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ВЗАЄМОВІДНОСИНИ МІЖ УРЯДОМ 
ТА АМЕРИКАНСЬКИМ УНІВЕРСИТЕТОМ 

 
 
У Сполучених Штатах Америки загальновизнаним є те, що 

сучасний університет має функціонувати зі значною незалежністю та 
автономією. Суспільство також добре розуміє, що університети 
служать країні і що вони реалізують цю мету, коли можуть бути 
вільними від політичного втручання або переобтяжливого контролю з 
боку уряду. Однак ці принципи автономії та незалежності втілюються 
в життя з труднощами, і нічого дивного немає в тій ситуації, коли чим 
більш важливий внесок у служіння інтересам нації роблять 
університети, тим менш терплячим стає уряд щодо встановлення 
контролю над ними. 

 

На ранніх етапах історії завданням університетів було 
поширення знання у неспішний і достатньо затеоретизований спосіб, а 
також підготовка обмеженої кількості добре освічених лідерів країни. 
Проте у ХХ ст. стало очевидним, що країна потребує від університетів 
підготовки широкого кола добре освічених громадян, а також 
постачання знання для більш конкретних галузей національної 
безпеки, здоров’я, сільського господарства і промисловості. На даний 
момент не викликає заперечення, що всі сучасні держави потребують 
університетів саме для досягнення цих цілей і, можливо, для 
виконання більш нагального завдання: вони очікують від університетів 
стимулювання економічного розвитку і підготовки високо-
кваліфікованої робочої сили для тих галузей, які щільно пов’язані з 
дуже специфічними економічними й соціальними потребами. Ці 
очевидні вимоги підвищують тиск на хиткий баланс між контро-
люючим урядом і університетською автономією. Баланс, який стає 
більш уразливим внаслідок зростання економічної залежності універ-
ситету від уряду. Стисло кажучи, стає дуже і дуже дорого утримувати 
сучасні університети, особливо якісні й конкурентоспроможні, і, 
можливо, є лише невелика кількість університетів у світі, які достатньо 
багаті, щоб здійснювати свої функції без значних обсягів урядового 
фінансування. 

 

Президенти, канцлери і ректори українських університетів 
зібралися тут, у Ялті, щоб обговорити питання академічної свободи й 
автономії у своїх університетах, і я аплодую вам за те, що ви 
зосередили свою увагу на такій важливій темі. Звичайно, поняття і 
принципи, викладені в Ольвійській декларації, є на часі, але, водночас, 
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вони багато в чому провокативні. Тому я думаю, що буде корисним, 
якщо я говоритиму про автономію з точки зору американського 
досвіду розвитку університетської системи. Ідеї, які ви обговорюєте, 
якщо ви плануєте застосовувати їх на практиці, повинні бути 
життєздатними в реальному світі. І, незважаючи на образ університету, 
як вежа зі слонової кістки відокремленого від світу, ми всі знаємо, що 
наші університети є дуже значною мірою частиною політичного й 
економічного контексту, в якому вони існують. 

 

На засадничому рівні ідея університету як автономного від 
держави утворення існувала більше як ідея, ніж реальність. Однак 
дуже важлива ідея. І спроможність університетів тієї чи іншої країни 
бути небезпечною гаванню, де може здійснюватися вільний розвиток і 
поширення знання, зберігається здебільшого тому, що достатня 
кількість людей як всередині, так і поза академічним світом вірили і 
продовжують вірити в цю ідею. Однак фактом є те, що у Сполучених 
Штатах Америки, як і деінде, структура й характер сучасного 
університету в багатьох сенсах є вираженням урядового втручання, яке 
здійснювалось протягом останнього століття. У даному виступі я 
говоритиму про ті шляхи, якими дії уряду впливали на американські 
університети. І я скажу від самого початку, що в мене немає жодного 
сумніву – якщо б американські університети розвивалися самі по собі, 
вони виглядали б абсолютно інакше, ніж вони виглядають зараз. І 
якщо вони будуть розвиватися самі по собі у майбутньому, то підуть 
зовсім іншим шляхом, ніж ідуть зараз, оскільки продовжують бути під 
тиском втручання з боку уряду. 

