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OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS: FOREIGN EXPERIENCE

У статті розглянуто значення інституціоналізму, охарактеризовано основні поняття та висві�

тлено його основні теорії. Описано складові елементи інституціонального забезпечення дер�

жавних вищих навчальних закладів, що впливають на формування і використання фінансових

ресурсів закладів вищої освіти: інституціонально�правове, інституціонально�організаційне та

інституціонально�кадрове. Досліджено, що сукупність інституційно�організаційного забезпе�

чення становлять такі суб'єкти: державні органи, громадські організації, а також посадові осо�

би та громадяни. Інституційно�кадрове забезпечення становить різноманітні правила стосов�

но різних категорій університетського персоналу та правових рамок законодавства, що впли�

вають на можливість наймати, винагороджувати, звільняти та просувати по службі персонал.

Узагальнено досвід зарубіжних країн і встановлено, що автономія університетів впливає на їх

розвиток, відповідно іноземні ВНЗ до інституціональної складової включають академічну ав�

тономію. З'ясовано, що надання вищим навчальним закладам більшої незалежності дозволить

їм ефективніше формувати і використовувати фінансові ресурси.

The paper considers the importance of institutionalism, characterizes the basic concepts of

institutionalism and highlights its main theories. The study describes the constituent elements of

institutional ensuring of public higher education institutions and defines this components that impact

on generating and using financial resources of higher education institutions. The institutional ensuring

has 3 components: legal, organizational and human resources. The review examines that

organizational component of institutional ensuring has agents such as government authorities, civil

organizations, officials and citizens. The human resources of institutional ensuring is various rules

for different categories of university staff and legal framework of legislation that effect on ability to

hire, reward, dismiss and promote the staff. The analysis summarizes the experience of foreign

countries and establishes the impact of autonomy of universities on their development. Accordingly,

foreign higher education institutions include academic autonomy in the institutional ensuring. The

results found that more autonomy of higher education institutions will allow them effectively generate

and use financial resources.
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явищ та процесів, проте у вітчизняній економічній науці

такий курс лише починає реалізовуватись. Тому вини+

кає потреба у дослідженні та розробці інституціональ+
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ного механізму фінансування державних ВНЗ Украї+

ни, а також у вивчення інституціональних змін фінан+

сування та регулювання вищої освіти держави. Засто+

сування інституціонального підходу дасть можливість

дослідити ефект дії правових, соціально+економічних,

політичних та інших елементів трансформаційних зру+

шень в економіці на формування та використання

фінансових ресурсів державних ВНЗ України. Такий

підхід дозволить проаналізувати не лише економічні

явища, процеси, категорії, а й діяльність відповідних

інститутів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питаннями теорії та практики інституціональної еко+

номіки та фінансування освіти, науки і гуманітарної сфе+

ри приділяли увагу зарубіжні та вітчизняні економісти:

Т. Веблен, Дж. Коммонс, В. Мітчел, Н. Барр, Г. Беккер,

Д. Джонстоун, Т .Шульц, В. Базилевич, Т. Боголіб,

О. Василик, В. Геєць, Е. Лібанова, А. Чухно та інші.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Важлива роль у системних змінах відводиться дер+

жаві як інституту. Тому метою дослідження є пошук по+

трібної взаємодії державного регулювання та ринкових

інструментів, що дозволить здійснити інституціональні

зміни у фінансуванні закладів вищої освіти для успіш+

ного їх функціонування.

ОСНОВНІ
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Встановлено, що основою та базовою концепцією

теорії інституціоналізму є поняття "інститут". Почи+

наючи із зародження концепції, вчені розділяють по+

няття "інституція" та "інститут". Так, один із осново+

положників інституціоналізму в економіці амери+

канський вчений+економіст Т. Веблен пояснював при+

роду інституцій як усталені навички мислення, прита+

манні більшості людей, певні вербальні знаки для

кращого відзначення групи соціальних звичок [7].

