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КОМЮНІКЕ

Всесвітньої конференції ЮНЕСКО
«Нова динаміка вищої освіти
і науки для соціальної зміни і розвитку»
(8 липня 2009 р.)
ПРЕАМБУЛА
Ми, учасники Всесвітньої конференції з питань
вищої освіти 2009, яка була проведена з 5 по 8 липня
2009 в Штаб-квартирі ЮНЕСКО в Парижі, визнаючи
незмінну доцільність результатів і декларацію Всесвітньої конференції з питань вищої освіти 1998 року,
зважаючи на результати і рекомендації шести регіональних конференцій (Cartagena de Indias, Macau, Дакар, Нове Делі, Бухарест і Каїр), а також обговорення
і результати цієї всесвітньої конференції, «Нова динаміка вищої освіти і науки для соціальної зміни і розвитку», приймаємо це комюніке.
Як суспільне благо і стратегічний імператив для
всіх рівнів освіти, і як основа для дослідження, інновації і творчості, вища освіта повинна бути справою
відповідальності і економічної підтримки усіх урядів.
Як підкреслюється в Універсальній декларації прав
людини, «вища освіта повинна бути однаково доступною усім на основі заслуг» (Стаття 26, параграф 10).
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Теперішній економічний спад розширив розрив у
доступі та якості між розвинутими країнами і країнами, що розвиваються, а також всередині країн, що
представляє додатковий виклик для країн, в яких доступ вже обмежено.
Ніколи в історії не було так важливо інвестувати у
вищу освіту, яка є основною силою для створення інклюзивного та різноманітного суспільства знань, та
сприяти дослідженням, інноваціям і творчості.
Минуле десятиліття засвідчує, що вища освіта і
дослідження сприяють викоріненню бідності, сталому розвитку і прогресу у напрямку досягнення міжнародно-узгоджених цілях розвитку, які включають
Цілі Розвитку Тисячоліття (ЦРТ) і Освіту для усіх
(ОДУ). Глобальний освітній порядок денний повинен
відображати ці реалії.
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
ВИЩОЇ ОСВІТИ
1. Вища освіта як суспільне благо є відповідальністю усіх заінтересованих сторін, особливо урядів.
2. Стоячи перед складністю теперішніх і майбутніх глобальних викликів, вища освіта має соціальну відповідальність для покращення нашого розуміння багатогранних проблем, які включають
соціальний, економічний, науковий і культурний
виміри і нашу здатність відповідати їм. Вона повинна привести суспільство до створення глобальних знань, які б відповідали глобальним викликам,
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між іншим викликам продовольчої безпеки, зміни
клімату, розподілу водних ресурсів, міжкультурного діалогу, запровадження відтворювальних джерел
енергії та охорони здоров’я.
3. Заклади вищої освіти, через їх основні функції
(дослідження, навчання і послуги громадськості), що
здійснюються в контексті інституційної автономії і
академічної свободи, повинні збільшити свою міждисциплінарну спрямованість і просувати критичне мислення і активну громадянську позицію. Це сприяло б
сталому розвитку, миру, добробуту і реалізації прав
людини, зокрема рівності статей.
4. Вища освіта повинна не тільки надавати тверді
навички для теперішніх і майбутніх поколінь, але й
має також сприяти освіті соціально відповідальних
громадян, які прагнуть до створення миру, захисту
прав людини і цінностей демократії.
5. Існує потреба в більшій інформації, відкритості
і прозорості щодо різних місій і роботи індивідуальних закладів.
6. Автономія — необхідна вимога для здійснення
інституційних місій через якість, відповідність, ефективність, прозорість і соціальну відповідальність.
ДОСТУП, СПРАВЕДЛИВІСТЬ І ЯКІСТЬ
7. За останні десять років, було докладено значних
зусиль для поліпшення доступу і забезпечення справедливості (рівності). Ці зусилля повинні докладатись і
надалі. Проте, лише тільки доступу не достатньо. Знач7

но більше має бути зроблено. Необхідно докласти зусиль для забезпечення успішності тих, хто навчається.
8. Розширення доступу стало пріоритетом у більшості країн-членів, і збільшення рівня участі у вищій
освіті є основною світовою тенденцією. Тим не менше, залишаються великі невідповідності, які є основним джерелом нерівності. Уряди і навчальні заклади
повинні заохочувати доступ жінок, їх участь і успішність на усіх рівнях освіти.
9. У розширенні доступу, вища освіта повинна переслідувати одночасно цілі рівності (справедливості),
відповідності і якості. Справедливість не є просто
справою доступу — ціллю має бути успішна участь і
завершення, одночасно забезпечуючи добробут студентів. Це повинно включати відповідну фінансову і
освітню підтримку особам з малозабезпечених і маргіналізованих верств населення.
10. Суспільство знань потребує різноманітності у
системах вищої освіти, з рядом навчальних закладів,
що мають різноманітні повноваження і відповідають
різним типам осіб, що навчаються. Крім державних
навчальних закладів, важливу роль відіграє приватна
вища освіта, що переслідує суспільні цілі.
11. Наша здатність реалізувати цілі Освіти для
усіх (ОДУ) залежить від нашою здатності відповідати
глобальній нестачі викладачів. Вища освіта повинна
підвищувати рівень підготовки викладачів, як до їх
працевлаштування, так і під час роботи, забезпечуючи учбовими планами, що надають викладачам можливість надавати студентам знання і навички, яких
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вони потребують у двадцять першому сторіччі. Це
вимагатиме нових підходів, зокрема відкритого і дистанційного навчання (ВДН) та інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ).
12. Підготовка осіб, що здійснюють навчальне
планування та проведення досліджень з метою покращення педагогічних підходів, також сприятиме досягненню цілей освіти для усіх.
13. Підходи відкритого і дистанційного навчання і
сучасні інформаційно-комунікаційні технології надають можливість розширити доступ до якісної освіти, особливо, коли до Відкритих Освітніх Ресурсів є
доступ у багатьох країнах і закладах вищої освіти.
14. Застосування інформаційно-комунікаційних
технологій у викладанні і навчанні має великий потенціал для збільшення доступу, підвищення якості і
успішності. Для того, щоб гарантувати, що запровадження ІКТ додасть цінності, навчальні заклади і
уряди мають працювати разом задля об’єднання досвіду, розробки стратегії і посилення інфраструктури,
особливо продуктивності.
15. Заклади вищої освіти повинні інвестувати у підготовку викладачів і штату для виконання нових функцій у системах навчання і викладання, що розвиваються.
16. Більший акцент на такі області як наука, технологія, інженерія і математика, а також суспільні і гуманітарні науки, є актуальним для усіх наших суспільств.
17. Крім відкритого доступу до наукової літератури, необхідно зробити результати наукових досліджень більш доступними через ІКТ.
9

18. Навчання, що пропонується закладами вищої
освіти, повинне як відповідати, так і передбачати соціальні потреби. Це включає просування досліджень
для розвитку і використання нових технологій і забезпечення надання технічного і професійно-технічного навчання, бізнес-освіти і програм навчання
впродовж життя.
19. Розширення доступу встановлює виклики до
якості вищої освіти. Забезпечення якості є актуальною функцією у сучасній вищій освіті, і вона має залучати усі заінтересовані сторони. Якість вимагає як
створення систем забезпечення якості, так і зразків
оцінювання та і просування культури якості в межах
вищих навчальних закладів.
20. Регуляторні механізми та механізми забезпечення якості, що сприяють доступу і створюють умови для завершення навчання, необхідно запровадити
для сектора вищої освіти в цілому.
21. Критерії якості мають відображати загальні цілі вищої освіти, зокрема виховання у студентів критичного і незалежного мислення та здатності до навчання впродовж життя. Вони повинні заохочувати
інновації і різноманітність. Забезпечення якості вищої освіти вимагає визнання важливості залучення і
збереження кваліфікованого, талановитого і відповідального науково-педагогічного штату.
22. Стратегії і інвестиції повинні підтримувати
широку різноманітність вищої/після середньої освіти
і науки — включаючи, але не обмежуючись університетами — і повинні відповідати потребам, що швидко
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змінюються, нових і різноманітних осіб, які навчаються.
23. Суспільство знань вимагає зростання диференціювання ролей у системах і закладах вищої освіти,
з центрами і мережами дослідницької відмінності, інновацій у навчанні/викладанні і нових підходів до соціального забезпечення.
ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ,
РЕГІОНАЛІЗАЦІЯ І ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
24. Міжнародна співпраця у вищій освіті повинна
бути заснована на солідарності і взаємній повазі, та
просуванні гуманістичних цінностей і міжкультурного діалогу. Як такий, вона має заохочуватися, не дивлячись на економічний спад.
25. Заклади вищої освіти у всьому світі мають соціальний обов’язок допомогти покласти край прірві у
розвитку, збільшуючи передачу знань через кордони,
особливо у напрямку до країн, що розвиваються, і,
працюючи над знаходженням спільних рішень, заохочувати кругообіг «мізків» та полегшувати негативний вплив відтоку «мізків».
26. Міжнародні університетські мережі і товариства є частиною цього рішення і допомагають посилити взаєморозуміння і культуру миру.
27. Товариства науковців і викладачів та студентські обміни просувають міжнародну співпрацю. Заохочення більш широко заснованої і збалансованої
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академічної мобільності має бути інтегрованим у механізми, які гарантують справжню багатосторонню і
багатокультурну співпрацю.
28. Товариства повинні сприяти створенню національних можливостей для знань в усіх залучених
країнах, забезпечуючи, таким чином, більш різноманітні джерела досліджень і виробництва знань
високого рівня якості на регіональному і світовому
рівнях.
29. Задля того, щоб глобалізація вищої освіти була
корисною усім, важливо забезпечити справедливість
у доступі і успішності, просувати якість і поважати
культурну різноманітність, а також національний суверенітет.
30. Глобалізація підкреслила потребу у створенні
національних систем акредитації і забезпечення якості, разом із просуванням створення між ними мережі.
31. Транскордонна вища освіта може зробити істотний внесок у вищу освіту, за умови, що вона надає
якісну освіту, сприяє академічним цінностям, підтримує відповідність і поважає основні принципи діалогу
і співпраці, взаємного визнання і поваги прав людини, різноманітності і національного суверенітету.
32. Транскордонна вища освіта може також створити можливості для шахрайських і низькоякісних
постачальників вищої освіти, яким необхідно протидіяти. Несправжні постачальники («ступеневі млини») є серйозною проблемою. Боротьба зі «ступеневими млинами» вимагає багатосторонніх зусиль на
національному і міжнародному рівнях.
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33. Нова динаміка перетворює ландшафт вищої
освіти і науки. Вона закликає до спільної дії і товариств на національному, регіональному і міжнародному рівні, для забезпечення якості і сталості систем
вищої освіти у всьому світі — особливо у регіоні
Нижньої Сахари в Африці, держав малого острова,
що розвиваються, та інших найменш розвинутих країнах. Це повинно також включати Південнопівденну і Північно-південно-південну співпрацю.
34. Більша регіональна співпраця бажана в таких
областях, як, наприклад, визнання кваліфікацій, забезпечення якості, управління, наука і інновації. Вища освіта має відображати міжнародні, регіональні і
національні виміри як у навчанні, так і дослідженні.
НАВЧАННЯ, ДОСЛІДЖЕННЯ І ІННОВАЦІЇ
35. Враховуючи потребу у збільшеному фінансуванні досліджень і розвитку у багатьох країнах, навчальні заклади мають шукати нових шляхів збільшити дослідження і інновації через багатосторонні
державно-приватні товариства заінтересованих сторін, які включають малі і середні підприємства.
36. Все більш і більш важко підтримувати здоровий баланс між фундаментальними і прикладними
дослідженнями через високий рівень інвестицій, необхідних для проведення фундаментальних досліджень, а також через виклик пов’язати глобальне
знання з місцевими проблемами. Системи дослідження потрібно організувати більш гнучко, щоб просува13

ти науку і міждисциплінарність в обслуговуванні суспільства.
37. Для якості і цілісності вищої освіти, важливо,
щоб академічний штат мав можливості для дослідження і навчання. Академічна свобода є фундаментальною цінністю, яка має бути захищеною у сьогоднішньому непостійному глобальному середовищі, що
розвивається.
38. Заклади вищої освіти мають шукати областей
дослідження і навчання, які можуть стосуватися проблем, пов’язаних з благополуччям населення, і становити міцну основу для науки і технологій на місцевому рівні.
39. Місцеві системи знань можуть розширити наше розуміння викликів, що з’являються; вища освіта
повинна створити взаємовигідні товариства (партнерства) з громадами і громадянським суспільством для
полегшення обміну і передачі відповідних знань.
40. Стоячи перед зростаючим дефіцитом ресурсів,
заінтересовані сторони заохочуються до вивчення і
інтенсифікації використання електронних ресурсів і
засобів бібліотеки для підтримки викладання, навчання і дослідження.
ВИЩА ОСВІТА В АФРИЦІ
41. Світова Конференція з Вищої Освіти 2009 надала спеціальну увагу викликам і можливостям для
пожвавлення вищої освіти в Африці — як важливого
інструменту для розвитку континенту. Проблеми,
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підняті для Африканської вищої освіти, є притаманними повсюди у цьому комюніке.
42. Учасники вітали рекомендації Дукарської регіональної попередньої конференції листопада 2008
року і відзначали прогрес, досягнутий, починаючи з
Світової Конференції з Вищої Освіти 1998 року —
особливо збільшення набору у вищу освіту. Учасники
підкреслили нагальну потребу протистояти викликам,
що з’явилися, які мають відношення до статевої та
расової нерівності, академічної свободи, відтоку «мізків» і відсутності підготовленості випускників для
ринку праці. Вони підкреслили нагальність ухвалення
нової динаміки в Африканській вищій освіті, що просувається у напрямку до всестороннього перетворення, щоб рішуче збільшити відповідність і чутливість
до політичних, соціальних і економічних реалій Африканських країн. Цей новий поштовх може забезпечити траєкторію у боротьбі з недостатнім рівнем розвитку і бідністю в Африці. Це вимагатиме приділяти
більшої уваги вищій освіті і дослідженню в Африці,
ніж було надано протягом останніх одинадцяти років.
Вища освіта в Африці повинна заохочувати добре
управління, засноване на здоровій відповідальності і
нормальних фінансових принципах.
43. Еволюція якісної Африканської вищої освіти і
сфери дослідження стимулюватиметься через інституційну, національну, регіональну і міжнародну співпрацю. Отже, існує потреба у стратегічній орієнтації
у напрямку до встановлення/зміцнення такої співпраці. Африканські країни з добре розвинутими систе15

мами вищої освіти повинні поділитися з тими країнами, які мають менше розвинуті системи. Ми повинні
бути рішучими у тому, щоб зробити Африканську
вищу освіту інструментом регіональної інтеграції.
44. Розвиток області вищої освіти в Африці також
буде прискорено встановленням механізму забезпечення якості на регіональному рівні. У зв’язку з чим,
ми наполягаємо на швидкому здійснені ініціативи
Африканської Асоціації Університетів (AAU), за підтримки UNESCO, щоб стимулювати створення національних, субрегіональних і регіональних систем забезпечення якості. Однаково, мобільність викладачів
і студентів в межах Африканського простору вищої
освіти заохочуватимуться через активне виконання
Конвенції Аруша із взаємного визнання дипломів,
свідоцтв і ступенів. Потрібно підкреслити необхідність створення Пан-Африканського Університету
для сприяння Африканській інтеграції.
45. Доступ: щоб відповідати вимогам швидкого
збільшення попиту на вищу освіту і дослідження в
Африці, існує нагальна потреба у диференційованих
закладах — від наукових університетах до політехнік
і технічних коледжів, з різноманітними програмами в
межах кожного закладу — щоб обслуговувати різні
типи осіб, що навчаються, а також потреби країни.
Попит на вищу освіту, що збільшується, навряд чи
буде задоволений лише традиційним аудиторним навчанням. Доведеться використовувати інші підходи,
такі як, наприклад, відкрите і дистанційне навчання
та навчання он-лайн, особливо в таких областях, як,
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наприклад, продовження дорослої освіти і підготовка
викладачів.
46. Відповідність навчального плану: ряд напрямків є критичними для диверсифікації Африканських
економік, проте вони ще не отримують необхідної
уваги. Вони включають сільське господарство, добича корисних копалин, навколишнє середовище, місцеві системи знань і енергію. Увага на цих областях у
вищій освіті може сприяти забезпеченню конкурентоспроможності Африканських економік.
47. Фінансування: освіта залишається суспільним
благом, проте необхідно заохочувати і приватне фінансування. Одночасно з тим, що необхідно докласти
усіх зусиль для державного фінансування вищої освіти, необхідно визнати, що державні фонди обмежені
і, можливо, не достатні для такого сектору, що швидко розвивається. Потрібно шукати інші формули і
джерела фінансування, особливо ті, що основані на
державно-приватній моделі співпраці.
48. Студентам необхідно надати право голосу в
управлінні вищої освіти на всіх рівнях.
49. Учасники висловили високу оцінку поточній
підтримці розвитку Африканської вищої освіти декількома країнами і організаціями. Вони також вітали
нові завірення, зроблені деякими новими партнерами,
особливо Китаєм, Індією і Республікою Корея. Вони
також вітали конкретні пропозиції від Африканського
Банку Розвитку, Африканського Союзу і асоціацій
університетів — особливо Африканської Асоціації
Університетів (AAU), Agence Universitaire de la
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Francophonie (AUF) і Асоціації Університетів Співдружності (ACU) — з питань управління і моделей
надання вищої освіти.
50. Учасники високо оцінили пріоритет, що на цій
конференції було надано ЮНЕСКО країнам Африки.
ЗАКЛИК ДО ДІЇ: ДЕРЖАВИ-ЧЛЕНИ
51. Державам-членам, працюючи у співпраці з
усіма заінтересованими сторонами, необхідно розробляти політики і стратегії на системному та інституційному рівнях для:
а) підтримки, і, якщо можливо, збільшення інвестицій у вищу освіту для того, щоб підтримувати якість і
рівність в усі часи і заохочувати диверсифікацію як надання вищої освіти, так і засобів фінансування;
б) забезпечення адекватних інвестицій у вищу
освіту і дослідження, щоб відобразити зростаючі очікування і соціальні потреби;
в) запровадження і посилення відповідних систем
забезпечення якості і регуляторних рамок із залученням усіх заінтересованих сторін;
г) підвищення допрофесійного і професійного рівня підготовки викладачів із забезпеченням навчальними планами, які б надали їм можливість підготовки
студентів як відповідальних громадян;
д) заохочення доступу, участі і успішності жінок у
вищій освіті;
е) гарантування рівного доступу недостатньо
представлених груп до вищої освіти, таких як, наприклад, робітники, біднота, меншини, особи з особли18

вими потребами, переселенці, біженці і інші уразливі
категорії населення;
є) розробки механізмів протидії негативному впливу
відтоку «мізків», одночасно заохочуючи мобільність викладачів, адміністративного персоналу і студентів;
ж) підтримки більшої регіональної співпраці у
вищій освіті, що сприяє утворенню і зміцненню регіонального простору вищої освіти і науки;
з) надання можливості найменше розвиненим країнам та державам малого острову, що розвиваються,
користатися з можливостей, запропонованих глобалізацією і заохочення до співпраці між ними;
и) спрямування на цілі рівності, якості і успішності шляхом розробки більш гнучких траєкторій вступу
і забезпечення кращого визнання попереднього навчання і досвіду роботи;
і) підвищення привабливості академічної кар’єри
шляхом забезпечення поваги прав і адекватних умов
роботи академічного персоналу відповідно до Рекомендацій щодо статусу викладацького персоналу вищої освіти 1997 року;
ї) забезпечення активної участі студентів в академічному житті, зі свободою висловлювання і правом
організації, забезпечення адекватних послуг студентам;
к) боротьба з ступеневими «млинами» шляхом багатосторонньої діяльності на національному і міжнародному рівнях;
л) розробки більш гнучких і організованих систем
дослідження, які сприяють відмінності науки, міждисциплінарності і слугують суспільству;
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м) підтримки повнішої інтеграцію інформаційнокомунікаційних систем, щоб відповідати зростаючому попиту на вищу освіту.
ЗАКЛИК ДО ДІЇ: ЮНЕСКО
52. У контексті значного прогресу у напрямку до
досягнення Загальної початкової освіти, ЮНЕСКО
необхідно знову підтвердити пріоритет вищої освіти
в своїх майбутніх Програмах і Бюджетах. У здійсненні цього пріоритету ЮНЕСКО, в межах його
п’яти функцій як лабораторії ідей, каталізатора міжнародної співпраці, засновника стандартів, творця
можливостей та інформаційного центру. Необхідно:
a) допомагати формулювати довгострокові, сталі
стратегії для вищої освіти і дослідження відповідно
до міжнародно узгоджених цілей розвитку та національних/регіональних потреб;
б) надавати платформу для діалогу і обміну досвідом та інформацією з питань вищої освіти і дослідження, та допомагати у створенні можливостей у
формулюванні політики вищої освіти і дослідження;
в) допомагати урядам і навчальним закладам відповідати міжнародним викликам у вищій освіті шляхом:
— продовження запровадження її інструментів
встановлення стандартів, зокрема нового покоління
регіональних конвенцій з визнання кваліфікацій; та
Рекомендації щодо статусу викладацького персоналу
у вищій освіті 1997 року.;
— здійснення її роботи зі створення можливостей для
забезпечення якості у вищій освіті країн, що розвиваються;
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— сприяння міжнародній співпраці у підготовці
викладачів в усіх регіонах, особливо в Африці через
TTISSA (підготовка викладачів в регіоні Суб-Сахари
Африки);
— заохочення передачі знань мережами UNITWIN
та через кафедри ЮНЕСКО, у співпраці з іншими
агентствами, для подальшого розвитку можливостей
на підтримку міжнародно-узгоджених цілей, таких як
Освіта для всіх (EFA), Цілі розвитку тисячоліття
(MDGs) і Декад організації об’єднаних націй.
г) заохочувати міжнародну мобільність і обмін
студентів і штату, розвиваючи стратегії нейтралізації
негативного впливу відтоку «мізків»;
д) посилювати участь студентів у форумах ЮНЕСКО
і підтримувати глобальний студентський діалог;
е) забезпечувати супровід Всесвітньої конференції
з питань вищої освіти 2009 шляхом:
визначення найбільш важливих проблем і пріоритетів для безпосередньої дії; моніторингу тенденцій,
реформ і нових подій; просування регіональної інтеграції і академічної співпраці, підтримуючи створення і
розвиток регіональних областей вищої освіти і дослідження, та посилюючи регіональні одиниці ЮНЕСКО
в координації з існуючими мережами.
є) укріплювати та розширювати Цільові сили
UNESCO-ADEA для Вищої Освіти в Африці, які
включають основних партнерів і донорів, для забезпечення ефективного супроводу Всесвітньої конференції з питань вищої освіти 2009 та переходу від слів
до дії.
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А. Ф. Павленко,
д-р екон. наук, професор,
академік Академії
педагогічних наук України
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Світовій економіці і науці сьогодні притаманні
нові риси — інтеграційність, динамізм, відкритість
інформації, стрімкий розвиток інноваційних технологій. Взаємодія цих факторів прискорює формування
глобального конкурентного середовища ХХІ століття,
ядром якого є постіндустріальна модель економічного розвитку — економіка знань, яку на сьогодні успішно реалізують лише розвинуті країни світу — лідери науково-технічного прогресу. Їх перехід на
вищий щабель цивілізаційного поступу — стадію
постіндустріалізму — висуває нові вимоги до якісних
параметрів людського ресурсу як носія вільної, творчої, креативної праці.
За таких умов ключовою суспільною інституцією
стають університети — основні генератори, накопичувачі і поширювачі знань, інформації, досвіду та культурного багатства. Про їх вагому роль у сучасному
суспільному прогресі свідчить, зокрема, підтверджена західними науковцями наявність тісного
взаємозв’язку між розвитком університетів та економічним зростанням країн. Не випадково ті країни, які
визнали пріоритетність розвитку університетської
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освіти, змогли перейти до розбудови інноваційної
економіки, яка тривалий час забезпечувала їм високі
конкурентні позиції на світових ринках.
Досвід високорозвинених держав світу засвідчує,
що в останнє десятиріччя серед багатьох чинників,
котрі зумовлюють економічне зростання та підвищення міжнародної конкурентоспроможності країн,
визначальною все більше стає інноваційна та креативна
діяльність. Адже країни з динамічним розвитком
освіти та технологій з ефективним механізмом комерціалізації їх результатів висуваються за показником
конкурентоспроможності в число абсолютних лідерів.
Не випадково ЮНЕСКО проголосили ХХІ століття «Ерою освіти». Інтелект експерти розглядають як
основний ресурс, рушійну силу розвитку економіки,
що базується на знаннях. Отже, освітній рівень визначає спроможність населення застосовувати знання,
поповнювати його та підвищувати; відкритість, по відношенню до торгівлі пов’язану із трансфером технологічних знань, можливістю отримати доступ до
світової технології через товари чи послуги .
Важливо враховувати також об’єктивні фактори
функціонування глобального ринку освітніх послуг,
закономірності та специфіку його функціонування в
майбутньому. У цьому зв’язку, експерти Організації
економічного співробітництва і розвитку С. Маргінсон, М. ван дер Венде, Г. МакБерні, С. Зігурас,
Дж. Салмі у своїй роботі «Вища освіта до 2030 року»
(2009 р.) дослідили визначальні тренди розбудови
вищої освіти, особливості її фінансування та механіз23

ми управління нею в перспективі, а також очікувані в
майбутньому ринкові чинники, які впливатимуть на
цей сектор економіки. Фахівцями були узагальнені
глобальні тенденції розвитку вищої освіти на наступні три десятиріччя — до 2030 року, а саме:
1. Збільшення мобільності студентів, професорськовикладацького складу, освітніх інституцій загалом,
що обумовлює формування високодинамічного глобального ринку освітніх послуг.
2. Розвиток та інтенсифікація міжнародних наукових досліджень, в умовах зростаючого співробітництва
між університетами і загострення конкуренції між ними.
3. Нарощення глобального впливу національних систем вищої освіти регіонів Азії та Європи, зі збереженням за Північною Америкою лідируючих позицій у цій
сфері, особливо в галузі наукових досліджень.
4. Загальносвітове поширення приватної вищої
освіти (приватного фінансування вищої освіти), особливо поза межами країн ОЕСР.
5. Розбудова ринкових механізмів в управлінні
вищою освітою, за посередництвом системи індикаторів ефективності освітніх установ і конкурсного розподілу коштів.
6. Посилення уваги закладів вищої освіти на забезпеченні своєї якості, у відповідь на зростаючі роль
і значення транснаціональної вищої освіти, інституціональних рейтингів вузів і їхнього прагнення до відповідальності.
Фахівці ОЕСР прогнозують, враховуючи об’єктивну закономірність, яка властива розвинутим держа24

вам світу і пов’язана зі старінням населення, що критичним періодом для сектору вищої освіти, принаймні в межах ОЕСР, можуть виявитись 2015-2020 роки,
коли прогнозовані витрати на вищу освіту у відносному вираженні та відповідні державні видатки скорочуватимуться (рис. 1, 2).

