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За галь не політич не тло ре -
фор ми

Після Тро ян до вої ре во люції 2003
ро ку од ним із пріори тетів но во го
уря ду ста ло ре фор му ван ня ви щої
освіти. Най ра ди кальніші та най су -
пе реч ливіші за хо ди бу ли вжиті в
2004 — 2007 ро ках, ко ли но вий уряд
мав по туж ний політич ний ман дат і
був упев не ний у своїй здат ності ре -
алізо ву ва ти до сить бо лючі ре фор ми
не бо я чись за їхніх політич них
наслідків. З осені 2007 ро ку, ко ли
ве ле людні мітин ги опо зиції зму си -
ли уряд пе рей ти до обо ро ни, уряд
по чи нає ви яв ля ти на ба га то більшу
обе режність у про ве денні тих ре -
форм, які мо жуть відштовхну ти
впли вові гру пи ви борців. В уря до -

вих кру гах бу ли такі, які вва жа ли
здійснен ня освітньої ре фор ми од -
ним із важ ли вих чин ників відчу -
жен ня впли во вих груп еліти. Крім
то го, бу ло пе ре гля ну то де які за хо ди,
які бу ло вжи то у сфері за галь ної
освіти. На да ний час центр політич -
ної ува ги по су ну в ся в бік за галь ної
се ред ньої освіти, а політи ка по
відно шен ню до ви щих нав чаль них
за кладів за зна ла ли ше не знач них
змін.

Тут мож на по да ти пе релік
кількох при чин, че рез які но вий ре -
формістський уряд вва жав сфе ру
ви щої освіти пріори тет ною для се -
бе:

� Іде а ли бо роть би з ко рупцією
відігра ва ли цен т раль ну роль у
Тро ян довій ре во люції. Си с те -

ма ви щої освіти, а особ ли во
ме ханізми прий нят тя в виші,
бу ла най о че виднішим зраз ком
на хаб ної ко рупції. Мож на
ствер д жу ва ти, що ви со кий
рівень ко рупції са ме в поліції
та си с темі освіти най ак -
тивніше об го во рю ва в ся в той
час у Грузії.

� Провідні ак тивісти Тро ян до вої
ре во люції, зо к ре ма, провідні
чле ни мо лодіжної ор ганізації
«Кма ра» (До сить) пред став ля -
ли сту дентські ор ганізації, на -
сам пе ред, Тбілісько го дер жав -
но го універ си те ту, що істо рич -
но був най пре с тижнішим, але
од но час но й найбільш ко рум -
по ва ним нав чаль ним за кла -
дом. Во ни роз по ча ли політич -
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ну діяльність з про тестів про ти
ко рупції та бра ку ре форм у
своїх ви шах. Та кож во ни
здійсню ва ли тиск на но вий
уряд із тим, аби він зро бив
виші пріори тет ним на прям -
ком ан ти ко рупційної та ре -
фор ма торської діяль ності.

� Важ ли ву роль в про цесі ре -
фор му ван ня відігра ва ла кон -
цепція «мен таль ної ре во люції»
або «куль тур ної ре во люції». Її
про су ва ла но ва мо ло да еліта зі
своєю по туж ною вірою в євро -
пейський та західний ха рак тер
Грузії. Але ця еліта вод но час
вва жа ла, що цінності та
життєва прак ти ка більшості
гро ма дян Грузії не відповіда ли
су час ним західним стан дар -
там. Зміни в си с темі освіти
ста ли важ ли вим еле мен том
про гра ми «мен таль ної ре во -
люції», оскільки са ме в та кий
спосіб мож на бу ло впли ну ти
на по гля ди но во го по коління
гро ма дян Грузії, а вста нов лен -
ня кон т ро лю над си с те мою
освіти ста ло пер шим кро ком
до цієї ме ти.

Оцінка по пе ред ньої си ту ації

Ідеї здійснен ня ре фор ми ба зу -
ють ся як на ба ченні ба жа но го май -
бут ньо го, так і на оцінці вад, обу -
мов ле них си ту ацією, що скла ла ся.
От же, яки ми, з точ ки зо ру ре -
формістів, бу ли проб ле ми си с те ми
ви щої освіти до 2004 ро ку?

