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3. розширення використання цифрових технологій в освітньому 

процесі, зокрема, це стосується студентів, які навчаються за індивіду-

альним графіком та студентів заочної форми навчання. 
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ДОСВІД УПРОВАДЖЕННЯ «ІНІЦІАТИВИ ДОСКОНАЛОСТІ» 

У ФРН ЯК ІНСТРУМЕНТУ ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ 

НІМЕЦЬКОЇ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

Наприкінці ХХ ст. перед університетською галуззю ФРН досить 

гостро постало питання фінансування державою університетів і створе- 

ння умов для покращення якості німецької університетської освіти і 

науки на тлі процесів глобалізації і посилення конкуренції в освітній 

галузі на світовому рівні. Упродовж останніх двох століть німецькі 

наукові університети, які мали статус державних установ, сприйма- 

лись німецькою державою, громадськістю і університетськими колами  

як абсолютно рівні один одному за якістю здійснення своїх основних 

функцій і претендували на однакові умови фінансування [2, c. 20]. 

У дійсності ці ЗВО суттєво відрізнялись один від одного не тільки за 

своїми розмірами, але й як за якістю освітніх послуг і рівнем наукових 

досліджень. Цей факт був очевидним як для держави, так і для науковців 

і населення Німеччини. Сама університетська галузь залишалась не 

стратифікованою і не диверсифікованою через відсутність волі політиків 

і самих освітян до вжиття певних негайних заходів, необхідних для 
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подолання недоліків університетської освіти ФРН, які перешкоджали 

зайняттю німецькими університетами провідних позицій на глобальному 

рівні освітніх послуг, шкодили їх репутації як дослідницьких центрів, 

сприяли відтоку німецьких та іноземних студентів за кордон на тлі 

послаблення дослідницької функції університетів, недостатньої спеціалі- 

зації освіти і падіння якості викладання у на межі ХХ ст. [3, с. 20]. 

Для виправлення цієї ситуації федеральний уряд Німеччини розпочав 

у середині 2000-х рр. реформи, одна з яких – «Ініціатива досконалості» –

передбачала посилення стратифікації і диверсифікації цієї галузі, зокрема 

через створення в ній конкурентного середовища, стимулювання боро- 

тьби за державні кошти, кошти фондів і третіх осіб і в решті решт т. зв. 

«елітних університетів або університетів досконалості», тобто через 

виокремлення певної групи із них і надання їй додаткового фінансування 

задля підвищення науково-дослідного потенціалу цих ЗВО. Сама 

держава, за оцінками німецьких спеціалістів, мала на меті, насамперед, 

послаблення фінансового тиску на неї з боку університетської галузі. Ця 

ініціатива федерального уряду ФРН, повністю підтримана регіональними 

урядами, викликала певні суперечки не лише в колах університетської 

спільноти, але й серед широкої педагогічної громадськості, які вважали 

упровадження елітарних університетів антидемократичним. На думку 

німецьких експертів, такий захід навряд чи міг призвести до їєрархізації 

в структурі університетської галузі на кшталт певної піраміди, типової 

для Великобританії, Франції та США, оскільки провідним принципом 

побудови німецької університетської освіти залишається принцип куль- 

турного федералізму, децентралізації управління, рівності і колективізму 

як засад освітньої і дослідницької політики, несприйняття будь-яких 

проявів комерціалізації університетської освіти. 

Тим не менш, уже впродовж останніх 30 років у галузі німецької 

університетської освіти здійснюються реформи, основним гаслом яких 

є упровадження ринкових принципів «продуктивності та конкуренції», 

перехід від моделі державного фінансування ЗВО, орієнтованої на 

«вхід» (обсяг вхідних ресурсів: кількість вступників, студентів, 

професорів тощо) до більш гнучкої моделі фінансування на «виході» 

(результати діяльності ЗВО: співвідношення кількості випускників до 

кількості вступників, число присуджених докторських ступенів, рівень 

стороннього фінансування, забезпечення гендерної рівності тощо). 

Зміна схеми фінансування університетів мала на меті здійснення струк- 

турних змін в німецьких університетах шляхом започаткування нового 

типу конкуренції не тільки між університетами, але й між федеральни-

ми землями, між окремими структурними підрозділами університетів 

при збереженні німецької університетської культури, що базується на 

основних гумбольдтівських свободах і принципах. Цей перехід здій- 

снювався через впровадження нових структур управління в університе-
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тах («New Management»), налагодження договірних стосунків між дер- 

жавою і ЗВО, а також через зміну юридичного статусу університетів. 

У відповідності до цих перетворень провідні німецькі науковці та 

політики в межах Наукової ради, Конференції міністрів освіти і 

Конференції ректорів ЗВО ухвалили у 2004 р. рішення щодо створення 

«центрів досконалості» («Сentres of excellence») шляхом здійснення в 

галузі університетської освіти ФРН таких заходів: 1) організації ефектив- 

них університетсько-промислових дослідницьких центрів і залучення 

іноземних вчених з-за кордону; 2) стимулювання розвитку не окремих 

університетів, а окремих структурних підрозділів в університетських 

установах; 3) створення механізмів фінансування для використання вже 

напрацьованих схем; 4) стимулювання гнучкості та різноманітності при 

вирішенні певних завдань; 5) залучення міжнародних груп експертів до 

процедури рецензування досягнень університетів і розподілу коштів, що 

вписується в схему реформування університетської галузі на сучасному 

етапі її розвитку. 

