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� Ре фор ма ви щої освіти в Литві
здійсню ва ла ся без пе рерв но
після віднов лен ня не за леж -
ності 11 бе рез ня 1990 ро ку.

� Си с те ма ви щої освіти прой шла
крізь транс фор мації з на бли -
жен ням до міжна род них стан -
дартів, але ос новні пе ре тво -
рен ня не бу ли наслідком Бо -
лонсько го про це су.

� Як що ме та ре фор ми 2009 ро ку
по ля га ла у змен шенні чис ла
сту дентів ви щої шко ли, то
иож на вва жа ти, що ця ре фор -
ма прой шла успішно.

Пе ре тво рен ня си с те ми ви щої
освіти в Литві здійсню ва ли ся без пе -
рерв но про тя гом усіх 20 років після
віднов лен ня не за леж ності. Ці пе ре -
тво рен ня пе ред ба ча ли адап тацію до
міжна род них стан дартів (у зв’яз ку з
Бо лонським про це сом) і за до во лен -
ня по треб суспільства, за сно ва но го
на знан нях. Цей час оз на ме ну ва в ся
зро с тан ням впли ву іде о логії вільно -
го рин ку, хо ча пи тан ня соціаль ної
спра вед ли вості й підійма ли ся час від
ча су. У суспільстві не бу ло яв них су -
пер ечок з при во ду ос нов них цілей
ре фор му ван ня. З ог ля ду на це, де які
пе ре тво рен ня за ле жа ли від на яв -
ності політич ної волі. Ос новні ре ко -
мен дації, що їх мож на зро би ти на
ос нові ли товсько го досвіду, є та ки -
ми:

чітко виз на чи ти ос новні стра -
тегічні цілі на ос нові на уко вих
досліджень, а не політич них іде о логій,
та не роз по чи на ти ре фор му ван ня в
разі не мож ли вості виділен ня до дат -
ко вих ре сурсів.

Усі суспільства ма ють проб ле ми в
си с темі ви щої освіти. Си с те ми ви -
щої освіти на бу ли ма со во го ха рак те -
ру та сти ка ють ся з проб ле ма ми
якості й фінан су ван ня, що зав дає
збитків бюд же там більшості країн.

Се ред на се лен ня постійно зро с тає
по пит на ви щу освіту. З дру го го бо ку,
та ка освіта за до воль няє ви мо ги
суспільства, по бу до ва но го на знан -
нях. Вод но час, не мож ли во зро би ти
си с те му ви щої освіти відкри тою для
всіх. То де ж рівно ва га? В яко му об -
сязі ви ща освіта має фінан су ва ти ся
дер жа вою? Як до три ма ти прин ци пи
соціаль ної спра вед ли вості? Ці та
інші пи тан ня ча с то по ста ють в усіх
країнах. У зв’яз ку з ци ми пи тан ня ми
мож на роз г ля да ти чи ма ло те о ре тич -
них мірку вань, але це досліджен ня
має на меті оцінку ре зуль татів
постійно го ре фор му ван ня си с те ми
ви щої освіти в Литві за час, що ми -
нув із 1990 ро ку. Підґрун тям цієї
оцінки є аналіз за ко но дав чих актів
та ста ти с тич них да них.

На да ний час у Литві є 45 ви щих
нав чаль них за кладів (вишів). Ме ре -
жа ви щих шкіл роз рос ла ся з 13
вишів (двох1 універ си тетів та 11
вишів універ си тетсько го ти пу на
кшталт інсти тутів та ака демій) у
19902 році до 22 універ си тетів у 2011
році (таб ли ця 1). По руч із цим відбу -
ва ло ся по сту по ве пе ре тво рен ня так
зва них се редніх спеціаль них нав -
чаль них за кладів (64 в 1990 році) на
ко леджі — вищі нав чальні за кла ди

не універ си тетсько го ти пу (23 в 2011
році). Існу ва ла та кож си с те ма про -
фесійних учи лищ. Ці спеціалізо вані
се редні про фесійні нав чальні за кла -
ди3 (політехніку ми, про фесійні ко -
леджі то що) на да ва ли освіту
проміжно го рівня між про фесійною
та ви щою освітою. Для цьо го
періоду бу ло ха рак тер ним зро с тан ня
при ват но го сек то ру в си с темі ви щої
освіти: до 8 універ си тетів та 10 ко -
леджів не універ си тетсько го ти пу. У
ра дянські ча си при ват них вишів не
існу ва ло за ви нят ком двох не дер -
жав них ду хов них семінарій.

