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АнотаІJЇя 
У Німеччині основним завданням усіх університетів 

є здійснення викладачької й дослідшщької діяльності . 

Однак 'Іерез брак диференціації та кшшуре~щ:ї~ поря,д із 
хроні'Іним недофінансуванням, mсість наукових досліджень 

і привабливість досліднтщького середовища в більшості 

університетів поступаються тим, що демонструють державні 

науково-дослідні інститути Німеччини, через що втра•1а

ються позиІJЇі на глобальному рівні. У даній статті розгля

нуго причини такого стану університетських досліджень у 

Німеччині та проаналізовано стратегї~ mci останнім '!асом 
були застосовані для поліпшення дослідної діяльності в 

університетах Німеччини, зокрема ІніІJіативу досконалості 

(The Excellence lnitiative). 
Ключові слова: система вищої освіти, фінансування 

досліджень, ІніІJіатива досконалості, Німеччина. 

Огляд дер:жавних дослідж~ень у Німеччині 

Державна дослідниgька система Німеччини 

складається з близько 400 державних вю.gих на

вчальних закладів, серед mсих 100 традИІJЇЙНИХ 
університетів, 200 університетів прикладних наук 
(Fachhochschulen) та 100 іюпих інсгитучій, у тому 
числі університетів мисгеgтв2. Завданням усіх уні
верситетів є здійснення викладаgькоі та науково} . . . . . 
ДІЯЛЬНОСІ1, але з ЧІТКИМ розПОДІЛОМ пра!р, що є спе-

gифічним для німеgькоі сисгеми виrцоі освіти . Ви

кладання та дослwкення є однаково важливими в 

усіх традиqійних університетах; у них провадяться 
фундаментальні та прикладні дослідження і вони 

мають право надавати докторські с~:упені . Універси

тети прикладни..'< наук більшою мірою конqентру-

1 Провідний дослідник, Інститут економічних досліджень 
Нижньої Саксонії (NIW), Ганновер, Німе•1чи:на. Контактна 
інформаІJія: schillei@niw.de 

BMBF, 2012: Fede1·al Report on Researcl1 and Innovation. 
Federal Мinistry of Education and Research. Вerli11. 

КУГЬСЯ на викладанні та меншою - на досліджен

нях, з фокусом на прикладні науки. Такий розподіл 
праqі дозволяє німеgькій системі виrцоі освіти 

задовольняти різні вимоги до випускників у про

мисловості, науqі та державному секrорі. Останнім 

часом точаться дискусn щодо посилення досліджень 

в уmверситетах прикладних наук та щодо дозволу 

їм надавати докторські ступені3 . Далі стаття при
свячена традИІJЇЙНИМ університетам, оскільки вони 

більше конqентрують увагу на дослідженнях. 
Поряд з університетами значну часгину держав-

ноі науково-ДОСЛJДНОІ ДІЯЛЬНОСТЇ здійснюють державні 

науково-досліди~ шсгитути незалежно від університе

тів. Найбільші інсгитути входять до складу чсrгирьох 
дослідних організаqій: Товариства імені Макса План
ка (Мах Planck G= llschaft) , Товариства імені Фра
унгофера (Fraimhofer G=llschaft), Співтовариства 
імені Гельмгольgа (Helmholtz Association) та Спів
товариства імені Лейбніgа (Leibniz Association). 
Тимчасом як інсгитути Макса Планка та Г ельмголь

gа зосередж:ені на фундаментальних дослWкеннях, 

інсгитути Фраунгофера провадять прикладні дослі
дж:ення у співпраgі з промисловістю4 . 

Освітня політика починаючи з федерально} 
реформи Німеччини 2006 року є виключною 
сферою відповідальності німеgьких федеральних . . . . . 
земель, ТОДІ як згадаю раmше державm досл1д-

ні інститути одержують фінансування спільно 

від державного та земельних урядів. Кожен з 
пrістнадgяти земельних урядів забезпечує інсти

туqіональне фінансування університетів у межах 

своє'і юрисдикgії. Лише федеральний уряд може 

надавати додаткове фінансування для проведен

ня досліджень на тимчасовій основі. ІJя ситуаgія 

в даний час розглядається багатьма університет
ськими адміністраgіями як проблематична через 

обмежену здатність більшості федеральних земель 

забезпечити достатнє фінансування університетів 

та пропозиqію менш вигідних для університетів 

умов формування привабливою дослідниgького 

середовища поршняно з державними науково-до-. . . 
СЛІДНИМИ Інститутами, яю одержують додаткове 

фінансування від федерального уряду. Така повна 

відповідальність земельних урядів за університет

ську освіту в даний час активно обговорюється , і 

gіл~шм імовірно, що федеральному уряду буде до-

3 Wissenschaftsrat (2010): Empfehltmge11 zш Rolle d.er 
Fachhochschu len іш Hochschulsysteш. Вerlin. 

4 ВМВF, 2012. 
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звалено надавати фінансування безпосередньо уні
верситетам на постійній основі в найближчі роки. 