Деякі вчені під інституціями розуміють сукупність

вірувань, ритуалів, звичаїв, цінностей, магічних та

міфологічних символів, які дають можливість впоряд+

кувати діяльність людей. Це одні з важливих складо+

вих духовної та матеріальної багатства життя культу+

ри цивілізації.

На базі інституцій формуються інститути, які є ос+

новоположними категоріями інституціональної еконо+

міки. Інститути знаходяться у центрі уваги вчених+інсти+

туціоналістів [10].

Категорія інститут походить з латинської мови та

означає "встановлювати, засновувати".

Предметом інституціональної економічної теорії є

дослідження природи соціальних інститутів, причин та

умов їх виникнення, подальшого розвитку, діяльності,

з'ясування поводження людини в певних умовах при

взаємодії зі змінами інституціонального середовища.

В історії розвитку інституціоналізму існує класифі+

кація теорій:

— за терміном їх виникнення (ранній або "старий"

інституціоналізм, неоінституціоналізм, пострадянський

інституціоналізм),

— за напрямами досліджень (соціально+психоло+

гічний, кон'юнктурно+статистичний, соціально+право+

вий),

— за основними школами (індустріально+соціоло+

гічна, школа суспільного вибору,кон'юнктурна школа)

[6].

Варто зазначити, що сутність інституту вбачає до+

слідження та розуміння суспільного явища із формаль+

ної та неформальної площини. Водночас, формальни+

ми інститутами слугують законодавчо визначені нор+

ми. В якості таких норм виступають законодавчі акти

та нормативні документи, що прийняті державними

органами влади, імплементація яких реалізується

відповідними державними установами. Керування нор+

мативно+правовою базою фінансування державних

ВНЗ здійснюють органи Міністерства освіти і науки

України, Міністерства фінансів, інші галузеві міністер+

ства та відомства, яким підпорядковані певні ВНЗ

тощо.

Неформальні інститути трактують як загальноп+

рийняті норми моралі та поведінки людей, які впли+

вають на формування їх відповідних вчинків. Осно+

вою суспільних негативних подій є неналежна, не+

відповідна та непридатна інституціональна база.

Тому діяльність певної економічної системи вимагає

створення та розвитку відповідної інституціональної

бази. Адже фігурує думка, що неякісна інституціо+

нальна база спричиняє економічне розбалансуван+

ня.

Необхідно відзначити, що специфічною ознакою

державних ВНЗ є деяка функціональна самостійність се+

ред інших соціальних інститутів. Проте можна побачи+

ти взаємозв'язки та залежності з багатьма елементами

соціально+економічного життя суспільства: оплатою

праці, демографічними показниками, ринком праці

тощо. Варто дотримуватись думки, що функціонування

державних ВНЗ неможливо вдосконалити, не охоплю+

ючи різноманітні фундаментальні складові суспільного

життя [5].

Фінансові ресурси ВНЗ можна розглядати як гро+

шові кошти, які акумулюються у певних фондах, що

утворюються за рахунок бюджетних асигнувань та влас+

них надходжень, у вигляді плати за освітні та інші по+

слуги; і спрямовуються на виконання основних функцій

та завдань ВНЗ.

З метою більш грунтовного процесів інституціональ+

ного забезпечення по формуванню та використання

фінансових ресурсів державних ВНЗ доцільно виділи+

ти інституційно+правову, інституційно+організаційну та

інституційно+кадрову як складові елементи, які дадуть

можливість швидше та раціональніше реалізувати сис+

темні зміни у фінансуванні закладів вищої освіти Украї+

ни.

Наразі інституційно+правове забезпечення скла+

дається із сукупності нормативних, правових актів та

інших документів, що є обов'язковими до виконання та

дотримання, і які приймаються центральними органами

влади, а також інституцій, що їх готують, схвалюють, роз+

повсюджують і контролюють виконання. Усе це фор+

мує і становить законодавче, правове і нормативне базу,

яка характеризує і регулює основні види діяльності дер+

жавних ВНЗ [6].



