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СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ ВИЩЩЮ ОСВІТОЮ В ЄС 

У тезах представлено чинники зовнішнього та внутрішнього 
управління вищою освітою в Європейському Союзі, як зразку для 

вироблення власної системи управління в Україні. 
Mospan N. (Kyiv, Ukraine) 

MANAGEMENT STRUCTURE OF HIGHER EDUCATION IN THE EU 
The theses present factors of external and internal governance of higher 

education in the European Union as a model to develop its own system of 
governance in Ukraine. 

Управління або менеджмент вищою освітою є відносно новим явищем в 
Україні, який є невід’ємним елементом модернізації системи вищої освіти як в 
Європейському Союзі так і в Україні. Неможна не погодитися з тим, що 
Україні як державі з потужним сектором вищої освіти, що є частиною ЄПВО, 
необхідно якнайшвидше врахувати Європейський досвід та виробити власну 
стратегію для забезпечення на національному рівні ефективного професійного 
розвитку керівників ВНЗ [1]. В останні десятиліття значну увагу в 
Європейській вищій освіти було приділено впровадженню нових типів 
управління ВНЗ. Замість традиційного управління через державний контроль, 
були впроваджені управління через ринки, мережі та співтовариства. 
Аналіз дослідження Гаррі де Боера «Залучаючись до реалізації Програми 
модернізації Європейської вищої освіти» [2], у якому представлені сучасні 
тенденції в управлінні Європейської системи вищої освіти, дає можливість 
визначити структуру управління ВНЗ. Ця структура складається із 
зовнішнього та внутрішнього управління. Актуальні дослідження в соціальній сфері 
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Зовнішнє управління ВНЗ знаходиться під впливом кількох факторів: 
фінансового (високі громадські витрати для непереривної системи вищої 
освіти), ринкового (ринок, як координаційний механізм для надання освітніх 
послуг), глобалізація, інтернаціоналізація та Європеїзація, Нове Державне 
Управління (New Public Management) (організаційний підхід вплинув на 
«модернізацію» державних послуг). 
Маркетизація є одним більш розповсюдженим трендом в управлінні 
вищою освітою. Розуміється ринкове управління посилається на використання 
ринкових коштів для здійснення суспільних цілей. Воно включає як 
делегування традиційних повноважень приватних учасників так і 
впровадження до державних та громадських інститутів менеджментно 
маркетингових підходів і механізмів підзвітності. Однією з ролей ринкової 
інженерії є роль держави. У цьому режимі управління, державне втручання 
сфокусоване на формуванні рівних умов, які сприяють саморегуляції. У 
даному контексті були представлені нові пристрої управління; вихід 
фінансування та багаторічні угоди з (індивідуальними) ВНЗ. Іншими словами, 
маркетизація управління у вищій освіті по всій Європі відома як приватизація, 
дерегуляція, створення псевдо ринків, створення контрактів (конкурсні торги) 
та створення державно-приватних партнерств [2, С. 37]. 



Інструментом зовнішнього управління ВНЗ є інституційна автономія, 
яка передбачає підвищення повноважень, щоб приймати власні рішення 
незалежно від будь-якого зовнішнього втручання. За допомогою конкуренції і 
більшої інституційної автономії ВНЗ, додалося ще більше мотивації щоб стати 
більш ефективними та чутливими до різноманітних запитів споживачів. Роль 
держави здійснюється через систему стимулів, санкцій та відповідальності 
(включаючи контроль якості). Якщо теоретично інституційна автономія 
означає, що інститути здатні діяти незалежно в досягненні самостійно 
поставлених цілей, то на практиці, ВНЗ залежать від контролю держави, та 
навіть можуть бути в ньому зацікавлені, «принаймні з двох причин. Перша – 
уряд залишається основним джерелом фінансування ВНЗ. Друга – уряд 
використовує нетрадиційні способи керування, такі як використання ринкових 
засобів ринкової політики» [2, С. 37]. 
Внутрішнє управління ВНЗ залежить від структури Європейських 
університетів, які характеризуються високим рівнем неоднорідності. 
Розширення інституційної автономії означає більш високий рівень 
підзвітності, що висуває додаткові вимоги до вищого керівництва, яке в свою 
чергу вимагає нових способів спілкування та надання допомоги з боку 
децентралізованих підрозділів (факультетів, інститутів, кафедр). У багатьох 
країнах, посада виконавчого керівника (ректора), значною мірою змінилася 
внаслідок надання більшої автономії інституційним установам. «У багатьох 
випадках це призвело до подальшої раціоналізації ВНЗ, структури прийняття 
рішень і/або створення нових «ієрархій», в яких інституційне лідерство грає 
головну роль», а також до «зміцнення інституційного керівництва» [2, С. 38]. 
Серед керівних органів університету були створені нові – наглядові 
ради. Роль цього контролюючого органу чітко відокремлена від виконавчої 
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ролі (Нідерланди), має чіткі повноваження, щодо прийняття рішень (Ірландія, 
Кіпр, Швеція, Норвегія). Наглядові ради повинні полегшити взаємини між 
міністерством та освітніми установами; налагоджувати відносини із 
суспільством та консультуватися щодо стратегічних пріоритетів. Вони не 
офіційно контролюють заклад і вони не повинні стверджувати стратегічні 
рішення [2, С. 39]. 
Таким чином, ми можемо стверджувати, що незважаючи на нові режими 
управління, раль держави в управлінні ВНЗ в ЄС є значною. Національні влади 
виграють значну роль у формуванні системи та установ вищої освіти. 
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