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Ан<УГа~jія 

Стаrrя присвячена проблемам, з mmми зіткнулася ВИІІJа 

освіта в Україні, у тому числі з тими, що з' явилися з ухва

ленням нової редаюJЇі Закону «Про вищу освіту». Украіна 

протягом тривалого часу пагребувала сисгемних змін у галузі 

вищої освіти, задовго до впровадження Болонського проче

су. Змін, що дозволили б краіні, її університетам, студен

там та викладачам відчути себе повншJінними учасниками 

глобальної сисгеми вищої ск.віти, мета якої - забезпечен

ня mЮСГІ. шдповідно до найвищих мілrnародних стандартів 

навчання та наукових досліджень. Автономія та управління 

репутаlJЇєю для украінських університетів є новими понят

тями, mci створюють значні труднощі для їх адміністраІJЇі. 

Упровадження реформ передбачає багато інституціональних 

змін, і вони стосуються не тільки сгворення НаlJЇонального 

агентства з гарантува~-mя m<ості вищої освіти, але й змен

шення 1сількості ВНЗ в Укра:іні. 

Ключові слова: ВНЗ, Украіна, проблеми управліmщ 
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Вступ 
27 червня 2014 року Верховна Рада України 

ухвалила законопроект 1187-2, тим самим ухва
ливши новий Закон « Про вищу освіту». Закон 

можна вважати революg:ійним з різних причин, 

адже він є унікальним випадком, коли правовий 

акт було підготовлено не політиками і не за Їх 

ініg:іативою. lJe результат компромісу, розробле
ний, обговорений, удосконалений та лобійований 

представниками вищої освіти та студентами. 
Закон вносить зміни до самої освітньої системи 

(зокрема, щодо форми та змісту освітніх ступе
нів), способів забезпечення якості вищої освіти 
( зокрема, ролі Міністерства та інших урядових 
установ) та передбачає інший підхід до управ
ління університетами. Справді, gей останній ас

пект ухвалених реформ - надання університетам 
автономії - дістав найбільшого резонансу на

передодні історичного голосування у Верховній 

Раді України, адже після подій на Майдані мало 

хто ставить під сумнів необхідність зменшення 

залежності українських університетів від пред

ставників Міністерства освіти. Проте автономне 
управління вимагає спеgифічних навичок, якими 

(на думку автора) володіють небагато керівни
ків університетів в У країні. Варто зазначити , що 

з розширенням автономії зростає і відповідаль

ність, але че та умова, яку диктує новий імпера

тив інсгитучіонального вюкиваІ-П-ІЯ і проgвітання. 

Необхідність реформ 

Коли автор gіЄі статті вперше був залучений 

до складання різних верс~и законопроектів «Про 

вищу освіту» (9 законопроектів було винесено на 
обговорення парламенту в період з грудня 2010 
року до січня 2013 року), головним словом на 
вустах адмшІстраgії університетів та спеgіалістів з 

освіти було «автономія>> 2 . Згідно з даною парадиг-

2 Щодо ІЮИІJепlJЇЙ а~<адемічної свободи й університетської 
автономїі див.: Verbitskaya LA. (1996) Асаdешіс lreedoш and 
university autonoшy: А varietyofconcepts. Нighe1· Education
Policy. Volшne 9, Issue 4. Elsevier. D=шber 1996, рр. 289-
294. Додатково, mz показує мілrnародний досвід, автономія в 
системі вищої освіти на державному рівні може виявлятись у 
різних формах. Див.: Iftene С. (2014), с. 47- 53. 



мою, якщо університети здобудуть більшу свободу 
щодо управління власними фінансами, більшу не
зале)JаllСГЬ у створенні й упровадженні унікальних 

навчальних програм, право вибору С'ЮСОВНО до на

ймання кадрів (у тому числі права визнавати між
народні академічні досягнення) і оплати прщі ви
кладачів та досліднюсів ВНЗ, то саме завдяки gьому 

якісгь вищої освіти в Україні покращиться. 
Причиною більшосгі проблем, які існують у сис

темі вищсіі освіти, є бюрократія Мінісгерсrва освіти . 
У зв' язку з gим професіонали вважаюгь, що саме 
автономія в управлінні університетами є панаgеєю. 

Опонентом дансіі парадигми був Дмитро 

Табачник (обраний Міністром освіти у 201 О 
porp), який висунув законопроект під назвою 
« Вища освіта;> ( 7486-1) , згідно з яким збіль
шувався вплив Міністерства освіти на прийнят
тя щоденних рішень в українських ВНЗ. Задля 

сприяння централізаІJЇі менеджменту1 законо
проект, запропонований Табачником, зменшу-. . . . 
вав КlЛЬЮСТЬ студентш, яю молсуть навчатися в 

навчальному заклад~, установивши нилапо мелсу . . . 
щодо юлькосп студенпв, що навчаються: для 

університетів - мінімум 10 тис. , академій - 3 
тис., коледжів - 1 тис. тощо. Дана законодавча 

ініrратива широко інтерпретується як погано за
вуальована спроба понизити акредитаrрю таких 
університетів, як Києво-Могилянська академія та 

Український католичький університет, чиї акаде

мічні спільноти були визнані політично нелояль

ними до ре)1симу Януковича, та тих закладів, які 

мають невелику кількість вступників2. 
Нині більшість в Україні погодиться, що з . .. 

