PhD) — потребує ще 3 

років навчання. 

Щодо відмінностей в змісті навчальних 

програм вищої школи України, Швейцарії та 

США, то українські заклади вищої освіти в 

частині розробки навчальних програм керуються 

прийнятим у 2001 році «Комплексом норматив-

них документів для розробки складових системи 

стандартів вищої освіти». Даним документом 

регламентуються вимоги до освіти і професійної 

підготовки фахівців у закладах вищої освіти, що 

обумовлені ідеями і принципами ступеневої 

освіти. Так, вітчизняний стандарт на підготовку 

фахівців різних спеціальностей встановлює, що 

навчальний план підготовки бакалавра містить 

чотири цикли дисциплін: 1) гуманітарної та соці-

ально-економічної підготовки; 2) природничо-

наукової (фундаментальної підготовки); 3) профе-

сійної та практичної (професійно-спрямованої) 

підготовки; 4) вибіркові навчальні дисципліни. 

Щодо кількості навчальних дисциплін, їх перелік 

і розподіл за семестрами, то він є фіксованим. В 

американських університетах навчальні дисциплі-

ни згруповано у чотири блоки, аналогічні прий-

няті нині в Україні, однак у студентах США є мо-

жливість самостійно складати свій навчальний 

план і відвідувати навчальні курси за власним 

вибором [3]. З цією метою вищі навчальні заклади 

пропонують спеціальні каталоги, які виходять 

щорічно з переліком навчальних програм підго-

товки бакалаврів, магістрів та докторів наук за різ-

ними спеціальностями, що містять назви навчаль-

них дисциплін (і короткий опис їх змісту), а також 

перелік дисциплін, обов’язкових для отримання 

диплома певного освітнього рівня [4].  

Щодо Швейцарських вузів, то через те, що 

виші у цій країні підпорядковуються і федера-

льному уряду, і кантонам, єдиної освітньої 

програми у них немає. Обов'язковий мінімум 



№ 10 (31) жовтень 2019 р.   

 

39 

існує лише для інженерних факультетів, факу-

льтетів економіки, права, менеджменту, сільсь-

кого господарства та дизайну. Програми по 

всім іншим спеціальностям у різних кантонах 

суттєво відрізняються один від одного. 

Так, у країнах, що розвиваються переважають 

гуманітарні факультети, що пов’язано як з тим, що 

на них витрачається менше коштів, ніж на технічні 

та медичні. У розвинутих країнах часто існує 

певний дефіцит дослідницьких кадрів та 

висококваліфікованих інженерів. В Україні 

існують диспропорції у сфері вищої освіти, що 

пов’язано з непристосованістю сфери освіти до 

потреб економіки. Отже, ідеального стану у 

вирішенні проблеми не існує у жодній країні. 

Підготовка та перепідготовка кадрів на базі 

традиційної вищої освіти нерідко не задовольняє 

потреби надсучасних виробництв, тому корпорації, 

фірми а також професійні асоціації Швейцарії та 

США створюють власні центри для підвищення 

кваліфікації дипломованих спеціалістів (в Україні 

така практика не є поширеною).  

Згідно з Законом України «Про вищу освіту», 

в Україні можуть функціонувати вищі навчальні 

заклади державної, комунальної, приватної 

форм власності [2]. Одним з головних аспектів 

регулювання державою вищої школи виступає 

рівень фінансування. У Швейцарії та США роль 

міністерства освіти у більшості випадків полягає 

у фінансуванні вищих закладів освіти шляхом 

надання стипендій на навчання для студентів і 

грантів на наукові дослідження. В Україні для 

студентів, які навчаються за державним 

замовленням, навчання безкоштовне. Крім того, 

при успішному навчанні виплачується 

щомісячна стипендія за рахунок держави. Проте 

громадяни мають право навчатися за власні 

кошти та кошти роботодавців, спонсорів тощо.  

На відміну від України, у Швейцарії та США 

не існує єдиної системи прийому до ВНЗ. 

