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— для магістерської дипломної роботи — 3,0.
Рейтингова система будується на базі кумулятивної оцінки

успішності студентів на протязі всього періоду навчання в уні-
верситеті. Індивідуальний рейтинг кожного студента визнача-
ється наприкінці семестру і навчального року шляхом підсумо-
вування рейтингових балів з усіх навчальних дисциплін, а також
балів, отриманих за курсові роботи, практику та, у разі підраху-
нку загального рейтингу випускників, магістерську дипломну
роботу.

Для відображення наукової та організаційно-суспільної робо-
ти студента у його індивідуальному рейтингу до загальної суми
балів варто додавати заохочувальні — за участь у студентських
олімпіадах, наукових конференціях, круглих столах, методологі-
чних семінарах, наукових гуртках, конкурсах наукових робіт; за
роботу в студентських організаціях тощо.

Таким чином, впровадження системи академічного рейтингу-
вання, на нашу думку, сприятиме підвищенню мотивації студен-
тів до активної та рівномірної навчальної роботи протягом семес-
тру щодо опанування фундаментальними та професійними
знаннями, уміннями і навичками; підвищенню ефективності са-
мостійної роботи студентів шляхом мотивації до накопичення
професійних знань, саморозвитку та самореалізації; виявленню
перспективних напрямів вдосконалення науково-методичної ро-
боти викладачів; підвищенню об’єктивності та прозорості оціню-
вання знань студентів.

Чернявська О. І., асистент
кафедри міжнародної економіки

ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ВИСОКОЇ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

В сучасних нестабільних умовах розвитку економіки забезпе-
чувати відкритість, прозорість та об’єктивність оцінювання якос-
ті навчальної роботи студентів надзвичайно складно без необхід-
ного належного фінансового забезпечення. Адже, як відомо,
освіта — це найкраща фінансова інвестиція в майбутнє, яка може
забезпечити чудові повернення як для індивідуумів, так і для су-
спільства. На практиці кожна держава розвиває стратегічне ба-
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чення системи вищої освіти та покращення її якості. В Україні
відповідність таких стратегічних перспектив системі державного
фінансування та організаційної системи дуже сильно відрізня-
ються, і багато стратегічних планів залишаються положеннями на
папері, а не керівництвом до дії.

На сьогодні всі структурні підрозділи, що мають можливість
забезпечити високу якість вищої освіти, потребують підтримки:
факультети, бібліотеки, лабораторії, комп’ютерні зали, також не-
обхідна допомога на відрядження, на проведення досліджень і т.
п. Усі ці елементи потребують фінансових ресурсів. Це в свою
чергу включає розвиток спеціальних фондів допомоги, політичне
лобіювання додаткової державної підтримки, заохочення грантів
та винагород для збільшення дослідницької бази, розвитку коме-
рційного і «квазі-комерційного» бізнесу, похідного від універси-
тетської інтелектуальної власності.

Для стимулювання підвищення якості освіти можна було б
вивчити досвід зарубіжних країн та застосувати деякі елементи
системи податкових пільг на освітні послуги, взявши за критерії
визначення розміру таких пільг рівень доходу претендента чи йо-
го сім’ї та успішність навчання. Гранти, спеціальні винагороди,
знижки в оплаті на навчання повинні застосовуватись як заохо-
чення для найталановитіших студентів, а кредити — як забезпе-
чення можливості здобути вищу освіту.

Таким чином, збільшення диференціації видів державної фі-
нансової допомоги студентам в Україні підвищило б освітній рі-
вень населення в країні та могло б стати значним стимулом еко-
номічного зростання нашої країни і на цій основі підвищення
конкурентоспроможності наших спеціалістів на світовому ринку
вищої освіти.
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