� Ко рупція, як вже за зна ча ло ся,
найбільше ки да ла ся у вічі се -
ред інших проб лем. Бо роть ба з
ко рупцією не ве ла ся й при
цьо му у значній ча с тині гру -
зинсько го суспільства ши ро ко
по ши ре ним бу ло при ми рен ня
з цією си ту ацією: схильність
до ко рупції вва жа ла ся при та -
ман ною ри сою гру зинській
куль турі. То му сфе ра освіти не
мог ла бу ти вільною від ко -
рупції.

� Інфляція стан дартів. У Грузії
ши ро ко бу ла по ши ре на дум ка
про те, що на явність дип ло му
про ви щу освіту да ле ко не оз -
на ча ла, що влас ник дип ло му
має рівень знань хо ча б близь -
кий до то го, яко го ви ма гає
відповідний ступінь. Хо ча ця
проб ле ма ма ла місце й у ча си
СРСР, її по гли бив пер ший па -
кет ре форм, про ве де них на по -
чат ку 1990
х років, ко ли ут во -
рен ня при ват них вишів ста ло
вкрай про стою спра вою, а дер -
жа ва не ство ри ла ніяких ме -
ханізмів за без пе чен ня якості.
Внаслідок цьо го в різних
регіонах Грузії ви ник ли сотні
ду же низь ко якісних «універ -
си тетів».

� Низь кий рівень оп ла ти праці
про фе сорів та працівників. За -
робітна пла та вик ла дачів та
працівників вишів бу ла знач но
ниж чою від про жит ко во го
мініму му. Кар’єра вик ла да ча
ста ла не при ваб ли вою для та -
ла но ви тої та амбіційної мо -
лоді: аби ви жи ти, вик ла да чеві
до во ди ло ся або бра ти ха барі,
або шу ка ти інших до ходів.
Внаслідок цьо го, вик ла дач був
зму ше ний бу ти ло яль ним до
тієї ро бо ти, яка при но си ла йо -
му дохід.

� Ізо ляція від міжна род ної інте -
лек ту аль ної спільно ти /
«Совєтськість». Си с те ма ви -
щої освіти не за зна ла жод но го
суттєво го ре фор му ван ня після
роз па ду СРСР. Якісь інно вації
впро ва джу ва ли ся ли ше
декілько ма при ват ни ми ви ша -
ми. Пи тан ня по ля га ло не у
відсут ності інсти туційних
змін, але й у цінно с тях: ста ра
вик ла дацька еліта, зо к ре ма, на
фа куль те тах соціаль них та гу -
манітар них на ук, сприй ма ла ся
як на ла ш то ва на во ро же до ідей
лібе раль но го індивіду алізму та
ве с тернізації, провідни ком
яких бу ла но ва еліта Тро ян до -

вої ре во люції.
� Відрив вик ла дан ня від на уки,

при та ман ний ра дянській си с -
темі з її ок ре мою ме ре жею на -
уко во
дослідних інсти тутів у
си с темі ака демії на ук, вва жа в -
ся ще од ним шкідли вим
реліктом ра дянсько го ми ну ло -
го. Цей роз рив між вик ла -
дацькою та дослідною ро бо -
тою вва жа в ся однією з при чин
низь кої якості вик ла дан ня у
ви шах.

� Фак тич на де цен т ралізація.
Зви чай но, у си ту ації, в якій
опи ни ли ся виші мож на бу ло б
віднай ти й по зи тивні ри си.
Уряд, че рез брак мож ли во с тей
або ко рум по ваність, до зво ляв
ви шам ро би ти все, що їм за ма -
неть ся. По при те, що та ка си -
ту ація при зво ди ла до опи са -
них ви ще проб лем, во на на да -
ва ла мож ливість для ство рен -
ня острівців інно вацій у дер -
жав них ви шах, ко ли поєднан -
ня волі та ре сурсів (ос танні за -
зви чай над хо ди ли з
за кор до -
ну) за без пе чу ва ло та ку мож -
ливість. Та ких острівців бу ло
ма ло, а їхня на явність не ве ла
до жод них си с тем них змін, але
де які з них відігра ли важ ли ву
роль тоді, ко ли на став час ре -
фор му ван ня.