огляду на чисельmсть населення кра1на має надто 

багато вищих навчальних закладів. Проте закрит

тя університетів за допомогою адміністративного 

указу в постмайданівській реальності політично 

неможливе. Нове законодавство, імовірно, при
зведе до аналогічних результатів, але той факт, що 

багато університетів (приватні та державні) за
криватимуться протягом найближчих 5-7 ршсів, 
може призвести до значної соrральнсіі напруже

ності . Оскільки закриття будуть виправдані не

ефективніспо управлінських рішень менеджменту 
університетів, а не рішенням Міністерства, можна 

буде очікувати знюкення тиску на представників 

влади в Києві , що , однак, не зменшить соrрально-

1 Ураховуючи докази широкомаспrгабних коруmJійних 
схем, розкритих після революції (див. телевізійне інтерв'ю 
з першим заступником міністра освіти І. Совсун щодо того, 
що чентралізація університетського менеджменту, імовірно, 
була вмотивована потребою посилити хабарНИlJТВО і 
трансфер рентних копrгів «нагору» крізь ієрархію режиму). 

2 Розгляд законопроекту № 7486-1 та наступного за 
ним законопроекту № 9655 виклиюш студентські протести 
(див. Кампанія «Проти деград;щїі освіти» ( 2010--2013 ) та 
офіційні заяви про занепокОЄЮІЯ від послів Канади, США і 
ЄС, котрі вба•1али в lJЬOMY законопроекті спробу вчинення 
тиску на два укріінські ВНЗ, які дістали суттєву підтримку 
від української діаспори і здобули гарну міжнародну 
репутацію) . 

го занепокоєння в регіонах. Крім того, введення 

за допомогою нового законодавства ново~ систе

ми контролю якості і радикального збільшення 

гнучкості університетів у сфері надання ступенів, 

акредитаrрї і наймання вочевидь призведе до 

плутанини. Напруженість неминуча, і в багатьох 

випадках реформи призведуть до болючих змін 

(таких як втрата робочих місчь), але кінqевим 
результатом (сподіваймося!) буде створення на
rрональнсіі системи, яка забезпечить студентів 

більш якісною вищою освітою. Тривалі реформи, 

які стосуються вищої освіти, провадяться багать

ма краінами, але варто очікувати, що ефект від 

даних реформ теж матиме тривалий характер3 . 
Системні зміни 
Коли Міністр освіти Украіни ( qей пост на той <1ас 

обіймав Станіслав Ніколаєн1<0) підписав Болонську 
декларщію у 2005 porp, він зобов'язався впровади
ти трициклічну систему вищсіі освіти в У країні до 

2010 року4 . З великою повагою до перши.'С двох qи
клів, система була змінена без юридичного підгрунтя 

(змінилась форма, але не суть), третій цикл не був 
утілений в життя (за вИНЯТІшм експериментального 
впровадження Києво-Могилянською академією )5 аж 
до ухвалення нового закону. 

Формально ступені бакалавра та магістра єв
ропейського стандарту були запропоновані в 

Украіні багато років тому. Протягом 2000-х ро-

1сів п'ятирічна система радянського періоду була 

поділена: перші <ютири роки прирівняли до сту

пеня бакалавра, і останній рік спеrраліста було 

перейменовано на рік магістра. Хоч кілька уні
верситетів використовували Болонську реформу, 

щоб увести дворічну магістерську програму, ек
вівалентну другому циклу вищої освіти в Європі, 
це було маЙл<е одиничне явище, коли велика 

кількість студентів маЮке автоматично пере

йшли з 4-го року навчання на бакалавраті на V 
курс для здобуття ступеня магістра. Справді , від

повідно до ухваленого у 2001 porp Закону « Про 
вищу освіту» тільки ступінь магістра являє со

бою « повну вищу освіту» . Ступінь бакалавра на

був проміжного статусу. IJe було відображено в 
системі фінансування, оскільки більше ніж 90% 
випускників бакалаврату, які навчались за дер-

3 Див. : Yamada Reiko (2001) University refon11 in the 
post-massification era in Japan: analysis of goverrunent educa
tion роІісу fот the 21st century. Нigher Education РоІісу, Vol
ume 14, Issпe 4, Dece111Ьer 2001, рр. 277-291; Bmnori РаоІо, 
Peragine Vito, Serlenga Laura (201 2) FaiП1ess in edtication: 
The Italian univel'sity Ьefore and alter the l'efonn. Economics 
of Education Review, Volume 31, Issпe 5, OctoЬer 201 2, рр. 
764-777; SuthatЬip, YaisawaП1g & Ying, Cht1 Ng (2014) ТБе 
impact of Ьighe1· education тefonn on resea.rch perfon11ance 
of Chinese Ш1ive1·sities. СЬіnа Economic Review, Volшne 31 , 
DecemЬer 2014, рр. 94-105. 

4 Див. також: Ionel D. & Nicoleta V. Е. (2013) Tl1eoreti
cal aspects regarding t he Вologna Refonn. Рюсеdіа - Social 
and Вehavioral Sciences, # 76. Elsevie1·. 2013, рр.927-930. 