Основні особливості дослідної діяльності 

в німеgьких університетах 
Німечька університетська система спираєть

ся на принgипи Гумбольдта, які охоплюють, з 

одного боку, єдність наукових дослідж:ень і ви
кладання, а з другого - значну міру академічної 

свободи окремого науковчя . Єдність наукових до
сліджень та викладання базується на припущенні, 
що якість викладання зростає, якщо викладач~ ви-
кладають матеріал та методи, які вони застосову

ють у сучасних дослідних проектах. Тому висока 
якість досліджень в університетах є необхідною 
умовою для високої якості викладання. ІJя ар
гументафя стоїть за потребою зміgнити наукові 

дослідження в німечьких університетах. 

Незважаючи на те що традиgійні університе

ти в Німеччині за визначенням є дослідничькими 
університетами, і офіgійна місія майж:е всього ака

демічного персоналу включає однаковою мірою до

слід>кення та викладання, деякі аспекти, пов'язані з 

дослід>кеннями в німечьких університетах, ставлять 
це визначення під сумнів. Дані аспекти можна уза

гальнити як брак диференgіаgії та конкуренgіі1 . 
Твердження, що всі вчені в усіх дисgиплінах 

у кожному університеті мають однаковою мірою 

приділяти увагу дослідж:енням і викладанню, пев

ною мірою ігнорує два фактори. По-перше, усі 

люди різні. Деякі є ліпшими дослідниками, а деякі 
- ліпшими викладачами. По-друге, на якість до

слідж:ень позитивно впливає, коли критична маса 

успішних дослідників працюють разом в одному 

місgі. Тобто певна диференgіафя серед праgівни
ків і факультетів в університетах могла б поліпши-. . . 
ти загальну яюсть дослwкень, тимчасом як єдmсть . . . 
дослwкень 1 викладання залишаJагься незМJННИМи. 
Однак брак конкуренgїі в німечькій університет

ській системі перешкоджає ідентифікаgїі кращих 
дослідничьких груп в окремих дисgиплінах та ви
щій мірі диференgіаgіІ'2. Крім того, з погляду якос
ті наявні відмінності між університетами та дисци

плінами непрозорі для сторонніх, оскільки немає 

системи оgінювання досліджень, яка б порівню-. . . 
вала продуктивmсть у межах дисgипл~ни з-ПОМ1)К 

усіх університетів Німеччини . Порівняльна оgінка 
провадиться тільки між університетами певної фе
деральної землі або в неформальний спосіб під час 
обговорення та в інформаgійних вісниках3. 

Liefner, І . (2003): Ftшding, 1·esource allocation, and 
perfonnance in higher edttcation systeшs. Нigher Edttcation 
46: 469-490. AND Pritchard, R. (2006) Тi·ends in the 
restn1cttпing of Gen11an ttniversities. Co111parative Edttcation 
Review 50(1): 90-112. AND Schiller, D. (2011) : Instittttions 
a11d practice і11 cross-sector research collaЬoratio11: conceptttal 
co11Sideratio11S with e111pirical il!ttstI·atioпs fю111 the Gennan 
science sector. Science апd Pttblic РоІісу 38(2) : 109-121. 

2 Schiller, D. (2011 ): l 11Stittttioпs and practice in cюss
sector 1·esearch co!laЬoratioп: conceptttal co11Sideratio11S with 
e111pirical il!ttstrations ·fro111 the Gen11aп science sector. Sсіепсе 
a11d Pttblic РоІісу 38(2) : 109- 121. 