Пи тан ня чис ла вишів не по ки дає
по ря док ден ний ди с кусій, що три ва -
ють між ек с пер та ми та роз роб ни ка -
ми дер жав ної політи ки. Після роз -
ши рен ня ме режі універ си тетів по -
ста ло пи тан ня якості освіти, а та кож
фінан су ван ня ви щої освіти (Zelvys,
Zilinskaite, 2003; 2004). За раз чи ма ло
з цих вишів роз г ля да ють мож ливість
злит тя один з од ним.

Струк ту ра нав чан ня у вищій
освіти зміни ла ся з дворівне вої си с -
те ми на ос нові дип лом ної та після -
дип лом ної освіти (аспіран ту ри) на
трьохрівне ву: во на скла дається з ба -
ка ла в ра ту ри, магістра ту ри та док то -
ран ту ри (1991 р.).

економіка  знань

РЕФОРМИ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ЛИТВІ
ГІЕДРЕ ПУРВАНЕКІЕНЕ

До цент, Відділ еду ко логії, Вільнюсь кий універ си тет, Лит ва

1990 (дер жавні та (не дер жавні)) 2011 (дер жавні та при ватні)

��13 – універ си тетсько го ти пу:
– 2 універ си те ти
– 11 інсти тутів та ака демій

��(2 не дер жав ні ду хов ні семінарії)
��64 се редні спеціальні нав чальні за кла ди

�� 22 за кла ди універ си тетсько го ти пу
(універ си те ти, ака демії):

– 14 дер жав них
– 8 при ват них.

��23 — ко леджі не універ си тетсько го ти пу:
– 13 дер жав них
– 10 при ват них.

Таб ли ця 1.
Вищі нав чальні за кла ди Лит ви у 1990 та 2011 рр.

Дже ре ла: Ли товський де пар та мент ста ти с ти ки, 1993 р.; Aukstosios mokyklos, 2011.

1 
Один із цих універ си тетів бу ло за сно ва но на пе ре додні віднов лен ня не за леж ності, тож, фак тич но, за ра дянської вла ди в країні

був ли ше один універ си тет.
2 
Лит ва відно ви ла свою не за лежність 11 бе рез ня 1990 ро ку.

3 «Технікум» – з російської мо ви.
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За сто су ван ня кре дит ної си с те ми
роз по ча ло ся з 1993 ро ку, а у 2000
році за ко ном «Про ви щу освіту»
(2000 р.) бу ло впро ва дже но Євро -
пейську кре дит но
транс фер ну си с -
те му (Таб ли ця 2). До да ток до дип ло -
ма бу ло за про ва дже но у 2001 році,
що ста ло наслідком Бо лонсько го
про це су. У 1995 році бу ло ство ре но
Центр оцінки якості ви щої освіти.
Си с те ма зовнішньої оцінки якості
та кож ви пе ре джа ла Бо лонський
про цес, але си с те ма внутрішньої
оцінки якості роз роб ля ла ся на йо го
ос нові. Її бу ло за твер д же но За ко ном
«Про на уку та освіту».

Струк ту ра нав чан ня та сту пенів
прой шла крізь про цес адап тації до
міжна род них стан дартів, але цей
про цес не був без по се реднім

наслідком Бо лонсько го про це су:
суттєві зміни відбу ли ся ще до ух ва -
лен ня Бо лонських до ку ментів.

Мобільність сту дентів та вче них
за без пе чується, го ло вним чи ном, у
рам ках про гра ми «Ераз мус». Чис ло
сту дентів, які бе руть участь в
обмінах, зрос ло з 624 осіб, які виїха -
ли з Лит ви, та 56 осіб, які при бу ли в
Лит ву, (2000
2001 рр.), до 3 002 осіб,
які виїха ли з Лит ви, та 1 239 осіб, які
при бу ли в Лит ву (2009
2010 рр.).
Чис ло вче них, які бе руть участь в
обмінах, зрос ло зі 174 осіб, які виїха -
ли з Лит ви, та 116 осіб, які при бу ли
в Лит ву, (2000
2001 рр.), до 1 179
осіб, які виїха ли з Лит ви, та 666 осіб,
які при бу ли в Лит ву, в 2009
2010 ро -
ках (Vaitkus, Kazlauskaite, 2011).
Фінан су ван ня з бо ку Євро пейсько го