� Пе рехід на дворівне ву си с те му.
На прикінці 1990
х років уряд
ух ва лив рішен ня про пе рехід
від єди но го рівня ви щої
освіти, нав чан ня на яко му
три ва ло п’ять років, на
дворівне ву си с те му сту пенів,
по ши ре ну на міжна род но му
рівні, яка скла да ла ся з ба ка ла -
в ра ту ри (чо ти ри ро ки) та
магістра ту ри (два ро ки). Цей
спа док вва жа в ся по зи тив ним,
хо ча сам пе рехід так і не за вер -
ши в ся на той час, ко ли бу ло
роз по ча то ре фор му ван ня.

Керівні ідеї для про гра ми
освітньої ре фор ми

Про гра ма ре фор му ван ня вишів,
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по бу до ва на на ос нові оцінки то го -
час ної ре аль ності, ба зу ва ла ся на та -
ких керівних прин ци пах, як:

� Ви корінен ня ко рупції, що ста -
ло го ло вним політич ним
пріори те том.

� Фінан су ван ня вишів ма ло бу -
ти збільше не, аби ство ри ти
мож ливість для підви щен ня
зар п лат вик ла дачів та
працівників вишів.

� Міністер ство освіти та на уки
(МОН) ма ло зву зи ти об сяг
своїх функцій у сфері опе ра -
тив но го уп равління си с те мою
ви щої освіти, роз ши рив ши
при цьо му свої функції у сфері
за галь ної політи ки та за без пе -
чен ня якості.

� На бли жен ня до західних, аме -
ри канських та євро пейських
стан дартів ви щої освіти. Бо -
лонський про цес бу ло ого ло -
ше но ос нов ним керівним
прин ци пом ре фор му ван ня,
при чо му бу ло за яв ле но, що до
2010 ро ку си с те ма по вин на бу -
де відповіда ти Бо лонським
кри теріям. Сло во Бо ло нья ста -
ло клю чо вим для обґрун ту ван -
ня легітим ності ре форм: ма ло
хто зва жу ва в ся чи ни ти відвер -
тий опір змінам після то го, як
бу ло за зна че но, що та ких змін
ви ма га ють Бо лонські кри терії.

� За са ди лібе раль ної освіти ста -
ли керівним іде о логічним
прин ци пом ре фор му ван ня;
во ни пе ред ба ча ли ав то номію
не ли ше вишів, але й їхніх фа -
куль тетів, фінан су ван ня вишів
у роз ра хун ку на сту ден та, роз -
ши рен ня ролі сту дентів в уп -
равлінні ви ша ми, а та кож
підви щен ня мобільності сту -
дентів як у ме жах вишів, так і
між ви ша ми.

� Кількість дер жав них та при -
ват них вишів ма ла ско ро ти ти -
ся для підви щен ня якості та
раціональнішо го ви ко ри с тан -
ня ре сурсів.

� Ака демія на ук ра дянсько го

зраз ку підля га ла де мон та жу, а
її ре сур си ма ли зба га ти ти
виші.

� Для втілен ня ре фор ми в жит тя
кон т роль над дер жав ни ми ви -
ша ми мав пе рей ти до лю дей,
орієнто ва них на ре фор ми.

Від са мо го по чат ку ста ло зро -
зумілим, що ре алізація цих ре форм
вик ли че знач ний опір з бо ку
вкоріне ної у ви шах вик ла дацької
еліти. При цьо му в країні ма ла місце
міцна політич на во ля до ре алізації
ре форм, але цю во лю су п ро во джу -
ва ло за галь не ро зуміння то го фак ту,
що вікно мож ли во с тей для
здійснен ня гли бо ких ре форм (як у
цій сфері, так і в інших) мог ло ви я -
ви ти ся вузь ким, че рез що уряд мав
діяти як най о пе ра тивніше.