3 Ibid. 
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Фінансування університетів, факультетів та ін
ститутів у меж:ах університетів залишається біль

ше орієнтованим на вхідні ресурси і не базуєть

ся на критеріях продуктивності . Деякі елементи 
конкурентоспроможності, спрямовані на резуль

тат, нещодавно доповнили показники, ор1єнтова

ні на вхідні ресурси, але вони відіграють незначну 

роль у більшості університетів і факультетів. 
Фінансування наукових дослідж:ень і викла

дання здебільшого здійснюється з держ:авних 
податкш, а з приватних дж:ерел на вищу осшту 

надходить менше від 10% витрат. IJe вельми 
низький показник у міжнародному порівнянні. 

Частка доходів, що розподіляються на основі мо

делі фінансування, орієнтованої на результат, не 

перевищує в середньому 5% 4 . 

Нещодавно обговорювалась низка заходів мо

дернізаgїі німечької університетської системи та 

підвищення її ефективності5 . Крім згаданої раніше 
необхідності більшої міри конкуренgії й диферен
gіаgії, має закінчитись хронічне недофінансування, 

також: адміністративна система має бути рефор
мована, наприклад, через дерегулювання держав

ної бюрократії і введення професійного управлін

ня наукою. Значна міра академічної свободи для 

окремого вченого вваж:ається вал<Ливою вимогою . ... . 
для реал13ацп ним свого креативного потеН1J1алу. 

Однак водночас система стимулювання на основі . . 
показниюв та продуктивносп має гарантувати, що 

система, яка переважно базується на внутрішній 

мотиваgії, виробляє результати, ефективні для уні
верситету як організаgїі та для суспільства як кін

цевого стейкхолдера університетських досліджень. 

Необхідність реформ додатково підтвердже
на оцінками дослідничького середовища іно-. . 
земними вченими в mмеІJЬКИ.'С уmверситетах та 

німечькими вченими, які виїхали за кордон6 . Не
зважаючи на те що якість досліджень на багатьох 

факультетах університетів залишається високою, а 
деякі здатні до найвищих результатів на міжнарод
ному рівні, привабливість для досліДНИІсів є низь

кою через кілька причин. Кар'єрні можливості для 

молодих учених обмежені через відсутність постій

них або тимчасових посад. Дослідникам доводиться 

мати справу з великою кіль1сістю адміністративних 

завдань через відсутність адміністративного персо

нал у та непрофесійне уг~равління наукою. Факуль-. . . . 
тети та шститути оргаmзоваm 1єрарючно, 1 само-

4 Liefner, І . (2003): Fttпdiпg. resource allocation, and 
pe1fo1~11ance in higher edttcation systeшs. Higher Education 
46: 469- 490. AND Liefner, І. , L. Schдtzl and Т. Schщder 
(2004 ): Refon11s in Gennan higher education: i111ple111e11ting 
апd adapting Aпglo-American orgaпizatioпal and шапаgешеnt 
structttres at Gешшn tt11iversities. Нigher Edttcation РоІісу 
17(1) : 23- 38. 

5 Pritchard, R. (2006) Trends іп the restiuctttriпg of Gешшn 
ш1iversities. Coшparative Еdш:аtіоп Review 50(1): 90--112. 

6 Sclriller, D. & J. Revilla Diez (2012): The l111pact of 
Асаdешіс Mobility оп the Creation of Localized lntaпgible 
Assets. Regioпal Stttdies 46(10): 1319-1332. AND SchШe1·, 
D. & J. Revilla Diez (2010): Local eшЬeddedness of 
knowledge spillover ageпts: E111pirical evideпce fюш Geш1an 
star scieпtists. Papers in Regional Sсіепсе 89(2): 275- 294. 



сгійне дослідження молодих учених натикається на 

бар'єри. У результаті Німеччина часто не є першим 

пріоритетом для іноземних дослідників, зокрема 

для молодих учених1 • Проте вищою є ЇЇ привабли
вісТh серед досвідчених дослідників, які можуть 

претендувати безпосередньо на постійні позиgії, 
такі як посада професора. 

Фінансування досліджень у Німеччині 
Дослідження є місією всіх університетів у Німеч

чині, однак фінансування, яке надаєn,ся федеральним 
урядом для проведення дослідничьких проектів з 

інституgіональноrо бюджету, низьке. Тому дослі
дж:ення в університетах значною мірою залежаТh від 

зовнішніх дослідниlJЬКИХ rрантів. Основною орга

нізаgією, ЯІ<а на конкурсній основі надає зовнішні 

дослідни1JЬ1сі гранти в усіх галузях науки, є НімеІJЬ
ке науково-дослідниІJЬке співтоварисrво (Deutsche 
Foгschungsgemeinsd1aft- DFG). DFG спільно фінан
суЄТhСЯ федеральним ( 3 3 °!о) та земельними ( 6 7°Іо) 
урядами; осrанніми роr<аМИ Йоrо бюдж:ет зросrав. 