Со юзу зрос ло з 13,2 ти сяч євро в
1999 році до 5,89 мільйонів євро в
2010 році, тоді як об ся ги дер жав но го
фінан су ван ня зрос ли з 167 ти сяч
євро в 1999 році до 3,85 млн євро в
2010 році. Фінан су ван ня про гра ми
«Ераз мус» де що змен ши ло ся в
2009
2010 ро ках, але фінан су ван ня з
фондів ЄС суттєво збільшується
(ро бо та, про ци то ва на ви ще). До ос -
нов них проб лем про гра ми «Ераз -
мус» на ле жать такі: не стабільне дер -
жав не фінан су ван ня, не до статні об -
ся ги зро с тан ня чис ла сту дентів та
вче них, які бе руть участь в обмінах
(ро бо та, про ци то ва на ви ще). Вод но -
час, не всі сту ден ти бе руть участь в
обмінах са ме за про гра мою «Ераз -
мус». На разі не має ста ти с тич них да -
них що до всіх сту дентів із Лит ви, які
за влас ним ба жан ням нав ча ють ся в
інших країнах, але 77,5% усіх іно -
зем них сту дентів ли товських вишів
нав ча ло ся тут в 2009
2010 ро ках са -
ме з влас ної ініціати ви (Statistikos
departamentas, 2010).

Суттєві проб ле ми з фінан су ван -
ням ви щої освіти бу ли ду же тісно
пов’язані з чи сельністю сту дентів.
Пи тан ня по ля га ло в то му, аби виз -
на чи ти, скільки са ме лю дей із ви -
щою освітою по тре бує суспільство
на ос нові знань? Ба га то країн роб -
лять це. На при клад, Спо лу че не Ко -
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1990 (дворівне ва) 2008 (трьохрівне ва)

��Без пе рерв на освіта — 5 років — дип лом;
��Після дип лом на освіта
(аспіран ту ра) — 3 ро ки — кан ди дат на ук

��…
��Дру гий на уко вий сту пень — док тор на ук

��Ба ка ла в ра ту ра — 4 ро ки;
��Магістра ту ра — 2 ро ки;
��Док то ран ту ра — 4 ро ки.
��…
�� Дру гий на уко вий сту пень — док тор
габілітус (до 30 квітня 2008 ро ку)
��Впро ва джен ня кре дит ної си с те ми

Таб ли ця 2
Струк ту ра та сту пені у вищій школі Лит ви у 1990 та 2008 ро ках

Ма лю нок 1. Чи сельність ви пуск ників вишів універ си тетсько го (1
й ступінь) та не універ си тетсько го ти пу в 1989
2009 ро ках,
тис. осіб (Дже ре ла: Statististikos departamentas, 2000; 2009; 2010).
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ролівство по ста ви ло собі за ме ту,
щоб 50% лю дей у віці від 18 до 30
років от ри му ва ли ви щу освіту в
будь
якій формі до 2010 ро ку. У
прий нятій у 2005 році Про грамі ре -
алізації прин ципів Дер жав ної стра -
тегії Лит ви у сфері ви щої освіти та -
кож бу ло виз на че но пла нові по каз -
ни ки що до рівня ви щої освіти: до -
би ти ся, щоб до 2007 ро ку 50% осіб у
віці від 30 до 34 років ма ли ви щу
освіту, а до 2010 — 60%. Тоді, в 2005
році ли ше 20,9% осіб у віці від 30 до
34 років ма ли ви щу освіту. Оче вид -
ним є зро с тан ня част ки лю дей з ви -
щою освітою зав дя ки зро с тан ню об -
сягів прий о му в універ си те ти, який
у 2009 році ста но вив 43,1% нет то та
61,9% брут то (Statistikos departamen-
tas, 2010), але ме ти, по став ле ної на
2007 рік, досі не до ся гну то.

Роз г лянь мо як са ме зміню ва ла ся
чи сельність сту дентів про тя гом
20
річно го періоду. Ди наміка чи -
сель ності ви пуск ників ви щих шкіл
універ си тетсько го та не універ си -
тетсько го ти пу пред став ле на на ма -
люн ку 1. 