Рис. 1. Прогнозовані витрати на вищу освіту, %
від прогнозного ВВП (середні показники по країнах ОЕСР)

Рис. 2. Державні витрати на вищу освіту, % від загальних
державних витрат (середні показники по країнах ОЕСР)
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Сценарій 1 — рівень зарахування студентів до
вузів залишається сталим (на рівні 2004 р.).
Сценарій 2 — рівень зарахування студентів до
вузів зростає за трендовою траєкторією.
Так, за першим можливим сценарієм розвитку
глобального ринку освітніх послуг, який враховує
чинник поступового уповільнення, чи навіть можливого зменшення, набору студентів до вузів (рівень зарахування студентів до вузів залишається сталим, на
рівні 2004 р.), експерти ОЕСР прогнозують скорочення загальних витрат на вищу освіту до 2020 р. від
1,6 до 1,4 % ВВП. Відповідно, зменшаться і державні
видатки на вищу освіту від 2,5 до 2,3 % від загальних
державних витрат.
Другий сценарій, який є більш оптимістичним і
змодельований, виходячи з припущення, що набір
студентів до вузів в найближчі 5—10 років все-таки
зростатиме, хоч і набагато повільнішими темпами,
ніж раніше, передбачає менш різке скорочення асигнувань на вищу школу (середні загальні витрати на
вищу освіту до 2015 р. досягнуть рівня 1,7 % ВВП, а
до 2020 скоротяться до 1,6 % ВВП; державні видатки
зменшаться до 1,6 % ВВП, але в майбутньому зростатимуть), рівень яких ймовірно відновиться у довгостроковому періоді. У будь-якому випадку, ці тенденції необхідно враховувати і брати до уваги при
розробці національної стратегії розвитку вищої школи в Україні.
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Безпосередньо до глобальних тенденцій в освіті,
на наш погляд, можна віднести:
 загострення конкуренції між університетами за
лідерство на глобальному ринку освітніх послуг;
 масовість вищої освіти і її неперервний характер, яка в країнах-ключових інноваторах фактично
охопила все населення і за останні 10 років зросла
вдвічі;
 адаптація освітнього процесу до запитів і потреб індивідів;
 посилення координації у взаємодії ринку праці
та вищої школи; диверсифікація механізмів фінансування освіти;
 зростання
міжнародного науково-дослідного
університетського співробітництва;
 транснаціоналізація вищої школи;
 розширення ринку освітніх послуг та превалювання компетентнісного підходу до організації освіти;
 формування новітніх освітніх технологій для
підвищення якості освітніх послуг;
 процеси гуманізації суспільства, що означає небувале досі зближення матеріального і духовного
рушіїв людського буття.
Не випадково в один ряд з іншими тенденціями
можна поставити і процес гуманізації суспільства, що
найвиразніше виявляється у:
— формуванні нового типу працівника;
— домінуванні інтелектуальної творчості;
— визнанні особистості основним багатством суспільства;
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— формуванні гуманного ставлення до оточуючого світу.
Аналіз світових тенденцій показує, що сучасний
університет перестав бути лише місцем передачі
знань від викладача до студента. Університети світового класу стають каталізаторами якісного та стійкого економічного зростання, центрами формування інтелектуального капіталу у всіх його формах — знань,
інновацій і компетенцій. Університети, які займають
найвищі місця в рейтингах відомих міжнародних організацій — це вузи які роблять значний внесок в поширення знань через наукові дослідження і трансферт
технологій, викладання по новітніх навчальних планах та технологіях, а також у високій якості знань випускників.
Нині реалізується студентоцентрична концепція
освіти, що вимагає розробки нових підходів до
управління змістом освіти, оцінки її результатів, що
вимагає, передусім, підвищення якості навчання. Невипадково, серед основних напрямків комюніке Всесвітньої конференції ЮНЕСКО «Нова динаміка вищої освіти і науки для соціальної зміни і розвитку» —
це гарантувати якість освіти через створення систем
забезпечення якості, відповідної культури якості і
зразків оцінювання у вищих навчальних закладах через застосування інформаційно-комунікаційних технологій у викладанні та навчанні, що дозволить збільшити доступність вищої освіти, підвищити її якість і
надавати студентам знання і навички, які вони потребують у ХХІ столітті.
28

Ключовими суб’єктами управління якістю освіти
на національному, регіональному рівні є урядові органи, спеціалізовані об’єднання, регіональні ініціативні центри (конференції міністрів) та глобальні організації. Звісно визначальна роль належить і самим
університетам, що відстоюють свою автономію.
Тому не випадково, одним із визначальних трендів розвитку глобального ринку освітніх послуг, як
було зазначено у дослідженнях ОЕСР, у зв’язку з
загостренням конкурентної боротьби на цьому ринку в майбутньому, є посилення уваги закладів вищої
освіти на забезпеченні своєї якості. В рамках європейського простору вищої освіти ця тенденція є
ключовою, коли європейські інституції розбудовують власну систему національних і міжнародних
стандартів якості.
Відставання європейської вищої школи від американської ще повністю не подолано. Не випадково, на
конференції європейських міністрів вищої освіти було визнано, що Болонський процес не буде завершено
у 2010 році через те, що:
 не забезпечено подолання відриву від університетів США;
 не створено системи технічної та технологічної
освіти на зразок Масачусетського, Каліфорнійського
технологічних інститутів (Європейський технологічний інститут лише в стадії розгортання);
 не здійснено наукового прориву, який дозволив
би створити в Європі мережу дослідницьких університетів, які не поступаються північноамериканським;
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привабливість європейський університетів зростає, але далеко не тим темпом, на який сподівались.
І тому Болонський процес отримав новий орієнтир
— 2020 рік, коли завершиться створення загальноєвропейських механізмів забезпечення якості у відповідності до загальноприйнятих стандартів Європейської мережі забезпечення якості для створення внутрішньо-університетської та зовнішньо-національної
структур забезпечення якості вищої освіти. Якщо
вдасться це зробити, то й здійсниться більшість цілей
Болонського процесу.
Разом з тим, попри негативний вплив глобальної
фінансово-економічної кризи в бюджеті ЄС на 2010
рік заплановано збільшити витрати на освіту і практичну підготовку. Відповідні витрати становлять 1,1
млрд. євро, що більше порівняно з попереднім періодом на 4,4 %.
Інвестиції в освіту і дослідження залишаються
ключовим пріоритетом в одній із найконкурентніших
європейських країн — Німеччині. Федеральний уряд
у 2010 р. в своєму бюджеті виділяє на потреби фінансування цих галузей 10,9 млрд євро, що на 6,5 % більше порівняно з 2009 р. Фінансування вищої освіти
в 2010 р. передбачається збільшити до 509 млн євро,
або на 33 %, і ці кошти планується направити переважно на створення нових навчальних місць в університетах.
Європейська мережа забезпечення якості розробила Європейські стандарти і рекомендацій, які стосуються ключових питань у сфері якості та стандартів
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для створення внутрішньо-університетської та зовнішньо-національної структур забезпечення якості вищої освіти. Вони були створені для використання
вищими навчальними закладами та агенціями із забезпечення якості, що діють в Європейському просторі
вищої освіти. Стандарти і рекомендації призначені:
 покращувати освіту, яку студенти отримують у
вищих навчальних закладах Європейського простору
вищої освіти;
 допомагати вищим навчальним закладам забезпечувати і підвищувати якість своєї діяльності і через
якість стверджувати свої права на автономію;
 визначити основу діяльності агенцій із забезпечення якості вищої освіти;
 зробити зовнішнє забезпечення якості більш
прозорим і зрозумілим для всіх, хто бере в цьому
участь.
Основна мета стандартів є, передусім, сприяння
створенню спільної системи поглядів щодо надання
вищої освіти та забезпечення її якості в межах Європейського простору вищої освіти.
Так, серед Європейських стандартів і рекомендацій щодо внутрішнього забезпечення якості у вищих
навчальних закладах вагоме значення надається системі зовнішнього забезпечення якості, форми якого
є різними залежності від типу освітньої системи. Це
можуть бути різні види оцінювання закладу в цілому;
оцінювання навчальних програм або програм з окремих предметів; акредитація на рівні навчальної дисципліни, повного курсу або закладу в цілому; а також
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комбінація різних типів перевірки. Загальна ефективність різних форм зовнішнього оцінювання у значній
мірі залежить від наявності чітко виписаної стратегії
внутрішнього забезпечення якості, яка має конкретні
цілі, а також від застосування освітніми закладами
механізмів і методів, які забезпечують досягнення зазначених цілей.
Зовнішні агенції можуть здійснювати оцінку
якості освіти з цілого ряду причин, включаючи:
 захист національних академічних стандартів
вищої освіти;
 акредитацію програм та/або закладів;
 захист користувачів;
 забезпечення громадськості перевіреною інформацією (якісною і кількісною) про програми навчання та освітні заклади;
 вдосконалення та підвищення якості.
Світовий досвід вже дав загальні принципи на
яких базуються процеси зовнішнього забезпечення
якості, а саме:
 необхідно поважати автономію закладу;
 процеси зовнішнього забезпечення якості мають, в першу чергу, служити інтересам студентів та
інших зацікавлених сторін, наприклад, представників
ринку праці;
 необхідно, де це можливо, використовувати результати власної діяльності закладів із внутрішнього
забезпечення якості.
Створення та функціонування Європейського простору вищої освіти принципово залежить від того, чи
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зможуть навчальні заклади на всіх рівнях своєї організації забезпечити таку ситуацію, коли їхні навчальні програми матимуть чітко визначені результати навчання, які мають бути досягнуті; від готовності,
бажання і здатності персоналу забезпечити викладання та створити такі умови, які б допомогли студентам
досягти тих результатів; а також від наявності повного, вчасного і відчутного визнання внеску у здійснювану роботу тієї частини персоналу, яка демонструє
видатну майстерність, прекрасні фахові знання, відданість справі.
Тому Європейські стандарти і рекомендації щодо
внутрішнього забезпечення якості у вищих навчальних закладах містять наступні напрямки :політика закладу і процедури забезпечення якості; затвердження,
моніторинг та періодичний перегляд навчальних програм і дипломів; оцінювання студентів; забезпечення
якості викладацького складу; навчальні ресурси та
підтримка студентів; інформаційні системи; публічність інформації.
1.1. Політика закладу
і процедури забезпечення якості
По-перше, навчальні заклади повинні визначити
політику і пов’язані з нею процедури, які б забезпечували якість і стандарти їхніх навчальних програм
та дипломів. Задля досягнення такої мети, навчальні
заклади повинні розробити і втілювати стратегію постійного підвищення якості, що передбачають участь
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студентів і інших зацікавлених сторін у процесі забезпечення якості, а також її моніторингу та перегляду.
Політика і процедури, на думку експертів, також
повинні сприяти визнанню з боку громадськості права закладу на автономію. способи втілення політики,
Стандарт в частині політики закладу і процедур забезпечення якості полягає в тому,що стратегія, політика і процедури повинні мати офіційний
статус і бути доступними для широкого загалу. Вони
також повинні передбачити участь студентів і інших
зацікавлених сторін у процесі забезпечення якості.
1.2. Затвердження, моніторинг та періодичний
перегляд навчальних програм і дипломів
Довіра до вищої освіти з боку студентів та інших
зацікавлених сторін виникає та підтримується, скоріш
за все, завдяки ефективній діяльності із забезпечення
якості освіти, яка гарантує ретельність у розробці навчальних програм, регулярність моніторингу і періодичність перегляду цих програм, забезпечуючи тим
самим їхню актуальність та попит на них., тому навчальні заклади повинні мати офіційний механізм затвердження, періодичного перегляду та моніторингу
своїх навчальних програм і дипломів. Це можливо
досягати через наступні напрямки:
 розробку й публікацію чітко сформульованих
очікуваних навчальних результатів;
 уважне ставлення до побудови освітньо-кваліфікаційної програми — переліку дисциплін та їхньої
організації і змісту;
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особливі вимоги до різних форм навчання (наприклад, денної, вечірньої, заочної форм, дистанційного навчання, навчання за допомогою електронних ресурсів), а також до різних типів вищої освіти
(наприклад, академічної, професійно-технічної, професійної);
 наявність відповідних навчальних ресурсів;
 формальні процедури затвердження програм
органом, який не здійснює викладання за цією програмою;
 моніторинг успішності та досягнень студентів;
 регулярний періодичний перегляд програм (за
участі також зовнішніх експертів);
 регулярне спілкування з працедавцями, представниками ринку праці та іншими відповідними організаціями;
 участь студентів у діяльності із забезпечення
якості.
Основним стандартом навчальних закладів в
частині затвердження, моніторингу та періодичного перегляду навчальних програм і дипломів є
те, що вони повинні мати офіційний механізм затвердження, періодичного перегляду та моніторингу своїх навчальних програм і дипломів.


1.3. Оцінювання студентів
Серед Європейських стандартів і рекомендацій
щодо внутрішнього забезпечення якості у вищих навчальних закладах вагоме значення надаються оціню35

ванню студентів, що передбачає послідовне використання оприлюднених критеріїв, правил і процедур.
Отже, саме в забезпеченні високої якості освіти і формуванні конкурентоспроможних спеціалістів важливе
значення надається саме системі оцінювання знань.
Оцінювання студентів — це один із найважливіших елементів якості вищої освіти. Адже результати
оцінювання мають значний вплив на майбутню
кар’єру студентів. Тому важливо, щоб оцінювання
завжди проводилося професійно, і при цьому бралися
до уваги існуючі знання про процеси тестування та
екзаменаційні процеси. Оцінювання також дає важливу інформацію навчальним закладам про ефективність викладання та підтримки студентів.
Крім того, студенти мають бути чітко поінформовані про стратегію оцінювання, яка застосовується щодо
їхньої навчальної програми; про те, які екзамени чи інші методи оцінювання будуть застосовані до них; чого
від них очікують; а також про те, які критерії будуть
використані при оцінюванні їхньої успішності.
Основним стандартом щодо оцінювання студентів є те що оцінювання передбачає послідовне використання оприлюднених критеріїв, правил і процедур.
1.4. Забезпечення якості викладацького складу
Найважливішим навчальним ресурсом університетів є викладачі. Тому важливо, щоб викладачі прекрасно знали і розуміли свій предмет; мали необхідні
вміння і досвід для того, щоб ефективно передавати
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студентам свої знання і розуміння предмету в різних
ситуаціях навчання; а також щоб вони мали доступ до
інформації про те, як інші оцінюють їхню роботу. А
навчальні заклади повинні використовувати певні
процедури відбору та призначення на посаду, які дозволяють пересвідчитись у тому, що новий викладач
обов’язково має щонайменше базовий рівень компетентності. Крім того, важливим є створення умов і
можливостей для вдосконалення фахової майстерності, але також мати механізми усунення з посад тих
викладачів, які продовжують демонструвати свою
професійну нездатність.
Тому основним стандартом в частині забезпечення якості викладацького складу є те, що навчальні заклади повинні мати у своєму розпорядженні певні процедури і критерії, які б засвідчували, що
викладачі, які працюють із студентами, мають відповідну кваліфікацію і високий фаховий рівень для
здійснення своїх службових обов’язків. Ті, хто здійснюють зовнішню перевірку навчального закладу, мають про них знати і оцінити їх у кінцевому звіті про
перевірку.
1.5. Навчальні ресурси та підтримка студентів
Як відомо, окрім своїх викладачів, студенти покладаються на цілий спектр ресурсів, які допомагають
їхньому навчанню. Ці ресурси включають як бібліотеки і комп’ютери, так і індивідуальну допомогу різного роду консультантів. Ці навчальні ресурси та ін37

ші механізми підтримки повинні бути легкодоступними для студентів, розробленими з урахуванням їхніх потреб і здатними реагувати на відгуки від тих,
хто ними користується. Заклади повинні постійно відслідковувати, переглядати і вдосконалювати ефективність служб підтримки, доступних для студентів.
Основний стандарт, щодо навчальних ресурсів
та підтримки студентів полягає в тому, що навчальні
заклади повинні гарантувати, що наявні ресурси, які
забезпечують навчальний процес, є достатніми і відповідають змісту тих програмам, які пропонує заклад.
1.6. Інформаційні системи
Відправна точка для ефективного забезпечення
якості — це самопізнання. Важливо, щоб навчальні
заклади володіли засобами збору й аналізу інформації
про свою власну діяльність. Без цього вони не знатимуть, що працює добре, а що потребує уваги, або ж
про результати інноваційної діяльності.
Інформаційна система, яка забезпечує моніторинг
якості і відповідає потребам конкретного навчального
закладу, залежатиме до певної міри від місцевих
умов, але очікується, що вона щонайменше відображатиме:
 досягнення студентів та показники їхньої успішності;
 можливості випускників влаштуватися на роботу/
результати працевлаштування;
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задоволення студентів навчальними програмами, які вони виконують;
 ефективність роботи викладачів;
 характер студентського складу;
 наявні навчальні ресурси та їхню вартість;
 ключові показники діяльності цього навчального закладу.
Навчальним закладам варто також порівнювати
себе із подібними закладами, що діють на теренах
Європейського простору вищої освіти та поза його
межами. Це дозволяє скласти про себе більш повне
уявлення і дізнатись про інші засоби поліпшення якості діяльності закладу.
Основний стандарт, щодо використання інформаційних системи полягає в тому, що навчальні
заклади повинні гарантувати, що вони аналізують і
використовують відповідну інформацію для ефективного управління своїми навчальними програмами та
іншою діяльністю.