Щороку DFG фінансує близько 30 тис. проектів за
гальним обсягом 2,5 млрд єврсl. Сисгема rолосування 
та інші процедурні норми НімеІJЬкоrо науково-до

слідниІJЬкоrо співтовариства гарантуюn, прийнятгя 

рішень на корисrь наукомістких проектів. Модель 

фінансувают досл:ідж:ень можна розглядати як при

клад хорошої практики на міжнародному рівні. 

Рішення DFG щодо дослідниІJЬкИх проектів обу
мовлені потребами науки, а процедури в основному 

базовані на самоорганіза1рї. Рішення про науково
дослідні проекти на основі науковою рецензувают 

rотую11> рецензійні ради, шсі складаю11.>ся з обраних 
членів з відповідної дисчипліни. Крім того, науковgі 

становлять більшісrь у центральному органі, що при
ймає рішення, - Головному комітеті DFG. 

DFG надає більшість своїх досліДНИІ:JЬКИХ 
rрантів у межах різних напрямів фінансування, 

шсі включаЮТh проrрами надання індивідульних 

rрантів (33°!0 фінансувают), координовані про
грами ( 41 °!о) та Ініgіативу досконалосгі ( 17%, 
див. далі) . Найбільш важливими проrрамами ін
дивідуального фінансування є індивідуальні rранти 
для конкретного проекту та обмеженоі rсількосгі 

дослідниrсів (29%), індивідуальні стипендії (3%) 
для молодих учени..'С (проrрама Еммі Нетер) і до
свідчених учених (проrрама Гейзенберга). Серед 
координованих проrрам пріоритетна фінансую11>СЯ 

центри спільних досліджень (22%). Кращі науко
во-дослідні проrрами в університетах одержуюгь 

фінансову підтримку на період до 12 роrсів. На
уrюво-дослідні підрозділи фінансую11>СЯ (5%) про
тягом періоду до шести роrсів і повинні мати обме-. . . . . 
жену юльюсть науковІJШ, котр1 пpalJIOIOTh у ЧІТКО 

структурованому проекті, який розширює розмір 

1 DAAD and DZHW (2014): Wissenschaft weltoffen 
2014. Facts and Figшes on the lnternational Nature of Stпdies 
and Research in Gennany. German Academic Exchange 
Service (DAAD) and Ge1~nan Centre for Research on Нigher 
&lпcation and Science Studies (DZHW). 

2 DFG (2013а) : Jahresbe1·icl1t 2013. Deпtsche 
Forschпngsge111einscl1aft. 

. . . . . 
1 тривал1сТh шдив1дуального досЛІДНИlJЬКОГО гранту. 
Проrрами дослідж:ень за пріоритетними напряма

ми (7%) сприяЮТh співробіТНИІJТВУ дослідниrсів з 
усієї Німеччини за певною тематикою, яrсій DFG 
віддає пріоритет у фінансуванні. ДосліднИlJЬІG гру

пи за участю молодих вчених (5%) підтримують 
кваліфікаgію дослідниrсів-докторантів у межах а:]ю

кусованої досліднИlJЬКОЇ програми і структурованоі 

стратегії навчання на період до дев'яти роrсів3 . 
Розподіл грантів DFG між: університетами та 

дисчиплінами добре документуєТhся, і надається 

інформаgія про результати діяльності. Незважаю

чи на те що одержання фінансування дослідж:ень 

від DFG є лише вхідним критерієм, він мож:е бути 
використаний як індикатор для оgінки якості до-. . . 
слrдж:ень, осюльки rрант надається на оснош на-

укового реgензування і вимагає попередньо здобу

тої досконалосгі в галузі наукових дослідж:ень. 88% 
rрантів, наданих у період 2008-2010 рр., зосере
дж:ені в 40 університетах, тимчасом як перша де
сятка кращих одержала 37% фінансування. Серед 
лідерів за здобутими від DFG відзнаками є Рейн
сько-Вес'Іфальський технічний університет Аахена, 

Мюнхенський університет Людвіга-Максиміліана, 

Берлінський вільний університет, Мюнхенський 

технічний університет, Гейдельберзький універ

ситет. IJi п'яТh університетів одержали близько 

250 млн євро від DFG протягом трьох роrсів4 . 
Крім DFG іншими важливими джерелами фі