 

Історія подала нам кілька уроків з цього приводу. У ХІХ ст. в 
США федеральні закони, зафіксовані в Законах Моррілла і Законі 
Хетча, надавали ресурси різним штатам для створення за пільговими 
умовами навчальних закладів загальнонаціонального значення, а 
також коледжів комунальної та державної форм власності, які повинні 
були навчати того, що називалося «сільськогосподарські й механічні 
науки». Ці коледжі створювали експериментальні сільськогоспо-
дарські станції, які й досі залишаються важливим компонентом 
університетів, відомих як «land-grant universities». Прийнявши Акт 
Хетча, федеральний уряд вперше, але, звичайно, не востаннє, здійснив 
пряме направлення коштів в університети для виконання цілої низки 
програмних завдань. Таким чином уряд через фінансування вирішував, 
принаймні на макрорівні, чого треба навчати, що має бути предметом 
дослідницької діяльності університетів і кого мають обслуговувати ці 
програми. Більшість великих університетів Америки сьогодні 
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відчувають на собі вплив цих урядових програм. Так само важливим є 
факт, що Акт Хетча вимагав від університетів подання щорічних 
бухгалтерських звітів, у яких відображалося те, як вони вико-
ристовували федеральні гроші. Разом із цією вимогою виникла 
парадигма взаємин між сучасним університетом і федеральним 
урядом: федеральне фінансування, федеральне планування акаде-
мічних програм, які мають створюватись за допомогою цього 
фінансування, і федеральні форми звітності, – інакше кажучи, 
державне регулювання.  

 

ХХ ст. принесло другу важливу фазу урядового втручання у 
створення великих дослідницьких університетів на національному 
рівні і широкої мережі навчальних коледжів та університетів, які 
утворювались на базі педагогічних коледжів і училищ. Всередині 
століття ІІ Світова війна здійснила глибокий вплив на розвиток 
американської вищої освіти. Перед війною урядове фінансування 
університетських досліджень охоплювало насамперед сільське 
господарство й становило приблизно 15 % коштів, які виділялись на 
розвиток університетської науки. Війна вимагала більш інтенсивних 
досліджень у військовій галузі, що передбачало посилення як 
теоретичних, так і прикладних досліджень у тих сферах, які могли б 
мати пряме військове застосування. У результаті цього протягом 
короткого періоду часу значно зросло федеральне фінансування 
університетських наукових досліджень і, звісна річ, через це 
фінансування уряд почав здійснювати колосальний вплив на природу і 
пріоритети досліджень, які проводили на університетських кампусах. 
Таким чином, пустив коріння й почав розвиватися принцип 
фінансування тих напрямків університетських досліджень, у яких був 
зацікавлений уряд. У 2007 році кошти на дослідження в університетах 
і коледжах сягнули приблизно 49,4 млрд. дол. З цих 49,4 млрд. 
30,4 млрд. (61,6 %) надійшли з федерального бюджету, додаткові 
3,1 млрд. (6,4 %) – з бюджету штатів. Коротко кажучи, уряд контролює 
на сьогодні майже 68 % від усіх коштів, які мають університети для 
здійснення досліджень, що охоплюють сфери інтересів уряду: 
здоров’я, вдосконалення промислового виробництва, екологічно чиста 
наука, соціальна політика і, звичайно, національна безпека. 

 

Крім дослідницької діяльності, після війни Біллем GІ від 1944 р. 
розпочалося надання грантів ветеранам війни на отримання освіти, 
завдяки чому було утворено сучасну широкомасштабну й ретельно 
регульовану систему надання студентам прямої федеральної фінан-
сової допомоги, що різко збільшило кількість студентів, вплинуло на 
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соціальне походження студентів, а також на цілі й завдання як 
державних, так і приватних коледжів по всій країні. Наслідки 
впровадження цього Білля відчуваються донині, зокрема, те, що 
сьогодні називається «Закон щодо сприяння отриманню освіти 
ветеранами», прийнятий Конгресом у червні минулого року, надає 
ветеранам нові й великі пільги, які повністю покривають витрати на 
освіту в закладах комунальної і державної форм власності, а також 
гроші на проїзд, книги, канцелярські товари, сплату викладачам, 
стипендії на отримання житла та інші витрати. 

 