5 Щодо більш детальної інформації д~ш.: www. gra.dschool. 
ulana.edIL на. 
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жавний кошт, одержали державне фінансування 
освіти в магістраrурі, а також у суворій забороні 
Міністерством освіти «крос-приймання» (вклю
чення до навчання за програмою маГІстраrури за 

спеrральністю, відмінною від ступеня бакалавра). 
Незважаючи на номінальній характер систем

них реформ, проведених протягом 2000-х років 
під егідою «Болонського процесу», у 2009 porp було 
введено Європейську систему трансферу кредитів 
(ЕСГS), і сумісні з Болонською системою додатки 
до дипломів (вимога задля мобільності в Європі) 
стали випускатися в більшості університетів на про
хання студентів. Однак навчальне навантаження 

згідно з українською версією ECTS було визначено 
обсягом 36 годин (зазвичай 12- 15 з яких є конта~<
тні години) порівняно з 25- 30 годинами в країнах 
ЄС. Зіставність програми була сумнівною: україн
ські студенти витрачали на 20- 30% більше часу в 
класі, ніж їхні європейські колеги, котрі здобува

ють ті самі ступені. Водночас викладачі украінсью-L'С 
університетів ма~оть набагато більше навантаження, 

ніж їхні колеги в ЄС, тож не дивно, що це не йде 

на користь науковій їх діяльності. 
По суті, поверхневі зміни в українській системі 

вищої освіти, уведені протягом 2000-х років, були 
досягнуті без суттєвих змін у законодавстві вищоі 
освіти. Проте той факт, що ECTS і термінологія, 
пов' язана з триgиклічною Болонською системою 

навчання, уже були впроваджені в дискурс вищоі 

освіти в Україні, значно полегшив їх упроваджен

ня в законодавство, коли пол1тичm умови, наре

шті, стали сприяти реформуванню після револю
ЧЇЇ гідності у 2014 porp. Законодавство, ухвалене 
в червні 2014 р" закріплює ECTS в українському 
законодавстві (ст. 1, розд. 9), фіксує значення од
ного кредиту ECTS як 30 годин навчання, один 
рік очного навчання як відповідні 60 кредитів (ст. 
1, секчія 14). Відповідно, програма бакалавра має 
складатися з 240 кредитів, а ступінь магістра вима
гає 90-120 кредитів (тобто 1,5-2 роки навчан
ня) для здобувачів магістерського рівня і 120 кре
дитів для аспірантів (ст. 5). Максимальне ауди
торне навантаження, дозволене уmверситетським 

викладачам, було скорочено з більш ніж 900 до 
600 годин на рік (ст. 57, розд. 2) . 

Істинним предметом сутичок для нового Закону 

«Про вищу освіту» (і справді, те що всі інші ви
моги Болонської системи можуть бути досягнуті без . . 
змш у законодавств1 - основна причина того, що 

новий закон був ухвалений взагалі) стало введення 
третього gиклу, сумісного з Болонською системою, 

докторантури. Навіть протягом останніх місячїв, 

що передували ухваленюо за~юнопроекту 118 7-2, 
палкі суперечки відбувались навколо назви ступеня 
«кандидат наую>: потужна Президія академії наук 
У країни лобіювала збереження наявної системи 
підготовки наукових кадрів у аспірантурі як «на

rрональну особливість», але це де-факто скасовано 
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активістами Майдану. Питання полягало не тільки 

в тому, чи має бути «кандидат наую> переймено
ваний в «доктор філософії». Здобуття ступеня PhD 
за Болонською системою включає студентський до

свід, що відрізняється від традиrрйної аспірантури 

в Украіні, яка базується на відносинах «майстер -
учень» між керівником і студентом на директивних 

засадах1 . Структуровані програми PhD передбача-. . 
ють не nльки ДОСЛ1дження та написання дисертацн 

(як правило, з кількома керівниками і значною мо
більністю студента), а й завершення програми на
вчальних курсів. Система захисту дисертації також 

значно відрізняється для здобуття ступеня PhD за 
Болонською системою від кількох краін ЄС, які й 
далі використовують постійні комітети для оrрнки 

дисертафі, відда~о<-1и перевагу «спеrральним» комі

тетам, сформованим при університетах, що скла
даються з фахівчів вузької спеrральності в науково
дослідній сфері кандидата. Нарешті, для здобуття 
вченого ступеня PhD, як правило, в Європі нада
ються гранти університетам, тимчасом як в Украіні 

більша частина фінансування надається за підтрим
ки наrрональних або галузевих академій наук. 