Як бу ло за зна че но ви ще, в ра -
дянські ча си ви щої освіти не універ -
си тетсько го ти пу не бу ло. Існу ва ла
си с те ма так зва ної се ред ньої
спеціаль ної освіти, яку по сту по во
бу ло пе ре тво ре но в си с те му ви щої
освіти не універ си тетсько го ти пу. З
ог ля ду на це ми до да ли чис ло ви -
пуск ників се редніх спеціаль них нав -
чаль них за кладів до чис ла ви пуск -
ників ви щих нав чаль них за кладів
не універ си тетсько го ти пу під час
порівнян ня чис ла ви пуск ників ви -
щої шко ли за 1990 і 2009 ро ки та для
роз г ля ду ди наміки цих по каз ників
(ма лю нок 1).

Після віднов лен ня не за леж ності
країни ви ща освіта універ си тетсько -
го ти пу ста ла при ваб ливішою за ви -
щу освіту не універ си тетсько го ти пу.
З од но го бо ку, це мож на по яс ни ти
впро ва джен ням трьохрівне вої си с -
те ми ви щої освіти та роз ши рен ням
мож ли во с тей ви бо ру у ви пуск ників
ба ка ла в ра ту ри. З дру го го бо ку, си с -
те ма ви щої освіти не універ си -
тетсько го ти пу бу ла об’єктом не -
впин них пе ре тво рень і не за без пе -
чує здо бут тя будь
яко го сту пе ня, що
за без пе чу вав би мож ливість без пе -

рерв но го по даль шо го нав чан ня. Ли -
ше з 2007 ро ку ко ле джам не універ -
си тетсько го ти пу бу ло на да не пра во
ви да ва ти дип ло ми ба ка лаврів
про -
фесіоналів (Republic of Lithuania,
2006).

Зміни у фінан су ванні ви щої
освіти сто су ва ли ся, го ло вним чи -
ном, ча с ток дер жав но го фінан су -
ван ня та/або пла ти за нав чан ня сту -
ден та ми. Шля хи розв’язан ня цієї
проб ле ми за ле жа ли від то го, які
політичні си ли доміну ва ли. З 1991
ро ку універ си те ти роз по ча ли прий -
ма ти до дат ко вих сту дентів, що пла -
ти ли за нав чан ня. Част ка сту дентів,
які оп ла чу ва ли ви щу освіту,
постійно зро с та ла. Вод но час, не всі
сту ден ти (або їхні бать ки) ма ли змо -
гу вно си ти пла ту за нав чан ня в по -
вно му об сязі. У 2002 році уряд ліво -
цен т ристської ко аліції (з
прем’єр
міністром від соціал
де мо -
кра тич ної партії) вирішив ре фор му -
ва ти си с те му фінан су ван ня ви щої
шко ли. Пар ла мент вніс відповідні
зміни до За ко ну «Про ви щу освіту»
12 груд ня 2001 ро ку. Го ло вною ме -
тою по пра вок ста ло роз ши рен ня до -
ступ ності ви щої освіти шля хом
впро ва джен ня пев ної ка те горії сту -
дентів, нав чан ня яких част ко во суб -
си ду ва ло ся дер жа вою. Бу ло впро ва -
дже но пла ту за нав чан ня в розмірі 4
мінімаль них про жит ко вих рівнів за
се местр (близь ко 1 000 літів чи при -
близ но ста но вить 280 євро за рік). З
ог ля ду на те, що Кон сти туція (1992
ро ку) га ран тує без ко ш тов не нав чан -
ня в дер жав них ви щих нав чаль них
за кла дах тим гро ма дя нам, які до бре
нав ча ють ся, за ко ном бу ли на дані га -
рантії здо бут тя без ко ш тов ної ви щої
освіти не менш ніж 50% сту дентів
ден ної фор ми нав чан ня. Внаслідок
цьо го чи сельність сту дентів швид ко
зрос ла (ма лю нок 1). Внаслідок цьо -
го, до прий нят тя (30.04.2009 ро ку)
но во го За ко ну «Про на уку та освіту»
дер жа ва повністю фінан су ва ла нав -
чан ня 50% сту дентів ден ної фор ми
нав чан ня, а 50% сту дентів ден ної
фор ми нав чан ня вно си ли пла ту за
нав чан ня в до ступ но му розмірі у 1
040 літів на рік. Бу ло впро ва дже но
прин цип ро тації за до ся гнен ня ми в
нав чанні. Сту ден ти інших форм
нав чан ня вно си ли пла ту за здо бут тя

ви щої освіти в по вно му об сязі. Бу ло
ство ре но си с те му дер жав них пільго -
вих кре дитів на нав чан ня.

