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ОСВІТНІЙ КОНСАЛТИНГ: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 
 

Анотація. Висвітлено поняття освітнього консалтингу, визначено критерії незалежного 

та кваліфікованого освітнього консалтингу, охарактеризовано перспективи його 

розвитку в Україні. 
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Що таке освітній консалтинг? На нашу думку, освітній консалтинг - це надання 

освітніх консультацій абітурієнтам, студентам, батькам абітурієнтів та студентів, 

освітнім закладам з питань, які пов’язані зі вступом та навчанням. Надання освітніх 

консультацій повинен здійснювати незалежний освітній консультант або працівник 

консалтингової компанії, яка спеціалізується на освітньому консалтингу.  

Критерії незалежного та кваліфікованого освітнього консалтингу: 

1) розкриває будь-яке питання всебічно, даючи комплексний аналіз проблеми, 

висвітлюючи як певні позитивні, так і певні негативні моменти; 

2) ніколи не підштовхує та не схиляє до того чи іншого рішення, він залишає за 

клієнтом право та обов’язок прийняття рішення; 

3) не містить моментів агітації стосовно вступу до певного навчального закладу, 

бо така посередницька функція має мало спільного з незалежним освітнім 

консалтингом. 

На сьогоднішній день в Україні освітній консалтинг ототожнюють із наданням 

консультаційних послуг в освітній сфері, яка орієнтована на освіту за кордоном. 

Консалтингові фірми такого напрямку здебільшого спеціалізуються на підготовці 

школярів і студентів до вступу до зарубіжних освітніх установ, а також допомагають у 

виборі тих чи інших навчальних закладів, надають повний спектр супровідних послуг – 

заповнення заявки, написання рекомендаційних листів, оформлення інших документів. 

Освітній консалтинг допомагає споживачам зорієнтуватися серед великої 

кількості можливостей і вибрати для себе прийнятний варіант. Річ у тому, що часто 

навчання за кордоном, чи це в Німеччині, Англії, Франції та інших країнах, є чимось 

нереальним для школярів, студентів та їх батьків через недостатню поінформованість. 

Освітній консалтинг дозволяє координувати отримання необхідної інформації з різних 

джерел і організувати інформаційне поле, де кожен охочий може отримати всю 

необхідну інформацію з мінімальними затратами часу. 

Якщо людина цілеспрямована, активна, з твердою життєвою позицією, бажанням 

розвиватися та удосконалюватися, то послуги з освітнього консалтингу допоможуть їй 

із великої кількості можливих варіантів вибрати найбільш прийнятний, який буде її 

влаштовувати та допоможе. здобути освіту як за кордоном, так і в Україні. 