Це при зве ло до пев них
внутрішніх су пер еч но с тей у філо -
софії ре форм. З од но го бо ку до іде -
алів ре фор ми на ле жа ло за без пе чен -
ня ав то номії вишів та роз ши рен ня
мож ли во с тей ви бо ру для них. З дру -
го го бо ку не обхідність стрімких і
ре тель них змін та гли бо ка не довіра
до існу ю чої вик ла дацької еліти зму -
шу ва ла міністер ство ви яв ля ти ак -
тивність, як мінімум, на пер шо му
етапі ре фор му ван ня й за сто со ву ва -
ти на за зна че но му етапі до сить
жорсткі за хо ди.

За хо ди з ре фор му ван ня

Ос нов ним керівним до ку мен том
з пи тань ре фор му ван ня си с те ми ви -
щої освіти став но вий За кон «Про
ви щу освіту», ух ва ле ний у грудні
2004 ро ку. Ос новні ре фор ми роз по -
ча ли ся у 2005 році. Ось най важ -
ливіші з них:

Си с те ма ак ре ди тації вишів. МОН
ут во ри ло Національ не ак ре ди -
таційне агент ство для ак ре ди тації
нав чаль них за кладів, по чи на ю чи з
вишів. Дер жа ва при пи ни ла виз на -
ва ти дип ло ми, ви дані ви ша ми, які
не прой шли ак ре ди тацію; крім то го,
такі виші не ма ли пра ва на дер жав -
не фінан су ван ня. Ви шам до ве ло ся
прой ти дві ак ре ди тації: інсти -

туційну та про грам ну. Пер ша з них
ма ла на меті оцінку їхньо го інсти -
туційно го по тенціалу (кадрів,
інфра с т рук ту ри, об лад нан ня то що),
а дру га — оцінку аде к ват ності нав -
чаль них про грам і ме тодів вик ла -
дан ня. На пер шо му етапі ре фор му -
ван ня МОН повністю зо се ре ди ло ся
на інсти туційній ак ре ди тації. Її ви я -
ви ло ся до стат ньо для ра ди каль но го
змен шен ня кількості при ват них
вишів: ли ше тро хи більше ніж двад -
цять вишів змог ли за без пе чи ти до -
три ман ня кри теріїв ак ре ди тації.
(Що ж сто сується дер жав них вишів,
то де які з них об’єдна ли ся, а це, у
свою чер гу, теж зро би ло пев ний
вне сок у ско ро чен ня за галь ної
кількості вишів). Про грам ну ак ре -
ди тацію бу ло відкла де но на
пізніший строк.

Но ва си с те ма фінан су ван ня, впро -
ва дже на на підставі но во го за ко но -
дав ства, бу ла по бу до ва на на за са дах
фінан су ван ня за кількістю сту -
дентів. Бюд же ти вишів ма ли бу ти
по став лені в за лежність від чис ла
сту дентів. Для дер жав них вишів за -
ко ном бу ло вста нов ле но гра нич ний
розмір пла ти за нав чан ня (1 500
ларі; цю су му пізніше бу ло збільше -
но до 2 250 ларі), при цьо му ви шам
не бу ло за бо ро не но вста нов лю ва ти
мен шу пла ту. При ватні виші мог ли
вста нов лю ва ти ви щу пла ту за нав -
чан ня. Ос нов ним дже ре лом до ходів
для бюд жетів вишів ма ла ста ти са ме
пла та за нав чан ня, хо ча МОН та кож
да ва ло певні ко ш ти на по крит тя
адміністра ти вних ви т рат і роз ви ток
інфра с т рук ту ри.