Залежно від рангу вузу, його місця 

розташування та інших умов набір до вузів 

здійснюється в широкому діапазоні: конкурс 

можу бути взагалі відсутнім, або навпаки дуже 

жорсткий критерій відбору. На думку багатьох 

педагогів вищої школи необхідно підходити 

більш ретельно до відбору абітурієнтів та 

здійснення цілеспрямованих заходів з 

управління навчальною діяльністю, вихованню 

в студентів прагнення до високого рівня 

професіоналізму і відповідальності за якість 

своєї підготовки. Необхідно приділити більше 

уваги посиленню індивідуального підходу при 

діагностиці готовності абітурієнтів до навчання 

у закладі вищої освіти.  

В умовах застосування нової методики 

прийому до закладів вищої освіти, перевірку 

якості підготовки випускників шкіл проводять 

у формі тестів, подібних американським тесту 

Академічних Здібностей (SAT) чи тесту для 

вступників до Американських Вузів (ACT). 

Результати цих тестів використовують в якості 

критеріїв для зарахування до вузів, а також для 

визначення джерела фінансування навчання 

студента. Відмінною особливістю американської 

та європейською вищої освіти, яка поки що не 

реалізується в України, є академічна 

мобільність студентів та викладачів.  

Висновки та пропозиції.  Порівняльна 

характеристика виявила збіг певних 

особливостей функціонування системи вищої 

освіти в Україні, Швейцарії та США, що 

говорить про високі темпи інтеграції 

національної освітньої системи у світову.  

Про якісні та кількісні характеристики 

можна сказати, що в країнах Швейцарії, США 

та України представлений досить широкий 

спектр закладів вищої освіти, напрямків підго-

товки, спеціальностей. Але в США і Швейцарії 

перевага надається дипломам державного зраз-

ка, а недержавні навіть не йдуть у порівняння 

(це стосується університетів). В Україні ж кіль-

кість недержавних університетів є невиправда-

но високою. Відповідно і дипломи наших фа-

хівців програють на фоні закордонних. Систе-

ми вищої освіти Швейцарії і США орієнтовані 

на власний ринок, спеціальності та напрямки 

підготовки вдосконалюються відповідно з 

потребами країн. Україна ж акцентує увагу на 

напрямках, що розвиваються в інших країнах, 

нехтуючи власними потребами. 

Отже необхідною умовою для України, у 

порівнянні з Швейцарією та США у галузі 

системи вищою освіти, є підвищення якості 

підготовки фахівців, шляхом розширення вже 

існуючих напрямків, часткової переорієнтації 

спеціальностей на державні потреби, більш 

суттєвої практичної бази студентів. 
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Chepeliev Oleksandr 

COMPARATIVE DESCRIPTION of HIGHER EDUCATION of SWITZERLAND  

THE USA AND UKRAINE 

The educational systems of Switzerland, USA and Ukraine are compared In this article, the features of their functioning, 

management, types of establishments, maintenance of on-line tutorials, financing, are examined. Distinguishing features is a 

high level of decentralization of higher education of Switzerland, USA, while Ukrainian higher education is characterized by 

high centralization of management. Next distinguishing features are different types of higher educational establishments, 

difference in maintenance of on-line tutorials, academic mobility of students and teachers. General is the use of credit units in 

the system of formation of both countries, and also within the framework of allukrainian reform of education quality of 

preparation of graduating students of schools control is conducted in form tests. 

Keywords: higher education, educational space, system of education, educational establishment, experience, general lines, university. 

 

Чепелев А.А. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ШВЕЙЦАРИИ, США И УКРАИНЫ 

В данной статье сравниваются образовательные системы Швейцарии, США и Украины, рассматриваются 

особенности их функционирования, управления, типы заведений, содержание учебных программ, финансирование. 

Отличительными чертами является высокий уровень децентрализации высшего образования Швейцарии, США, 

тогда как украинское высшее образование характеризуется высокой централизацией управления. Следующие 

отличительные черты - это разные типы высших учебных заведений, отличия в содержании учебных программ, 

академическая мобильность студентов и преподавателей. Общим является использование кредитных единиц в 

системе образования обеих стран, а также в рамках всеукраинской реформы образования проверку качества 

подготовки выпускников школ проводят в форме тестов. 

Ключевые слова: высшее образование, образовательное пространство, система образования, учебное заведение, 

опыт, общие черты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