Од нак ця фінан со ва ре фор ма не
розв’яза ла всіх проб лем ви щої шко -
ли. Уряд, опо зиція, пред став ни ки
ви щої шко ла — всі во ни об го во рю -
ва ли не обхідність ре фор му ван ня ви -
щої освіти. Най за пекліші ди с кусії
відбу ва ли ся у 2006
2008 ро ках у
політич но му се ре до вищі, ство ре но -
му ліво цен т ристським уря дом мен -
шості та пра вою більшістю. Кри ти ка
з бо ку опо зиції у сфері ви щої освіти
до сяг ла апо гею пе ред пар ла -
ментськи ми ви бо ра ми вос ени 2008
ро ку.

Про ект но во го За ко ну «Про на -
уку та освіту ґрун ту ва в ся на трьох
кон цеп ту аль них до ку мен тах, які
віддзер ка лю ва ли 2 підхо ди до ре -
фор му ван ня: помірко ва ний підхід
уря ду та ра ди каль ний підхід опо -
зиції. В усіх трьох до ку мен тах бу ло
на зва но ос новні проб ле ми ви щої
шко ли:

1. План роз вит ку си с те ми ви щої
освіти на 2006�2010 ро ки, роз роб ле -
ний Уря дом:

� роз ви ток си с те ми нав чан ня не
відповідає по тре бам
суспільства, за сно ва но го на
знан нях, та ви мо гам рин ку
праці;

� не до ско налість уп равління си -
с те мою освіти та на уки, й ви -
ша ми;

� над то низь кий об сяг фінан су -
ван ня, наслідком чо го є по га на
технічна ба за та низь кий
рівень оп ла ти праці;

� еміграція кваліфіко ва них
фахівців че рез низь кий рівень
оп ла ти праці й по га не на уко ве
об лад нан ня.

2. Кон цепція ре фор му ван ня си с те -
ми освіти та на уки, роз роб ле на Лібе -
раль ним ру хом Ли товської Ре с -
публіки:

� низь ка якість нав чан ня;
� втра та людсько го по тенціалу

(еміграція);
� низь ка про дук тивність на уко -

вих досліджень; си му ляція
дослідної діяль ності;

� по сту по ве руй ну ван ня са мо -
кон т ро лю в на уко вих ко лах;
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� вузькі мож ли вості здо бут тя
плат ної ви со ко якісної освіти.

3. Прин ци пи ре фор му ван ня ви щої
освіти, за про по но вані Со юзом за
Вітчиз ну (кон сер ва тив на партія)4:

� най ви ща част ка сту дентів в
ЄС, але й най ниж чий рівень
інве с тицій в роз ра хун ку на од -
но го сту ден та;

� низь ка якість (низь кий ака -
демічний рівень);

� «витік мозків»;
� низь кий рівень фінан су ван ня

та не пра виль ний роз поділ
коштів;

� не пра виль на мо дель
адміністру ван ня вишів.

Як вид но, в усіх трьох до ку мен тах
ідеть ся більш
менш про одні й ті
самі проб ле ми. Од нак, за про по но -
вані розв’язан ня ви я ви ли ся різни -
ми. Уря до вий план пе ред ба чав
здійснен ня ево люційних змін, тоді
як два інших до ку мен ти — ра ди -
каль не ре фор му ван ня на ос нові
прин ципів вільно го рин ку. На дум ку
ав то ра цієї статті, го ло вна проб ле ма
ви щої освіти в Литві бу ла та кою са -
мою, як в інших країнах: ви ща
освіта роз ши ри ла ся та ста ла ма со -
вою, але дер жавні ви дат ки не мож -
ли во збільши ти до рівня, який га -
ран ту вав би якісну освіту всім, хто
ба жає нав ча ти ся. Інші проб ле ми по -
хо ди ли від ос нов них двох проб лем,
але їх бу ло пев ною мірою роз ду то
під час політич них ди с кусій на пе ре -
додні пар ла ментських ви борів.