За галь но національні вступні іспи -
ти. За ко ном бу ло вста нов ле но, що
лю ди на мог ла ста ти сту ден том ак -
ре ди то ва но го ви шу ли ше на підставі
ре зуль татів іспи ту, про ве де но го
Національ ним ек за ме наційним
агент ством (ор га ном публічно го
пра ва при МОН). Для всіх
абітурієнтів бу ло вста нов ле но три
за галь но о бов’яз кові іспи ти (за -
гальні на вич ки, гру зинська мо ва,
іно зем на мо ва), але виші ма ли пра -
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во ви ма га ти від абітурієнтів зда ти й
чет вер тий іспит за об ра ним ни ми
на прям ком (з історії, ма те ма ти ки,
фізи ки то що). МОН, за ре зуль та та -
ми інсти туційної ак ре ди тації, виз -
на чи ло мак си маль ну кількість сту -
дентів, яких виш міг прий ня ти, а
сту ден ти ма ли пра во об ра ти п’ять
фа куль тетів, на яких во ни хотіли б
нав ча ти ся (пізніше цю кількість бу -
ло збільше но до се ми). Ті сту ден ти,
які здо бу ли на іспи тах най к ращі ре -
зуль та ти, от ри му ва ли від уря ду
гран ти на по крит тя опла ти за нав -
чан ня (при чо му во ни мог ли за би ра -
ти їх із со бою в при ватні виші), а
решті до во ди ло ся пла ти ти за нав -
чан ня са мостійно. Най о че -
виднішим успіхом цієї ре фор ми ста -
ло те, що во на повністю зни щи ла
ко рупцію в про цесі всту пу до вишів.
Вод но час, во на та кож поз ба ви ла
виші будь
якої мож ли вості впли ву
на про цес всту пу.

При ве ден ня си с те ми сту пенів та
оцінки знань то що у відповідність до
міжна род ної прак ти ки. За ко ном бу -
ло впро ва дже но трьохрівне ву си с те -
му освітньо
кваліфікаційних рівнів
(ба ка лавр, магістр та док тор філо -
софії) з відповідною три валістю
нав чан ня. Ко лиш ню си с те му на -
уко вих сту пенів (кан ди дат на ук,
док тор на ук) бу ло ска со ва но, а осіб
із ци ми сту пе ня ми бу ло прирівня но
до док то ра філо софії. Усі три рівні
про грам ма ли бу ти при ве дені у
відповідність із кри теріями Бо -
лонсько го про це су, а са ме євро -
пейською кре дит но
транс фер ною
си с те мою ЄКТС, яка ста ла обов’яз -
ко вою для всіх вишів. Бу ло вста нов -
ле но й обов’яз ковість інших ви мог,
ус та нов ле них Бо лонськи ми кри -
теріями.

Вста нов лен ня двохрічно го пе -
рехідно го періоду ре фор му ван ня си с -
те ми уп равління ви ша ми. МОН роз -
ро би ло но ву си с те му уп равління
ви ша ми, яка ста ла обов’яз ко вою
для всіх вишів, і на да ла їм два ро ки
на пе рехід до но вої си с те ми. На
прак тиці це ви ли ло ся в зу пи нен ня

ав то номії вишів на двохрічний пе -
рехідний період і по вно мас штабні
зміни в їхньо му керівництві, а та -
кож у вик ла дацько му та адміністра -
ти вно му складі. МОН при зна чи ло
но вих рек торів усіх дер жав них
вишів, котрі роз по ча ли їхню роз бу -
до ву «з ну ля». Рек то ри виз на чи ли
но ву струк ту ру фа куль тетів, а на всі
вик ла дацькі по са ди (їх бу ло ли ше
три: аси с тент, до цент та про фе сор)
бу ло ого ло ше но кон курс; після об -
ран ня про фе со ри оби ра ли де канів
фа куль тетів та ор га ни уп равління
ви ша ми (Се нат та Вче ну ра ду),
котрі оби ра ли рек торів та го ло вних
адміністра торів. Осо би у віці,
більшо му за 65 років, не ма ли пра ва
обійма ти адміністра тивні по са ди,
але зго дом здо бу ли пра во на зай нят -
тя по чес них по сад. Цей етап ре фор -
му ван ня став най боліснішим та
най су пе реч ливішим, але він мав
клю чо ве зна чен ня для за без пе чен ня
ра ди каль них змін. Після за вер шен -
ня про це су ре фор му ван ня МОН
збе рег ло за со бою на ба га то більш
помірко вані ва желі впли ву на виші:
зо к ре ма, міністер ство ма ло уз го -
джу ва ти їхні бюд же ти та штатні роз -
кла ди. Крім то го, МОН виз на чає
гра нич ну чи сельність сту дентів у
виші на ос нові йо го мож ли во с тей.