1.7. Публічність інформації
Як відомо, при виконанні своєї суспільної ролі
вищі навчальні заклади несуть відповідальність за
надання інформації про свої програми, очікувані результати, кваліфікації, котрі вони присвоюють, використані процедури викладання, навчання та оцінювання знань, а також про навчальні можливості, які
доступні студентам. Оприлюднена інформація може
також включати відгуки від колишніх студентів та
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інформацію про їхнє працевлаштування, а також характеристику студентського складу, який проходить
навчання. Ця інформація повинна бути точною, неупередженою, об’єктивною і доступною, вона не повинна використовуватися лише як маркетинговий інструмент. Заклад повинен перевіряти, чи відповідає
вона його власним сподіванням стосовно неупередженості та об’єктивності. Стандарт щодо публічності інформації, полягає в тому,що навчальні заклади повинні регулярно публікувати найсвіжішу,
неупереджену й об’єктивну інформацію — як кількісну, так і якісну — про навчальні програми і кваліфікації, котрі вони пропонують.
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Н. В. Василькова,
канд. екон. наук
УНІВЕРСИТЕТСЬКА АВТОНОМІЯ В ЄВРОПІ
За матеріалами «University Autonomy in Europe I.
Exploratory Study»1.
Сьогодні в різних країнах автономія університетів, поєднана з принципом звітності й відповідальності, визнається необхідною умовою ефективної роботи і подальшого розвитку закладів вищої освіти.
Однак, розуміння і критерії автономії, її рівень у ВНЗ
різних країнах — навіть в межах ЄС — дуже різняться. У 2009 р. під керівництвом Європейської
асоціації університетів — EUA розпочато дослідження рівня автономії університетів Європи. Метою цього дворічного проекту є розробка єдиної
таблиці рівня автономії європейських університетів
на основі аналізу її особливостей в різних країнах та
формування узагальнюючого бачення концепції автономії та її критеріїв. У першій частині дослідження,
звіт про яку опубліковано у 2009 р.1, було проведено
моніторинг та аналіз ключових елементів інституційної автономії в 34 європейських країнах у 4 основних категоріях: організаційна, фінансова, академічна
та кадрова автономія. Нижче наведено основні положення цього Звіту.
«University autonomy in Europe I. Exploratory study» by Thomas
Estermann & Terhi Nokkala. — European University Association:
Brussels (Belgium), 2009. / доступно з www.eua.be
1
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Враховуючи широкий спектр визначень університетської автономії, в якості відправної точки дослідження використовувало основні 4 аспекти, викладені
в Лісабонській декларації в EUA (2007), а саме; академічна, фінансова, організаційна і кадрова автономія.
Концепція автономії університетів розуміється порізному, наслідком чого є суттєві відмінності у її
сприйнятті та у відповідній термінології. Причинами
розбіжностей є різні правові рамки та історичні і культурні умови, які визначили автономії ВНЗ у кожній
країні. Створення єдиного набору понять для всіх аспектів автономії часто є неможливим. Так, через відмінності у класифікаціях складно порівняти правовий
статус університетів у різних країнах. В цілому, у
державних університетах навчаються більшість студентів, хоча в деяких країнах існують різні типи приватних університетів: вони можуть бути неприбутковими
(некомерційними)
і
мати
державне
фінансування або і прибутковими (комерційними) і
не отримувати (або в незначній мірі) державні кошти.
І. Організаційна автономія
Внутрішні академічні
та адміністративні структури
Управлінські органи. Для оцінки ступеню автономії слід вивчити структуру керівних органів ВНЗ, наприклад, орган/-и, який/-і приймають рішення (управлінські або з навчальної роботи), а також основні
консультативні органи.
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Рамки прийняття рішень органами. Основну структуру органів, що приймають рішення, зазвичай, передбачено у відповідних законах або декретах. Проте,
університети можуть мати певну автономію в їх реалізації. Наприклад, частка представників (факультетів, категорій персоналу) у керівних органах може
бути визначена в постанові, але ВНЗ може прийняти
рішення про їх чисельність.
Дуальні та унітарні структури управління. В більшості випадках національне законодавство містить
керівні принципи формування і структуру органу/-ів,
що приймають рішення, а також представлених в них
груп і процедури вибору до них. Розподіл обов'язків і
вибір методів може визначати університет. Є два основні типи структур управління: дуальна і унітарна.
У 23 країнах Європи університети мають дуальну
структуру, що складається з Правління або Ради
(Board or Council) (їх розмір часто обмежений) і Сенату (Senate) (ширший і більш представницький орган; може мати різні назви), з підрозділами влади між
ними. В деяких країнах один з органів грає консультативну роль. В дуальній структурі, Правління/Рада
часто відповідає за довгострокові стратегічні рішення
(статути, стратегічні плани, вибір ректора і проректорів, розподіл бюджету, ін.), Сенат — за академічні
питання (навчальні програми, просування по службі
співробітників, ін.). В цих випадках сенат складається
з внутрішніх членів університету: іноді — лише професорів, але найчастіше — і з представників інших
категорій викладачів, адміністративного персоналу,
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студентів. В деяких країнах (Бельгія/французька
спільнота, Данія, Фінляндія, Франція, Норвегія, Швеція, Греція), університети мають унітарну системи,
яка передбачає один основний орган (сенат, рада або
ін.), що приймає рішення і несе відповідальність за
всі основні рішення.
Зовнішні члени в органах управлінні
Важливим елементом у структурі управління є наявність або відсутність зовнішніх членів і порядку їх
обирання, яке може здійснюватись самим ВНЗ і/або
зовнішнім органом. У 28 країнах Європи у структурах управління університету присутні зовнішні члени, з них у 22 країнах університети мають дуальну
структуру, у 6 — унітарну. В деяких випадках зовнішні члени можуть мати більшість в одному з органів
управління, або всі члени можуть бути зовнішніми.
Зовнішні члени органів управління часто можуть брати участь у прийнятті найбільш важливих рішень.
Але в деяких країнах більшу силу для прийняття рішень мають органи, що складаються лише з внутрішніх членів, а органи управління, до складу яких входять зовнішні члени, мають консультативну роль.
Вище керівництво
Спроможність університетів приймати рішення
про своє вище керівництво (ректор, проректори, голова адміністрації та декани факультетів) є одним з
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ключових показників автономії. У деяких випадках
закон визначає склад і компетенції такої групи ключових співробітників установи. Найбільш часто в Європі виконавчим директором університету є Ректор.
Процедура вибору ректору і вимоги до кандидатів в різних країнах різні, але в них є і чимало спільного. Для
глибокого розуміння ступеня і природи організаційної
автономії важливим є дослідити оцінку ролі ректора відносно органів управління ВНЗ і їх взаємозв’язок.
Ключові питання і висновки:
• Розробка внутрішніх академічних та адміністративних структур значною мірою підпадає під сферу
контролю університету, а структура управління та
керівництво часто чітко визначені національними законодавчими рамками.
• Використання дуальної структури управління в
університетах Європи в даний час більш поширено,
ніж більш традиційна унітарна система.
• Зовнішні зацікавлені сторони все активніше беруть участь в управлінських структурах університету, і
особливо в країнах з дуальною структурою управління
в університетах. Зовнішні зацікавлені особи не завжди
обмежені консультативним органом, вони можуть мати
повноцінну роль у процесі прийнятті рішень.
• У деяких країнах вузькі виконавчі групи управління, включаючи ректора та інших співробітників з
вищого керівництва, можуть мати широкі повноваження і є потужним органом.
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ІІ. Фінансова автономія
У дослідженні розглядаються два основні аспекти
фінансової автономії: процедурні рамки державного
фінансування і фінансовий потенціал університетів.
Фінансова автономія пов’язана з іншими аспектами
автономії. Право університетів приймати рішення про
вартість навчання має наслідки для прийому студентів, правил по заробітній платі для персоналу (кадрова автономія) і можливості вільно розпоряджатися
доходом, що безпосередньо впливає на здатність виконувати певну стратегію. Слід розглядати формальну і операційну фінансову автономію. В деяких країнах університети можуть мати високий ступінь
автономії щодо власності (наприклад, на будинки),
але їхні можливості продати такі активи можуть бути
суттєво обмежені, що знижує автономію.
Рамки фінансування
Державне фінансування. Все більше країн переходять до довгострокових контрактів (за результатами
переговорів) між міністерством та університетом, в
яких права і обов’язки університетів (щодо ресурсів,
числа студентів) визначаються на основі ймовірного
річного коригування. Спостерігається тенденція, особливо в Західній Європі, до розподілу державних коштів через блок-гранти, замість постатейного бюджету.
Блок-гранти — це фінансові субсидії, які охоплюють кілька категорій витрат, таких як навчання,
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поточні операційні витрати і/або науково-дослідна діяльність. У 26 країнах університети отримують базове фінансування від міністерства у вигляді блокгранті, які вони можуть автономно внутрішньо розподілити, з урахуванням своїх потреб. Але це не
означає повну свободу. Лише у 8 країнах (Австрія,
Бельгія /фламандська спільнота, Естонія, Норвегія,
Польща, Швейцарія, Словаччина, Велика Британія)
університети майже ніяк/дуже мало обмежені у тому,
як вони витрачають ресурси. В інших країнах існують
обмеження щодо використання державних коштів,
починаючи від жорсткої деталізації бюджету (структурування блок-гранту перешкоджає передавати великі обсяги коштів з основних статей витрат на інші),
окремих блок-грантів для навчання та досліджень, і
до інших вимог, наприклад, правил процедур державних закупівель.
Є різні форми виділення державного фінансування: формули фінансування, угоди про виконання
або цільове фінансування, часто вони використовуються разом. Спостерігається тенденція до того, що
державне фінансування принаймні частково визначається на основі формул фінансування, які включають параметри, пов’язані з вхідними ресурсами
(число студентів першого року навчання), і все частіше — на основі оцінки виконання критеріїв, як,
наприклад, кількість ступенів або кредитів, що надаються. В Австрії, державне фінансування базується на 20 % від формули фінансування, а 80 % розподіляється на основі «виконання угоди» між
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університетом і міністерством. Такі угоди використовуються і в інших країнах.
Посередницькі структури з фінансування. Наявність і масштаби посередницьких організацій в національній системі вищої освіти відображають зміни ролі держави і делегування нею своїх обов’язків з
фінансування. Фінансові пільги у такій моделі частіше розподіляються не через пряме втручання держави і політичних сил, а опосередковано через посередницькі організації, часто відомі як «Ради» (councils).
Посередники часто фінансують наукові дослідження,
але інституційне фінансування в значній мірі залишається атрибутом міністерств.
Інституційне фінансування. Більшість країн Європи не мають посередницьких органів у сфері інституційного фінансування. Основні операційні субсидії,
що виділяються, надаються безпосередньо відповідним міністерством або на національному чи регіональному рівні. Лише в кількох країнах (Англія, Ірландія, Румунія) за виділення фінансування для університетів відповідають посередницькі організації. Ще в
кількох країнах розподілом інституційного фінансування спільно займаються відповідне міністерство і
додатковий орган.
Фінансування досліджень. Посередницькі органи
часто задіяні у фінансуванні наукових досліджень. У
більшості країн Європи (за винятком трьох) держава
фінансує органи, що виділяють всі або частину коштів на наукові дослідження в університетах, найчастіше на основі конкурсного відбору заявок.
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Фінансова звітність
Майже в усіх країнах університети мають представити фінансові звіти міністерствам, що їх фінансують, парламенту, регіональному уряду або іншим
органам державної влади. В окремих країнах (Австрія, Фінляндія, Франція) фінансові звіти ВНЗ використовуються міністерством як основа для контрактних
переговорів на наступний період. Підзвітність забезпечується за допомогою аудиту університетських рахунків, що найчастіше здійснюється національним
агентством з аудиту, щорічно або рідше. Методи перевірок різняться: деякі країни (Нідерланди, Ірландія)
вимагають перевірки рахунків як державними, так і
приватними установами/компаніями, які направляють
звіти відповідним установам з метою оприлюднення.
В Греції рахунки університетів перевіряються міністерствами освіти і фінансів, в Італії — Національним
агентством для оцінювання. У різних Землях Німеччини використовуються різні методи.
Фінансовий потенціал
У межах фінансової автономії університети можуть діяти як незалежні фінансові організацій стосовно наступних питань: спроможність університетів накопичувати резерви і зберігати надлишки державного
фінансування; встановлювати плату за навчання; позичати гроші на фінансових ринках, вкладати кошти
у фінансові продукти, випускати акції і облігації;
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право власності та продаж нерухомого майна (землі,
будівлі, якими вони користуються).
Резерви та надлишки. Хоча університети в усіх
країнах мають можливість утримувати і створювати
резерви від самостійної організації фінансування, не
завжди вони можуть накопичувати надлишки від
державного фінансування. У Латвії, Литві, на Кіпрі, в
Румунії, Сербії, Туреччині і Португалії університети
мають повернути будь-який надлишок державі після
закінчення фінансового року. В інших країнах університети можуть зберегти потенційні надлишки.
Але існує ряд обмежень: можливість зберегти максимум відсоток від загального обсягу фінансування
(Чехія, Швеція), використання надлишку лише на заздалегідь визначені заходи (Мальта, Іалія, Словенія),
в ряді країн університети мають отримати схвалення
міністерства або обґрунтувати напрямок, на який
планується витратити збережені кошти. В Англії університетам дозволено зберегти надлишки із блокгрантів, але можуть від них можуть вимагати повернути надлишки, що утворилися від цільових коштів.
Навіть, якщо формальна автономія університетів можу бути широкою, у питанні побудови фінансових
резервів слід брати до уваги державне регулювання.
Студентські фінансові внески
Плата за навчання є одним з важливих питань автономії університетів. Спроможність університетів
встановлювати плату і її розмір генерує нові потоки
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фінансування для ВНЗ за рахунок приватних внесків і
утворює невід’ємну частину фінансового потенціалу
університету. В деяких країнах такий дохід утворює
значний відсоток бюджету університету і грає помітну роль в інституційній стратегії. Виділяють дві форми приватних внесків студентів:
• плата за навчання, як щорічні внески, що виплачуються студентом для покриття всіх або частини витрат на навчання в ВНЗ;
• внески студентів на покриття адміністративних
витрат (плата за вхід, реєстраційні збори, збори сертифікації) — такі внески можуть мати різні назви. Їх
рівень зазвичай нижчий, ніж плата за навчання, але
вони можуть не менш суттєво впливати на фінансування університетів.
У 25 країнах університети беруть плату за навчання
або адміністративні збори з частини або всіх студентів,
що є громадянами даної або однієї з країн ЄС. Але є
певні особливості. На Кіпрі, у Греції та Словенії на рівні бакалавра плата не береться. В окремих країнах (Чехія, Данія, Мальта, Фінляндія), де вища освіта є безкоштовною для більшості студентів, плата береться з
міжнародних (з країн-не членів ЄС) студентів. Однак, у
деяких випадках збори за навчання можуть представляти лише незначний потік доходів для ВНЗ. Плата може
стягуватись з меншості студентів, наприклад, зі студентів дистанційного навчання, або за обмежене коло послуг для студентів. Плата за навчання може застосовуватись тільки для студентів, які не займають бюджетні
навчальні місця. У Греції лише міжнародні студенти і
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студенти, що навчаються на магістерських програмах,
мають платити. У країнах, де університетам не дозволяється брати плату з основних студентів, плата може
стягуватись зі студентів, які перевищують передбачені
стандартні строки навчання (Чехія).
У Європі існують три моделі — плата може визначатись: 1) університетом, 2) міністерством (або
іншим державним органом), 3) обома разом. Перша
модель характерна для країн Східної Європи. У
9 кранах (в т.ч. Франція, Іспанія, Турція) збори за навчання визначаються органами державної влади. Третя модель, яка є найбільш поширеною, передбачає
кооперацію університетів і уряду у питаннях встановлення рівня оплати навчання. Уряд може встановити
верхню межу, до якої університети вільні вирішувати
про рівень оплати, або уряд має схвалити розмір
оплати, встановлений університетом. В багатьох країнах існує «диференційована кооперативна модель»,
при якій оплата встановлюється різними органами
для різних груп студентів — наприклад, уряд регулює
плату для основного контингену студентів (з даної
країни і країн ЄС,), а університети можуть приймати
рішення щодо зборів з міжнародних студентів з країн,
що не є членами ЄС.
Запозичення та примноження грошей
Здатність позичати гроші у банків або залучати їх
на фінансових ринках характеризують спроможності
університетів як незалежних фінансових суб’єктів.
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Можливість позичати гроші є характерною для університетів Європи (у 2/3 країн це дозволено), але лише у деяких країнах їм дозволено вкладати гроші в
акції або випускати облігації. Тому у більшості випадків уряди здійснюють певний тип контролю за фінансовою діяльністю ВНЗ. Право університетів позичати кошти у деяких країнах (особливо у північній
Європі) часто обмежено: від університетів вимагають
отримувати дозвіл від відповідних органів (Данія, Латвія) або дозволяють зайняти гроші лише у Національного банку і в межах певної суми (Швеція). Інші
країни (Франція) приступили до здійснення реформ,
які дозволяють університетам зайняти кошти у банків, але на дуже суворих умовах. В решті 1/3 країн
Європи університетам у такій можливості взагалі відмовлено. Але університети можуть обійти таку заборону шляхом створення юридичних осіб, таких як
фонди (фундації, асоціації) (Швейцарія) або науководослідних центрів (Греція), які мають можливості позичати кошти у банків.
Право власності на землю та будівлі
Спроможність університетів незалежно купувати,
продавати і будувати об’єкти формує не тільки невід’ємну частину їхньої фінансової автономії, але й
сильно пов’язано з їхньою здатністю надавати їм свободу при визначенні їхньої організаційної стратегії та
академічного профілю. Культурні відмінності, сприйняття та традиції значною мірою визначають факто53

ри, що впливають на те, чи нерухоме майно повинно
бути у власності університету або надано йому в оренду. Високі витрати або обмеження, пов’язані з історичними будівлями, є причинами, по яким університети в деяких країнах не володіють об’єктами
нерухомості. В деяких країнах університети зазвичай
володіють власними будівлями, в інших традиційно
держава надає або здає в оренду майно ВНЗ (хоча університетам може бути дозволено володіти майном),
при цьому університети, які займають державні будівлі,
не обов’язково платять орендну плату, хоча це є менш
поширеною практикою, ніж її сплата. Обидві моделі
співіснують приблизно на рівних умовах в Європі, але
спостерігається тенденція до збільшення університетської власності. У чотирьох країнах (Австрія, Фінляндія, Німеччина, Швеція) університетські землі і будівлі
не знаходяться у прямій власності ані університету, ані
держави, а належать державній компанії.
Університети, що володіють спорудами, не обов’язково мають можливість вільно вирішувати питання про інвестиції у їх нерухоме майно і про продаж
цих
активів.
Обмеження
продажу
університетських будівель може варіюватися, і включати різні форми схвалення з боку держави (Норвегія) або університетам забороняється продавати ці активи (Греція). Лише в окремих країнах університети
мають значну автономії у цьому питанні. Напроти,
ВНЗ, що використовують державну нерухомість, можуть побудувати або отримати будівлі через приватні
пожертвування. Іноді університети мають просити
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дозвіл, навіть якщо вони можуть незалежно фінансувати будівництво (Португалія, Румунія). У Турції
отримана університетом у подарунок будівля технічно стає державною власністю.
Ключові питання і висновки:
• Існує тенденція до державного фінансування, яке
виділяється як блок-гранти, які часто базуються на
критеріях результатів або цілей.
• У більшості країн Європи університети можуть
брати плату з принаймні частини студентів, хоча
шляхи визначення рівня плати значно різняться.
• Для університетів існує ряд обмежень щодо операцій на фінансових ринках. Запозичення коштів достатньо поширено, але інвестування та примноження
грошей є тими видами діяльністю, які, переважно, відкриті лише для супутніх юридичних осіб університетів.
• Право власності на земельні ділянки та будівлі
різниться у Європі і значно залежить від національної
культури і традицій. Формальна власність не обов’язково дозволяє університетів використовувати свої
активи без обмежень.
ІІІ. Кадрова автономія
Спроможності університетів приймати рішення про
пошук і наймання співробітників нерозривно пов’язані
з його фінансовою і академічною автономією: зарплата
співробітників і трудові угоди, в значній мірі, визнача55

ються фінансовими угодами між університетом і фінансуючими його діяльність установами, а фінансові
положення про кадрове забезпечення прямо впливає на
здатність набирати необхідний персонал. Порівняння
елементів кадрової автономії в різних країна ускладнено через відмінність положень про різні категорії співробітників та різні правові рамки для державного і приватного трудового права. У дослідженні для порівняння
різних установ і країн проаналізовано три наступні напрямки трудових умов у 34 країнах:
• процедура пошуку і прийняття на роботу старшого академічного персоналу,
• статус співробітників університету (чи розглядається статус цивільного (державного) службовця, чи ні),
• рівень заробітньої плати.
Процедура набору персоналу
Найбільш регульованою категорією персоналу
університету у більшості країн є посада професора. В
деяких країнах аналогічні процедури можуть використовуватись для інших категорій працівників. Незважаючи на відмінності у практиці набору старшого
академічного персоналу, у більшості країн процедури
досить схожі: на рівні факультету визначаються критерії і створюється комітет для оцінки кандидатів.
Успішний кандидат обирається на рівні факультету
або альтернативно — органом, що приймає рішення
на рівні університету. Відбіркова комісія або рекомендує одного кандидата, або надає органу, що приймає
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рішення, короткий список привілейованих кандидатів
у порядку їх значущості. Остаточне рішення про вибір або призначення кандидатів проводиться на рівні
факультету. У більшості країн (25) призначення здійснюється на рівні університету. У деяких країнах рішення про призначення нового професора має бути
затверджено зовнішнім органом, як правило, відповідним міністерством.
Статус цивільного (державного) службовця
В 15 країнах жоден з членів університетського персоналу не має статусу цивільного (державного) службовця. Хоча в силу різних правових рамок і традицій
«статус цивільного (державного) службовця» не має
однакового значення в усіх країнах, цей термін розуміється для представлення групи, правове регулювання
для якої дає їм більше прав і захисту. У деяких країнах
певні категорії персоналу не можуть назватись цивільними (державними) службовцями, але мають подібний
статус (Ірландія, Польща). Університети, окремі категорії працівників яких мають статус цивільного (державного) службовця, мають менше гнучкості в управлінні людськими ресурсами в порівнянні з тими ВНЗ, в
яких працівники не мають такого статусу.
Заробітня плата
Дослідження кадрової автономії передбачає вивчення можливостей університетів самостійно визначати їх загальні витрати на заробітну плату і індиві57

дуальні рівні зарплат, або їх визначення вищою інстанцією (урядом). В багатьох країнах витрати на заробітну плату можуть бути визначені, у певних межах, самими університетами. Однак, у 6 середньоземноморських країнах національні уряди предписують
стандарти для університетів щодо рівня окладів. У
Греції уряд не лише встановлює, а й безпосередньо
виплачує заробітню плату. Витрати на зарплати частково визначаються державою у Франції, Німеччині,
Литві, залишаючи університетам обмежену автономію у питаннях процедури прийому на роботу. У
Франції зараз система змінюється, і університети
отримують відповідальність за людські ресурси. У
Фінляндії реформою 2009 р. університети замінили
державу як офіційного роботодавця. У більшості випадків спроможність університету визначити загальні
витрати на заробітню плату співвідносяться з формою отримання фінансування університетом. Якщо
університети отримують від держави блок-гранти,
вони, як правило, можуть визначити свої загальні витрати на заробітню плату самостійно. Якщо фінансування надається у вигляді постатейного бюджету,
університети, як правило, не можуть самостійно визначати загальні витрати на зарплату.
Університети зазвичай мають менший контроль
над індивідуальними рівнями зарплати, ніж над загальними витратами на зарплату. Лише в 4 країнах
(Болгарія, Чехія, Естонія, Норвегія) університети
повністю вільні вирішувати про індивідуальний рівень зарплат своїх співробітників. У 8 країнах уні58

верситети не мають таких повноважень, оскільки
вони фіксуються національними органами. У 21
країні університети можуть частково визначити індивідуальні зарплати. Але ці можливості обмежені.
Це може означати, що університети мають право
встановити зарплати не всім, а деяким співробітників (контрактним або новим співробітникам, які не
мають статусу цивільного (державного) службовця
— Австрія, Франція, Німеччина, Італія, Португалія,
Іспанія). Оклади персоналу можуть бути предписані
урядом через діапазони зарплат (хоча це може бути
результатом переговорів). Університети можуть мати обмежену гнучкість у призначенні зарплати в
межах цих категорій (зокрема, на високих рівнях),
або можуть визначити зарплату в межах предписаного діапазону, що розглядає мінімальний стандарт.
Це часто стосується персоналу, що має статус цивільного (державного) службовця, в цьому випадку
діапазон зарплат визначається на національному
рівні. У 15 країнах національні керівні принципи
визначають діапазони зарплат і надають університетам певну автономію у встановленні рівня зарплати в межах цього ліміту (або вище певного мінімуму). В деяких країнах між державою та інституціями або спілками (у Нідерландах — лише між
університетами та спілками) ведуться переговори
щодо діапазонів зарплат. В деяких країнах є винятки у регулюванні зарплат для міжнародних професорів, що дозволяє університетам розробити для
них специфічні стимули.
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Ключові питання і висновки:
• Участь органів державної влади в кадрових питаннях може бути різною — від визначення (прямо
або опосередковано) зарплати до того, що вони є прямим роботодавцем персоналу університетів.
• Університети часто можуть визначати свої загальні витрати на зарплату, але вони рідко можуть
вільно встановлювати рівні заробітної плати персоналу.
• Незважаючи на тенденцію до зменшення статусу
цивільного (державного) службовця, у великій кількості країн або всі, або значна частина співробітників
університетів мають цей статус.
IV. Академічна автономія
Проявом академічної автономії є спроможність
університетів самостійно визначати їхню організаційну стратегію, визначити академічний профіль, зокрема, вводити або скасовувати освітні програми,
приймати рішення про структуру і зміст освітніх програм, а також їхня роль і обов’язки відносно забезпечення якості програм та ступенів, міра, в якій вони
можуть приймати рішення про набір студентів. Всі
важливі аспекти академічної автономії тісно пов’язані з організаційною автономією, а також з реформою освіти в межах Болонського процесу. За останні
10 років всі країни запровадили основні елементи Болонської реформи у національне або регіональне за60