Інвестиції: практика та досвід № 17/201682

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Законом України "Про вищу освіту" передбачено,

що державні ВНЗ у своїй діяльності керуються Кон+

ституцією України, Бюджетним та Податковим кодек+

сами, законами України, нормативними актами Пре+

зидента України та Кабінету Міністрів України, нака+

зами Міністерства освіти і науки України, Міністер+

ства фінансів України іншими актами галузевих

міністерств та відомств, яким підпорядковані деякі

ВНЗ [9].

Здійснення задач інституційно+правового аспек+

ту вдосконалення вищої освіти вимагає деталізації

концепції різноманітних заходів реформи освітньої

діяльності. Раніше розроблені документи базували+

ся на використанні централізованих методів та прин+

ципів. На нашу думку, напрями реформування діяль+

ності ВНЗ доцільно організувати, використовуючи

елементи децентралізації і поступово переходити з

державної до державно+громадської системи управ+

ління. Також необхідно сприяти розширенню фінан+

сової, академічної та господарської автономії ВНЗ,

зокрема у частині формування і використання фінан+

сових ресурсів, а також запроваджувати механізми

залежності обсягів державного фінансування від ре+

зультативних показників функціонування державних

ВНЗ. Отже, такі заходи дадуть можливість започат+

кувати напрями реформування системи вищої осві+

ти, покращити якість освітніх послуг, сформувати

умови для розвитку нових перспектив державних

ВНЗ.

Сукупність інституційно+організаційного забезпе+

чення включає такі суб'єкти: державні органи, гро+

мадські організації, а також посадові особи та грома+

дяни. Їх метою є розробка спільних цілей та завдань

фінансування державних ВНЗ відповідно до законодав+

ства про вищу освіти.

Згідно з дослідженнями Асоціації європейських ун+

іверситетів до інституційно+організаційних заходів ав+

тономії університетів відносять: процедури обрання ви+

конавчого керівника, критерії обрання виконавчого ке+

рівника, звільнення виконавчого керівника, термін по+

вноважень виконавчого керівника, включення до кері+

вних органів зовнішніх членів і процедури їх обрання,

здатність приймати рішення щодо академічних струк+

тур та здатність створювати суб'єкти господарської

діяльності [3].

Процедура обрання ректора змінюється в різних

країнах, але найбільш типовими є 4 схеми:

1) обирає спеціальний виборчий орган, який пред+

ставляє різні групи виборців (науково+педагогічних пра+

цівників, персоналу, студентів) на основі пропорційно+

го голосування;

2) обирає керівний орган, демократично обраний із

університетської спільноти (сенат);

3) призначає рада університету (керівний орган,

який приймає рішення із стратегічних питань);

4) призначають у 2 етапи, до яких долучають сенат і

раду університету.

У деяких країнах обрання ректора затверджує

зовнішній повноважний орган (міністерство, президент

чи місцеві органи влади).

Критерії обрання керівника на посаду ректора у

більшості європейських країн закріплені на законо+

давчому рівні, а в деяких країнах кваліфікаційні ви+

моги обумовлені нормами статутів університетів та

загальними вимогами, серед яких основною є на+

явність вченого звання та наукового ступеня докто+

ра наук [3].

Термін повноважень ректора зазначається у відпо+

відному законі — у вигляді фіксованого терміну чи об+

меження максимального терміну. Загалом цей термін

становить від 4 до 6 років. Звільнення керівника універ+

ситету законодавчо не закріплюється, але у певних краї+

нах регламентується і має бути затверджене зовнішнім

повноважним органом.

Переважна більшість університетів має суттєву сво+

боду у визначенні внутрішніх академічних структур.

Законодавство чітко не визначає кількість і назви ака+

демічних підрозділів, однак застосовує певні обмежен+

ня: в структурі університетів повинні бути факультети,

кафедри, визначені їх повноваження та керівні орга+

ни.