Ст. 5 нового Закону «Про вищу освіту» перед
бачає, що на додаток до написання дисертації на 

основі оригінальних досліджень успішне закінчен
ня програми за ступенем PhD вимагає завершен
ня навчального (дидактичного) компоненту, що 
складається з 30- 60 ЕСТS кредитів, і що устано
ва, яка пропонує цей компонент, повинна мати 

ліцензію (тобто одержати права і обов'язки ви
щого навчального закладу) . Крім того, ст. 6 свід
чить, що захист дисертафі може бути проведений 

за допомогою постійного комітету (тобто наяв-.. . . . 
но1 системи спе1J1ал13ованих вчених рад, котр1, 

як правило, існують при інститутах Наrрональної 

академії наук України, далі - Академії), або за . . 
допомогою спе1J1ального ком1тету, створеного в . . .. 
уmверситеn з метою розгляду конкретн01 дисер-

таlJЇЇ (така система чинна в більшості європей
ських країн); право вибору екзаменафйної комі
сії надається студентові. Відповідно до ст. 7 у ди
пломі кандидата/РhD, який видається успішному 
випускникові, має бути вказано, де було захище
но дисертафю (постійним або спеrральним ко
мітетом) і в якому інституті відповідна програма 
була завершена (тобто який університет запро
понував дидактичну складову). Неминуче така 
система призведе до зниження кількості докторів 

наук, підготовлених інститутами Академії, і пози
тивним результатом стане збільшення дослідно

го потенфалу університетів Украіни. Крім того, 

1 Див. Vynnyts'l<yy, М. І . (2012) V Yevropu cherez 
MONMS, аЬо Supe1·echnosti zakonoproektiv «Provyshchuos
vitu» / MykhayloVynnyts'kyy. Dze1·l<alo tyzhnya. - 2012. -
14-20 Sichnya (# 1). - S. 1, 12.; Vynnyts'kyy, М. І. (2008) 
Vprovadzhennya tret'oho tsyklu vyshchoyi osvity - klyuch do 
uspikhu Bolons'koho protsesu /Myl<haylo Vynnyts'kyy. Vysh
cha shkola. 2008. # 12, рр. 20-27. 



. . . 
сподшаємось, що законодав'п зм1ни приведуть до 

того, що університети приділятимуть більше ува
ги якості роботи, зробленої їхніми випускника

ми; інститучіональна відповідальність за здобуття 

ступеня Ph D зросте у зв'язку з гострою потребою 
університетів зберегти репутаІJЇю, а не ховатися 

за браком кончентрафі відповідальності, яка за

пропонована наявною системою спеІJЇалізованих 

вчених рад, узаконених державою1 . 
Проте реформована система підготовки на-. . . 

укових кадрш у асmрантур1 за допомогою нового . . 
закону стала, по суп, компром~сом: стара система 

аспірантури (завершується на захисті дисертаgії 
перед постійною комісією) буде де-факто й далі 
існувати паралельно з новою структурою програм 

PhD (закінчуючи захистом перед спеІJЇальним 
комітетом, організованим університетами), яка 
буде реалізована поступово у тих вищих навчаль

них закладах, яю прагнуть продемонструвати 

свою прозахідну орієнтаІJЇю. Свого часу студенти 
будуть вирішувати, яка система має більший по

пит, і роботодавІJЇ обиратимуть систему, яка про
дукує висококваліфікованих випускників. 

Подібний компром1с можна побачити в 

Законі щодо нововведеного ступеня «молодший 

бакалавр» - короткий ІJИКЛ післяшкільного на

вчання, подібний до ступеня «молодший спеІJЇа
ліст>> у США, який прирівнюється до 5-го рівня 
Європейської рамки кваліфікаІJЇЙ. Фактично, ви
щим навчальним закладам, які не в змозі забез

печити виконання вимог програм бакалаврату за 

Болонською системою і не володіють необхідною 
науково-дослідною базою, щоб називатися уні
верситетом або академією згідно з новим зако
ном (наприклад, коледжі, регіональні академії і 
чимало колишніх педагогічних інститутів), у та
кий спосіб було надано можливість збереж:ення .. . 
~хнього статусу вищих навчальних закладш через 

пропонування коротких циклів навчання. 
На «вищому рівні» ступінь «доктор наую> 

також: підтримується в рамках системи вищої 
осв~ти, хоч його структура має мало спільног? з 
осштою як такою, ад>ке че насамперед стушнь 

досліднИІJЬКИЙ (еквівалент «наукової підготовки» 
в Німеччині та ПольlІJЇ), що Його здобуває молод
ший (фаховий) науковий склад2 . 

1 У рамках наявної системи постійних екзамена:у:ійних 
комітетів чене рідкість для студентів, які здобуваюгь ступінь 
кандидата наук, завершити написання дисерта:у:іі в одній. 
установі, а потім захища11·1 дисерта:у:ію в іншій.. Після захисту 
вони одержують диплом, в тшму зазначається установа 

захисту дисерта:у:і·~ і ніде не згадується, де дисерта:у:ія бу ла 
підготовлена. Разом з 11-ил значної критики зазнала проблема 
великої кількості публіка:у:і{L Див.: Jonathan D. Linton, 
RobertТierney, Steven Т. Walsh (2011) Pnblish or Perish: 
How Are Research and Reputation Related? Serials Review, 
Volume 37, Issue 4, DecemЬe1· 2011, рр. 244-257. 

2 Ступінь «доктор нау~о> було залишено в системі вищої 
освіти на вимогу Президіуму академїі нау~<, а також за 
лобіюванням Академією педагогічних нау~<, чиї представнюа·1 
стверджували (досить неоднозначно, на думку автора), що 
чей ступінь еквівалеНТІшЙ. до ступеня «пост-дою> в ЄС і США. 