нансування досліджень в університетах є приватні 

фонди (найбільшим є Фонд Фольксваген з обсягом 
фінансування у розмірі 160 млн євро на рік), Фе
деральне міністерство освіти і наукових досліджень 

(BMBF) та Європейський Союз, наприклад, рам
кова проrрама "Горизонт 2020". Крім того, дохід 
для проведення науково-дослідних проектів генеру

ється зі співпраgі з промисловістю5 . 
Науrюво-досл:ідна пол:ітиr<а Мінісгерства освіти і 

науrсових досліджень була узгоджена з принgипами 

Високотехнологічноі стратегіі (High-Tech Strategy) 
з метою забезпечення Німеччині провідних позиgій 

у розв'язанні глобальних проблем та надання від

повідей на актуальні питання ХХ1 стол:ітгя. Висо
котехнологічна стратегія - це перша комплексна 

наgіональна інноваgійна стратегія . Вона узагальнює 

наявні науково-технічні компетенgіі і спрямована 

на їх розширення. Ключовими сферами підтрим
ки є п'ять галузей: клімат (енергетиr<а), здоров'я 
(харчування), мобільність, безпеr<а і комуніr<аgіі6 . 
Високотехнологічна стратегія, безперечно, посилrоє 

орієнтований на місію характер фінансування до
сліджень Федеральним міністерством освіти і на
укових досліджень та справляє сутгєвий вплив на 

3 DFG (2013Ь): Fпnding Atlas 2012. Кеу Indicators 
for РпЬІісІу Funded Research in Geш1any. Det1tsche 
Fшschпngsgemeinschaft. Retrieved fro111 http: / / www.dfg. 
de/ download/ JXlf/ dfg_ im _12rofil/ evalпatioп_statistik/ 
foeтderatlas/ dfg_ fu.nding_ atlas _ 2012. pdf 

4 Ibid 
5 ВМВF, 2012: Federal Repo1t on Reseaтch and Innova.tion. 

Federal Мinistry of &lпcation and Reseaтch. Вerlin . 
6 Ibid. 
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прикладні науково-дослідні проекти, однак напря

ми фінансування досліджень Німеgьким науково

дослідниgьким співтоварисшом (DFG) і далі обу-. . 
мовлюються допитлишспо, а проекти оrµнюються 

на основі наукової якості заявок1 . Значна частка 
pi<rnoю бюджету ВМВF для науково-дослідних 

проектів (3,4 млрд євро) виділяється приватному 
сектору2. (}гже, DFG залишається найважливішим 
дж:ерелом фінансування досліджень в університетах. 

Університети в Німеччині одержують порівняно 

високу CfMY доходу від трансферу технологій3 . Близь
ко 25% зовнішніх rрантів надходять від промис
ловосгі. Серед традиrрйних університетів технічні 

університети дещо більш інтенсивно співпрауюють 

із промисловістю. Активніше за традичійні універ

ситети в середнюму співпраrроюгь з промисловіспо 
університети прикладних наук4. Зв'язки універси
тет-промисловість у Німеччині включають в себе в . . 
основному корагкострокош проекти, таю як консал-

тинг і дослідж:ення на замовлення (контрактні) для 
розв'язання спеgифічних проблем на підприємстві. 

Більшість заходів із трансферу базуюгься на прями,'С, 
часго неформальних контактах між дослідниками 

університетів та співробітниками підприємств. Дов-. . . 
юстрокова сшвпраgя з mдкритим складом учасниюв 

часго ускладнюється бюрократичними бар'єрами на 
шляху створення організаgійних моделей для спіль-. . 
них дослІДж:ень, наприклад, сmльних науково-до-

слідних gентрів, державно-приватною партнерства5 . 
До сьогодні доходи від науково-дослідних проектів із 
промисловіспо не мають надто значної ваги у фор

мулах фінанСfВання на основі результатів6 . 
Загалом ландшафт фінанСfВаННЯ дослідж:ень у 

Німе,1:чині доволі розвинутий. Проте конкуренgія 
за дослідниgькі гранти також: загострилась через 

обмеженість ресурсів для дослідж:ень, що виді

ляються самими університетами. Однак значне 

зростання бюджетів організаgій, що фінансуюгь 

дослідження, компенсує хронічне недофінансуван

ням університетів з держ:авного бюдж:ету. Тимча
сом як бюджет DFG збільшувався останніми ро
ками7, фонди потерпають від низьких проgентних 
ставок, одержаних від їхніх фондів ендавменту, 

та внаслідок фінансової кризи було скорочено до

слідниgький бюджет ЄС. При gьому часто звучить 
.. . . . 