Не зва жа ю чи на міжпартійну зго -
ду що до ре фор му ван ня, в пар ла мент
бу ло вне се но два аль тер на тив них
про ек ти За ко ну «Про на уку та
освіту»: уря до вий про ект та про ект,
підго тов ле ний ко лишніми опо -
зиційни ми партіями — лібе ра ла ми
та кон сер ва то ра ми. Бу ло зроб ле но
кілька спроб скла с ти на ос нові двох
про по зицій єди ний за ко но п ро ект,
але після ви борів (12 жовтня 2008
ро ку) бу ло ство ре но пра вий уряд,
Прем’єр
Міністром у яко му став
пред став ник Со юзу за Вітчиз ну, а
Міністром освіти — пред став ник
Лібе раль но го ру ху, то му но вий За -
кон «Про на уку та освіту» (Lietuvos

Respublikos…, 2009 р.) бу ло ух ва ле но
на ос нові про по зиції, вне се ної прав -
ля чи ми партіями. Бу ло об ра но шлях
ра ди каль но го ре фор му ван ня. Ос -
новні зміни, пе ред ба чені но вим за -
ко ном, бу ло про ве де но у сфе рах уп -
равління та фінан су ван ня. У сфері
уп равління ос новні зміни сто су ва -
ли ся роз поділу по вно ва жень у ви -
шах, струк ту ри ме режі та типів на -
уко вих інсти тутів, на уко вих сту -
пенів і звань, а та кож ре алізації май -
на за кладів освіти та на уки.

Після віднов лен ня не за леж ності
од ним із ос нов них прин ципів ре -
фор му ван ня си с те ми ви щої освіти
бу ла ав то номія вишів. Ав то номія
Вільнюсь ко го універ си те ту бу ла
підтвер д же на Пар ла мен том 12.06.
1990 ро ку шля хом за твер д жен ня йо -
го ста ту ту за ко ном. Ста ту ти ре ш ти
універ си тетів бу ло за твер д же но по -
ста но ва ми Сей му. Будь
які зміни,
що вно си ли ся в за ко ни у ца рині ви -
щої освіти до 2009 ро ку, ав то номію
вишів не зачіпа ли. За кон «Про на уку
та освіту» на дав усі по вно ва жен ня
правлінням вишів, вклю ча ю чи при -
зна чен ня рек торів (до то го ча су рек -
то ри оби ра ли ся вик ла да ча ми та сту -
ден та ми). За ко ном та кож бу ло виз -
на че но кількісний склад правлінь (9
або 11 осіб). Крім то го, по ло ви на +1
осо ба з них ма ли бу ти при зна чені
Міністром освіти та на уки. Не зва -
жа ю чи на те, що до ос тан ньої ре -
фор ми існу вав кон сен сус з при во ду
то го, що за ра ди більшої про зо рості
об сяг по вно ва жень правлінь універ -
си тетів ма ло б бу ти збільше но, са ма
про це ду ра при зна чен ня членів
правлінь при ве ла до надмірної
політи зації уп равління ви ша ми (та
ко ле джа ми). Вик ла дацько
сту -
дентська спільно та вба чає в цьо му
втра ту ав то номії.

У ца рині фінан су ван ня бу ли про -
ве дені такі ос новні зміни:

� Що сто сується пла ти за нав -
чан ня, сту ден ти ма ють відте -
пер дві мож ли вості: нав чан ня,
що повністю суб си дується дер -
жа вою, та вне сен ня пла ти за
нав чан ня в по вно му об сязі.

� Роз поділ коштів здійснюється

за прин ци пом «ва у черів», які
повністю по кри ва ють пла ту за
нав чан ня. «Ва у че ри» на да ють -
ся ви пуск ни кам се редніх шкіл
за ре зуль та та ми дер жав них
іспитів. Кількість «ва у черів»
виз на чається міністер ством
освіти та на уки за шістьма
ціно ви ми гру па ми.

� Нав чан ня у при ват них універ -
си те тах так са мо суб си дується
за до по мо гою «ва у черів».

� Си с те му дер жав них пільго вих
кре дитів пе ре тво ре но на си с те -
му кре ди ту ван ня при ват ни ми
бан ка ми.