0Dке, сисrема, яка набула чинносrі з ухваленням 
новою Закону «Про вищу освіту», упроваджує три
gиклічну Болонську сисrему навчання у виlІJЇЙ осві
ті (бакалавр, магістр, докrор) з двома додатковими 
рівнями на кожному боІJЇ: «короткий цикл» навчан
ня «молодший бакалавр» і «дo1crup наук» . Обидва 
доповнення можна розглядати як «національні осо
бливості», взяті в рамках досягнутих компромісів під 
час переговорів, необхідних для проходження закону. 

Гарантія якості 
Проголошеною метою реформи вищоі освіти є 

не тільки приведення вищої освіти в Украіні у від
повідність із системою, яка панує в Європейському 
просторі вищої освіти (далі - ЄПВО), але й поліп
шення загальної якості системи освіти в Украіни. 
Хоч європейський приклад був корисний для до
сятнення ІJІЄІ мети в ході законотвор<юго процесу, 

фактична ефективність забезпечення нової струк
тури якості інститутів закладена у законопроекті 
1187-2 і буде перевірена в ході її здійснення. 

Парадигма децентралізаgїі, лобійована при
хильниками розширення університетської авто
номії, була реалізована в новому законопроекті 
створенням НаІJЇонального агентства із забезпе
чення якості вищої освіти (далі - Нафональне 
агентство або НАЗЯВО) . I.Je установа, на яку по
кладено відповідальність за акредитаІJЇю програм 
на всіх рівнях вищої освіти (ст. 18) . Раніше акре
дитаgія була обов'язком Міністерства освіти, по

садовІJЇв (зазвичай державних сл ужбовІJЇв) якого 
часто критикували за надмірну бюрократизаІJЇю 
процедури перевірки якості. НАЗЯВО складаєть
ся з 13 представників вищих навчальних закладів, 
делегованих від університетів, та семи делегова

них від Академії наук, плюс три представники 
від Всеукраїнської організаІJЇЇ роботодавІJЇв та два 
представники, обрані студентським самовряду
ванням (ст. 19). Експертні комітети НАЗЯВО, 
відповідальні за проведення акредитаgії програм 
у конкретних галузях знань, будуть складатися з 
9- 15 фахівІJЇв з певної академічної та (або) про
фесійної сфери (ст. 21). У принgипі співпрачя 
фахівІJЇв у роботі НаІJЇонального агентства має 
привести до деформалізаІJЇЇ процесу акредитаІJЇЇ 
та поліпшення якості програм. Проте багато чого 
залежатиме як від міри активності та громадян
ської ініфативи, виявленої членами НАЗЯВО та 
його експертами, з одного боку, так і від ініфа
тивності, інноваІJЇЙності і гнучкості університетів, 
з другого боку. Ще належить побачити, як процес 
гарантії нової украінської якості у сфері вищої 
освіти праІJІоватиме на практиІJЇ на університет
ському рівні . Водночас міжнародний досвід пока
зує нам різні приклади моделей для оgінювання 
якосn осв1ти у вищих навчальних закладах, що 

мають безліч відмінностей у гал узях3. 

3 У annohatnmadiana М Н., Mozaffaгy М, Thfahaпic S. S. 
(2011) Evaluation of quality of education in higheг education based 
on Academic Quality lmprovement Pюgra.tn (AQIP) Model Рюсе
dіа Social and Вehavioral Sciences, 15. WCF.S 2011, рр.2917-2922 
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УНІВЕРСИТЕТСЬКА 

ОСВІТА 

На наgіональному рівні відповідальнісгь за га

рантування якості в даний час розподілено між 

Мінісгерством (відповідальне за встановлення 
сгандартів - сг. 13) і НАЗЯВО (відповідальне за 
акредитаgію - сг. 19). Але, врешті-решт, високий 
рівень освіти може бути досягнуто, тільки якщо 

наукове співтоварисгво університетів буде моти
вовано самоорганізуватися, щоб сгворити високо
ЯІсісні програми. Відповідно до нового закону акре

дитаgія стає добровільною (потрібна тільки для 
тих організаgій , я 1сі бажаJ<УГЬ видавати «державний 

диплом», - ст. 25); ліgензування потрібне тільки 
для новосгворени.'С інсгитуgій ( сг. 24) . Крім того, 
керівникам університетів було надано широ1сі авто
номні повноваження (ст. 32): вони можуть вільно 
сгворювати власні організаgійні структури і само

сгійно встановлювати посадові оклади для персо

налу, розробляти і здійснювати свОі власні навчаль

ні програми, видавати свої дипломи та визнавати 

(чи ні) дипломи інших усганов (у тому числі ті, 
ЯІсі випущені неукріінськими університетами), не 
звертаючись до Мінісгерства або НАЗЯВО, само

сгійно управляти прибутком, коштами, одержани

ми не від держави, а з оплати навчання від фізич

них (юридичних) осіб, а також від продажу або 
ліgензування інтелектуальної власносгі, сгвореної в 

результаті наукових досліджень. Інаюпе кажучи, з 

ухваленням нового Закону управління університе

тами було покладено на самі університети. Однак 

Наgіональному агентсгву може бути наданий за

пит на проведення незалежної перевірки відпо-. . . . . . . 
mдносn закладу до сгандарnв, 1 mдпоmдальюсгь за 
досягнення таких сгандартів (у rому числі належне 
розпорядж:ення ресурсами) у даний час прямо по
кладається на автономний університет. 