конодавство (три цикли освіти, ECTS-кредити, забезпечення якості). Розроблені регулятивні рамки з цих
основних питань, зокрема Евпропейська кваліфікаційна рамка для вищої освіти (2005), національні системи забезпечення якості в контексті Европейських
стандартів та керівних принципів, прийнятих міністерствами (2005).
Інституційна стратегія
Концепція «Інституційної стратегії» відноситься
до здатності університету визначати свою основну
місію у сфері наукових досліджень і орієнтації викладання та інших видів діяльності, і включає в себе рішення відносно того, які дії необхідні для найкращого виконання цих завдань. Здатність університету визначати свою власну інституційну
стратегію стосується і інших складових автономії і
може розглядатись в якості загальної основи всіх її
дій. Хоча університети у Європі в значній мірі відповідають за визначення своїх інституційних стратегій, вони стикаються з різними обмеженнями, які
варіюють від необхідності відповідати стратегії міністерства, детального плану розвитку до обмежень
мовної політики (наприклад, у Бельгії університетам дозволено працювати лише в межах певних територій і на офіційній мові (мовної) спільноти, що
обмежує їхні можливості при визначенні інституційної стратегії. У Фінляндії університети можуть
бути фінськомовні, шведськомовні або двомовні).
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Академічний профіль
Університети в більшості європейських країн (29)
вільно приймають рішення щодо розвитку свого академічного профілю. Особливо високий рівень такої
автономії на Мальті і в Швейцарії, де університети абсолютно незалежні у впровадженні нових або у
закритті існуючих освітніх програм.
В усіх країнах університети підлягають різним
формам акредитації, ліцензування або процесу переговорів, згідно з національним законодавством, а у
певних випадках — згідно до вимог європейського
рівня, як наприклад, для програм професійної кваліфікації (лікарі, стоматологи, ветеринари, фармацевти,
архітектори та інженерні професії).
В університетах 5 країн (Данія, Фінляндія, Німеччина, Ірландія, Іспанія) інституційні освітні обов’язки
передбачені у національному законодавстві, що визначається відповідним міністерством, або в процесі
переговорів між міністерством і університетом. У
Фінляндії список можливих ступенів і галузей навчання передбачений законом або Міністерством освіти, іспанські і німецькі університети проводять переговори щодо освітніх програм з регіональним урядом.
Навіть у країнах, де немає офіційного впливу з боку
держави на академічний профіль, вона може ефективно впливати на університетські рішення через фінансування. У Нідерландах міністерство контролює
ефективність системи освіти і перешкоджає університетам створювати освітні програми в галузях навчання, в яких вже представлені програми інших ВНЗ.
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Освітні програми
Структура та зміст освітніх програм (ступенів).
Впровадження Болонського процесу у Європі призвело до введення трьохциклової структури ступенів
та розробки національних рамок кваліфікацій. Відповідальність же за розробку навчальних програм лежить на університетах. Розробка нових програм, що
відповідають Болонським вимогам, на рівні бакалаврів і магістрів, як правило, у більшості країн супроводжується створенням на національному або регіональному рівні агентств із забезпечення якості, які
відповідають за забезпечення зовнішньої якості або
акредитації нових програм.
Введення і скасування освітніх програм. В більшості країн Європи нова освітня програма має бути
подана на офіційну акредитацію, ліцензування або
оцінювання, затверджена відповідним державним органом або узгодження в процесі переговорів з міністерством. В різних країнах існують різні процедури
для цього. Є і ряд вимог щодо відкриття або закриття
програм. В деяких країнах національні переліки можливих освітніх програм часто передбачені законом.
В країнах, де законодавство визначає розподіл навчальних обов’язків (наприклад, ступенів, що установа може надавати), створення нових програм більше
обмежено, і ВНЗ можуть відкрити лише ті програми,
які підходять до їх більш широкої освітньої компетенці. Процес акредитації може включати в себе специфічні вимоги в деяких країнах. В Нідерландах акре63

дитація вимагається для бакалаврських, магістерських і PhD програм, а у рішеннях про створення інших
післядипломних програм університети є незалежними. У Туреччині для 2- і 4-річних програм, бакалаврських та PhD програм вимагається офіційне затвердження Національною Радою з вищої освіти, але
університам дозволяється незалежно вводити нові
магістерські програми. В Норвегії та Швеції, якщо
уряд схвалив, університети можуть створювати магістерські програми незалежно, однак, університетські
коледжі мають акредитувати свої магістерські та PhD
програми у відповідному міністерстві. В Іспанії поряд
із національним акредитаційним процесом, університети повинні вступати в переговори щодо ресурсів з
регіональним урядом для отримання фінансування
програм. Французькі університети технічно можуть
відкривати нові програми, незалежно від негативної
оцінки, але вони не зможуть отримати державне фінансування. У ряді країн (Австрія, Кіпр, Німеччина,
Греція, Велика Британія) ВНЗ повинні вступати в переговори з відповідним міністерством або іншим національним агентством, щоб забезпечити собі ресурси
для відкриття нових програм. Для отримання дозволу
на відкриття нових програм від університетів можуть
вимагати виконати певні умови, як забезпечення мінімального числа студентів (Люксембург, Португалія). У
ряді країн (як правило, у нових членах ЄС) університети можуть самостійно відкривати програми за плату
студентів, а число бюджетних місць має бути узгоджено в процесі переговорів з відповідним органом.
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У питанні закриття програм університети в Європі
більш автономні: вони або повністю вільні, або проводять переговори з відповідним міністерством.
Прийом студентів
Здатність приймати рішення з питань прийому
студентів є важливою рисою академічної автономії і
включає: здатність університетів вирішувати питання
про загальне число студентів і для кожної спеціальності, їх здатність до контролю над механізмом набору студентів, необхідність відповідності спеціальним
квотам. Аналіз свідчить про значні обмеження автономії університетів у цих питаннях.
Загальне число студентів. Відповідно до трьох існуючих базових моделей, рішення про загальне число
студентів приймається: 1) самим університетом (у
меншості країн), 2) відповідним державним органом,
3) спільним рішенням державного органу і унверситету. Втручання державних органів означає фіксоване
число навчальних місць або встановлення верхньої
межі для них (у 5 країнах), або законом передбачається вільний доступ до навчання в університеті всіх,
хто володіє необхідними кваліфікаціями, відповідаючи встановленим вимогам (така практика поширена у
9 країнах). Проміжна, «кооперативна» модель включає в себе спільні рішення університету і державного
органу та може мати місце в рамках переговорів з відповідним міністерством або в процесі акредитації
програми (встановлення максимального або міні65

мального числа студентів). Це може бути організовано через розподілену систем, де державні органи вирішують питання про кількість бюдженних місць, а
університет може приймати рішення про кількість
студентів-платників, що впливає на загальне число
студентів.
Кількість студентів на кожній спеціальності в 1/3
досліжених країн може вільно встановлюватись університетом. Однак, в деяких галузях розподіл може
бути предметом переговорів з відповідними органами
влади або встановлюватись в процесі акредитації. У
Болгарії і Туреччини, держава розподіляє фіксовану
кількість місць для кожної спеціальності. В Австрії,
Бельгії/французька спільнота, Франції, Італії, Іспанії,
Швейцарії вступ до університету, як правило, вільний, але для деяких спеціальностей може застосовуватись Numerus clausus (обмежений набір, за конкурсом), якщо це схвалено урядом. В окремих випадках
студенти можуть вільно вступати на навчальні програми, але університети можуть самі встановити квоти для конкретних спеціальностей.
Механізм прийому. В усіх країнах від кандидатів
вимагають певний тип кваліфікаційного рівня середньої освіти або досягненого успіху в загальному випускному іспиті (часто передбачено в національному
законодавстві), який надає їм основні права для вступу в університет. Три основні типи механізмів:
• Вільний прийом: в 9 країнах наявність такої певної кваліфікації дає права отримати навчальне місце у
ВНЗ (Франція, Іспанія),
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• Прийом на основі балів: результати, отримані
кандидатом на національну випускному іспиті (або
централізованому вступному тесті до університету)
визначають політику прийому. Стандарти мінімальних досягнень (рівень балів, що мають бути досягнуті) можуть бути встановлені Міністерством (Кіпр,
Греція) або університетами (Польща, Угорщина). Це
може застосовуватись для всіх або лише деяких спеціальностей (Німеччина, Латвія, Литва).
• Критерії прийому встановлюються університетами: університети можуть встановити власну політику прийому і вільні додати критерії до встановлених законом вимог. Це може відноситись до певних
спеціальностей, може бути дозволено лише на певному рівні (в Угорщині — для рівнів вище бакалаврського).
Квоти студентів. В меншості країн державні органи можуть встановлювати квоти для студентів певного соціо-економічного походження або для іноземних студентів (Кіпр, Швейцарія, Туреччина), або для
студентів з обмеженими можливостями (Греція). У
Норвегії уряд створив набір мінімальних квот для
студентів, що зараховуються до університету для отримання першої кваліфікації. У більшості країн Європи
встановлювати квоти дозволяється самим університетам. Ці квоти різняться, але часто націлені на студентів за критеріями громадянства і походження (в більшості університетів Ісландії обмежений прийом міжнародних студентів), інвалідності або видатного
потенціалу, в Хорватії квоти націлені на створення
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доступу до вищої освіти дітям жертв війни. Найчастіше (за виключенням Італії і Іспанії), коли є вільний
вступ до університету, ані ВНЗ, ані держава не можуть встановлювати квоти. В окремих країнах, де доступ до вищої освіти регулюється, тим не менш немає
жодних квот. У деяких таких випадках, органами
державної влади встановлюються механізми для стимулювання установ пропонувати навчальні місця
студентам з неблагополучних сімей (Велика Британія). У Фландрії вживаються заходи, що стимулюють
студентів комбінувати роботу і навчання, що доповнюють державну політику вільного вступу до ВНЗ.
Ключові питання і висновки:
• Болонський процес і Європейська кваліфікаційна
рамка сильно вплинули на багато питань, пов’язаних
з академічною автономією.
• Відбір студентів значно регулюється — через
встановлення рамок для прийому або обмеження числа
студентів, що приймаються на певні спеціальності.
• Все більше країн вдаються до введення прямих
обмежень (наприклад, встановлення квот студентів),
замість непрямого керування через стимули.
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Д. О. Ільницький,
канд. екон. наук
КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ АМЕРИКАНСЬКИХ
ДОСЛІДНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ
Цілий ряд університетів України нещодавно одержали статус дослідних. При цьому урядом визначені
28 критеріїв діяльності університету, за якими надається і підтверджується цей статус. Далі розглянемо
досвід та показники, що використовуються для порівняння дослідних університетів у США.
Центр оцінки показників університетів функціонує при Державному університеті штату Арізона
(США). Протягом більш ніж десяти років співробітниками Центру розроблено низку методів для вимірювання і підвищення продуктивності університетів.
Ефективність цих методів оцінки привертає увагу як з
боку держави, так і з боку різних університетів США
і світу. Такі методи оцінки можуть бути застосовані
до будь-якого дослідного університету.
У щорічній доповіді Центру «Найкращі американські дослідні університети» (The Top American
Research Universities)1 пропонується аналіз і дані,
важливі для розуміння продуктивності досліджень
американських університетів. Центр класифікує університети на групи за дев’ятьма характеристиками.
Очевидно, що коло показників, за якими можна оцінювати і порівнювати результати діяльності дослідних
Офіційний сайт Центру: http://mup.asu.edu. Для підготовки
статті використано матеріали доповідей (звітів) за відповідні роки.
1
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університетів, може бути досить широким, але Центр
зупинивсь на тих, що найбільш об’єктивно допомагають
у цій справі. Показники, за якими відбувавсь відбір до
найкращих американських дослідних університетів, такі:
1) обсяги витрат на дослідження;
2) обсяги федерального (державного) фінансування досліджень;
3) обсяги накопичених активів;
4) обсяги надходжень від пожертвувань;
5) кількість членів національної академії наук;
6) кількість нагород, отриманих працівниками;
7) кількість підготовлених науковців (докторів наук);
8) кількість підготовлених науковців (кандидатів наук);
9) вступний бал студентів.
До звіту включені також установи, які повідомили про
одержання федеральних (державних) коштів на дослідження у розмірі не менше 40 млн дол. (до 2008 р. — 20
млн дол. США). Такі відомості використовують як єдиний критерій для включення до переліку. Загалом у звіті
спираються на дані про 600 найкращих американських
дослідних університетів. Зазначимо також, що відомості,
якими користувались автори звітів за 2008—2009 рр.,
отримувались за станом на 2006—2007 рр. відповідно.
У звіті за 2009 р. серед провідних американських
дослідних університетів (до найкращих 25-ти за
дев’ятьма різними показниками потрапило 51 установа) — 27 приватних і 24 державних. У звіті за 2008 р.
серед провідних американських дослідних університетів (до найкращих 25-ти потрапило 54 установи) —
28 приватних і 24 державних, що, імовірніше, свід70

чить про незначну залежність рівня успішності університету від форм його власності.
До переліку найкращих 25-ти дослідних університетів у 2009 р. увійшла лише 51 установа, у 2008 р. — 54,
які входять до 25-ти найкращих хоча б за одним із вказаних критеріїв. Обсяги витрат на дослідження коливаються у суттєвих межах — від 69,7 млн дол. до 1,55
млрд дол. США у 2009 р. і від 44,3 млн дол. до 1,5 млрд
дол. США у 2008 р. Цікавим виглядає і той факт, що
частка державних витрат на фінансування досліджень в
університетах також коливається у межах від 37,1 до
93,3 % і була відносно сталою за ці два періоди. Це також свідчить про те, що деякі університети значною
міро спираються на приватні джерела фінансування науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, а
також самостійно вкладають кошти.
В окремих випадках в десятки і навіть у сотні разів різняться обсяги накопичених університетами активів, що певною мірою слугує передумовою їхнього
лідерства. Обсяги накопичених активів коливаються
від 115 млн дол. до 36,5 млрд дол. США у Гарварді,
що дещо більше, ніж у попередньому періоді (від 190
млн дол. до 34,6 млрд дол. у тому ж Гарвардському
університеті). З незначною, але вагомою розбіжністю
університети відрізняються за кількістю членів національної академії наук — від 2 до 327 осіб (від 2 до
284 — у 2008 р.), за кількістю нагород, які одержали
працівники, — від 4 до 112 (від 1 до 78 — у 2008 р.).
За кількістю підготовлених науковців також простежується певна контрастна картина. Кількість підго71

товлених кандидатів наук1 коливається від 0 (університет провадить медичні дослідження) до 873, що дещо
менше, ніж у попередньому році, — 903 особи. Привертає увагу і розподіл кількості підготовлених докторів
наук — від 119 до 4760 осіб, що продемонструвало
зростання (від 101 до 4286 осіб у 2008 р.), що значно
перевищує кількість кандидатів наук і свідчить про те,
що основні дослідження виконуються саме цією категорією університетських працівників.
У нашому випадку аналізувати вступний бал студентів достатньо складно через необхідність врахування особливостей набору студентів в університетах
і різницю систем їхнього оцінювання. Однак загальною тенденцією є те, що чим вище місце посідає університет у звіті, тим, як правило, вищим буде і прохідний бал для абітурієнтів. Автори доповідей також
вказують на те, що залежно від кількості студентів
університети мають і різну організаційну структуру
управління, правові, історичні, фінансові передумови
і стикаються з різними викликами, адже серед дослідних існують і такі, що концентруються виключно на
дослідженнях або діяльність з підготовки студентів
перебуває не на пріоритетних позиціях.
Подібний аналіз у кращий бік відрізняється від
інших рейтингів університетів, що в великій кількості
готуються в США та світі. Ключовою відмінністю
цього звіту є те, що він спирається винятково на кільТерміни «Doctorates Granted» розглядатимемо як вітчизняний
аналог кандидата наук; «Post Docs» — після докторські дослідження — як вітчизняний аналог доктора наук.
1
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кісні показники, що з великою часткою об’єктивності
віддзеркалюють ситуацію, яка склалася на ринку наукових досліджень США.
Автори дослідження зазначають, що з 20-ти найкращих університетів лише один виявився відсутнім
у цьому списку за останні п’ять років. Один університет піднявся з 35-ї сходинки на 20-ту, а один опустився з 20-ї на 23-тю. За всю історію таких спостережень практично не зафіксовано жодного випадку,
коли якийсь з університетів стрімко починав відрізнятись за рівнем конкурентоспроможності. Доказом
цього може слугувати те, що за останні п’яти років
лише чотири університети піднялись на 20 позицій з
усієї вибірки.
Про потужну конкурентну боротьбу між університетами свідчить також і той факт, що практично відсутні одноосібні лідери за більшістю з показників.
Так, частка кожного з університетів у загальному обсязі досліджень коливається у незначних межах (від
0,3 до 3 %, винятком є Університет Джона Хопкінса
— 6 % як лідера за рахунок федеральних інвестицій) і
свідчить швидше про спеціалізацію кожного з університетів, а не про їх жорстку конкурентну боротьбу.
Вважаємо за доцільне також назвати лідерів 2009 р.
за окремими категоріями:
 обсяги загальних витрат на дослідження — Університет Джона Хопкінса — 1,55 млрд дол. США;
 обсяги федерального (державного) фінансування
досліджень — Університет Джона Хопкінса — 1,55
млрд дол. США;
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обсяги власних витрат на дослідження — Університет штату Огайо Колумбус — 406 млн дол. США;
 обсяги накопичених активів — Університет Гарвард — 36,5 млрд дол. США;
 обсяги надходжень від пожертвувань — Університет Стенфорд — 785 млн дол. США;
 кількість членів національної академії наук —
Університет Гарвард — 327 осіб;
 кількість нагород, отриманих працівниками, —
Університет Гарвард — 112;
 кількість підготовлених науковців (докторів наук)
— Університет Гарвард — 4760 осіб;
 кількість підготовлених науковців (кандидатів наук)
— Університет Каліфорнії Берклей — 873 особи;
 вступний бал студентів — Каліфорнійський технологічний інститут.
Проведення такого аналізу в Україні може виявитись корисним. Досвід підготовки доповіді Центр
оцінки показників університетів «Найкращі американські дослідні університети» показує, що більшість
даних доводилось збирати самостійно, у першу чергу
спираючись на відомості, подані самими університетами на запит авторів дослідження.
Підбиваючи підсумки, констатуємо той факт, що
університети США активно працюють і конкурують у
сфері проведення досліджень (наукових і прикладних), результати яких є запорукою ефективної праці
органів державної влади та корпорацій США, конкурентоспроможність яких відома у всьому світі.
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Таблиця

П
Д

10. Д
11. Д

Вступний бал студентів

8.
9.

Кількість підготовлених
докторів наук

П
Д

Кількість підготовлених
кандидатів наук

6.
7.

Кількість нагород, отриманих працівниками

П
П
П

Кількість членів національної академії наук

3.
4.
5.

Щорічні надходження,
пожертви, тис. дол. США

П

Обсяги накопичених активів, тис. дол. США

2.

Колумбійський
університет
Массачусетський технологічний інститут
Університет Стенфорд
Університет Гарвард
Університет Пенсильванії
Університет Дюк
Університет Мічигана
— Анн Арбор
Університет Ейл
Університет Каліфорнії — Беркелей
Університет Каліфорнії — Лос-Анжелес
Університет Вашингтона — Сіатл

Обсяги федеральних
(державних) витрат на дослідження, тис .дол. США

П

Обсяги витрат на дослідження, всього, тис. дол.
США

1.

Найменування
університету

Форма власності
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№

НАЙКРАЩІ АМЕРИКАНСЬКІ ДОСЛІДНІ УНІВЕРСИТЕТИ (1-25)

545 995

459 748

7 146 806

495 107

104

33

598

808

660-760, 670-780

614 352

476 318

10 068 800

311 903

254

44

599

1037

660-760, 720-800

687 511
451 276

534 787
392 103

17 200 000
36 556 284

785 043
650 625

277
327

37
112

673
666

1394
4760

660-760, 680-790
700-800, 700-790

648 247

449 687

6 233 281

475 958

93

25

464

915

650-750, 680-770

781 843

459 122

6 123 743

385 673

53

29

302

759

650-760, 680-780

808 731

577 201

7 571 904

333 445

77

55

753

573

27-31

448 671

349 027

22 869 700

486 610

106

38

375

988

700-790, 690-790

552 365

251 043

2 885 352

285 347

219

51

873

1209

580-710, 620-740

823 083

488 846

2 320 333

456 654

81

32

752

910

570-680, 610-720

756 787

620 375

2 262 149

302 771

102

41

622

972

520-650, 560-670
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16. Д
17. П
18. Д
19. Д
20. Д

Обсяги федеральних
(державних) витрат на дослідження, тис .дол. США

Обсяги накопичених активів, тис. дол. США

Щорічні надходження,
пожертви, тис. дол. США

Кількість членів національної академії наук

Кількість нагород, отриманих працівниками

2 119 513

410 227
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40

Вступний бал студентів

15. Д

469 076

Кількість підготовлених
докторів наук
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14. П

840 672

Кількість підготовлених
кандидатів наук

13. П

Університет Вісконсина — Медісон
Університет Джона
Хопкінса
Університет Південної
Каліфорнії
Університет Міннесоти — Твін Сітіс
Університет Північної
Кароліни — Чапел
Хілл
Університет Вашингтона у Сант-Луїсі
Університет Техасу —
Аустін
Університет Каліфорнії — Сан-Дієго
Університет Каліфорнії — Сан-Францисько

Обсяги витрат на дослідження, всього, тис. дол.
США

12. Д

Найменування
університету

Форма власності

№

Закінчення табл.