Ініціатива досконалості («Excellence Initiative»), розпочата у 2006 р., 

мала на меті: 1) створення в університетах Німеччини структурованих 

аспірантських програм; 2) «кластеризацію» регіональних науково-дос- 

лідних закладів через прояв ініціативи «знизу вгору» навколо певного 

переліку актуальних наукових тем; 3) співпрацю цих закладів з поза- 

університетськими дослідницькими установами (зокрема, Інститутами 

Наукового товариства ім. М. Планка тощо), університетами прикладних 

наук («Fachhochschulen») та приватними ЗВО; 4) участь ЗВО у дво- 

етапному відкритому і прозорому конкурсі наукових проектів і стиму- 

лювання переможців врученням премії «Концепт майбутнього», зок- 

рема І етап (2006–2011 рр.) мав загальний бюджет 1,9 млрд євро  

(380 млрд євро на рік); ІІ етап (2012–2017 рр.) – 2,7 млрд євро (540 

млрд євро на рік) [1, с. 14]. 

Так на першому етапі фінансування були вибрані найкращі проекти 

за такими напрямами: 1) 39 аспірантських шкіл (Graduate Schools), 

кожна з яких отримала в середньому 1 млн євро на рік; 2) 37 «кластерів 

передового досвіду» («Clusters of Excellence»), кожен з яких отримав  

в середньому 6,5 млн євро/рік; 3) 9 «інституціональних стратегій» 

(«Institutional Strategies»), фінансування кожної з яких передбачало в 

середньому 1 млн євро на рік. До фінансування більшості аспірантсь-

ких шкіл були залучені певні бізнесові кола, які пропонували ор-

ганізацію практики, курсів, тренінгів для аспірантів, а також робочі 

місця. Діяльність «кластерів досконалості» ґрунтувалась на об’єднанні 

ресурсів університетів та дослідницьких інститутів, посиленні кому- 

нікації між ними, підприємствами та іншими позауніверситетськими 

дослідницькими установами. На ІІ етапі реалізації «Ініціативи доско- 

налості», що розпочався у 2012 р., було відібрано 45 аспірантських 
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шкіл; 43 «кластерів передового досвіду» і 11 «інституціональних стра- 

тегій». Відбір заявок за першими двома напрямами здійснювався на 

основі формальних критеріїв без участі урядових структур за уча- 

стю 480 іноземних експертів, а за третім напрямом − 200 експертами, 

призначеними Науковою радою, 80 % із яких були іноземними 

фахівцями [1, с. 16]. 

Завдяки фінансуванню переможців конкурсу «Ініціатива доскона-

лості» було створено додаткові висококваліфіковані робочі місця для 

понад 4 тис. дослідників і викладачів (у т. ч. аспірантських посад, дослі- 

дницьких посад для виконання певних досліджень після захисту дисер- 

тації (Post-Doc), посад молодшого професора (Junior professor), посад 

професора (повного або старшого – Senior prоfessor). Іншими перевагами 

Ініціативи стало сприяння розвитку фахівців, експертів та керівників 

завтрашнього дня, сприяння інноваціям у бізнесі та промисловості. 

Для збільшення кількості студентів у Німеччині федеральний уряд і 

федеральні землі розробили «Пакт про вищу освіту» (Higher Education 

Pact). У межах якого федеральний уряд і уряди федеральних земель 

надали в рівній частині загальну суму у 1,1 млрд євро з 2007 до 2010 

рр. для забезпечення близько 90 тис. додаткових навчальних місць. 

«Пактом про вищу освіту ІІ» у продовж 2011–2015 рр. було створено 

275 тис. додаткових навчальних місць завдяки фінансовій підтримці 

федерального і земельних урядів ФРН у розмірі 6,4 млрд євро. Завдяки 

цьому кожна кваліфікована частка вступників до університетів вже 

перевищила рекордні для Німеччини 46% [1, с. 18]. 

Значні результати реформ у сфері вищої Німеччини освіти очевидні 

вже сьогодні. Але чимало проблем ще необхідно вирішити у майбутнь-

ому, зокрема підвищити фінансування для збільшення кількості студен- 

тів, покращити якість викладання, посилити підтримку передових дослі- 

джень. І хоча університети Німеччини завжди будуть залежні від основ- 

ного фінансування з боку відповідної федеральної землі, упровадження 

ринкових механізмів у сферу освіти зумовило чимало змін, у тому числі 

посилило значення приватного фінансування в даній сфері. Федеральне 

міністерство освіти і науки Німеччини вже реалізує кілька проектів, 

націлених на модернізацію, підтримку досліджень, що проводяться як на 

базі університетів, так і на базі позауніверситетських закладів. 
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