критика щодо зростаючо~ важливосп зовmШНІХ до-

1 Schilleт, D. (2011 ): lnstitutions and ртасtісе in cтoss
sector research co!laboration: conceptual considerations with 
empi1·ical illustтations from the German science sector. Science 
a11d Public РоІісу 38(2): 109-121. 

2 BMBF, 2012: Federal Report on Research and lnnovation. 
Federal Мinist1y of Education and Research. Вerlin. 

3 Schilleт, D. (2011): lnstitutions and practice in cross
sector research co!laboration: conceptual considerations with 
empi1·ical illustтations from the German science sector. Science 
апd Public РоІісу 38 (2): 109-121. 

4 Ibid. 
5 Ibid. 
6 Lief11er, І ., L. Schдtzl and Т. Schщder (2004): Reforms 

іп Ge1111a11 higher education: implementing and adapting 
A11glo-America11 organizational and management structures at 
Germa11 uпiversities. Higher Education Policy 17(1): 23-38. 

7 DFG (201 3a):JahresЬerlcht2013. DeutscheFo=huпgsgemeiпschaft 
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слідниgьких грантів, яка полягає в тому, що таю 

rранти mмаюгь перевагу основним темам, менш . . . 
ризикованим досл~дниgьким проектам 1 mдвищу-

ють бар' єри для молодих учених, ЯІсі ще не мають 
великого досвіду у своїй предметній галузі. 

Німечька ІнічJатива досконалості 

Я1сісні відмінносгі німеgьких університетів тра

диrрйно були незначні, ігнорувались або зводились до 

мінімуму. Відмінносгі в ЯІ<осгі і масштабах не були 

очевидні для сторонніх, але були добре відомі на
у~<овій спільнагі. Ініgіатива досконалосгі зруйнувала 

припу~gення щодо рівносгі, коли вона була офіgійно 

оприлюднена 2005 року. ІJя Ініgіатива являє собою 
зміну парадигми в німеgь1сій університетсь1сій сис

темі в результаті введення новою елементу - 1юн-
м • • • • •• • • 

куренgп мvк шституgшми, ЯІ<О1 ранІШе не ІСнувало. 

На відміну від «ЯІюсгі», термін «дос1юналість» був 

свідомо вибраний для того, щоб ідентифікувати мету . . 
створення юль1юх проmдних установ. 

Метою Ініgіативи досконалості є зміgнення пе

редових досліджень у Німеччині і підвищення між

народної коmсурентоспроможності. На першому 

етагrі (2006- 2012 рр.) федеральним та земельни
ми урядами було спільно інвестовано 1,9 млрд євро. 
На друmму етапі (2012- 2017 рр. ) інвестовано 
2,7 млрд євро. ФінанСfВання надається на кою<урс
ній основі з міжнародним проgесом реgензуван

ня. Проекти були відібрані комітетом у складі Ні

меgькою наукового фонду, Німеgької ради з нау~си 
і гуманітарних наук та земельних і федеральною 

міністрів науки і досліджень. Основним обгрунту

ванням для прийняття рішень були нау~юві досяг

нення, що зафіксовано в тому, що нау~юві учасники 
мали перевагу над політичними членами в комісії8 . 

Ініgіатива досконалості охоплює три напрями 

фінанСfВання: аспірантсь1сі школи для сприяння 

молодим науковgям (15% від фінансування друm
го етапу), кластери досконалості для сприяння най
сучаснішим дослідженням (57%), інституgіональні 
стратегїі, в яких університети мали репрезентувати 
стратегічні конgепgії дальшою розвитку (29%). 
Неофіgійна назва таких закладів - елітні універ

ситети. Тимчасом як перший напрям фінанСfВання 

має спільні риси з Навчальними дослідниgькими 

групами та ІJентрами спільних досліджень DFG, 
фінанСfВаННЯ інституgіональних стратегій є уні
кальним для німеgької університетської системи9 • 

Інституgіональні стратегїі шести університетів 

фінаНСfЮТЬСЯ прагяюм першого та друmю етапів 

Ініgіативи досконалосгі з 2006 до 2017 рр. (М~он
хенсь1сий університет Людвіга Максиміліана, М~он

хенсь1сий технічний університет, Рейнсько-Вестфаль
сь1сий технічний університет Аахена, Гейдельберзь1сий 

університет, Берлінсь1сий вільний університет, Кон

станgький університет). Також три університети фi-

DFG (2013а): Jahresbericht 2013. Deutsche 
Forschungsgemeinschaft. AND Schiller, D. (2011): lnstitutiot1S 
and practice in cross-sector research collabo1·ation: conceptual 
considerations with empirical illustrations from the German 
science sector. Science and Public РоІісу 38 (2): 109-121 . 