Разом з тим держава не самоусунулася від 

проgесу регулювання вищої освіти повністю. 

Нещодавно ухвалений Закон, нарешті, юридич
но узаконює (номінально незалежну) державну 
акредитаgійну комісію, яку було сформовано 
за міністра І. Вакарчука у 2006 pogi1 як агент
ство, котре провадить обов'язкові наgіональні 

вступні іспити на програми бакалаврату з 2007 
року. Хоч дане питання завзяrо обговорювалося 
під час ухвалення закону (з 1сількома універси
тетськими адміністраторами, які стверджували, 

що критерїі для приймання студентів мають ви

значатись університетами автономно), результа
ти наgіональних іспитів у даний час закріплено 

в законодавстві як основний критерій для вступу 
до украінських університетів (ст. 45). Певною 

1 Будучи в. опозтщїі (перед 2010. р.), Д Табачник 
критикував нач:юнальне агентство, ВІДПОВІДальне за. зовнішнє 
незалежне тестування встушmків. Після призна.чею·ш на 
посаду міністра. він не за.боронив ч:ілком використання 
тестувань, одн:ю<, суrгєво змеmпив їхюо вагу в прочесі 
відбору абітурієнтів університета.ми, що призвело до критики 
на. його адресу з приводу того, що його діі дали підгрунтя для 
дальших корушрйни:х схем. 
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мірою gентралізовану роль держави в усганов-. . . 
леННІ системи вступних 1спитm можна ввюкати . . . 
лоГІчною, позаяк вступю екзамени для студентm 

у всій краіні базуються на сгандартизованій про

грамі середньої школи, установленій державою. 

Утім основною причиною популярносгі сисгеми 

вступних іспитів в Украіні є Їхня роль у зниженні 

корупgії, що існувала колись на університетсько
му рівні у проgесі вступу. 

Відповідно до нового законодавства система 

вступних іспитів матиме додаткову мету: ре

зультати іспитів та найпопулярніші університети 

за вибором студентів слугуватимуть базою для 
оgінки попиту на вищу освіту в певних ВНЗ, ре
зультуючи у фінансовій сфері на користь даних 
університеrів2 . На початкових стадіях реалізаgії 
закону 2О°Іо бюджетних місgь, відведених на здо
буття ступеня бакалавра (на рік), надаватимуть
ся найпопулярнішим серед студентів університе

там; вони будуть вибрані за 1сількісгю студентів, 
я1сі мають найвищі бали, ЯІсі обрали відповідний 

інститут та відповідну програму ( сг. 73). Інші 
8О°Іо будуть розподілені відповідно до конкурен
gїі, визначеної Мінісгерсгвом освіти (так само, 
як усі бюджетні місgя розподілюагься сьогодні). 
Як тільки закон набуде повної чинносгі, усі бю

джетні місgя будуть направлені до університетів, 
ЯІсі обиратимуться відповідно до рівня популяр

ності серед студентів у всій країні, базуючись на 
результатах вступних іспитів (заклю<ша та пере
хідні статті, секgія 15) . Іншими словами, репута

gія університету (його можливість приваблювати 
успішних студентів з усієї країни) визначатиме 
обсяг грошових коштів від держави, що Їх одер

жить університет. 
Згідно з новим Законом система вступних ви

пробувань тепер буде обслуговувати додаткову 

мету: результати екзаменів та обрані універси
тети, котрі мають найвищий рейтинг серед сту

дентів, слугуватимуть основою для вимірювання . .. 
попиту на осв1ту в конкретних закладах вищо~ 

освіти, створюючи в результаті фінансові наслід

ки для gих університетів. Протягом початкових 

фаз набуття чинносгі законом 20°!0 фінансованих 
державою місgь на рік для програм бакалавра

ту бу де виділено в окремі університети на осно
ві студентського попиту - так, як визначалося 

кіль1сісгю студентів з топ-результатами , які об
рали gю конкретну установу і програму. Решта 

8О°Іо будуть асигновані згідно з організованим 
Міністерсгвом освіти конкурсом (у такий са
мий спосіб, як усі фінансовані державою місgя 
асигнуються тепер). Коли закон набуде повної 

2 Та.кож див. : Hoтstschra.er J. (2012) University ra.nl<i.ngs 
in a.ction? The nnportance of ra.nl<i.ngs and an excellence coin
petition for unive1·sity choice of high-ability students. Econo111-
ics of Education Review, Voltmte 31, lssue 6, DeceinЬer 2012, 
рр. 1162-1176. 



чинності, усі фінансовані державою місgя будуть 
локалізовані до університетів на основі вибору, 
здійсненого топ-студентами вс1є1 країни згідно з 

Їх результатами вступних іспитів. Тобто репутаgія 

університету - його можливість приваблювати 

кращих студентів з ус1є1 країни - визначатиме 

кількість державних коштів, що їх він одержить. 