У європейських країнах, як Греція, Португалія,

Словаччина, Швейцарія, університетам дозволено

створювати лише некомерційні організації як са+

мостійні суб'єкти господарської діяльності для реалі+

зації власних стратегій. А в Чехії, Іспанії, Італії, Австрії,

Нідерландах, Великій Британії університети мають

можливість створювати як комерційні, так і не ко+

мерційні організації. У Польщі та Ісландії університе+

там дозволено створювати лише такі суб'єкти госпо+

дарювання, сфера діяльності яких відповідає профілю

університету [3].

Введення та призначення зовнішніх членів є важли+

вим аспектом управлінської структури університету.

Якщо заклад має можливість залучати зовнішніх членів,

відбір може здійснювати університет або зовнішній по+

вноважний орган.

Зовнішні члени керівних органів максимально залу+

чені у процеси прийняття рішень (їх зазвичай включа+

ють до Ради університету або Сенату).

Система інституційно+організаційного забезпечен+

ня державних ВНЗ повинна враховувати визначену су+

купність дій та заходів відповідних структур згідно з

визначеною послідовністю розробки та прийняття уп+

равлінських рішень. Відзначимо, що для розробки цьо+

го збалансованого прийому потрібно вжити певних за+

ходів, які будуть сприяти фінансовій незалежності дер+

жавних ВНЗ, а саме:

— узгодження методичних підходів до оцінки ефек+

тивності планування і використання бюджетних коштів

на вищу освіту;

— встановлення адекватного механізму плануван+

ня державного замовлення на підготовку фахівців з ви+

щою освітою, що буде враховувати потреби ринку праці

та можливості державних ВНЗ;

— гармонізація структур фінансування державних

ВНЗ у пострадянських країнах і порівняння їх з сучас+

ними моделями фінансування ВНЗ економічно+розви+

нутих держав [2].

Доходи громадян та зайнятість населення теж пев+

ним чином впливають на функціонування системи вищої

освіти, оскільки одним із головних додаткових джерел

надходжень державних ВНЗ є плата за навчання. Тому

теперішній фінансово+економічний стан держави, у тому
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числі у сфері зайнятості та оплати праці викликає значні

ризики та вагомі загрози для сталої підтримки визначе+

ного джерела (плата за навчання) для фінансування

державних ВНЗ.

Інституційно+кадрове забезпечення становить

різноманітні правила стосовно різних категорій універ+

ситетського персоналу та правових рамок законодав+

ства, що впливають на можливість наймати, винагород+

жувати, звільняти та просувати по службі персонал. Ос+

новними складовими кадрового забезпечення є:

здатність приймати рішення щодо процедури набору

працівників (вищий професорсько+викладацький/

старший адміністративний персонал); здатність прий+

мати рішення щодо заробітної плати персоналу;

здатність приймати рішення щодо звільнення персо+

налу; здатність приймати рішення щодо просування по

службі персоналу.

По всій Європі існують значні відмінності у проце+

дурах набору персоналу. Загальні керівні принципи

щодо процедури відбору або основних кваліфікацій для

вищого професорсько+викладацького складу відобра+

жено в законодавстві. У деяких країнах призначення

членів вищого викладацького персоналу затверджуєть+

ся зовнішнім повноважним органом.

Університети Європи не є цілком самостійними

у встановленні зарплати професорсько+викладаць+

кого та адміністративного персоналу. Зарплати пер+

соналу визначаються університетами тільки в Чехії,

Естонії, Швеції та Швейцарії. В інших країнах дер+

жава визначає мінімальний розмір зарплати для

кожної категорії персоналу. У Німеччині застосо+

вується фіксований діапазон зарплат. Винагорода

для адміністративного персоналу у більшості євро+

пейських країн визначається зовнішнім повноваж+

ним органом. Зарплати працівників професорсько+

викладацького складу в Греції, Італії, Словаччині,

Іспанії є фіксованими, обговорюються на націо+

нальному рівні згідно із статусом державного служ+

бовця [3].