9 DFG(2013a):JahresЬericht2013.DeutscheForschш1gsgemeiпscliaft 



нансувалися лише на першому етапі (Гетгінгенський 
університет, Фрайбурзький університет, Технологіч
ний інсгиrут Карлсруе), та інсгитуqіональні сгратегіі 
п'яти університетів фінансуюгься з 2012 року (Бер
лінський університет імені Гумбольдта, Університет 

Кельна, Т юбінгенський університет, Дрезденський 

технічний університет, Бременський університет )1. 
Регіональний розподіл університетів за фі

нансуванням їхніх інсгитуq:іональних сгратегій 

показує, що рішення про фінансування не rрун
тувались на рівному розподілі серед федеральних 

земель. Чотирнадqять університетів, які фінансу

валися на першому або другому етапах, розташо

вані в семи з шістнадgяти федеральних земель: 

п'ять університетів - у Баден-Вюртемберзі, по 

два університети в Баварїі, Північній Рейн

Весгфалїі та Берліні, а також по одному в Бреме

ні, Саксонїі та Нижній Саксонїі. Кончентраq:ія 

фінансування у двох інших напрямках подібна2 . 
Оrікується, що Ініq:іатива досконалосп 

справлятиме позитивний вплив на розвиток до

сліджень у німечьких університетах у кількох 

напрямах3. По-перше, зростає диференq:іщія уні
верситетів. Провідні досліДНИІJЬкі класгери в уні

верситетах спроможні підвищити свою міжнародну 

кшпсурентоспроможнісгь і сгати більш помітними. 

По-друге, кращі умови для проведення досліджень 
у рамках програм, що фінансуюгься в межах Ініq:і-
ативи досконалосгі, сприяють залученню наукошрв 

з-за кордону. По-третє, необхіднісгь формування 
класгерів дослідників з кількох дисчиплін для роз

робки загальноуніверситетських сгратегій поліп
шує міждисчиплінарну співпрщю. По-четверте, 

успішна заявка на фінансування інсгитуq:іональної 
сгратегіі може обумовити додаткове фінансування 
з інших джерел. По-п'яте, посилення регіональни..'С 

інноваq:ійних систем завдяки включенню інших 

локальних суб'єктів, наприклад громадських дослід
НИІJЬКИХ інсгитутів і приватних фірм, у класгери 

провідного досвіду. По-шосге, навіть в універси
тетах, які не одерж:али фінансування, Ініq:іатива 

досконалосгі ініq:іювала прочее диференq:іаgїі, що . . 
може посилити позиrр1 ІJИХ уншерситепв у довго-

сгроковій перспективі. Деякі федеральні землі нада

ли додаткове фінансування для тих кончепq:ій, що 

не були успішними в Ініq:іативі досконалосгі, але за
лишаються дулzе перспективними. Огж:е, найбільш 

імовірно, що введення в німечьку сисгему вищоі 

освіти елементів, базованих на конкуренq:ії, матиме 

позитивний ефект у довгосгроковій перспективі 

Проте Ініq:іатива досконалості також: критику
ється . Часго звучать арrументи, пов' язані з обме
женим сгроком фінансування та проблемами під

тримки програм університетами надалі самостійно, 

з негативними наслідками великих спільних про-. . . . 
ект~в для юшевих, зокрема соrральних та rумаю-

тарних наук, а також: з байдужісгю до викладання. 