Проблеми автономії 
Парадигма «репутаrµиного менеджменту» 

(брендингу) нова для України, тому становитиме 
серйозну проблему для університетських адміністра

торів у багатьох регіонах. Деякі столичні університе

ти (Київський наgіональний університет ім. Тараса 
Шевченка, КПІ, Києво-Могилянська академія та 
ін.) уже набули наgіональну й міжнародну репу
таgію як якісні установи, а багато університетів у 
менших міських gентрах - ні. Такі менші установи 

часто управляються ректорами та проректорами, яю 

залишаються на своїх місgях десятиріччями й діс

тають значні фінансові переваги від корупgійних 
схем (продажу дипломів та/ або нелегальної орен-. .. 
ди власнОСТІ, переведен01 державою шд ІХ установ-

че регулювання) 1 . Зі становленням репутаgійною 
капіталу основним арбітром прийняття державних 

рішень, пов' язаних із фондами та з механізмами для 

збільшення прозорості управління (приклад - ст. 
80, яка потребує відображ:ення всіх університетських 
бюджетів та витрат в публічному досгупі), коруп
gійні пра~сrики університетських менеджерів мають 

зрештою стати безглуздими, а <УDке, анахронічними. 
Університети, лідери яких не розуміють gьою факту, 

втратять фінансування і припинять своє існування. 
Яскравим прикладом реформістських змін, з 

якими зіткнулися багато ВНЗ в Україні, є бороть
ба з плагіатом, який є суттєвою проблемою для ба
гатьох європейських краін2 . В останні роки плагіат 
у наукових дисертаgіях перетворився на величезну 

проблему і в Украіні, однак, публічних скандалів з 
gього приводу було мало. При gьому багато вчите

лів і студентів вірять, що система післядипломної 

освіти була значно дискредитована, оскільки екза
менатори дивилися «в інший бію> (у таких випад
ках підозрювалася корупgія, але їі рідко вдавалося 

довесrи) . Ст. 6 нового Закону вводить одночасно 
персональну й інституgіональну відповідальність за 

науковий плагіат: якщо вся або частина дисертаgії 

виявляється сплагіаченою, відповідний кандидат

ський сrупінь (кандидата або доктора наук) ану
люється, науковому керівникові такого здобувача 

забороняється надалі виконувати обов' язки науко-

1 Також див. : Urbanovic J. & Tauginiene L. (2013) Insti
tпtional Responsibility vs Individual Responsibility: Ethical Is
sues in the Manageшent of Research Perforшance. Procedia -
Social and Вehaviшal Sciences, 81. - 1st World Congress of 
Adtninistтative&Political Sciences(ADPOL-2012), рр. 72-78. 

2 Див.: Dias, Paulo C&Bastos, AnaSofia С (2014) Pla
giarisш Phenoшenon in Eпropean Cotmtries: Results fі·ош 
GENIUS Proj=t. Procedia - Social and Вehavioral Sciences, 
Voluшe 116, 21 Febmary 2014, рр. 2526-2531. 

вого керівника два роки, а заклад, який відповідає 

за дисертаgію ек.заменаgійною комісією, втрачає, 
поряд з репутаgією, право надання кандидатських 

ступенів на один рік. ІJей ризик забезпечить зна

чні стимули для університетів переконуватись у 

високій якості наукових стандартів для науково

дослідних звань, які вони гарантують. 

Проте слід розуміти, що авторитетність репу

таgії буде ефе1сrивною, лише яюцо наукове спів-. . 
товариство ун~верситету є жвавим, активним 1 
бажаючим досягнення високоі якості навчальних 

програм, що буде підтверджуватись студентами та 

роботодавgями. Інаюпе кажучи, для тою щоб бути . . . 
усmшним на рию<у осm.ТНІХ послуг, установа повинна 

не тільки забезпечити мінімальну відповідність 

узвичаєним академічним нормам, але й брати в 

штат і сприяти професійному зростанню виклада

чів і дослідників, які відповідають тій якості, ко

тру установа пропонує (тобто та1сій, що відповідає 
внутрішньому і зовнішнім ринкам праgі), та/ або 
виховують таке студентське товариство, яке є при

вабливим для потеНІJЇЙНИХ абітурієнтів. 
По-перше, усі університетсь1сі ректори (пре

зиденти) обираються загальним голосуванням. 
Вибір бюлетенів академічним складом (інструк

тори/ дослідники, основним місgем праgевлашту
вання яких є установа) зважуються на 75°!0 від 
загальної 1сількості голосів, вибір голосів від сгу

дентів важить 15°!0 , голоси неакадемічного скла
ду університетських робітнюсів важать 10°Іо. Щоб 
бути обраним, кандидат має набрати 5О°Іо + 1 
усіх зважених бюлетенів або відразу в першому 
раунді, або надалі в другому раунді, де два верхні 

переможІJЇ першого туру беруть участь. Хоч опи

сана система обрання ректора ск.ладна і ставить 

у невигідне становИІІJе «зовнішніх» кандидатів 

(яких не дуже добре знають в університетському 
співтоваристві), система вибору за популярністю 
виконувача обов'язки глави університету призна-. . . .. 
чена для зм~gнення шститу~µонально1 автономн 

та для прямого залучення наукового спштовари

ства в управління університетськими справами3 • 
По-друге, влада ректора (президента) не є аб

со.лютною. Вищий керівний орган університету 

нині має бути під головуванням особи, яка не була 

ректором (як зазначалося раніше) . Закон надає 
gьому органу ( Йою традиgійно називали «вченою 
радою») та1сі управлінсь1сі повноваження, я1сі мож
на порівняти із сенатом у західних університетах 