У переважній більшості європейських країн не має

чітких норм, що регулюють звільнення науково+педа+

гогічного і адміністративного персоналу, окрім відпо+

відних національних норм праці. Певні категорії про+

фесорсько+викладацького складу мають особливий

захист від звільнення у зв'язку з тим, що вони є дер+

жслужбовцями або працівниками державного секто+

ру і мають повну зайнятість. Інші співробітники пра+

цюють на контрактах фіксованого терміну дії, їх зай+

нятість може бути припинена після закінчення кон+

тракту.

Значна кількість університетів може вільно підвищу+

вати професорсько+викладацький та адміністративний

персонал на основі їх досягнень 1) при наявності поса+

ди на вищому рівні, 2) автоматично відповідно до

кількості років, відпрацьованих на попередній посаді,

3) для тих, хто має статус держслужбовця, підвищення

відбувається за віком.

Інституційно+кадрова складова вбачає основні

труднощі у проблемі низького рівня оплати праці

професорсько+викладацького складу державних

ВНЗ. Вказана проблема змушує викладачів як дер+

жавних, так і приватних ВНЗ займатися власною

підприємницькою діяльністю. Зайнятість у цій сфері

залишає достатньо мало часу на основну і таку важ+

ливу роботу у закладах освіти, адже викладачі "за+

тиснуті" у складну фінансову ситуацію, коли однієї

заробітної плати не достатньо для виживання чи ви+

конання безпосередніх обов'язків. При жорсткому

скороченні бюджетного фінансування науки і осві+

ти, провідні вчені, які ведуть активні наукові до+

слідження, повинні достатньо багато часу приділя+

ти пошуку додаткових джерел фінансових ресурсів

— в основному від іноземних фондів. У результаті

нестачі реального часу, гостро відчувається його

брак для реалізації академічних реформ. Саме тому,

викладачі все частіше нехтують головними завдан+

нями з викладання дисциплін, навчально+методичної

та науково+дослідної роботи, яким повинна бути при+

ділена основна увага професорсько+викладацького

складу державних ВНЗ [3].

Цей брак часу, на наш погляд, має серйозні наслідки

на інституціональному рівні, адже дослідницька місія

багатьох державних ВНЗ розмивається, оскільки вик+

ладачі зайняті діяльністю, що спрямована на власне

економічне благополуччя. В деяких випадках інститу+

ціональна місія інших ВНЗ починає приймати зворотну

форму, якщо колективна підприємницька діяльність

спрямовує ВНЗ в інших напрямках діяльності, адже аку+

мулювання багатьох підприємницьких зусиль може

змінити напрямок розвитку ВНЗ. Тому не достатня

кількість часу, зусиль та ресурсів відводиться на плану+

вання та здійснення вдалих задумів, ідей та концепцій

академічних реформ.

Асоціація європейських університетів аналізує

розвиток та вплив автономії університетів в умовах

їх модернізації і до інституціональної складової

включає академічну автономію університетів. Скла+

довими елементами академічної автономії є: 1) мож+

ливість визначати загальну кількість  студентів;

2) можливість обирати студентів (бакалаврат, магі+

стратура); 3) можливість впроваджувати програми

(бакалаврат, магістратура, аспірантура); 4) мож+

ливість припиняти програми; 5) можливість обирати

мову викладання (бакалаврат, магістратура); 6) мож+

ливість обирати механізми забезпечення якості

вищої освіти; 7) можливість розробляти зміст на+

вчальних програм.

Для прийняття рішень щодо загальної кількості

студентів використовують 5 основних моделей. "Ко+

оперативна" модель передбачає переговори між уні+

верситетом і органами державної влади по визначен+

ню мінімальної або максимальної кількості студентів.

Іншим методом цієї системи є розділена система, в

якій органи державної влади приймають рішення

щодо кількості бюджетних місць, а університети виз+

начають кількість контрактних місць, що дає змогу

навчальним закладам впливати на загальну кількість

студентів. При третій моделі, рішення щодо кількості

студентів приймає виключно держава, і ця модель

застосовується тільки в Туреччині. Четверта модель

— модель вільного зарахування, що базується тільки

на завершенні середньої освіти. П'ята модель дозво+

ляє університетам вільно приймати рішення щодо

кількості студентів, але зі специфічними обмеження+



Інвестиції: практика та досвід № 17/201684

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ми (національно встановленими вимогами до

співвідношення співробітник/студент, як в Італії, або

граничний ліміт для певних галузей, таких як медици+

на чи інженерія, як у Данії та Швеції). Обмеження

щодо кількості студентів з країн+не членів ЄС відсутнє

[3].