До ос нов них вад та не га тив них
наслідків, обу мов ле них зміна ми в
за ко но давстві, на ле жать такі:

� За лежність фінан су ван ня нав -
чан ня від ви бо ру сту ден та. Де -
які про фесії (потрібні
суспільству) мо жуть зник ну ти
че рез поділ про фесій на шість
груп. Сту дент, який одер жав
«ва у чер» пев ної гру пи, мо же
об ра ти будь
яку про фесію в
ме жах гру пи. Та ким чи ном, пе -
ре ва га віддається при ват ним
інте ре сам за ра ху нок інте ресів
суспільства. Ко ло тих, хто нав -
чається де я ким про фесіям,
зве деть ся до сту дентів, нав чан -
ня яких суб си дується дер жа -
вою ли ше че рез вкрай ви сокі
ціни. Оп ла та по вної вар тості
нав чан ня є до ступ ною ли ше у
сфері гу манітар них та соціаль -
них на ук.

� Змен шен ня чис ла сту дентів,
суб си до ва них дер жа вою, в дер -
жав них універ си те тах і ко ле -
джах з та ких при чин:

– фінан су ван ня ви щої шко ли не
збільши ло ся. На впа ки, част ка
освітньо го бюд же ту при зна чається
на част ко ве по крит тя про цент них
ста вок за кре ди та ми, на да ни ми сту -
ден там бан ка ми;

– відплив ча с ти ни «ва у черів» у при -
ватні за кла ди;

– зник нен ня ка те горії сту дентів,
що част ко во суб си ду ва ли ся дер жа вою.
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� Змен шен ня до ступ ності ви щої
освіти для дітей із менш за -
мож них ро дин:

– тіньо ва освіта впли ває на ре -
зуль та ти дер жав них іспитів;

– змен шен ня чи сель ності сту -
дентів, суб си до ва них дер жа вою, в
дер жав них ви шах і над то ви сокі
ціни у при ват них ви шах (навіть за
на яв ності «ва у че ра»);

– не за можні ро ди ни не звик ли
бра ти кре ди ти в бан ках.

На разі важ ко дійти од но знач них
вис новків що до всіх наслідків ос -
тан ньої ре фор ми, оскільки вступ
сту дентів до вишів за но вою си с те -
мою відбу в ся ли ше в 2009 та 2010 ро -
ках. Порівнян ня чи сель ності сту -
дентів, що всту пи ли до вишів у 2008,
2009 та 2010 ро ках, ука зує на значні
розбіжності (таб ли ця 3).

Як що порівня ти чис ло сту дентів,
прий ня тих до вишів до ре фор ми, то
за галь на кількість сту дентів змен -
ши ла ся в 2010 році на 47%, го ло -
вним чи ном, че рез змен шен ня
кількості сту дентів, які вно сять пла -
ту за нав чан ня в по вно му об сязі.
Чис ло сту дентів, прий ня тих для
нав чан ня за ра ху нок дер жав них суб -
сидій, змен ши ло ся на 28,6%, а сту -
дентів, прий ня тих на умо вах по вної
оп ла ти нав чан ня — на 61%. Ціни на
нав чан ня у ви шах зрос ли че рез
підви щен ня цін «ва у черів». Схо же,
що знач на част ка по тенційних сту -
дентів не мо же собі до зво ли ти пла ту
за нав чан ня. Слід та кож звер ну ти
ува гу на те, що кількість сту дентів,
прий ня тих на нав чан ня, найбільше

змен ши ла ся в технічних універ си те -
тах. У порівнянні з 2008 ро ком Ка у -
нась кий технічний універ си тет
втра тив 25% пер шо кур сників,
Вільнюсь кий технічний універ си тет
ім. Гедіміна са — 16%. Регіональ ний
універ си тет — Шя у ляйський універ -
си тет втра тив у 2009 році 24%, Ли -
товська ве те ри нар на ака демія —
22%, Вільнюсь кий пе да гогічний
універ си тет — 6,4% сту дентів. При -
чи ни втра ти сту дентів мо жуть бу ти
різни ми. Змен шен ня чис ла сту -
дентів технічних вишів бу ло
пов’яза не, ймовірно, з вкрай ви со -
ки ми розцінка ми на плат не нав чан -
ня у сфері фізич них та технічних на -
ук. Ве те ри нарії не по ща с ти ло че рез
вклю чен ня до однієї гру пи про фесій
із ме ди ци ною.