(затвердження бюджетів і витрат, складання на
вчальної програми, проgедури забезпечення якості, 

наймання і просування - ст. 36) . У крайні.'С випад
ках вчена рада може запропонувати, щоб ректор 

3 Щодо трендів у вищій освіті, інтернщіоналізщїі й 
інститутської автономїі див.: Gь!а І-1 . , GьІЬ S.S., КауаЬ Е., 
Alican А. (2010) Main 1тends in the world of hig\1er edпca
tion, internationalization and. institпtio11al апtо11ошу. Procedia 
Social and Вehavioral Sciences, 9, рр. 1878-1884. 
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був переобраний науковим співтоварисrnом, і схо

жа влада надати «знак довіри» ректорові надається 

Законом Наглядовій раді університету - органу, . .. 
композиrря якого визначається в сга1УГах кожно~ 

установи та члени якого можуть не бути універ

ситеп::ькими праgівниками (сг. 38). За gими по
ложеннями розробники Закону прагнули досягти 

такого результату, щоб університетська автономія 
не дегенерувала в «неконтрольовану виконавчу ав

тономію» та збалансувала сили інститучіонального 

виконання та прийняття політичних рішень галузей 

через сисгему сгримувань и противаг. 

По-трегє, динамічне університетське співтова

рисrnо потребує сильного сгудентського самовряду
вання. Відповідно до сг. 41 Закону університетський 
сгудентський представmщький орган повинен 

одержати консультаІJЇю в усіх випадках, пов'язаних 

зі звільненням, призначенням засгуПНИІсів деканів 

та віqе-ректорів, з управлінням гуртожи11<а.Ми і 

т. ін. Крім того, квоти для сгудентських представ

НИІсів вказані в законодавстві про членсгво у Вченій 

раді (сг. 36). Найголовніше, що університетське 
співтоварисгво (за допомогою обраного ректора та 
Вченої ради) у даний час вважається фінансово не
залежним, з широкими права.ми в управлінні ко

шта.ми/нерухомісгю під їх контролем (так довго, 
як забезпечується прозорість); студенти та профе
сорсько-викладаqький склад можуть бути запроше

ні у венчурні підприємсгва під егідою університету 

- факт, який має вести до сгворення сгудентських 
кафе, книжкових кра.мниІJЬ, видавНИІJТВ, інноваqій
них фірм і бізнес-ін1<убаторів, які раніше були не
можливими юридично, але сьогодні нададуть резо-. . 
нансу науковим сmвтовариства.м, яю демонсгрукль 

потрібну для успіху ініqіативу. 

Зворотним боком проходж:ення законопроеюу 
1187-2 (на сьогодні - Закон «Про вищу освіту») 

є те, що переповнена сисгема ВНЗ пройде через 

серйозну «чисn<у» жорсnюю нечутливою сисгемою 

попиту і пропонування. Як і з будь-якою автоном

ною усгановою, ушверситети тепер маКЛ'Ь залежати . . . . . 
В1Д грунтовних мегодш управЛІННЯ, у тому ЧИСЛІ В1Д . . . . 
знаходл(ення уюкально1 ІХ МІСІІ та mпn на наqю-

нальному освітньому риm<у (відповідно до вимог сг. 
27 секqіі 7). Крім того, хоч керівники університетів 
будуть змушені бути більш прозорими в прийнят

ті рішень, роки непрозорої практики (включаючи 
толерантність до плагіату), продовжув ної членами . . . . 
lXillX нау~ювих сmльнот, сгануть тепер очевидними, 

і непрИЄМІ(ИХ кадрових рішень, які ма.ють бути зро
блені на 1юр у~ювої репутаqії закладу та «qін

носгі» диплома, y;s, не уни~<!JУТИ. Парадиг~<репу-
таqійного менеджме ~буватиме не~сп 
РJШень, та nльки де рситет керівkики 

zатимуть прийняти. nроте наслідки неприй1~~'Я 
·шень Ьудуть нем"1J:ІУ'Іе впливати на -

. . 
опит, а CYDKe, на шституqюнальне вю 
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ІКТ, інтернаqіона.лізаqія вищої освіти та глоба.лізаqія 

риm<у праqі та1юж утворю= багато інших про
блем для університекьких керівНИІсів. 

Висновки 

Ухвалення Закону 1187-2 являє собою видатний 
перший крок у здійсненні довгоочікуваної фунда

ментальної реформи укріінськоі системи вищоі 

освіти. Університетам було надано широкої автоно
міі, та повноваження Міністерства освіти були зна

чно скорочені. Хоч Наqіональне агентство з забез

печення mюсті вищоі освіти було створене, однак 

зрушення в напрям~<у «репутаqійного менеджмен

ту» як ключ парадигми для забезпечення середньо

і довгосгрокового проІJВітання ВНЗ сгворюватиме 
нові проблеми для керівни1сів університетів. Ті, 

хто змшІ<уТЬ сгворити й виростити яскраві нау~юві 
спільноти (включаючи і професорсько-викладаqь
кий склад, і сгудентів) , досягнуть успіху. Ті, хто не 
змол<уТЬ, припинять своє існування. 
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