Всі системи вищої освіти вимагають від вступників

наявної середньої освіти або успішного складання

іспиту на атестат зрілості. У більшості випадків це за+

гальні критерії, що надають право навчатися у вищому

навчальному закладі; інші вимоги конкретизовано у на+

ціональному законодавстві. Розрізняють 3 моделі ме+

ханізмів вступу: 1) критерії вступу можуть визначатися

університетом; 2) спільно регулюватися зовнішнім по+

вноважним органом й університетом; 3) вступ може

повністю регулюватись зовнішнім повноважним орга+

ном [3].

Впровадження нових академічних програм вима+

гає певного затвердження відповідним міністерством

або іншим органом державної влади. Однак спеціальні

процедури значно різняться по всій Європі. Нові про+

грами повинні зазвичай проходити певний процес ак+

редитації. В деяких випадках нові програми можуть об+

говорюватись з відповідним міністерством та потребу+

вати спеціальної професійної акредитації. Деякі уні+

верситети Європи можуть впроваджувати програми

освітнього рівня "бакалавр" без попередньої акреди+

тації, але заздалегідь узгодити їх з міністерством, якщо

вони будуть отримувати державну фінансову підтрим+

ку. У Франції, Нідерландах й Іспанії програми повинні

бути акредитовані, щоб отримати державне фінансу+

вання.

У межах своєї освітньої компетенції університети

можуть впроваджувати нові академічні програми.

Польські університети можуть відкривати академічні

програми освітніх рівнів "Бакалавр" і "Магістр" за

умови, що назва програми є в переліку 118 "стандар+

тних" напрямів навчання, узгодженому міністерством,

і що факультет, який пропонує програму, дотримуєть+

ся певних вимог (наприклад, кількість штатного про+

фесорсько+викладацького персоналу), зазначених у

законі. Якщо університет бажає відкрити програму в

напряму, що відсутній у цьому переліку, він повинен

отримати схвалення Ради з питань вищої освіти у

Польщі.

У більшості країн Європи процедури з відкриття

нових навчальних програм магістратури й докторанту+

ри є більш менш подібними до процедур для програм

освітнього рівня "Бакалавр".

Університети в Європі є більш автономними у питанні

припинення існуючих програм, тобто вони можуть вільно

приймати рішення щодо закриття академічних програм,

лише в деяких країнах таке рішення вимагає переговорів

між навчальним закладом та відповідним органом вла+

ди.

Навчальні заклади можуть обирати мову викладан+

ня на різних освітніх рівнях самостійно. Проте в окре+

мих країнах (Франція, Греція) університети можуть про+

понувати тільки програми бакалаврату з національною

мовою викладання. Стосовно магістерських програм,

використовується більша гнучкість — пропонуються іно+

земні мови викладання.

Переважна більшість навчальних закладів Європи

не в змозі обирати спеціальні механізми забезпечення

якості освіти. Лише університети декількох країн (Ав+

стрія, Швейцарія, Ісландія, Кіпр) можуть вільно обира+

ти механізми забезпечення якості згідно з власними

потребами, шляхом використання агенцій+акредитацій+

них організацій.

Європейські університети вільно визначають змісто+

ве наповнення освітніх ступенів, якщо заклади дотри+

муються рекомендацій, встановлених чинним законо+

давством, що визначає межі загальної структури систе+

ми вищої освіти та дає визначення освітніх видів діяль+

ності, цілей і результатів навчання для кожної програ+

ми [3].