761

601

26-30

1 362 836 2 524 575

448 964

86

43

446

1400

630-730, 650-760

508 138

355 084

3 589 225

409 183

43

13

708

328

620-720, 650-740

624 149

337 966

2 750 770

294 507

34

22

775

609

24-29

477 231

346 672

2 358 676

292 389

32

31

600

632

590-690, 610-700

572 775

424 451

5 350 470

153 564

45

28

344

552

680-750, 690-780

446 765

289 331

6 895 038

282 865

63

26

865

193

530-660, 560-690

798 896

475 708

525 555

121 845

114

37

488

925

540-660, 600-700

842 840

467 402

1 306 438

366 068

102

40

171

1019

1 554 103

Форма власності університетів: Д — державний; П — приватний.
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Є. Г. Панченко,
д-р екон. наук, професор
кафедри міжнародного менеджменту
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»,
випускник спеціальних програм Гарвардської
школи бізнесу (США) для викладачів Центральної
та Східної Європи: «Загальний менеджмент»
(VII-VIII.1992) та «Стратегічний менеджмент і
організаційна поведінка» (VI-VIII.1993)

ДОСЛІДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ:
ГАРВАРДСЬКІ ПРИНЦИПИ
Вступ
Запровадження в Україні статусу дослідних університетів робить актуальним вивчення досвіду діяльності провідних зарубіжних університетів, зокрема
одного з найпрестижніших у світі — Гарвардського
університету (США).
Гарвардський університет є найстарішим у США.
Він був заснований у Кембриджі (штат Массачусетс)
1636 року за ініціативною пуританця Джона Гарварда
(1607—1638) і мав назву Гарвардський коледж на
честь свого засновника, який передав закладу багату
бібліотеку та половину свого маєтку разом з величезними земельними ділянками. Коледж перетворився
на університет 1782 року після відкриття медичного
факультету. Згодом, на початку ХVІІІ ст., було відкрито факультети богослов’я та права. Однак провідним навчальним закладом спочатку національного, а
згодом і світового рівня університет став за керуван77

ня ним президента Ч. Еліота (1869—1909) — видатного математика, хіміка і громадського діяча того часу. Після глибокого вивчення європейської освіти
йому вдалося здійснити програму фундаментальних
реформ не тільки в університеті, а й у системі вищої
освіти США. Природничі науки були запроваджені в
програми гуманітарної освіти. Студентам всіх курсів
було надано право вибирати предмети за своїм бажанням. Було відкрито факультети мистецтва і наук.
Різко підвищилась якість навчання на професійних
факультетах. Університет обрав свій герб, на якому і
донині міститься єдине латинське слово «VERITAS»
(істина). На кожному факультеті було запроваджено
систему фундаментальних і прикладних досліджень,
результатом яких стало видання під керівництвом
Ч. Еліота унікального на той час 50-томного видання
«Harvard Classics» (1909—0910). В університеті почали приймати на навчання жінок. Тож можна вважати,
що Гарвардський університет перетворився на дослідний на початку ХХ ст., що було зафіксовано й у його статуті [1, с. 421, 2267].
Цілком зрозуміло, що авторитет університету
приваблював талановиту молодь, яка після здобуття
ґрунтовної освіти досягала значних успіхів. Випускниками університету були сім президентів США, багато членів Верховного суду й уряду, десятки конгресменів, письменників, представників інтелектуальної
еліти, а також нобелівських лауреатів, зокрема класик
економічної науки П. Самуельсон. У наш час університет охоплює понад 130 навчальних та наукових за78

кладів і за правом посідає чільне місце серед університетів світу. В університеті склалась своєрідна й
ефективна система поєднання навчання і наукових
досліджень, основні ланки якої ми розглянемо на
прикладі одного з відомих закладів університету —
Вищої школи ділового адміністрування, яку називають Гарвардською школою бізнесу.
Загальна характеристика
Гарвардської школи бізнесу
Вища школа ділового адміністрування при Гарвардському університеті була створена 1908 року і стала одним з перших подібних принципово нових навчальних закладів поствузівського типу для бізнесу
(першим таким закладом стала школа бізнесу при
Університеті штату Пенсільванія, створена Дж. Уортоном 1881 року). Згідно з заявою першого декана
школи Е. Ф. Гея новий навчальний заклад не планував «випускати людей, що почнуть професійну
кар’єру із самої вершини чи високих постів у своїх
галузях бізнесу. Вона має на меті навчити їх того, як
треба працювати, як використовувати спостережливість, застосовувати аналітичний метод і винахідливість у розв’язанні практичних комерційних завдань»
[2, р. 25, 39]. Згодом місія школи була уточнена і нині
звучить так: «Ми виховуємо лідерів, які здатні урізноманітнити світ».
За понад сторічну історію свого розвитку Гарвардська школа бізнесу стала елітним закладом діло79

вої освіти світового рівня. Розміщуючись у Кембриджі — чудовому передмісті Бостона — на території в
16 га на березі мальовничої річки Чарльз-Ривер, маючи у своєму розпорядженні 33 будівлі різного призначення, школа щороку готує близько 900 магістрів
ділового адміністрування, підвищує кваліфікацію понад 9 тис. менеджерів вищого рівня. Конкурс на програму МБА становить 9 осіб на одне місце. Загальні
доходи школи, як видно з дод. 1 (табл. 1), перевершують 450 млн дол., а пожертвування — 2 млрд дол.
Загальні активи в 2007—2009 рр. становили в середньому справді астрономічну суму — 3,3 млрд дол.
США. Однак конкурентоспроможність школи визначається кар’єрою її випускників, насамперед програми МБА, які після закінчення навчання одержують у
середньому 3,2 пропозиції на роботу від провідних
транснаціональних корпорацій, а мінімальна зарплата
перевершує 100 тис. дол. щороку.
Однак справа не тільки в зарплаті випускників
школи, яка не відрізняється від інших елітних шкіл:
Уортона (Філадельфія), Келлога (Чикаго), Слоана
(Массачусетс), Стенфорда (Каліфорнія), Стерна
(Нью-Йорк) та ін. Адже за даними авторитетного у
діловому світі щотижневика «Бізнес-уік» в 500 провідних корпораціях світу близько 30 % топ-менеджерів
мають диплом МБА. При цьому в середньому лише
одному зі ста тисяч випускників програм МБА вдається потрапити до цих топ-менеджерів. Однак для
наведених елітних шкіл бізнесу ця цифра на порядок
менша, хоч і різна. Зокрема, для школи бізнесу Кел80

лога вона становить 15 тис., тимчасом як для Гарварда — лише 1,5 тис. Саме цим і пояснюються лідерські
позиції Гарвардської школи бізнесу на ринку ділової
освіти [3, р. 53].
Цілком закономірно постає питання: завдяки яким
факторам Гарвардській школи бізнесу вдається утримувати свої лідерські позиції? Звичайно, таких факторів багато. Їх можна позначити як сім принципів
діяльності Гарварда, а саме: кейс-метод, піонерні дослідження, практична орієнтація, міжнародна компетенція, резидентна спільність студентів, виключні ресурси, мережа випускників. Кожен з наведених
принципів сприяє інноваційній діяльності не тільки
школи бізнесу, а й університету в цілому.
Кейс-метод
Кейс-метод є виключною перевагою Гарвардської
школи бізнесу, оскільки саме тут 1921 року професор
Мелвін Копеланд уперше застосував цей метод у викладанні курсу маркетингу, який на той час був новітнім [2,
р. 133—134]. Йому також належить честь стати першим
у світі автором підручника з маркетингу, побудованого
на кейс-методі [4]. Згодом школа розпочала серію книжок з різних дисциплін, написаних на основі кейсової
методології. Варто зазначити, що впровадження кейсметоду в Гарвардській школі бізнесу як новітньої навчальної інновації наштовхнулось у той час на шалений
опір, у тому числі і з боку декана. Лише підтримка спостережної ради школи і згаданого раніше ректора уні81

верситету Ч. Еліота, а також студентів забезпечили впровадження кейс-методу в навчальний процес.
Кейс-метод дав змогу перетворити навчання в інтерактивний динамічний процес, у результаті якого
студенти опановували в аудиторії практичні навички
прийняття управлінських рішень на основі дослідження реальних ситуацій у діяльності успішних
компаній різних секторів бізнесу. Наріжним каменем
кейс-методу було і залишається формування у студентів практичних навичок найвищого ступеня, що мають міждисциплінарний характер і дозволяють органічно розвивати інтуїтивне та аналітичне мислення.
Варто підкреслити високу вартість кейсів, яка
становить у середньому 20 тис. дол. США. Адже їх
підготовка потребує дозволу керівництва об’єктів
кейса, фінансування відряджень, проведення ретельних досліджень не тільки результатів діяльності компаній, а й ситуації на відповідних ринках, розроблення керівниками курсів ретельних методичних розробок (Instructor’s Manual), опанування цих
матеріалів іншими викладачами в процесі спеціальних тренінгів, витрат на публікації тощо. Обсяг кожного кейса перевершує 2 друк. арк., а його зміст вміщує до десятка різноманітних додатків у вигляді
таблиць, графіків і діаграм. Не меншими за обсягом є
й методичні матеріали [5]. Викладачі, що опанували
кейс під керівництвом автора та керівника курсу,
одержують дозвіл кафедри на проведення занять.
Кейси готуються викладачами та дослідниками 10
кафедр у кількості близько 230 осіб основних праців82

ників. Щороку школа розробляє в середньому 350
нових кейсів, тематика яких охоплює всі типи організацій, що діють у всьому світі. Близько 80% кейсів
використовуються іншими школами бізнесу різних
країн світу. Як видно з табл. 6 дод. 1, це дає істотний
дохід. Якщо в 2005 р. кейсів було продано майже на
7 млн дол., то 2009 року — на 8,3 млн дол., що майже
вдвічі перевищує доходи видавництва «Harvard Business Books» та журналу «Harvard Business Review».
Піонерні дослідження
Гарвардський університет у цілому і Вища школа
ділового адміністрування завжди надавали пріоритетного значення проведенню досліджень проривного
характеру. Варто загадати про наймасштабніші в історії менеджменту дослідження, які були проведені
фахівцями Гарвардської школи бізнесу під керівництвом Е. Мейо і Ф. Ретлісбергера в м. Хоторнні (штат
Іллінойс, неподалік від Чикаго) у 1924—1929 рр. Дослідження фінансував фонд Рокфеллера у вигляді
грантів у сумі 1,5 млрд дол.; вони охопили понад
20 тис. працівників і стали базою принципово нової
школи менеджменту — школи людських відносин,
яка долала обмеження класичної школи Тейлора та
адміністративної школи А. Файоля [6, с. 130—133]. У
результаті проведених тоді досліджень стало зрозуміло, що мотивація, комунікації і лідерство відіграють не меншу, а навіть більшу роль в управлінні, ніж
вивчення трудових рухів, планування, організація і
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контроль. Саме після цих досліджень не тільки фахівцям, а й менеджерам-практикам стало зрозуміло, що
праця — це дещо більше, ніж просте заробляння
грошей. Трудові колективи являють собою ключові
соціальні одиниці бізнесу, що можуть стримувати
продуктивність праці робітника, напрацьовувати власні норми денної продуктивності і навіть справляти
вплив з тим, щоб винагорода робітникові виплачувалась не прямо пропорційно кількості і якості праці.
Завдяки цим дослідженням народилась одна з ключових категорій сучасного менеджменту — «хоторннський ефект», який означає: а) зростання продуктивності праці завдяки моральному фактору та увазі
керівництва до певної ділянки бізнесу; б) необхідність критичного і недовірливого ставлення до результатів будь-яких господарських експериментів,
оскільки сам факт їх проведення може штучно підвищувати їхню ефективність.
Серед інших всесвітньо відомих наукових розробок
учених Гарвардської школи бізнесу варто навести такі:
 виявлення взаємозв’язку між оточенням і організаційними структурами і розроблення на цій основі
інтеграційної концепції менеджменту П. Лоуренсом і
Дж. Лоршом у 1970-ті рр. [6, с. 190—194];
 формування маркетингово орієнтованої концепції
компанії Т. Левіттом — автором легендарної статті
«Маркетингова міопія» в «Гарвард бізнес ревю»
(1960), загальний тираж якої досяг 500 тис. примірників. З випередженням часу автор уперше зробив висновок про те, що компанія повинна орієнтуватись на
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«задоволення клієнта», а не просто «виробляти продукцію», тобто має бути «маркетингово орієнтованою»,
а не «виробничо орієнтованою» [7, с. 436—440];
 новий революційний підхід до корпоративних
стратегій і міжнародної конкуренції М. Портера.
Цьому дослідникові вдалось у 1980—2000 рр. розробити такі інструменти менеджменту, які широко використовуються в управлінській діяльності на різних
рівнях бізнесу. Серед цих інструментів — модель
п’яти конкурентних сил у галузі, типологія генеричних стратегій, ціннісний ланцюг фірми, принципи
конкуренції в глобальних галузях [7, с. 637—643].
Цілком зрозуміло, що М. Портер посідає друге місце
серед лекторів з менеджменту у світі за розмірами
гонорарів після Т. Пітерса [8, с. 267];
 створення концепції трьох «постпідприємницьких корпоративних стратегій» Р. Кантер — однією з
небагатьох жінок-дослідників Гарвардської школи бізнесу, праці якої є визнаними у науковому світі. До
складу згаданих стратегій входять:
 розвиток синергізму за одночасного зміцнення внутрішньої кооперації та інтегрованості організації;
 створення союзів з іншими організаціями;
 розроблення «нових напрямів», створення
нових ділових можливостей для організації в
майбутньому [7, с. 362];
 обґрунтування К. Кристенсеном новітньої інноваційної концепції «підривних» технологій, яка дозволила вичерпно пояснити причини втрати лідер85

ських позицій на ринках провідними компаніями з
компетентними керівниками і потужними ресурсами.
Цілком природно, що «ділему інноватора» К. Кристенсена взяли на озброєння такі корпорації, як «Інтел», «Ксерокс», «Тошиба» та ін. [9].
Звичайно, у Гарвардській школі бізнесу працюють і
інші відомі дослідники, праці яких публікуються в різноманітних виданнях і наукових журналах, насамперед
в одному з найавторитетніших у ділових колах «Harvard
Business Review». У цьому зв’язку доречно згадати і публікації в цьому журналі єдиного з українських учених
— доктора економічних наук, доцента кафедри міжнародного менеджменту нашого університету В. А. Білошапки [10].
Вітчизняному читачеві буде цікаво дізнатись, що
зусилля дослідників у теперішній час у школі бізнесу
зосереджені на вивченні проблем організаційної поведінки та маркетингу, а також на поглибленому
з’ясуванні природи лідерства, стратегії та процесу
прийняття управлінських рішень.
Дедалі важливішу роль у проведенні досліджень
відіграють дев’ять докторських програм, які вважаються найскладнішими у світі. Адже протягом чотирьох років (у більшості шкіл тривалість таких програм — 2-3 роки) докторантам крім написання дисертації необхідно скласти серйозні іспити приблизно із
40 дисциплін, що і гарантує їхню фундаментальну підготовку.
Як видно з табл. 3, у Гарвардській школі бізнесу
існує високий конкурс на ці програми. Протягом
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2005—2009 рр. лише 4—6 % вступників зараховувались на навчання, причому далеко не всі докторанти
успішно його закінчували. Протягом останніх п’яти
років відсоток їх коливався від 57 % (2007 р.) до 81 %
(2008 р.). А загальна кількість докторів повільно зросла від 98 осіб у 2005 р. до 120 осіб у 2009 р.
Важливо особливо відзначити посилення інтеграційних процесів між елітними школами бізнесу в організації докторських програм, яка виявляється у
вступі на навчання випускників програм МБА та викладачів інших шкіл бізнесу, у тому числі громадян з
27 країн. Зокрема протягом останніх трьох років до
складу докторантів Гарвардської школи бізнесу були
зараховані представники Уортонської школи бізнесу
Університету Пенсільванії, Стенфордської школи бізнесу, шкіл бізнесу Чиказького університету, Колумбійського університету, Массачусетського технологічного інституту, Лондонської школи бізнесу та ін.
Як видно з табл. 1, бюджет дослідної роботи планомірно зростав з 77 млн дол. у 2005 р. до 97 млн
дол. у 2009 р., у тому числі 70 млн дол. — кошти
школи, а 27 млн дол. — спонсорські внески. Отже, у
середньому на викладача-дослідника припадає 425,4
тис. дол. на щорічні наукові розробки. Таке фінансування дозволяє готувати понад 300 академічних звітів, тобто 1,3 звіти на одного викладача. Крім того,
видаються монографічні і навчальні книжки, публікуються наукові статті. Доходи від цієї діяльності
лише у видавництві школи подані в табл. 6. З табл. 5
бачимо, що у 2009 р. викладачі школи опублікували
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146 наукових статей (0,64 на одного викладача) та
20 книжок (0,09 на викладача), а також 608 навчальних матеріалів (2,7 на одного викладача). При цьому
забезпечується належна свобода у виборі напрямів
дослідження, а також гнучкість інвестування інноваційних розробок.
Практична орієнтація
Тісний зв’язок із сучасною практикою бізнесу є
одним із ключових принципів діяльності школи як у
навчальному процесі, так і в дослідженнях. З одного
боку, це забезпечується підготовкою і використанням
кейсів з актуальних проблем бізнесу, що дозволяє
студентам набувати сучасних компетенцій у прийнятті важких рішень як у типових, так і у кризових
управлінських умовах, включаючи брак надійної інформації, складні альтернативні ситуації та часовий
тиск. З другого боку, дослідження викладачів разом зі
студентами та докторантами на фірмах формують
ґрунтовні знання бізнес-процесів як у підприємницьких компаніях, так і в неприбуткових організаціях.
При цьому важливо уникати бар’єрів між академічними дисциплінами. Саме тому, як правило, кожний з
викладачів ґрунтовно володіє питаннями не тільки
дисциплін своєї кафедри, а й споріднених дисциплін,
у чому автор переконався особисто, навчаючись у
школі у 1992—1993 рр. Ключові заняття та підсумкові дискусії провадять двоє і навіть троє викладачів. У
пам’яті й досі збереглись блискучі заняття, які вели
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троє колег одночасно: Том Пайпер (фінанси), Бен
Шаніро (маркетинг) та Орлі Сассер (операційний менеджмент). З ними автор і дотепер підтримує ділові
стосунки.
У довершення до сказаного слід особливо зазначити, що викладачі-лідери у сфері своїх досліджень чітко
тримають руку на пульсі бізнесового досвіду як консультанти, підприємці, інвестори, радники, члени рад
директорів корпорацій і навіть менеджери вищого рангу за сумісництвом. Такий підхід приносить беззаперечну користь як бізнесу, так і навчальному закладу. Наведемо в цьому зв’язку один з показових прикладів.
Під час навчання 1993 року на програмі «Стратегічний менеджмент і організаційна поведінка» науковим
консультантом автора був Джон Коттер — наймолодший професор Гарвардського університету за всю його історію (він здобув це звання в 33 роки, тоді як
М. Портер — у 34). Дж. Коттер керував кафедрою лідерства ім. Коносока Мацушита. До речі, Дж. Коттер
написав всесвітньо відому монографію про відомого
японського бізнесмена [11]. Протягом 1970-х років
Дж. Коттер виконав масштабне дослідження проблем
лідерства 200 великих американських фірм, у результаті якого були виявлені 12 моделей поведінки вищих
керівників і розраховані так звані індекси міцності корпоративних культур, а також установлено зв’язок між
міцністю культури та ефективністю діяльності компанії. Розроблені Дж. Коттером методики дозволяли
вносити пропозиції акціонерам корпорацій щодо кадрових рішень на вищому рівні управління. Основні ре89

зультати досліджень Дж. Коттер опублікував у відомій
монографії [12].
Одержані результати дослідження і розроблені
методики стали базою для двотижневого тренінгу
управлінських консультантів, яких згодом школа бізнесу відряджала на фірми для оцінки діяльності керівників корпорацій на замовлення рад директорів. Усі
студенти нашої програми у кількості 60 осіб пройшли
такий тренінг, склали відповідний іспит і одержали
ліцензію від Дж. Коттера на проведення зазначених
обстежень. Нам з колегою з колишньої Німецької
Демократичної Республіки дісталась інжинірингова
компанія «Camp, Dresser and McKee Inc.», розташована неподалік від школи у передмісті Бостона Кембриджі. Два тижні ми спостерігали за діяльністю президента цієї компанії від 800 до 2000 і вели незалежно
один від одного журнал спостережень згідно з методикою Дж. Коттера. Ще тиждень ми готували звіт,
висновок якого був позитивним: ми рекомендували
разом із Дж. Коттером обрати президента на наступний термін. Життя підтвердило правильний вибір.
Школа бізнесу одержала від компанії за проведену
нами експертизу 100 тис. дол. неоподаткованих пожертвувань, які цілком окупили витрати школи на
наше з моїм німецьким колегою навчання за програмою для викладачів Центральної і Східної Європи (по
25 тис. дол. на кожного). Отже, тренінг Дж. Коттера
створив взаємовигідний «інвестиційний трикутних
знань»: студенти набули передового консалтингового
досвіду, компанія дістала компетентну оцінку діяль90

ності керівника, а школа повернула інвестиції в наше
навчання зі 100-відсотковою прибутковістю, тобто у
подвійному розмірі. Між іншим, згадана методика успішно і неодноразово використовувалась мною і на вітчизняних підприємствах, зокрема, у компанії «АгроСоюз» (м. Дніпропетровськ), фармацевтичних підприємствах м. Києва і т. ін.
Міжнародна компетенція
Оскільки місія школи носить глобальний характер
(We educate leaders who make a difference in the world
— букв. «Ми виховуємо лідерів, які здатні урізноманітнювати світ») питанням міжнародної діяльності
тут приділяється першочергового значення. Справа в
тому, що 35 % студентів МБА і понад 50 % студентів
екзекутивних програм є громадянами з понад 70-ти
країн, що прагнуть опанувати такі сучасні інструменти менеджменту, які забезпечують ефективне функціонування підприємств не лише в США, а й у тих
країнах, з яких вони приїхали на навчання. Ці студенти збагачують навчання, насамперед кейсові дискусії,
крос-культурними аспектами і створюють сприятливі
міжнародні перспективи у кар’єрі випускників. У
цьому зв’язку не менш як у 25 % кейсів, які щорічно
розробляються у школі, основний наголос робиться
на міжнародних процесах і результатах бізнесу.
З метою забезпечення ефективної міжнародної
компетенції школи створила і підтримує діяльність
глобальної мережі дослідницьких центрів у ключових
регіонах світу:
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Азійсько-Тихоокеанському (Гонконг);
Каліфорнії (Паоло-Альто);
Європейському (Париж);
Індійському (Мумбай);
Японському (Токіо);
Латиноамериканському (Сан-Паоло, Буенос-Айрес).
Працівники цих центрів координують діяльність
викладачів школи із місцевими дослідниками у створенні нових наукових і навчальних продуктів, здатних приносити успіх їх користувачам у глобальному
середовищі.
У 1996 р. школа започаткувала так звану глобальну ініціативу, сутність якої полягає у створенні мережі прихильників Гарвардської школи бізнесу. «Глобальна ініціатива» включає викладачів, студентів і
випускників школи, які дотримуються у своїй роботі
глобальних поглядів у дослідженнях, навчанні й
управлінській практиці, насамперед утриманні глобального лідерства школи у розвитку практично орієнтованих досліджень для ділової освіти. В числі учасників цієї ініціативи тисячі лідерів з бізнесу, урядових установ та академічних дослідників, що
підтримують місію школи щодо виховання лідерів,
здатних урізноманітнити світ. У цьому зв’язку провідні викладачі школи проводять глобальні колоквіуми
для професорсько-викладацького складу в країнах з
перехідними економіками і нових незалежних країнах
з метою опанування сучасними інтерактивними методами викладання і навчання. Десятиденні сесії відбуваються в кампусах школи, а наступні триденні се
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сії проводяться в країнах Азії, Європи і Латинської
Америки. Крім того, для викладачів із досвідом викладання не менш ніж п’ять років, що є учасниками
«глобальної ініціативи», організуються безкоштовні
стажування в школі тривалістю від трьох до шести
місяців під керівництвом провідних професорів.
Резидентна спільність студентів
Сутність цього принципу полягає у формуванні
між учасниками різних навчальних програм мережі
довгострокових ділових і людських стосунків під час
перебування в школі. Розташування навчальних, готельних і обслуговуючих кампусів на компактній території школи дозволяє налагодити комунікації між
студентами різних програм у позанавчальний час і відчути своєрідне душевне піднесення завдяки одночасному перебуванню в одному з найчудовіших міст
світу. Школа створює сприятливі можливості для
спілкування між учасниками навчання не лише в аудиторіях, а й за їх межами, формувати крос-культурні
стосунки, обмін досвідом, створювати мережу довготривалих контактів.
Незважаючи на переважне використання провідними школами бізнесу у навчанні методу малих груп,
Гарвардська школа бізнесу приділяє належну увагу
розвитку спілкування у складі великих груп чисельністю 80-90 студентів, що належать до різних навчальних програм. Кампуси спроектовані з урахуванням потреб формування спільних цінностей, включаючи
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інтеграцію, чесність, повагу до інших, персональної
відповідальності і найвищих якостей, що відіграють
ключову роль у розвитку командної роботи і здорових
міркувань, які є центральними в освітній місії школи.
Виключні ресурси
Гарвардська школа бізнесу забезпечує всіх учасників навчання і досліджень достатніми ресурсами.
Вище йшлося про фінансування досліджень. Матеріальні умови навчання також вражають зручністю і
дизайном. На території 16 га розташовані тридцять
три приміщення різного призначення: навчальні корпуси, готелі, житлові будинки, конференц-зали, стадіон, басейн, одна з найкращих у світі бібліотека з бізнесу тощо. Інформаційні технології дозволяють інтегрувати всі елементи навчання та досліджень в
єдину систему.
Мережа випускників
Керівництво Гарвардської школи бізнесу вважає,
що найважливішим виміром успіху навчальних інституцій є успіх її випускників. Тому школа прагне
бути добре обізнаною з долею своїх колишніх студентів. Адже в наш час мережа випускників налічує понад 70 тис. осіб, які мешкають у більш ніж 150 країнах. Ця мережа ретельно організована.
Центральними ланками мережі випускників є
85 клубів, які розташовані в 30 країнах. Українські
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випускники школи, так само як і інших 35 європейських країн, входять до Паризького клубу випускників,
який розташований за адресою: авеню Франкліна Рузвельта, 9-11. Клуби за підтримкою школи щорічно
видають довідники про випускників, що містять (за
згодою) різноманітні дані та їхні контактні телефони
й адреси. Матеріали структуровані не лише по країнах, а й за навчальними програмами, сферами діяльності (консалтинг, фінансові послуги, високі технології, торгівля, виробництво і т. д.), типам організацій
(підприємницькі компанії, урядові органи, неприбуткові організації).
Зазначені характеристики дозволяють випускникам легко знаходити один одного і підтримувати ділові і людські стосунки за інтересами. Для випускників організуються різноманітні регіональні і глобальні зустрічі і конференції, на яких учасники
обмінюються думками з актуальних питань взаємодії
бізнесу і суспільства. В минулому році, наприклад,
відбулися понад 50 регіональних заходів і один глобальний діловий саміт за участю понад 2 тис. учасників з питань формування глобального менеджменту
на початку нового тисячоліття.
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Додаток 1
Ключові результати діяльності
Гарвардської школи бізнесу у 2005-2009 рр.
(Джерело: Annual Report Harvard Business School, 2009. — P. 5. —
www.hbs.edu)