Ре фор му ван ня ака демії на ук. На -
уко во
дослідні інсти ту ти, які пра -
цю ва ли під егідою ака демії на ук,
ста ли не за леж ни ми від неї та пе ре -
дані під кон т роль МОН. Це вва жа -
ло ся за хо дом пе рехідно го ха рак те ру
на той час, ко ли та ким інсти ту там
бу ло за про по но ва но приєдна ти ся
до вишів. Чи ма ло з них зго дом са ме
це й зро би ли. За ака демією бу ло
збе ре же но це ре моніальні функції,
при чо му довічне член ство в ній є
сим во лом ста ту су та до дат ко вим
дже ре лом до хо ду для ба га ть ох
провідних уче них.

Но ва си с те ма фінан су ван ня
досліджень. МОН ут во ри ло
Національ ний на уко вий фонд та
соціаль но
гу манітар ний «Фонд Ру -
с та велі» (зго дом ці фон ди бу ло

об’єдна но). Ці фон ди фінан су ва ли
досліджен ня на за са дах відкри тої
кон ку ренції. Іно земні вчені відігра -
ва ли вирішаль ну роль в оцінці про -
по зицій з от ри ман ня грантів. Та ким
чи ном, бу ло ство ре но но ву си с те му
фінан су ван ня досліджень. Дослідні
інсти ту ти, які раніше на ле жа ли до
си с те ми ака демії на ук, збе рег ли за
со бою ос нов ну част ку фінан су ван -
ня, але та ке фінан су ван ня бу ло ду -
же об ме же ним, оскільки бу ло пе -
ред ба че но, що ос нов ний об сяг
фінан су ван ня над хо ди ти ме у формі
грантів на досліджен ня.

Вис нов ки.

До ся гнен ня та вик ли ки, що
збе рег ли ся

Ре зуль та ти ре фор ми га ря че об го -
во рю ють ся в Грузії. До ся гнен ня є
оче вид ни ми: повністю зни ще но ко -
рупцію на етапі всту пу до вишів, а
ко рупцію все ре дині вишів ра ди -
каль но об ме же но. Платня про фе -
сорів та інших працівників зрос ла в
декілька разів. За га лом, провідні
виші ста ли більш відкри ти ми до
інно вацій (але між ви ша ми спо с -
теріга ють ся значні розбіжності в цій
сфері). Ба га то та ла но ви тих мо ло дих
лю дей, які раніше йшли пра цю ва ти
в НУО (які фінан су ва ли ся із За хо ду)
чи в міжна род ні ор ганізації, або за -
ли ша ли ся за кор до ном, виріши ли
пра цю ва ти в гру зинських ви шах,
при чо му в країну по вер ну ли ся й де -
які з тих, хто вже пра цю вав за кор -
до ном. Між ви ша ми ви ник ла кон -
ку ренція за най к ра щих сту дентів.

Вод но час, проб ле ма якості ви щої
освіти в Грузії досі за ли шається го с -
т рою. Роз ви ток си с те ми за без пе -
чен ня якості на рівні ви щої та за -
галь ної освіти за ли шається най -
менш ефек тив ним еле мен том ре -
фор ми. Зо к ре ма, ре зуль та ти ре фор -
му ван ня Тбілісько го дер жав но го
універ си те ту, що істо рич но був най -
пре с тижнішим ви шем Грузії, вва жа -
ють ся ду же невтішни ми.
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