1 DFG (2013а). 
2 DFG (2013а). 
3 Schiller, О. (2011). 

Висновки 
Державна дослідничька система в Німеччині 

склад~ється з традиq:ійних університетів , універ
сите_гш пр!'ікладн~ наук, державних . нау1~ово

досЛІдних ~нститутш, шдокремлених в1д уювер

ситегів. Місією всіх університегів є проведення 
науков~ досліджень т~ викладання . У традиq:ій
них уюверситетах досл1Д)кення так само важли

ві, як і викладання. В університетах прикладних 
наук акчент робиться на викладанні й меншою 
мірою на прикладних дослі~женнях .. Порівняно 
з держав~и н~у~шво-досЛІд~:ими шститутами 

на наукош досл1Д)кення в уюверситетах нега

тивно впливає хронічне недофінансуван~:т, :ому 
вони покладаються в основному на ЗОВНІШНІ до

слідничькі гранти, наприклад від Німеgького на
уково-до~лідничького с~в:о1;1ариства. Адже коли 
державНІ науково-досЛІдНІ шститути вигравали 

від збільш~ння фінансування з фед~рального бю
дл<еrу, уmверситети потерпали шд зменшення 

фінансування від Федеральних земель. 
Тимчасом як Ьлизько 100 традиq:ійних уні

:1_1ер~итетів офічійно м.ають. од~аковий ~татус, 
ІХНІ спектр, 1нтенсивmсгь 1 яюсгь досл1Д)кень 

суттєво різняться. У минулому університетській 
сисгемі бракувало диференq:іаq:ії і конкуренq:ії. 
Однак останніми роками з'явилися нові конку
рентні елементи, які були введені Ініq:іативою 
досконалосгі. IJe привело до більш сильної й 
помітної диференq:іафі досліД)кень у державних 
університетах. Управління університетом також 
потребує реформ, і перші кроки були зробле
ні останнім часом. Раніше сисгема характери
зувалася браком стимулів на основі продуктив
ності і відсутніспо професійного менеджменту. 
Фінансування наукових досліджень на конкурс
ній основі стало ефективним інструментом 
сприяння таким реформам. Проте й нині необ
хідним є збільшення фінансування університет
ської системи в gілому .для того, щоб забс;зпечи
ти ~остатньо в~соку яюсть наукових досл1Д)кень 

у mмечьких уюверситетах. 

Список використаних дж:ерел 

ВМВF, 2012: Federal Repo1t on ReseaJch and lnnovation. 
Federal Ministry of Education and ReseaJch. Berlin. 

DAAD and DZHW (2014): Wissenschait weltoffen 2014. Facts and 
Figшes on the lnternational Nature ofStudies and Reseaтch in Ge1many. 
German Academic Exchange Service (DAAD) and Germa11 CentJ·e fот 
Research on Higher Education and Sc.ience Studies (DZHW) . 

DFG (2013а): JalпesЬericht 2013. Deutsche Foтschungsg;emeinschafi:. 
DFG (2013Ь): Funding Atlas 2012. Кеу Indicators fот Publicly 

Funded Reseaтch in Germany. Deutsche Foтschungsgemeinschafi:. 
Retrieved &om: http: / /www.dfg.de/download/pdf/dfg_im_pюfil / 
evaluation_statistik/foerdeтatlas/dfg_funding_atlas_2012.pdf 

Liefner, І. (2003): Funding, resoшce allocation , апd peJformance 
in higher education systems. Higheт Education 46 рр. 469-490. 

Liefner, І ., L. Schдtzl and Т. SchrчdeJ (2004 ) : Refo1111s in 
German higher education: implementing and adapting Anglo
American organizational and management structuJes at German 
universities. Higheт Education РоІісу 17(1 ), рр. 23-38. 

Pritchard, R. (2006) Tтends in the тestп1ctu1ing of German 
universities. Compaтative Education Review 50( 1 ) , рр . 90-112. 

Sc.hiller, О. (2011): lnstitutions and practice in cюss-sector JeseaJch 
соІІаЬотаtіоn: conceptual consideтations with empirical i1lustrations fi·om 
the Ge1man science sector. Sc.ience and Public РоІісу 38 (2) , рр. 109-121. 

Schi1ler, О. & J. Revi1la Diez (2012) : The lmpact of Academic 
Mobility on the Cтeation of Localized lntan gible Assets. Regional 
Studies 46(10), рр. 1319-1332. 

Schiller, О. & J. Revilla Diez (2010): Local embeddedness of 
lпюwledge spilloveт agents: Empirical evidence fюm Ge1man staJ 
scientists. Раретs in Regional Science 89 (2) , рр . 275-294. 

Wissenschafi:sтat (2010): Empfehlungen zш Rolle deJ 
Fachhochschulen im Hochschulsystem. BeJ!in. 

37 