Таблиця 1
ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ, млн дол. США
Показники

2005

2006

2007

2008

2009

Доходи
Витрати
Готівка від операцій
Капітальні вкладення
Інвестиції в дослідження
Зовнішні запозичення
Нерозподілені резерви
Пожертвування
Загальні активи

331
307
24
79

368
345
23
49

405
375
30
20

451
423
28
40

472
438
34
19

77

84

92

102

97

74
52
2065
2693

108
60
2340
3018

108
66
2821
3500

121
79
2971
3684

119
96
2117
2826

Таблиця 2
ПРОГРАМА МБА
Показники

2005

2006

2007

2008

2009

Абітурієнти
6559
6716
7438
8661
9093
зараховано, %
16
15
14
12
12
закінчили, %
89
91
89
91
89
Загальна кількість
1794
1822
1806
1796
1809
Плата за навчання,
35 000 37 500 39 600 41 900 43 800
дол. США
Допомога у середньому на студента, 13 299 15 647 17 605 21 591 24 393
дол. США
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Таблиця 3
ДОКТОРСЬКІ ПРОГРАМИ
Показники

2005

2006

2007

2008

2009

587

611

694

595

798

зараховано, %

4

5

5

6

4

закінчили, %

80

64

57

81

69

Загальна кількість

98

101

103

105

120

Абітурієнти

Таблиця 4
ЕКЗЕКУТИВНІ ПРОГРАМИ
Показники

2005

2006

2007

2008

2009

Кількість слухачів

8133

8239

9281

9345

8291

Таблиця 5
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ І НАВЧАННЯ
Показники

2005

2006

2007

2008

2009

Викладацький склад
(full time)

201

215

206

219

228

Підготовлено навчальних
матеріалів

561

606

602

647

608

Опубліковано наукових
статей

103

130

145

152

146

Видано книг

36

31

24

24

20

Обслуговуючий персонал (full time)

1044
97

1077 1109

1146 1187

Таблиця 6
ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ, тис. дол. США
Показники

2005

2006

2007

2008

2009

Продані кейси

6958

7428

7785

8240

8334

Видавництво Harvard Business Books

1272

1409

1882

2025

1478

 продажа примірників

2929

3112

3061

3123

2863

 рекламні оголошення

240

243

848

246

237

Журнал Harvard
Business Review
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Додаток 2
ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД
ГАРВАРДСЬКОЇ ШКОЛИ БІЗНЕСУ (2010)

№
з/п

Кафедри

Професори

Доценти

Аситенти

Старший
викладач

Наукові
дослідники

Почесні
професори

Усього

Категорії викладачів

1

Облік та менеджмент

7

4

9

–

–

–

20

2

Бізнес, державне
управління
та
міжнародна економіка

8

3

7

1

–

–

19

3

Підприємницький менеджмент

19

5

3

8

3

–

38

4

Фінанси

25

6

5

5

–

6

47

5

Загальний менеджмент

14

2

–

4

1

–

21

6

Маркетинг

12

2

4

1

–

5

24

7

Переговори, організації, ринки

9

1

6

2

1

–

19

8

Організаційна
поведінка

13

3

4

2

1

–

23

9

Стратегія

12

7

4

2

–

–

25

10

Технології
та
операційний менеджмент

16

1

7

1

–

–

25

Усього

135

34

49

26

6

11

261

%

51,7 13,0 18,8 10,0

2,3

4,2

100,0

Джерело: www.hbs.Faculty by Academic Unit, 19.04.2010
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Додаток 3
КЛЮЧОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАФЕДР
ГАРВАРДСЬКОЇ ШКОЛИ БІЗНЕСУ (2010)
№
з/п

Навчальні
дисципліни

Кафедри

Ключові компетенції

1

Облік і менеджмент

 Комунікації із зовнішніми
інвесторами для забезпечення фірми капіталом;
 стратегічні напрями розміщення і використання ресурсів;
 створення й удосконалення
систем фінансової звітності
для оцінки ефективності діяльності фірми зовнішніми і
внутрішніми інвесторами

 Фінансова звітність
 Управлінський
облік

2

Бізнес,
державне
управління
та міжнародна економіка

 Політика і правила заснування і функціонування державних і інших неприбуткових організацій, що
забезпечують ефективність
бізнесу в США;
 виявлення і використання
факторів впливу на сучасне
ділове середовище та альтернатив його періодичних змін;
 оцінка ділового середовища в зарубіжних країнах та
історичних перспектив їх розвитку;
 виявлення впливу глобалізації на зміну правил регулювання міжнародних економічних трансакцій як
глобалізаційних процедур

 Тренінг дослідниківекономістів
 Політичні науки
 Історія
 Міжнародний
бізнес
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Продовження дод. 3
№
з/п

Кафедри

Ключові компетенції

3

Підприємницький
менеджмент

4

Фінанси

 Розуміння процесу підприємницької діяльності від започаткування фірми до наслідків
використання підприємницьких можливостей для індивідуумів, організацій, галузей;
 експериментування з метою
створення продуктових, процесних і бізнесових інновацій;
 опанування інструментів
фінансування підприємницьких ризиків;
 виявлення наслідків реалізації підприємницьких рішень у національному та міжнародному середовищі;
 оцінка історії підприємництва в контексті часу і національних бар’єрів;
 аналіз правового і культурного контексту управлінських дій
 Формування інтересу і навичок, що доповнюють один
одного і використовуються у
командній роботі для:
– проведення широких фінансових досліджень і використання отриманих результатів для розвитку
менеджерів і їх публікації в
провідних наукових і прикладних журналах;
– розвиток практично орієнтованого інтелектуального потенціалу слухачів програм МБА
та екзекутивного навчання
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Навчальні
дисципліни

 Процес підприємництва
 Фінанси підприємництва
 Контекст підприємництва (історичний, часовий,
національний,
міжнародний,
правовий, культурний)

 Фінансові регулятори
 Ринкові політики
 Фінансовий
менеджмент
 Фінансові дослідження

Продовження дод. 3
№
з/п

Кафедри

Ключові компетенції

Навчальні
дисципліни

5

Загальний
менеджмент

 Управлінська політика і процеси
 Інформаційні системи менеджменту
 Суспільство і підприємство
 Лідерство, цінності і корпоративна
відповідальність

6

Маркетинг

Використання фірмами лідерства і управління для
формування:
– особистих цінностей і
якостей, які забезпечують
ефективну діяльність лінійних менеджментів і корпоративних лідерів;
– філософії, цінностей і
стратегій, які притаманні
успішним організаціям;
– ефективного співробітництва підприємств із широкою громадськістю та зовнішніми партнерами
 Розуміння потреб клієнтів
і забезпечення сприйняття
ними інноваційних продуктів і послуг;
 формування різноманітних маркетингових комунікацій, що забезпечують позитивне прийняття клієнтами фірмових брендових
стратегій;
 генерування інноваційних
підходів до підвищення
ефективності управління
відносин з клієнтами та ціноутворення;
 формування клієнтськоорієнтованих організацій як
засобу підтримки цінностей
фірми
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 Брендинг
 Діловий маркетинг
 Глобальний маркетинг
 Канали розподілу
 Ціноутворення
 Прямий та інтерактивний маркетинг
 Управління продажами
 Маркетингові інвестиції
Спеціалізовані програми:
 Роздрібна торгівля
 Агробізнес
 Соціальні організації
 Засоби масової
інформації
 Мистецтво
 Дозвілля

Продовження дод. 3
№
з/п

Кафедри

Ключові компетенції

7

Переговори, організації, ринки

8

Організаційна поведінка

 Розуміння і опанування
дизайну та розвитку систем
прийняття управлінських
рішень переговорного, організаційного та ринкового
характеру;
 стратегічна взаємодія індивідуумів та організацій
для створення і підтримки
цінностей (у переговорах,
організаціях і на ринках)
 Розуміння і опанування
інструментів використання
лідерства і управління в розвитку персоналу і підвищення організаційної ефективності;
 формування власного
стилю лідерства у дедалі
більш різноманітному і динамічному конкурентному
середовищі

9

Стратегія

 Розвиток і підвищення
ефективності стратегічного
менеджменту на бізнесовому і корпоративному рівнях;
 аналіз конкурентного середовища;
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Навчальні
дисципліни

 Переговори
 Організації
 Ринки

 Історія розвиту
теорії організацій в
Гарвардській школі
бізнесу
 Менеджмент організаційних змін
 Лідерство в глобальному світі
 Еволюція управлінської кар’єри у
суспільстві
 Управління різноманітністю
 Організаційний
дизайн у змінному
світі
 Економіка
 Соціологія
 Політичні науки
 Національна конкуренція
 Глобальна конкуренція

Закінчення дод. 3
№
з/п

10

Кафедри

Ключові компетенції

Технології
та операційний
менеджмент

 генерування і розвиток
концепцій, що допомагають
менеджерам удосконалювати техніку прийняття стратегічних рішень;
 поглиблення базових
знань у процесі академічного вивчення стратегій і споріднених дисциплін
 Проектування й удосконалення тотальних систем
управління якістю;
 управління операційними
системами і процесами;
 опанування інновацій в
інформаційних технологіях,
постачальницьких ланцюгах та секторі послуг;
 усвідомлення операційнотехнологічних викликів, що
постають перед фірмою в
сучасному конкурентному
середовищі

104

Навчальні
дисципліни

 Мультифункціональні системи фірми
 Мережі інформаційних та матеріальних потоків
 Розподіл і доставка продуктів і послуг до споживача
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О. І. Циркун,
старший викладач
кафедри іноземних мов

СТРАТЕГІЯ НАВЧАННЯ, ВИКЛАДАННЯ
ТА ОЦІНЮВАННЯ, 2005—2009 РР.
БРЕДФОРДСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ
В глобальному середовищі 21 століття головною
метою світових університетів стає підготовка конкурентоспроможних випускників, здатних швидко та
нестандартно вирішувати різноманітні проблеми. Питання стратегії навчання, викладання та оцінювання в
нових умовах розглядається багатьма університетами
як імператив майбутнього розвитку.
Для вирішення стратегічних цілей та реакції на зміни
в зовнішньому освітньому середовищі (наприклад, застосування електронних засобів навчання ) Бредфордський університет (Великобританія) розробив власну
Стратегію Навчання, Викладання та Оцінювання (НВО).
Успіхи університету (1 місце) за результатами
опитування роботодавців Йоркшира та Північної Англії (Time Good University 2008) підтверджують, що
студенти чітко розуміють необхідність отримання сучасних, інтелектуально-стимулюючих знань та володіють професіональними та ключовими навичками,
необхідними в їх професійній діяльності.
Стратегія НВО відповідає та інтегрується з корпоративними цінностями університету та забезпечує
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структурну ланку між інституціональною політикою,
її принципами та академічною практикою.

Розділ 1
Загальні принципи
і університетська програма
Вступ
Наша місія «змусити знання працювати» передбачає налаштування Університету на забезпечення доступних і гнучких програм викладання, навчання і дослідницької роботи, підкріплене висококваліфікованими та мотивованими співробітниками університету.
Принципи
1. Університет пропонує учбові програми, які задовольняють потреби і очікування студентів, та перевищують зовнішні вимоги.
2. Ми заохочуємо і мотивуємо студентів брати
активну участь у процесі навчання завдяки інноваційним програмам і різноманітним методикам навчання.
3. Ми забезпечуємо студентів знаннями і розумінням, що підтримується особистісним та професійним розвитком, з метою дати студентам змогу виконувати свою роль «послів університету» і ефективних
громадян.
4. Наші механізми підтримки студентів та послуги забезпечують академічну і наставницьку підтримку нашої різноманітної студентської спільноти та їх109

ніх специфічних потреб, за допомогою освітніх фондів підтримки та стипендій (з 2006)

Розділ 2
Особистісний розвиток студентів
Вступ
Університет повністю підтримує студентів у їхньому особистісному розвитку. Можливості навчання
та бажані результати студентів враховані у програмах
та відповідних модулях. Програми також передбачають розвиток дисциплінарних, професійних та особистісних вмінь та навичок студентів. Такий підхід дає
можливість студентам повністю бути впевненими у
своєму прогресі та отриманих знаннях, що дозволить
створити відповідний план дій для досягнення мети.
Всі студенти, які навчаються довше, ніж один семестр, регулярно отримують огляд своїх академічних
успіхів та рекомендації щодо особистісного розвитку.
Такий огляд успішності повинен відповідати потребам кожного студента. Наприклад, в огляді успішності для випускників університетів слід більше звертати
увагу на життєві перспективи, перегляд загальних цілей, ніж окремо виділяти специфічні професійні можливості, які є більш важливими для студентів молодших курсів. Формат та структура такого огляду буде
різнитися відповідно до курсу або програми.
Для того, щоб повністю врахувати навички та
професійні досягнення студентів, курси включають в
себе певні стратегії, які допомагають особистісному
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розвитку студентів. Курси можуть мати вигляд однієї
з моделей, які наведені нижче.
Модель 1 – заснована на можливостях
Студентам надаються можливості для розвитку
професійних/базових навичок та особистісного прогресу. Такі можливості враховані у програмах та вже
закладені у розкладі. Досягнення та прогрес студнтів
вносяться в огляд успішності та особистісного розвитку. Студентам пропонується обирати додаткові дисципліни, як частину їхнього плану особистісного розвитку, але це не є обов’язковим.
Модель 2 – заснована
на прогресі та успіхах
Ця модель включає всі особливості моделі 1. Проте додаткові заняття, які допомагають розвитку навичок та особистісному розвитку, внесені до відповідних програм та оцінюються через систему модульного контролю. Модулі, які передбачають розвиток
специфічних навичок особистісного розвитку, враховуються в одну, як мінімум програму.
Модель 3 – оцінювання прогресу
Ця модель об’єднана з моделлю 2. Крім того, передбачається наявність базових модулей на всіх стадіях проведення курсу. Оцінювання специфічних аспектів особистісного розвитку студентів здійснюється за допомогою діагностичних, нормативних та
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суммативних тестів. Модель передбачає використання планів особистісного розвитку студентів.
Як Особистісний розвиток
підтримує наші головні навчальні цілі
Особистісний розвиток повністю підтримує наші
навчальні цілі, як у вивченні, так і в навчанні та стратегії оцінювання. Детальніша інформація наведена
нижче у таблиці:
Головні навчальні
результати, очікуванні
від всіх студентів:

Для досягнення цих результатів План особистісного розвитку забезпечить студентів можливостями:

Предметні та професійні Усвідомлювати
свій
рівень
знання
знань предмета, особистісний та
професійний розвиток та розробляти план дій для покращення
результатів навчання
Ефективність спілкуван- Відображати свій прогрес, інтеня в інформаційний пері- грувати досвід та готувати доод
кументи/презентації, які демонструють розвиток
Ефективна робота в ко- Усвідомлювати досвід та проманді і групах в надзви- грес в ситуаціях, які передбачачайно
різноманітному ють співпрацю та різноманіття
суспільстві
Незалежність та навчання Розробляти плани, які відобравпродовж життя
жають індивідуальні прагнення
студентів, та підтримують їхній
розвиток, як незалежних особистостей
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Успішність студентів та Підбирати інформацію, яка доможливість працевлаш- поможе в плануванні кар’єри та
тування
оцінюванні можливостей.

Принципи
1. Студенти отримують регулярний огляд свого
прогресу, який включає підтримку особистісного розвитку.
2. Можливості для розвитку професійних/основних вмінь та особистісний розвиток повністю враховані в програмах та модулях.
3. Можливості для розвитку професійних/основних вмінь закладені у розклад таким чином, що вони
відповідають загальним цілям та програмі навчання.
4. Студенти можуть слідкувати за своїми успіхами у навчанні, вести облік особистісного розвитку
через Інтернет.

Розділ 3
Оцінювання
Вступ
Це одна з найважливіших частин навчальної діяльності університету. Ясність системи оцінювання –
ключ до виконання університетом його призначення.
Ми оцінюємо студентів для того, щоб:
 забезпечити відповідні методи навчання студентів,
 допомогти студентам краще розуміти себе і
свої можливості,
 підтвердити і винагородити досягнення студентів,
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 виконувати різноманітні вимоги перевірки якості, з метою забезпечити ефективність навчання та відповідність стандартам
 підтвердити досягнення студентами необхідних
учбових цілей
 продемонструвати, що студенти готові перейти
на вищий рівень навчання.
Цілі Університетської стратегії полягають в тому,
щоб знайти баланс між ефективністю і ресурсами,
необхідними для досягнення цих цілей, а також забезпечити належний баланс між нормативним та суммативним видами оцінювання.
Як оцінювання допомагає
навчальним досягненням
Оцінювання використовується для забезпечення та
підтримки найважливіших результатів навчання, викладання і стратегії оцінювання, як показано в таблиці:
Головні навчальні
Для досягнення цих результатів
результати,
оцінювання здійснюється
очікуванні від всіх
для забезпечення:
студентів:
Предметні та про- чіткої оцінки та зворотного зв’язку із
фесійні знання
студентам щодо їх діяльності. Цей відгук охоплює головні вимоги щодо
предмету та професійного розвитку.
Ефективне спілку- підтвердження компетенцій у виковання в інформацій- ристанні відповідних інформативноний період
комунікативних технологій .
Ефективна робота відповідний зворотній зв’язок стосов команді і групах вно розвитку груп та спільної проек114

в надзвичайно різноманітному суспільстві
Незалежність і навчання
впродовж
життя

тної роботи.

прогресивне використання оцінювання з боку інших студентів та самооцінювання для полібшення усвідомлення власних успіхів
Успіх студентів і належна допомога розвитку студентів
можливість працев- за допомогою нормативного та сумлаштування
мативного оцінювання

Принципи
1. Зворотній зв’язок полегшує навчання.
Студенти повинні отримувати відгук на результати навчальної діяльності, наприклад, на курсову роботу, який чітко відповідає критеріям оцінювання результатів, про які повідомляють студентам перед
початком роботи. Відгук повинен бути всеохоплюючим і зрозумілим, щоб студенти мали змогу вдосконалити свою діяльність в майбутній роботі.
2. Прозорість.
Викладачі, екзаменатори, студенти повинні чітко
розуміти, як оцінюються та обробляються результати
діяльності, і як приймаються рішення щодо нагород.
3. Чесність.
Чесність є логічним наслідком прозорості процесу. Вона передбачає відсутність упередженості, забезпечення різноманіття оцінювальних систем, і однакове ставлення до всіх студентів.
4. Валідність.
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Наші методи оцінюють те, чому ми навчаємо і те,
наскільки ми забезпечили студентів можливостями
отримати знання.
5. Надійність.
Надійним є оцінювання, яке узгоджене між різними екзаменаторами, послідовно запроваджується
окремим екзаменатором і чесно представляє студентські можливості.

Розділ 4
Електронне навчання
Вступ
Бредфордський університет активно підтримує використання інформаційних та комунікаційних технологій (ІКТ) у навчанні та викладанні всіх рівнів: додипломної освіти, післядипломної освіти та
подальшого професійного розвитку.
Ми вважаємо, що відповідне використання таких
технологій може підвищити якість навчання студентів, розширити доступ до університетських лекцій, а
також вдосконалити ефективність викладання та оцінювання. Зокрема це стосується навчання, що потребує досліджень, де використання ІКТ у дослідницькій
роботі зростає високими темпами.
Ми визначаємо електронне навчання як «використання інформації, комунікацій та навчальних технологій для проведення, допомоги чи вдосконалення
навчання, викладання та оцінювання».
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Виходячи з визначення, будь-хто, хто використовує електронну пошту чи веб-ресурси у роботі з студентами, вже займається електронним навчанням.
Хоча віртуальне середовище навчання (ВСН) є найбільш поширеною формою електронного навчання,
електронне навчання може включати і такі форми:
Апаратні засоби:
 комп’ютери
 інтерактивні дошки
 портативні пристрої (наприклад, цифрові камери та записуючі прилади)
 мобільні пристрої, наприклад, телефони чи електронні записники.
Програмне забезпечення:
 офісне програмне забезпечення (текстові редактори, бази даних, розрахункові таблиці)
 пов’язане з Інтернетом (веб-браузери, електронна пошта)
Все вищеназване може підвищити якість навчання
за допомогою впровадження таких засобів:
 мультимедійні курси лекцій
 електронна пошта (індивідуальна та групова розсилка)
 електронні консультації та лекційні записи
 онлайн повідомлення
 розповсюдження результатів колективної роботи (наприклад, записи з електронної дошки, фото досліджень)
 аудіо- та відеоконференції.
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Ми підтримуємо ці технології та сприяємо використанню їх нашими співробітниками для допомоги
студентам у навчанні.
Як електронне навчання
допомагає досягти
головних навчальних цілей
Електронне навчання може бути використане для
допомоги у досягненні головних навчальних цілей
такими способами:
Головні навчальні Електронне навчання допоможе у
результати, очіку- досягненні таких результатів
ванні від всіх студентів:
Предметні та про- Підтримка усіх модулів, плюс відповідне програмне забезпечення для
фесійні знання
допомоги у предметному та професійному розвитку.
Ефективне спілку- Досвід використання прогресивних
вання в інформа- засобів в он-лайн спілкуванні/ співпраці, а також електронне обладнання
ційний період
для презентацій
Ефективна робота
в команді і групах
в надзвичайно різноманітному суспільстві

Використання засобів он-лайн співпраці для підтримки групової роботи
з акцентом на усвідомленні культурних особливостей

Незалежність
та Використання прогресивних можлинавчання протя- востей електронного навчання, електронних портфелій, обробка електгом життя
ронної інформації
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Успіх студента та Акцент на відповідних ІКТ-навичках
працевлаштування з усіх дисциплін

Принципи:
1. Електронне навчання використовується з метою
розширення доступу до освітньої бази університету,
забезпечуючи доступ більшій кількості потенційних
студентів, а також для того, щоб надати відповідну
підтримку студентам усіх рівнів.
2.Електронне навчання є частиною основної діяльності усіх підрозділів університету як невід’ємна
частина цілісної електронної стратегії, що включає
компоненти таблиці, поданої нижче:
Управління

Збагачення
досвіду студентів

Використання
електронного
навчання для підвищення якості
управлінських
рішень.

Використання електронного навчання для
покращення викладання, наприклад, створення презентацій, доступних для он-лайн
перегляду та включенВикористання
ІКТ для розши- ня додаткових матерірення доступу алів/ зразків.
студентів до всі- Розширення доступу
єї необхідної ін- до навчальних ресурформації з пред- сів, включаючи біблімету.
отечні каталоги, бази
даних,
електронні
журнали.
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Вдосконалення
процесу навчання

Інноваційна педагогіка.
Навчальні
грами.

про-

Використання
відповідного
програмного забезпечення.