У 2010 році при ватні виші не
відтяг ли на се бе більшу част ку «ва у -
черів»: 2,8% в універ си те тах та 9,3%
у ко ле джах не універ си тетсько го ти -
пу. Це оз на чає, що на разі об ся ги пе -
ретікан ня дер жав них коштів у при -
ват ний сек тор за ли ша ють ся не ве ли -
ки ми. Але з ог ля ду на те, що при ват -
ний сек тор пе ре бу ва ють у
вигіднішо му ста но вищі в
порівнянні з дер жав ним сек то ром
(мож ливість справ ля ти пла ту за нав -
чан ня до дат ко во до «ва у черів»),
при ват ний сек тор, імовірно, роз ши -
рить ся. Це при зве де до зро с тан ня
нерівності у вищій освіті.

Ос тан ня ре фор ма си с те ми ви щої
освіти бу ла про ве де на в 2009 році
без виділен ня до дат ко вих коштів,
то му від са мо го по чат ку бу ло зро -

зуміло, що до ся гнен ня будь
яких
інших цілей, крім ско ро чен ня
кількості сту дентів, ви я вить ся не -
мож ли вим. Але чи бу ли до ся гнуті
хоч якісь із ос нов них цілей ос тан -
ньої ре фор ми (2009 ро ку)? Оз нак
підви щен ня якості ви щої освіти не -
має. Зву жен ня до ступ ності нав чан -
ня при зве ло ли ше до зро с тан ня об -
сягів еміграції ви пуск ників се редніх
шкіл. Політич ний вплив на уп -
равління ви ша ми зріс за ра ху нок
зву жен ня ав то номії. З при во ду
успішності ос тан ньої ре фор ми ви -
щої освіти вис лов лю ють ся різні
дум ки. Прибічни ки еко номіки
вільно го рин ку ап ло ду ють. Вик ла -
дацька спільно та, в ос нов но му, мов -
чить. Крім то го, уряд має певні ва -
желі для за без пе чен ня цьо го. Не що -
дав но осо би, що підпи са ли Акт 11
бе рез ня 1990 ро ку про віднов лен ня
не за леж ності, зро би ли за яву з пи -
тань освітньої політи ки. У цій за яві
во ни вис ло ви ли вкрай не га тив ну
дум ку: «… „ко шик“ ре форм ви щої
шко ли призвів до та ких са мих [що й
у ца рині се ред ньої освіти — ав тор]
жа люгідних ре зуль татів. На хаб не та
цинічне ігно ру ван ня дум ки про -
фесіоналів та ек с пертів, що пра цю -
ють у цій сфері, при зве ло до свідо -
мої ре алізації уда ва них ре форм ви -
щої шко ли не для мо лоді, що нав -
чається, не для суспільства та дер жа -
ви, а за ра ди при бутків іно зем них
банків. Усу пе реч за явам про на бли -
жен ня ви щої освіти до най про г ре -
сивніших західних стан дартів, у
Литві на справді бу ло впро ва дже но
найбільш хи жацьку та дис -
кримінаційну си с те му фінан су ван -
ня та кре ди ту ван ня, взірці якої мож -
на знай ти ли ше в най менш роз ви ну -
тих дер жа вах по стко муністич но го
про сто ру або тре ть о го світу»
(Pareiskimas…, 2011). Іронія по ля гає
в то му, що цю за яву підпи са ли осо -
би, що пред став ля ють увесь
політич ний спектр.

Імовірність ого ло шен ня ре фор ми
нев да лою та ска су ван ня ба га ть ох її
по ло жень у ви пад ку політич них
змін за ли шається ви со кою. Най -
складнішим зав дан ням, од на че, ста -
не віднов лен ня зни ще ної си с те ми
дер жав них кре дитів і по вер нен ня
мо лоді з
за кор до ну.
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Ра зомКо леджі не універ си -
тетсько го ти пу

Універ си те ти

2008
Бюд жет не фінан су -

ван ня

20102009

15508* 941411483 9395* 83669333 24903 1778020816

По вна пла та за
нав чан ня

18813 865717721 13564 39247660 32383 1258125381

За галь на кількість
34327 1807129204 22959 1229016993 57268 3096146197

2008 20102009 2008 20102009

* У т.ч. сту ден ти, нав чан ня яких част ко во суб си ду ва ло ся дер жа вою

Дже ре ла: Statistikos departamentas, 2009; 2010; Lama BPO, 2010.

Таб ли ця 3.
Чис ло сту дентів, прий ня тих на пер ший рівень освіти до універ си тетів і ко леджів у

2008
2010 ро ках, тис. осіб