Серед елементів організаційної автономії останні

інституційні зміни торкнулися процедури обрання та

включення до керівних органів університетів зовнішніх

членів. У більшості європейських університетів

зовнішні члени сьогодні беруть участь у прийнятті най+

важливіших рішень у керівних органах навчального

закладу. Переважно у північноєвропейських країнах

університети мають можливість вільно обирати

зовнішніх членів, хоча в деяких країнах зовнішній по+

вноважний орган офіційно призначає зовнішніх членів,

кандидатури яких були висунуті університетом. У

більшості країн уряд частково або повністю контро+

лює призначення зовнішніх членів, що дозволяє уря+

ду отримати більший вплив на внутрішні процеси прий+

няття рішень.

Університети вільно приймають рішення щодо

внутрішніх академічних структур і можуть створювати

суб'єкти господарської діяльності. У ряді випадків за

допомогою таких окремих суб'єктів господарської

діяльності, університети можуть більш вільно здійсню+

вати додаткові види діяльності.

Виконавчий керівник (ректор) завжди обирається

самим навчальним закладом. Проте відбір або обрання

в деяких країнах повинні затверджуватися зовнішнім

повноважним органом. Це формальність у більшості,

хоча далеко не у всіх випадках: у деяких системах

зовнішній повноважний орган може відігравати значну

роль у процесі відбору. Тривалість терміну майже зав+

жди визначено в законі, яким встановлюється точний

або максимальний період.

Ситуація з кадровою автономією покращилася в

аспекті процедур прийняття на роботу. В більшості

країн Європи університети можуть вільно набирати

власний професорсько+викладацький та адміністра+

тивний персонал. Призначення має бути підтвердже+

но тільки в невеликій кількості країн за допомогою

зовнішнього повноважного органу. Проте, універси+

тети не є повністю вільними у встановленні заробіт+

ної плати для своїх співробітників. Існує широкий

спектр обмежень. Хоча в деяких країнах статус дер+

жавного службовця для співробітників університету

був скасований або відмінений, все ще в багатьох

країнах застосовується. У більшості випадків це

свідчить про суворі правила для цих категорій пер+

соналу у порівнянні з національними приватними

нормами трудового права. У деяких країнах автоно+

мія університетів залишається обмеженою прописа+

ними вимогами до заробітної плати [3].
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ВИСНОВКИ
Для сприяння подальшому розвитку організаційної

автономії важливе значення має закріплення переходу

до менших керівних органів і надання університетам

більшої незалежності у відборі зовнішніх членів до їх

керівних органів.

Проведені реформи процесів забезпечення якості по+

силили академічну автономію університетів. Більшість

країн встановлюють деякі правила щодо загальної

кількості студентів. Винятком є вільне зарахування для тих,

хто впроваджує базові кваліфікації; і навіть у цих країнах,

тиск на державне фінансування може призвести до май+

бутніх змін. У деяких країнах кількість студентів може

спільно регулюватися з органами державної влади або

приймати рішення виключно державним органом або уні+

верситетом. Вибір студентів здійснюється незалежно уні+

верситетом, проте певні університети не можуть вибирати

студентів тому, що правила вступу регулюються зовнішнім

органом або умовами вільного зарахування.

Для впровадження нових освітніх програм, як пра+

вило, необхідний відповідний дозвіл від органу держав+

ної влади, хоча окремі університети в змозі впровадити

освітні програми без попередньої акредитації. Універ+

ситети вимагають попередньої акредитації для впровад+

ження та державного фінансування програм. Ця ситуа+

ція досить подібна для освітніх рівнів "Бакалавр" і

"Магістр", проте вона значно відрізняється для док+

торських програм.

Університети мають повне право припиняти освітні

програми. Лише в окремих країнах вони повинні узго+

дити це з органами державної влади. Навчальні закла+

ди можуть обирати мову викладання, але не в змозі оби+

рати свої механізми забезпечення якості, а лише оби+

рати агенцію із забезпечення якості.

Однією із ключових проблем реформування інсти+

туціонального управління є успішна реалізація право+

вих реформ, які повинні супроводжуватися підтримкою

інституційного потенціалу та розвитком людських ре+

сурсів.
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