Робота з інвалідами

Особливий фокус на навчанні також сприяє освіті
впродовж всього життя. Це включатиме в себе такі
заходи:
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Покращення навчання студентів
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Інноваційна педагогіка

Програмне забезпечення

Вживання електронного навчання з метою підвищення самостійного навчання
студентів, наприклад,
за допомогою:
 залучення викладачів та студентів до діалогу, (онлайн дискусії)
 підтримка можливостей самоцінювання
 розвиток студентської автономії через
розширення самостійного навчання

Розробка та впровадження
невеликих
програмних доробків
для розв’язання спеціальних
освітніх
проблем, включаючи:
 використання консультацій для розвитку базових/загальних
навичок
 підтримка інструментів навчання, таких як складання карт

Навчання впродовж життя
Пакети та комплекс проЕлектронні портфелі
грам

Університет розгляне
інвестування у основні пакети та матеріали, які можуть бути
використані у всіх
академічних програмах. Це включатиме
пакети, зроблені на
базі освітніх ініціатив
та комерційних прикладів. Прикладом є
використання
MindGenius з метою
надати
можливість
працівникам та студентам складати електронні інтелектуальні мапи.
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Онлайн
підтримка
розвитку та інтеграції основних навичок
через
планування
особистісного розвитку.

3. Академічному штату надається підтримка у розвитку навичок для відбору та використання переліку
засобів, технік та інструментів електронного навчання, з метою покращення ефективності та продуктивності практики викладання.
4. Усім студентам надається підтримка у розвитку
навичок для відбору та використання переліку засобів, технологій та інструментів електронного навчання, щоб покращити ефективність та продуктивність
їхнього навчання.
5. Університет впроваджує об’єктивно - обґрунтований принцип затвердження нових технологій, використовуючи розробки відповідних національних та
міжнародних ресурсів, та заохочуючи проведення
власних досліджень, практики та інноваційної діяльності.

Розділ 5
Різноманітність та включеність
Вступ
Університет має відмінну репутацію реалізації
програм розширеного навчання, виходячи із одної із
своїх головних цінностей - боротьби з нерівністю,
впровадження різноманітності. Університет діє на засадах соціальної справедливості, доступності, рівності та включеності в усіх сферах діяльності.
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Університет розробляє та впроваджує навчальну
практику та процеси, які відображають соціальні та
культурні зміни у суспільстві, надає можливість
встановленню різноманітності досвіду та заохочує
співробітництво у навчанні.
Ми навчаємось у академічному середовищі, що
дає можливість ділитися відмінностями та перспективами через ефективну комунікацію один з одним,
щоб покращити культурну обізнаність та навчальний
досвід. Цей процес супроводжується диверсифікованістю та включеністю у процеси освіти, навчання та
оцінювання з метою максимізації можливостей для
всіх студентів.
Однак, Університет засвідчує, що деяка поведінка
та цінності є неналежними та активно захищає студенів від пригноблюючої антисоціальної поведінки інших осіб чи груп у суспільстві.
Диверсифікація передбачає існування різноманітного та контрастного досвіду студентів та потреб у
навчанні, які Університет намагається узгодити через
політику включеності. У Бредфорді, ми живемо у різноманітному суспільстві та набираємо студентів з різних спеціальностей та національностей, що сприяє
навчанню разом.
Включеність дає гарантії, що кожен має рівні можливості бути залученим до освіти, соціальних та культурних процесів. Практика включеності не передбачає нечесної дискримінації або виключення осіб чи
групи від навчання.
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Диверсифікація та включеність – це фундаментальні цінності, впроваджені у педагогічну практику,
яка відображає соціальні зміни та дає змогу розкритися широкому колу студентів, незалежно від статі,
віку, раси, кольору, національності або громадянства,
релігійних чи політичних переконань, сімейного статусу, сексуальної орієнтації.
Як диверсифікація
та включеність підтримують наші
основні навчальні здобутки?
Диверсифікація та включеність застосовуються
для підтримки основних навчальних здобутків, як показано у таблиці нижче:
Головні освітні
результати очікувані
від усіх студентів:

Різноманітність та включеність
забезпечують результати,
через впровадження

Предметні та професійні Спеціальних модулів навчального
знання
плану,відображаючого різноманітність та включеність
Професійних компетенцій в області різноманітності та включеності
Знань і навичок, пов'язаних з розширеним розумінням громадянства
Ефективне спілкування в Використання інформаційних технологій, як джерела навчання і
інформаційну епоху
комунікації вербальних та невербальних комунікативних навичок,
удосконалених завдяки різноманітному середовищу
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Ефективна робота в ко- Поєднання розуміння різноманітманді в надзвичайно різ- ності та необхідності включеності
номанітному суспільстві Роботі в команді, групові дискусії
та оцінювання для досягнення результатів навчання
Незалежність та навчан- Підтримки студентів в процесі
ня впродовж життя
особистісного та професійного розвитку
Регулярної оцінки досягнень та
накопиченого досвіду в житті студента
Успіх студентів та мож- Даних для моніторингу та оцінки
ливість
працевлашту- студентських досягнень (більш
вання
широкої участі)
Розвиток потенціалу й передачі
навичок для вирішення різноманітних професійних ситуацій

Принципи
1. Ми гарантуємо, що освітні потреби та інтереси
студентів визнані та належним чином враховані.
2. Ми прагнемо сприяти розвитку співробітників і
студентів, які цінують інвестиції в людей, та поліпшенню їхнього розуміння розмаїття.
3. Ми даємо можливість співробітникам розвивати відповідні професійні навички та компетенції, необхідні для університетського навчання, викладання
та стратегії оцінювання.
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Розділ 6
Успіх студентів
Вступ
Сучасні дослідження в області студентського успіху і утримання свідчать, що різні фактори впливають на прогрес студентів, і тому студентам дуже важлива сприятлива атмосфера, що враховує низку
факторів. Це означає, що в університеті мають розроблятися комплексні стратегії та програми, які передбачають підтримку студентів на різних етапах навчання, в тому числі:
 поліпшити прийняття студентами рішень щодо
курсів/програм, які їм підходять і до яких вони підготовлені;
 приділяти належну увагу загальному досвіду
студента, наприклад, соціалізації і створенню сприятливих умов для адаптування студентів до університетського життя на ранніх етапах навчання;
 забезпечити, щоб студенти були добре підготовлені, та відповідали вимогам свого курсу/програми;
 включити відповідні процедури з метою підтримки студентів, які не справляється з вимогами курсу/програми та необхідність переглянути власні кар'єрні плани
 враховувати значення подій, які впливають на
життя студентів
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Як успіхи студентів впливають
на основні освітні результати?
Заходи з стимулювання студентського успіху використовуються для забезпечення основних освітніх
результатів навчання, викладання та стратегії оцінювання, як показано в таблиці нижче:
Основні результати
навчання, які очікуються
від студентів:

Для забезпечення цих результатів
існують заходи
з підтримки студентів
та отримання ними успіху:

Предметні та професійні Студенти навчаються на курсах і
знання
програмах, які відповідають їх здібностям і кар'єрним очікуванням
Ефективне спілкування в Студенти достатньо підготовлені
інформаційну епоху
до розвитку необхідних знань,
наприклад, у використанні відповідних ICT
Ефективна робота в ко- Студенти отримують як академіманді і групах в надзви- чну, так і особистісну підтримку,
чайно
різноманітному щоб прийняти участь в групі і
суспільстві
спільній проектній роботі
Незалежність та навчан- Студенти достатньо підготовленя впродовж життя
ні, щоб прогресивно використовувати оцінку інших студентів,
та самооцінку для покрашення
особистісного розвитку
Успішність студентів та Студенти отримують необхідні
можливість працевлаш- рекомендації і підтримку для затування
вершення курсів і програм, які
відповідають їх здібностям та
кар'єрним очікуванням
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Принципи
1. Максимально можливий обсяг інформації надається перспективним студентам. Ця інформація також буде
доступною для широкого кола потенційних студентів.
2. Ми будемо набирати студентів, які мають реальний шанс на успіх, і консультувати їх згідно з їхніми інтересами.
3. Ми визнаємо важливість соціальних процесів,
тиску і підтримки, які можуть сприяти ефективному
досвіду навчання.
4. Ми будемо розглядати академічну неуспішність,
як можливість розвитку.
5. Ми розуміємо і реагуємо на складності тиску на
сучасних студентів.

Розділ 7
Працевлаштування
Вступ
Університет пишається своєю довгою історію
прикладної, міждисциплінарної освіти з акцентом на
можливість працевлаштування випускників. Ми визнаємо, що студенти набувають досвіду роботи і навички по працевлаштуванню до або в період навчання. Такі, пов'язані з роботою можливості, повинні
бути чітко інтегровані в програми з метою допомоги
студентам максимізувати потенціал майбутнього
працевлаштування.
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Працевлаштування залежить від успіху студентів
у використанні знань на практиці, особистісного потенціалу, самосвідомості, готовності до взаємопорозуміння і мотивації.
Працевлаштуванню сприяє розробка та здійснення
програм, які визначають і інтегрують відповідні, пов'язані з роботою освітні можливості, у процес навчання студентів. Це розвиває впевненість студента і
вміння продемонструвати результати навчання в різних обставинах, виконуючи майбутні професійні ролі.
Як можливість працевлаштуватись
впливає на наші основні
результати навчання
Основні результати
навчання,
які очікуються
від студентів

Працевлаштування впливає на ці результати, студентам надаються можливості:

Предметні і профе- отримати глибоке розуміння професійні знання
сійної діяльністі і застосування предметних знань завдяки програмам підвищення кваліфікації, стажуванням,
та надання вакансій
Ефективне спілку- ефективно працювати з іншими та завання в інформацій- стосувати ці ключові навички в умону епоху
вах життя і роботи в різноманітному
суспільстві
демонструвати відповідні компетенції застосування інформативнокомунікативних технологій, які мають відношення до зайнятості
129

Закінчення табл.
Основні результати
навчання,
які очікуються
від студентів

Ефективно працювати в команді і
групах в умовах все
більш різноманітного суспільства

Працевлаштування впливає на ці результати, студентам надаються можливості:

розвивати ефективні комунікативні
навички;
застосовувати ці навички в умовах
життя і роботи в різноманітному суспільстві;
цінити внески інших люди в діяльність команди

Незалежність та на- розвивати самоусвідомлення та самовчання
впродовж оцінку студентів;
життя
демонструвати розуміння вимог щодо
працевлаштування та етичних цінностей;
приймати участь у позапрограмній
діяльності з метою покрашення перспектив з працевлаштування;
приймати участь у вололнтерській діяльності.
Успішність студен- вивчати модулі, які передбачають
тів та працевлашту- специфічні можливості для опанування
вання навичок, необхідних для працевлаштування
співвідносити план особистісного розвитку з перспективами працевлаштування
отримувати
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ГЕРМАН ГЕЛЬМГОЛЬЦ
Об академической свободе
в немецких университетах
Речь при вступлении в должность ректора
Университета Фридриха-Вильгельма.
Берлин, 15 октября 1877 года

Высокочтимые господа!
Вступая в эту почетную должность, я прежде всего должен еще раз публично выразить признательность тем, кто оказал мне это доверие. Для меня оно
тем более ценно, что я не так долго — лишь несколько лет — пребываю в вашем обществе, и при этом
работаю в области естественных наук, вошедших в
круг университетских дисциплин как своего рода чужеродный элемент, который вызвал — и, видимо,
еще вызовет в будущем — разнообразные изменения
в испытанной веками организации университета.
И именно в физике — науке, которую я представляю
и которая является теоретической основой всех прочих областей естествознания, — особенности естественно-научного метода проступают наиболее отчетливо. Я сам уже неоднократно имел случай предлагать определенные изменения существующих норм
и всегда находил поддержку среди коллег на факуль130

тете и в ученом совете университета. Тот факт, что
вы доверили мне вести дела этого университета в течение следующего года, говорит о том, что вы не
считаете меня бездумным новатором. В самом деле,
при всех внешних различиях (предмета, метода и целей) между науками о природе и науками о духе —
при том что людям, привыкшим иметь дело с непосредственными проявлениями и продуктами жизни
духа и далеким от интереса, направляющего естественные науки, результаты последних могут быть
совершенно чуждыми, — при всем том существует,
как я пытался показать в гейдельбергской ректорской
речи, тесное родство между обоими классами наук,
связанное с внутренней сущностью научного метода
и конечными целями познания. Действительно, по
большей части объекты естественных наук не имеют
непосредственного отношения к интересам духа, но,
с другой стороны, не следует забывать о том, что могущество подлинного научного метода проявляется в
них куда более явно, что неподкупная критика факта
позволяет отличить в них существенное от несущественного значительно отчетливее, нежели в довольно запутанных проблемах наук о духе.
Но на университетской жизни сказывается не
только появление этой новой, прежде почти неизвестной стороны научной деятельности: влияние
разнообразных политических, социальных и даже
международных факторов тоже становится все более ощутимым и требует к себе внимания. Круг
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наших учеников расширяется; меняющиеся условия
жизни государства предъявляют новые требования
к выпускникам; науки все более дифференцируются; обучение требует, помимо библиотеки, новых и
все более разнообразных вспомогательных средств.
Трудно предвидеть все вызовы времени и все решения, которые нам придется принимать в ближайшем
будущем.
С другой стороны, немецкие университеты снискали уважение не только в нашем отечестве: к ним
обращены взоры всего христианского мира. К нам
стремятся студенты самых разных национальностей
из самых отдаленных уголков мира. Такое положение
легко потерять, сделав лишь один ложный шаг, но
трудно обрести вновь.
В этих условиях мы должны попытаться ясно
увидеть внутреннее основание процветания наших
университетов, то ядро их устройства, которое мы
должны сохранить как неприкосновенную святыню,
— и понять, чем, напротив, можно поступиться, если
обстоятельства потребуют изменений. Я ни в коей
мере не считаю для себя возможным высказывать
здесь окончательные суждения. Позиция отдельного
индивида ограничена; представители разных наук
имеют разные точки зрения и могут видеть разные
вещи. Но я думаю, что окончательный результат
можно получить только в том случае, если каждый
попытается прояснить свое видение вещей.
132

Университеты средневековой Европы имеют своим
истоком свободные объединения учеников, которые
собирались вокруг знаменитых учителей и сами определяли свою жизнь. Вскоре общественная польза этих
объединений была признана государственной властью,
и они получили охранительные привилегии и почетные
права, а именно автономное правосудие и право присуждать академические степени. В первое время студенты, а это были зрелые мужи, посещали университеты только ради обучения, без какой-либо непосредственно-практической цели. Но вскоре в университеты
стали отправлять и молодых людей, которые обучались, как правило, под присмотром старших. При этом
университеты делились на более локальные корпорации: землячества, бурсы, коллегии; все дела таких объединений вели их старшие градуированные, т. е. обладающие ученой степенью, члены — сеньоры, которые
также собирались для решения общеуниверситетских
вопросов. Во дворе университета Болоньи можно и сегодня видеть сохранившиеся с древности гербы и списки членов и сеньоров многих таких землячеств. Старшие градуированные члены таких объединений
рассматривались в качестве таковых пожизненно, т. е.,
прежде всего, сохраняли право голоса; например, эта
традиция сохранялась до недавнего времени, или все
еще сохраняется, в докторских коллегиях Венского
университета и в колледжах Оксфорда и Кембриджа.
Именно это свободное объединение самостоятельных людей, в котором как учитель, так и ученик
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не имеют иного интереса кроме любви к науке, где
одни стремятся познать оставленные древними сокровища духовного образования, а другие — заронить в умах нового поколения искру того идеального
воодушевления, что согрело их собственную жизнь,
— положило начало университету, идея и организация которого основаны на полной свободе. Но эту
свободу не следует понимать в смысле свободы преподавания в современном смысле. В Средние века
большинство, как правило, очень нетерпимо относилось к отклоняющимся мнениям, и их сторонники нередко бывали вынуждены покидать университеты. И
это происходило не только там, где в науку вмешивалась церковь или где речь шла о политических или
метафизических вопросах. Даже медицинские факультеты, в том числе и самый известный из них —
парижский, не терпели ни малейших отклонений от
того, что они рассматривали как учение Гиппократа.
Те же, что использовали арабские лекарства или верили в кругообращение крови, изгонялись из университетского сообщества.
Преобразование университетов и их нынешнее
устройство было в значительной мере обусловлено
тем, что государство предоставило им гарантированную материальную поддержку, получив за это право
участвовать в управлении ими. В разных странах Европы эта трансформация шла по-разному, что было
связано отчасти с политическими различиями, отчасти же с национальной спецификой жизни духа.
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Менее всего изменились два старейших английских университета — Оксфорд и Кембридж. Их материальная обеспеченность, а также консервативный
политический характер англичан — стремление сохранить всякое существующее право — сделали изменения практически невозможными, даже в тех областях, где они кажутся совершенно необходимыми.
В основном оба университета до сих пор сохранили
характер духовных школ, прежде принадлежавших
римской, а сейчас — англиканской церкви. При этом
в обучении юных клириков, поскольку оно служит
общему образованию духа, принимают участие также
миряне, которые обязаны вести примерно тот же образ жизни, что был некогда принят в качестве обязательного для клириков. Они живут в конвиктах (колледжах) под присмотром нескольких старших членов
колледжей (Fellows), причем их жизнь организована в
стиле и духе состоятельных классов Англии. Выходить за пределы колледжа они могут только в одежде
определенной формы, покроем несколько напоминающую одеяние духовенства, на которой имеются знаки полученных академических степеней, а также сословной принадлежности. Обучение по своему
содержанию и методам представляет собой углубленный гимназический курс, ограниченный, однако,
программой последующего экзамена; при этом студенты должны заучить содержание предписанных
учебников, что роднит эти занятия с репетиториями,
проводимыми в наших университетах. Достижения
студентов весьма детально контролируются посред135

ством экзаменов на ту или иную академическую степень; на экзаменах студент должен продемонстрировать очень специальные знания, но имеющие значение лишь в довольно узких областях. Таким образом
приобретаются старые академические степени, такие
как бакалавр, лиценциат, магистр, доктор. В качестве
преподавателей выступают, как правило, уже упоминавшиеся члены колледжей, причем не в силу официального назначения, как наши гимназические учителя,
но в качестве приватных преподавателей, приглашенных какой-либо группой студентов. Профессоров там
довольно мало, и читают они немногочисленные лекции, посвященные, как правило, весьма узким областям
знания. Их лекции не являются существенной частью
обучения, но в лучшем случае помогают нескольким
студентам, имеющим интерес к углубленному изучению той или иной области, сделать дальнейшие шаги.
Между прочим, колледжи существуют совершенно отдельно друг от друга; общеуниверситетскими мероприятиями являются лишь экзамены, присуждение степеней и назначение некоторых профессоров.
Только в последнее время в эти университеты стали принимать студентов, не принадлежащих англиканской церкви, и уделять определенное внимание
медицинским и юридическим наукам. Среди профессоров английских университетов было немало выдающихся и в высшей степени значительных ученых.
При назначении профессоров право голоса имеют не
только члены колледжа, принадлежащие корпорации
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в данный момент, но и каждый, кто некогда был таковым, а затем ушел из университета и уже никоим
образом с ним не связан и, быть может, глубоко погружен в интересы политических и церковных партий, — поэтому зачастую партийные соображения, а
также личные привязанности имеют здесь куда больший вес, нежели научные заслуги кандидатов. В этом
отношении английские университеты сохранили всю
средневековую нетерпимость. Между прочим, английские профессора даже не обязаны жить в университетском городе: они могут жить где угодно и исполнять какую угодно должность, например должность приходского священника, приезжая в
университет лишь раз в неделю, чтобы прочитать
очередную лекцию; а нередко они не делают даже
этого.
Сами английские университеты, располагая
огромными средствами, выделяют лишь малую их
часть на финансирование мест для выдающихся учителей, однако в Англии есть учреждение, которое
обещает многое сделать для поддержки обучения, хотя до сих пор сделало мало: это система научных
стипендий (Fellowship). Те, кто показал на экзаменах
лучшую подготовку, могут остаться в своем колледже, получая жилище, стол и неплохое содержание
(200 фунтов), которое должно обеспечить им полный
досуг для научных занятий. В Оксфорде имеется 557
таких мест, в Кембридже — 531. При этом стипендиаты (Fellows) могут работать в качестве преподавате137

лей (Tutors), но это для них не обязательно. Они не
обязаны даже жить в университетском городе и могут
тратить свою стипендию где им заблагорассудится.
При этом стипендия сохраняется за ними неопределенно долгое время; они теряют ее, лишь когда женятся или занимают какую-либо должность (впрочем,
в особых случаях здесь возможны исключения). Система стипендий — это правопреемник древних студенческих корпораций, благодаря которым и ради которых университеты и были основаны. Но сколь бы ни
был прекрасен замысел этого учреждения, сколь значительные суммы ни выделялись бы на стипендии, науке
это приносит, по мнению всех незаинтересованных англичан, мало пользы — очевидно, по той причине, что
стипендиаты, хотя таковыми становятся лучшие студенты и хотя они получают самые благоприятные для
научной работы условия, во время обучения не приобщаются к живому духу исследования настолько, чтобы
затем продолжать научную работу из собственного интереса и собственного воодушевления.
В определенном отношении английские университеты делают весьма значительное дело. Они воспитывают образованных людей, правда, таких, которые
не должны переступать границ, положенных их политической или церковной партией, и не делают этого.
По большей части оксфордцы суть сторонники консерваторов, кембриджцы поддерживают либералов. В
двух пунктах мы могли бы поучиться у английских
университетов. Во-первых, они не только воспиты138

вают в своих учениках живое чувство красоты и свежести Древнего мира, но и прививают им тонкий
вкус к свободе и точности выражения, проявляющийся в том, как они умеют говорить на родном языке. Я
боюсь, что для немецкого образования это одно из
самых слабых мест. Во-вторых, английские университеты, как и школы, больше заботятся о телесном
здоровье своих подопечных. Английские студенты
живут и работают в просторных, хорошо проветриваемых зданиях, окруженных лужайками и парками, и
значительная часть их досуга посвящена играм, возбуждающим дух соревнования и побуждающим развивать телесную энергию и ловкость; в этом отношении их игры куда более эффективны, чем наши
гимнастика и фехтование. Не следует забывать, что
молодые люди, будучи лишены свежего воздуха и
возможности активного движения, проявляют тем
большую склонность к ложной бодрости, которую
дает табак и хмельные напитки. Между прочим, следует признать, что английские университеты приучают студентов к энергичной и кропотливой работе,
а также прививают им манеры, принятые в образованном обществе. Что же касается строгого надзора,
то его моральное воздействие, по всей видимости,
иллюзорно.
Шотландские и более молодые английские университеты, такие как University College и King’s
College в Лондоне или Owen’s College в Манчестере,
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организованы в основном по голландскому и немецкому образцу.
Совершенно иначе, почти противоположным образом развивались университеты во Франции. Рационалистические теории, к которым французы питают особую склонность, побуждают их отбрасывать прочь все,
что сложилось исторически, — поэтому их факультеты
совершенно последовательным образом превратились в
чисто учебные учреждения, в специальные школы с
жесткой регламентацией учебного процесса, никак не
связанные с институтами, способствующими прогрессу
науки, — такими как College de France, Jardin des
Plantes и Ecole des etudes superieures. Факультеты совершенно отделены и друг от друга, даже если находятся в одном городе. Ход обучения жестко определен
и контролируется посредством частых экзаменов. Во
Франции преподают только то, что твердо установлено,
причем в систематической, детально проработанной
форме: так, чтобы материал можно было легко понять,
не впадая в сомнения и не задаваясь вопросами о более
глубоких основаниях. Соответственно, учителям нужна
только хорошая память. Именно поэтому во Франции
считается едва ли не крахом карьеры, когда молодой
ученый с многообещающим талантом принимает профессуру в провинции. Французская манера преподавания пригодна для того, чтобы дать студентам, даже посредственным, достаточно знания для рутинной
профессиональной работы. Студенты не могут выбирать преподавателей и потому свято верят в verba
magistri; это дает блаженную самоудовлетворенность и
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свободу от сомнений. Если был выбран хороший учитель, то в большинстве случаев вполне достаточно того, что ученик все делает так, как ему было показано.
Ведь лишь в редких случаях становится важно, в какой
мере ученик обрел действительное понимание предмета и способность судить о нем. Впрочем, французы —
народ одаренный, жизнерадостный и честолюбивый;
это исправляет многие недостатки их системы обучения.
Своеобразная черта организации французского университета состоит в том, что положение преподавателя
в нем совершенно не зависит от его студентов. Обычно
студенты обязаны посещать лекции всех преподавателей своего факультета, и довольно высокие сборы, которые они платят, идут в кассу министерства образования; из этих средств выплачивается регулярное жалованье
университетским
профессорам;
вклад
государства в поддержание университетов ничтожно
мал. Поэтому если преподаватель не испытывает подлинного интереса к преподаванию и не питает честолюбивого желания иметь много слушателей, он может
совершенно не беспокоиться об успехе своих занятий и
не предпринимать в этом направлении никаких усилий.
Вне стен аудитории французские студенты не
имеют над собой никакого надзора, не имеют особого
сословного чувства и сословных обычаев и не выделяются среди прочих молодых людей.
Своеобразно шло развитие немецких университетов. Будучи слишком бедными, чтобы при растущих
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потребностях на средства обучения отказаться от материальной помощи государства, и слишком бессильными, чтобы в эпоху самоутверждения современных государств противостоять их вмешательству
в древние правовые отношения, немецкие университеты были вынуждены подчиниться государственной
власти. Вследствие этого государство стало последней инстанцией в решении практически всех важных
вопросов университетской жизни, и в периоды политических и религиозных конфликтов эта власть могла
использоваться довольно бесцеремонно. Но в большинстве случаев государства, утверждавшие свою самостоятельность, были расположены к университетам
благосклонно; власти требовались образованные служащие, а слава местного университета придавала ей
определенный блеск. Кроме того, чиновники по большей части были питомцами университетов и оставались их приверженцами. Примечательно, что в молодых немецких государствах, борющихся с распадающейся империей за суверенитет, среди войн и
политических смут, когда почти все прежние сословные права сошли на нет, университеты сохранили куда
больше внутренней свободы, и именно в самых ценных
ее проявлениях, нежели в сознательно консервативной
Англии и исступленно стремящейся к свободе Франции.
У нас студент сохранил старинный статус самостоятельного и ответственного человека, который
выбирает себе науку по собственному интересу и
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может по собственному усмотрению формировать
свой учебный план. Если для подготовки к отдельным профессиям было предписано прослушивание
определенных лекционных курсов, так называемых
обязательных коллегиумов, то эти предписания исходили не от университетов, но от государственных
служб, которые затем принимали решение о допуске
кандидата к определенной должности. При этом студенты всегда могли, как могут и сегодня, совершенно
свободно переходить из университета в университет во
всех немецкоязычных городах: от Дерпта до Цюриха,
Вены и Граца; а в рамках каждого отдельного университета они могут выбирать одного из нескольких преподавателей, читающих один и тот же предмет, независимо от того, какой они имеют статус: ординарного
или экстраординарного профессора или приватдоцента. Более того, для студентов всегда остается открытой возможность сколь угодно большую часть знаний почерпнуть в книгах; это даже в высшей степени
хорошо, что произведения великих мужей прошлых
времен играют в процессе обучения существенную роль.
Вне университета у нас отсутствует какой бы то
ни было надзор за поведением студентов, если они не
вступают в конфликт с блюстителями общественного
порядка. Помимо этих случаев единственная инстанция, контролирующая поведение студента, — это его
товарищи, следящие за соблюдением чести студенческого сословия. В средневековых университетах существовали замкнутые корпорации, обладавшие соб143

ственной юрисдикцией, которая предусматривала
даже возможность вынесения смертного приговора
членам корпорации. Поскольку студенты жили тогда,
как правило, в чужом государстве, собственное правосудие было необходимо: отчасти для того, чтобы защитить членов корпорации от произвола местных судей,
отчасти же для сохранения хорошего реноме корпорации и поддержания в ней должного порядка, который, в
свою очередь, способствовал гостеприимству местных
властей и позволял улаживать внутренние конфликты. В
условиях новых государственных отношений академическое правосудие постепенно полностью перешло в
сферу компетенции обычных судов или перейдет в
ближайшее время, но определенные ограничения для
столь многочисленного объединения бойких и крепких
здоровьем молодых людей — ограничения, долженствующие гарантировать покой в корпорации и мирные
отношения с гражданами города, — будут необходимы
всегда. На это направлена дисциплинарная власть университетских властей, применяемая в чрезвычайных
случаях. Но прежде всего порядок должен опираться —
сегодня, как и прежде — на чувство студенческой чести,
и мне отрадно отметить, что немецкое студенчество сохранило живое корпоративное чувство и связанное с
ним представление о подобающем поведении. Я отнюдь
не хочу отстаивать все пункты студенческого кодекса
чести: в нем еще сохраняются некоторые средневековые
пережитки, которые следовало бы устранить, однако это
могут сделать только сами студенты.

144

Большинство иностранцев удивляет неограниченная свобода немецких студентов, поскольку прежде
всего они видят ее бросающиеся в глаза издержки;
они не понимают, как можно предоставлять молодых
людей самим себе. Немец же сохраняет годы учения в
своей памяти как золотое время жизни; этим чувством
проникнута вся наша литература и поэзия, — и ничего
подобного мы не находим в литературе других европейских народов. Только немецкому студенту в тот период жизни, когда он, впервые испытав счастье самостоятельности, еще свободен от необходимости
трудиться ради чужих интересов, во всей полноте дана
эта радость: жить единственным стремлением к тому
лучшему и благороднейшему в знании и взглядах, что
обрел человеческий род, причем в постоянном соперничестве с множеством товарищей, разделяющих его
устремления, и в ежедневном духовном общении с
учителями, от которых студент научается самостоятельности мысли. Когда я вспоминаю мое обучение и
думаю о впечатлении, которое произвел на нас, студентов, психолог Иоганнес Мюллер, я понимаю, что этот
последний пункт невозможно переоценить. Тот, кому
довелось общаться с одним или несколькими учеными
высшего ранга, обретает иной духовный масштаб для
жизни; к тому же, такого рода общение — самое интересное, что только может быть в жизни.
Эта драгоценная свобода немецкого студента завещана вам, мои юные друзья, от прошлых поколений. Храните же ее, по мере возможности очищая и
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облагораживая, для потомков. Но вы сбережете ее,
только если будете, каждый на своем месте, заботиться о том, чтобы немецкое студенчество осталось
достойным того доверия, на котором основана столь
высокая степень свободы. Свобода всегда заключает
в себе ответственность. Для неустойчивого характера
свобода — столь же губительный дар, сколь драгоценна она для сильных. Не удивляйтесь, что отцы и
государственные мужи иногда призывают к тому,
чтобы ввести у нас строгую систему надзора и контроля, подобную английской. Не приходится сомневаться, что такая система пошла бы во благо многим
из тех, для кого свобода губительна. Но государству
и народу лучше служат те, что способны выдержать
свободу и доказали, что умеют трудиться и достигать
поставленных целей своими собственными силами, на
основе собственного благоразумия и интереса к науке.
Значение духовного контакта с выдающимися
мужами, о котором я упомянул, связано с еще одной
особенностью немецких университетов, отличающей
их от университетов Англии и Франции. Мы стремимся, чтобы по мере возможности занятия проводили только учителя, показавшие, что они и сами способны внести вклад в науку; мы считаем, что для
учителя это наиважнейшая способность. По этому
поводу англичане и французы тоже часто высказывают удивление. Для них большее значение имеет так
называемый преподавательский талант, т. е. умение
излагать предмет в упорядоченной и ясной форме и,
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по мере возможности, красноречиво, убедительно и
занимательно. Лекции известных ораторов в College
de France и Jardin des Plantes, как и в Оксфорде и
Кембридже, часто собирают изысканную и образованную публику. Немецкие лекторы относятся к красотам речи не только равнодушно, но даже с подозрением, и зачастую их пренебрежение к внешней
форме изложения несправедливо. Не приходится сомневаться, что хорошая лекция требует от слушателя
меньшего напряжения внимания, нежели дурная, что
содержание хорошей лекции усваивается полнее и
глубже, что систематизированное изложение, в котором отчетливо показаны разделы темы и выделены
главные положения, а предмету дано наглядное разъяснение, позволяет за то же время дать больше знаний, нежели изложение с противоположными качествами. Я, таким образом, отнюдь не хочу защищать
наше зачастую чрезмерное безразличие к форме изложения. Никто не станет отрицать, что довольно часто ученые, имеющие значительные заслуги и оригинальный духовный склад, читают свои лекции
неровно, сбивчиво и невнятно. Тем не менее я неоднократно видел, что учителя такого склада имеют
много преданных учеников, тогда как блестящие ораторы на первой лекции вызывают восхищение, на
второй — утомление, а после третьей их покидают
все слушатели. Тот, кто хочет передать слушателям
полную убежденность в истинности своих утверждений, должен прежде всего из собственного опыта
знать, что дает убежденность, а что нет. То есть он
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должен самостоятельно прийти к убежденности там,
где ему не могли помочь предшественники; иначе говоря, он должен работать на границе человеческого
знания и открывать для него новые области. Учитель,
сообщающий лишь чужие убеждения, может удовлетворить лишь тех учеников, которые источником всякого знания считают авторитет, — но не тех, кому
необходимы доказательства, кто желает дойти до последних основ.
Вы видите, мои дорогие друзья, что в этом тоже
проявляется почетное доверие, оказываемое вам
немецкой нацией. Вам не навязывают определенных
курсов и учителей. Вас считают людьми, способными
обрести свободное убеждение и отличить существенное от мнимого, людьми, которые не удовольствуются и не позволят усыпить себя ссылками на какой бы
то ни было авторитет. Кроме того, вам обеспечивается все более свободный доступ к источникам знания,
будь то книги и памятники или опыты и наблюдение
природных объектов. Даже небольшие немецкие университеты располагают собственными библиотеками,
собраниями скульптур и т. п. И в оснащении химических, микроскопических, физиологических и физических лабораторий Германия тоже опережает другие
европейские страны, которые только в последнее
время начали нас догонять. В нашем университете
тоже в ближайшие недели должны открыться два новых крупных естественно-научных института.
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Свободное убеждение учеников достижимо лишь
тогда, когда учителю обеспечена возможность свободно выражать свои мысли, т. е. свобода преподавания. Эта последняя сохранялась — и в Германии, и в
соседних странах — не всегда. Во времена политических и религиозных конфликтов господствующие партии нередко позволяли себе довольно грубое вмешательство в процесс преподавания, и немецкая нация
всегда воспринимала это как посягательство на святыню. Обширные политические свободы в новой Германской империи позволили исправить положение в этой
сфере. Сегодня в немецких университетах можно беспрепятственно преподавать самые радикальные следствия материалистической метафизики, самые смелые
спекуляции на почве дарвиновской теории эволюции
— и в равной мере самые радикальные теории непогрешимости папы. Конечно, приемы, не имеющие ничего общего с обсуждением научных утверждений, такие как подозрение в нечистой мотивации или
поношение личностных качеств оппонента, остаются,
как и на трибунах европейских парламентов, под запретом, равно как и провокация на совершение противоправных действий. Но вместе с тем ничто не мешает
обсуждению любых спорных научных вопросов. В английских и французских университетах о свободе преподавания в таком смысле не может быть и речи. Даже
в College de France на лекции о научном значении Э.
Ренана наложен церковный запрет, а тьюторы английских университетов не могут ни на волос отступить от
догматической системы английской церкви, не под149

вергнув себя взысканию со стороны архиепископа и не
потеряв своих учеников.
Я хочу сказать еще об одной стороне нашей свободы преподавания. Это сохранившаяся в наших
университетах практика широкого допущения к преподаванию. По своему изначальному смыслу слово
«доктор» означает «учитель», или некто, признанный
способным учить. В Средние века в качестве учителя
мог выступать любой доктор, который находил учеников. С течением времени практическое значение
этого титула изменилось. Соискатели докторской
степени по большей части не планировали работать в
качестве учителей, но желали только, чтобы их научное образование получило публичное признание.
Только в Германии это древнее право отчасти сохранилось. В соответствии с изменившимся значением
докторского титула и прогрессирующей специализацией учебных предметов от докторов, изъявляющих
желание преподавать, требуются теперь более глубокие научные достижения в той специальности, в которой они габилитировались. Между прочим, в
большинстве немецких университетов эти габилитированные доктора имеют, как преподаватели, совершенно равные права с ординарными профессорами. В
отдельных университетах для них действуют некоторые ограничения, которые, впрочем, не имеют существенного практического значения. Действительные
привилегии старших преподавателей, т. е. ординарных профессоров, состоят только в том, что, вопервых, они могут более свободно распоряжаться
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средствами государственных институтов, когда для
занятий нужны какие-либо технические приспособления, а во-вторых, им по закону полагается проводить факультетские, а зачастую и государственные
экзамены. Конечно, на слабохарактерных студентов
это оказывает несколько угнетающее действие. Впрочем, значение экзаменов часто преувеличивают. При
интенсивных перемещениях наших студентов они
нередко сдают экзамены профессорам, у которых не
прослушали ни одной лекции.
Ничто в устройстве наших университетов не вызывает за пределами Германии такого бурного удивления, как привлечение приват-доцентов. Иностранцев изумляет — но также и вызывает их зависть —
тот факт, что у нас находится столь много молодых
людей, которые, не имея постоянного жалованья и
ясных видов на будущее, получая, как правило, лишь
скудное вознаграждение, посвящают себя многотрудной научной работе. Тому, кто судит с точки
зрения земных практических интересов, кажется
странным, что наши факультеты охотно и без опаски
допускают к преподаванию столь многочисленных
молодых людей, которые ведь в любой момент могут
из помощников превратиться в конкурентов, — но
странным им покажется также и то обстоятельство,
что лишь в редчайших исключительных случаях
можно слышать об использовании дурных средств в
этих до известной степени деликатных отношениях.
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Как и допущение приват-доцентов к преподаванию, назначение на вакантные профессорские места
зависит, хоть и не полностью и не в последней инстанции, от факультета, т. е. от собрания ординарных
профессоров. В немецких университетах именно собрание ординарных профессоров, сформировавшееся
из прежних докторских коллегий, унаследовало права
корпораций. Оно представляет собой нечто вроде
древнего совета градуированных, который, однако,
учреждается при участии правительства. Самая распространенная процедура назначения ординарных
профессоров состоит в следующем: факультет предлагает правительству на выбор трех кандидатов, но правительство не обязано ограничиться данным списком.
При этом случаи, когда правительство отклоняет весь
предложенный список, в целом стали редкостью; исключение составляют ситуации острой борьбы партий.
Обычно же — когда нет каких-то особых опасений —
чиновники правительства не желают брать на себя неприятную личную ответственность за решение, идущее
вразрез с предложением компетентной корпорации, за
назначение учителя, достоинства которого должны
быть засвидетельствованы перед широкой публикой.
Члены же факультета имеют самые веские основания стремиться к тому, чтобы обеспечить факультет наилучшими преподавателями. Чтобы работать
над лекциями с радостью, важно знать, что их будут
слушать сообразительные студенты и что их будет не
слишком мало. Кроме того, для многих преподавате152

лей размер жалованья в значительной мере зависит от
посещаемости их лекций. Поэтому каждый преподаватель заинтересован в том, чтобы его факультет
привлекал как можно больше способных студентов.
Но добиться этого можно только посредством подбора лучших преподавателей — как профессоров, так и
доцентов. Опять же и стремление побудить слушателей к энергичной самостоятельной работе может иметь
успех лишь в том случае, если его разделяют и другие
коллеги по факультету. К тому же, совместная работа с
выдающимися коллегами делает университетскую
жизнь весьма интересной, насыщенной и поучительной. Для того чтобы наряду с этими мотивами на факультете получили значение какие-то иные, нужно,
чтобы факультет изрядно деградировал, чтобы он утратил не только чувство собственного достоинства, но и
самый обычный здравый смысл, — и такой факультет
очень быстро пришел бы в полный упадок.
Что же касается призрака соперничества между
университетскими преподавателями, которым иногда
пугают общественное мнение, то таковое просто невозможно, если речь идет об учителях и учениках верного склада. Прежде всего заметим, что случаи, когда
один и тот же предмет читают два преподавателя,
встречаются только в крупных университетах. При
этом если даже между их курсами нет формального
различия, они все-таки различаются благодаря тому,
что преподаватели принадлежат разным научным школам и каждый освещает ту сторону предмета, с которой
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он знаком наилучшим образом. Два выдающихся учителя, дополняющие друг друга таким образом, создают
столь сильный центр притяжения для студентов, что ни
один из них не теряет слушателей, даже если им приходится делить между собой немногочисленных
наиболее целеустремленных студентов.
Конечно, безотрадные плоды соперничества всегда могут появиться там, где тот или иной преподаватель не вполне уверен в своей научной позиции. Но
если речь идет только об одном голосующем или о
немногочисленной группе, на официальные решения
факультетов это не оказывает существенного влияния.
Более тяжелые последствия может иметь господство на факультете какой-то одной научной школы.
Здесь нужно иметь в виду, что если эта школа в научном смысле переживет себя, то студенты постепенно
перейдут в другие университеты. Конечно, это может
привести к тому, что работа соответствующего факультета будет надолго парализована.
Насколько интенсивно университеты при такой их
организации стремятся привлечь к себе лидеров
немецкой науки, легко увидеть, если прикинуть,
сколько ученых-первооткрывателей осталось вне
университетов. В результате частенько можно слышать шутки, иногда довольно едкие, по поводу того,
что в Германии вся наука представляет собой профессорскую мудрость. Если мы посмотрим на английскую науку, мы сразу обратим внимание на та154

ких ученых, как Гемфри Дэви, Фарадей, Дарвин,
Грот, которые не имели к английским университетам
никакого отношения. Если из немецких ученых, не
бывших университетскими профессорами, вычесть
тех, кому, как Давиду Штраусу, работу в университете по политическим или религиозным соображениям
запретило правительство, а также членов немецких
академий, имеющих право читать лекции в университетах (Александр и Вильгельм фон Гумбольдт, Леопольд фон Бух и другие), — то останется совсем немного ученых того же ранга, что и лучшие
университетские профессора. В Англии же наблюдается обратное соотношение. Мне всегда казалось
удивительным, что лондонский Королевский институт — частное объединение, проводящее для своих
членов и публики краткие лекционные курсы по новейшим достижениям естественных наук, смог
надолго привлечь столь значительных ученых, как
Гемфри Дэви и Фарадей в качестве лекторов. При
этом речь не идет о крупных гонорарах; очевидно, их
привлекал круг слушателей — духовно зрелых мужей
и дам. В Германии же университеты, несомненно,
остаются для учителей в высшей степени притягательными. И ясно, что эта притягательность покоится
на том, что учитель надеется найти в стенах университета слушателей, которые не только хорошо подготовлены, привычны к труду и способны к воодушевлению, но и стремятся самостоятельно сформировать
свои убеждения, ибо лишь благодаря этому познания
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учителя могут стать плодотворными также и для ученика.
Таким образом, организация наших университетов
насквозь проникнута этим уважением к свободному
самостоятельному убеждению, которое у нас, немцев,
прочнее, нежели у наших арийских собратьев романского и кельтского племени. Для последних политически-практические мотивы более весомы. Они
вполне способны — и, по-видимому, совершенно искренне — удержать мысль от исследования положений, которые они считают не подлежащим обсуждению незыблемым фундаментом политической,
социальной и религиозной организации; они не желают переступать определенных границ и полагают
вполне правомерным запрещать это молодым людям.
Но если какая-либо область вопросов, пусть даже
весьма узкая и отвлеченная, считается не подлежащей обсуждению, то — при всей благонамеренности
такого решения — становится необходимо удерживать студентов на предписанном пути и подбирать
учителей, которые не станут восставать против авторитетов. В таком случае говорить о свободном убеждении можно лишь условно.
Вы видите, что наши предки поступали иначе. Как
бы грубо ни вмешивались они порой в научное исследование, они никогда не стремились обрезать кор156

ни: в конечном счете они считали, что мнение, не основанное на самостоятельном убеждении, не имеет
никакой ценности. В глубине души они никогда не
отступали от убеждения в том, что только свобода
может устранить злоупотребления свободой и только
зрелое знание может преодолеть заблуждения незрелого. Немецкие университеты учредил тот самый дух,
который сбросил ярмо римской церкви.
Но всякое учреждение, основанное на свободе,
рассчитано на способность суждения и благоразумие
тех, кому эта свобода гарантируется. И наши последние размышления показали, что студенты могут принимать самостоятельное решение и оказывать обратное влияние на учителей не только при выборе
курсов и преподавателей. Хорошо провести учебный
курс — это большая работа, которая возобновляется
каждый семестр. В науке постоянно появляется чтото новое, а это значит, что и старое необходимо рассматривать с новых точек зрения и поновому систематизировать. За этой работой учитель вскоре утратил бы весь энтузиазм, если бы не усердие и интерес
слушателей. Насколько хорошо он сможет решить
свою задачу, зависит от того, в какой мере его понимает достаточное число способных слушателей. Да и
посещаемость лекций учителя существенно влияет на
его назначения и продвижение, т. е. на формирование
преподавательского состава. Во всех этих отношениях мы полагаемся на то, что общественное мнение
студентов не может надолго принять ложное направление. Большинство, так сказать, носителей общего
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суждения должно приходить к нам с достаточной логической выучкой разума, с достаточно прочной привычкой к духовному усилию, с достаточно развитым,
выработанным на лучших примерах чувством такта,
чтобы отличить истину от велеречивой имитации истины. Среди нынешних студентов есть те, кто будут
духовными вождями следующего поколения и, быть
может, уже в ближайшие годы обратят на себя взоры
мира. Среди своих товарищей они в наибольшей степени определяют общественное мнение по научным
вопросам, и все остальные непроизвольно за ними
следуют. Конечно, юношески неопытные и возбудимые умы могут на время впадать в заблуждение, но в
целом можно довольно уверенно рассчитывать на то,
что в подобных случаях они всегда сумеют вновь
отыскать истину.
Таковы студенты, приходившие к нам до сих пор
из гимназий. Для университетов было бы очень опасно, если бы в них вливалось большое количество менее развитых в указанных отношениях учеников.
Уровень общего сословного сознания студентов не
должен снизиться. Если это произойдет, то опасности
академической свободы перевесят ее благотворность.
Поэтому не следует воспринимать как некую педантичность или высокомерие, когда университеты, принимая студентов, с опаской относятся к негимназическому воспитанию. Впрочем, было бы еще опаснее,
если бы факультеты, исходя из каких-либо внешних
мотивов, принимали на работу преподавателей, не
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обладающих достаточной способностью к самостоятельной научной работе.
Так не забывайте же, дорогие друзья, что ваше
положение связано с ответственностью. Вам надлежит сохранить благородное наследие, о котором я говорил, не только для немецкого народа, но и как образец для значительной части человечества. Вы
должны показать, что и молодежь способна воодушевляться и трудиться для выработки самостоятельного убеждения. Я говорю «трудиться», потому что
самостоятельное убеждение не имеет ничего общего
с легкомысленным принятием непроверенных гипотез: оно может созреть только как плод добросовестной проверки и целеустремленной работы. Вы должны показать, что самостоятельно выработанное убеждение — это более плодотворный источник новых
воззрений и лучшая путеводная нить для действия,
нежели самое благонамеренное подчинение авторитету. Германия, которая в XVI веке первой начала
борьбу за право на такое убеждение и приняла за него
мученические страдания, и сегодня возглавляет эту
борьбу. Ей выпала на долю высокая историческая задача, и вы призваны участвовать в ее решении.
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