Але найбільші зміни відбулись у 1960-70-х рр., коли феде-
ральний уряд, а також уряди штатів поширили модель, створену 
внаслідок впровадження Білля GІ, і взялися до розробки політики, 
спрямованої на забезпечення рівних можливостей і доступу до освіти 
шляхом надання фінансової допомоги мільйонам американців, які в 
інший спосіб не могли собі дозволити отримати вищу освіту. Вплив 
політики уряду був настільки великим, що всередині 70-х років 
федеральна фінансова допомога студентам становила найбільшу 
частку всього федерального бюджету на вищу освіту. У 2006-2007 
роках на фінансову допомогу студентам з усіх джерел, урядових, 
університетських і приватних, було витрачено 130 млрд. дол. З цих 
130 млрд. 86,3 млрд. були надані федеральним урядом. З цих 
86,3 млрд. 59,6 млрд. були видані у формі кредитів. У результаті 
реалізації цих програм коледжі та університети комунальних і 
державних форм власності змогли стрімко збільшити кількість 
зарахованих студентів, а саме студентство стало більш різноманітним з 
расового, гендерного, етнічного погляду, а також з точки зору 
матеріального забезпечення. Несподівано американські коледжі й 
університети почали приймати велику кількість студентів із родин з 
мінімальними фінансовими можливостями, а також тих, хто взагалі 
першим у своїй родині зміг навчатися в університеті. Зміни у структурі 
студентства спричинили трансформацію навчальних планів і акаде-
мічних програм, і навіть вплинули на принципи відбору викладачів в 
університетах. Місцеві коледжі (дворічні навчальні заклади, що 
спеціалізуються на підготовці робочої сили), росли, мов гриби, по всій 
країні, намагаючись всотати потоки студентів. Приватні коледжі й 
університети несподівано отримали кошти з урядового бюджету, щоб 
адекватно відреагувати на ці структурні зміни й допомогти студентам 
сплатити високі ціни за навчання. Якщо додати до цього високий 
відсоток федеральних коштів на фінансування досліджень після ІІ 
Світової війни, стає зрозумілим, чому приватні навчальні заклади 
стали настільки ж залежними від федерального уряду, як і державні. 
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Барлетт Джіаматті, який був президентом Єльського університету, 
одного з найпрестижніших приватних університетів світу, сказав: 
«Такою є реальність: чим більше приватні й державні вищі навчальні 
заклади стають однією з найрегульованіших частин американського 
суспільства, тим сильніше вони кусають руку, яка їх годує, і тим 
сильніше вони відчувають відразу до того, що їм нав’язують». 
Промовивши це, доктор Джіаматті залишив один із найбагатших 
американських університетів, щоб розпочати свою кар’єру в бейсболі. 
Він чітко побачив суперечність між університетськими апетитами 
щодо урядової підтримки та тим огидним відчуттям, коли тебе 
контролюють з усіх боків. І що ще важливіше, він артикулював цей 
спотворюючий вплив на так звані автономні університети, яким уряд 
дає гроші. 

 

Не тільки великі зміни або події, про які я щойно говорила, 
змінюють природу і структуру університетів. Часто це велика кількість 
маленьких дій з боку уряду, іноді навіть ледь помітних, які 
спричиняють широкомасштабні зміни. Наведу кілька прикладів 
подібних явищ.  

 

• Інтерес уряду в таких сферах, як здоров’я, наука й 
соціальна сфера, змінює напрям грошових потоків 
урядових дослідницьких грантів, і це, своєю чергою, 
впливає на пріоритети досліджень, які здійснюються 
вченими, а також на стратегії відбору викладачів, 
контрактну політику університетів, ставлячи їх у 
залежність від успіхів у отриманні федеральних грантів. 
Гарний приклад цього явища – урядова підтримка 
досліджень у галузі біотероризму й кібербезпеки, які 
поширились після 11 вересня, і рефінансування тих 
програм, про які було забуто протягом десятиліть, у галузі 
міжнародних відносин та вивчення іноземних мов.   

• Широкий спектр інструкцій, які вимагають різних типів 
звітів та інформації у таких сферах, як фінансова 
допомога, отримання грантів, охорона здоров’я на 
робочому місці, дослідницька діяльність, включаючи 
кількість учасників цих проектів та утилізацію шкідливих 
відходів, статистика злочинів на кампусі, довідки про 
ступінь доступності навчальних приміщень для людей із 
фізичними вадами, – це лише невелика частка тих 
безкінечних вимог, які висуває уряд щодо звітів. Це все 
стало ще однією причиною великого подорожчання 
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університетського менеджменту. Джеймс Дюдерстадт, 
колишній президент Мічиганського університету, одного 
з найкращих навчальних закладів країни, підрахував, що 
10 % бюджету університету витрачається на підготовку 
фінансових звітів та інших документів, які вимагає уряд. 
Нещодавно Конгрес оновив законодавство, яке регулює 
сферу вищої освіти, і додав 110 нових інструкцій, котрі 
університети   повинні виконувати, починаючи з правил 
пожежної безпеки на кампусах і закінчуючи вартістю та 
способами розповсюдження підручників для студентів.  

• Інтерес і підтримка дисциплін у галузі гуманітаристики й 
мистецтва збільшуються або зменшуються в країні 
залежно від зміни політичних уподобань вліво чи вправо.  

• Час від часу уряд обирає якусь окрему галузь. На сьогодні 
це початкова й середня школа, особливо підготовка 
вчителів для американських шкіл. Цей вкрай заполіти-
зований інтерес породжує нові регуляторні документи, 
нові форми звітності, і в той же час надзвичайно велику 
увагу до програм і діяльності тих навчальних закладів, де 
готують найбільшу кількість майбутніх вчителів. Ще один 
приклад з епохи після 11 вересня – це спроба 
федерального уряду взяти під контроль півмільйона 
іноземних студентів, що приїжджають до американських 
університетів щороку. Щоб утілити на практиці цей 
контроль, уряд вимагає, аби кожен кампус використовував 
базу даних SEVIS (інформаційну систему про студентів 
обміну та відвідувачів). Впровадження урядового 
контролю в даній галузі значно впливає на навчання 
аспірантів, оскільки приблизно одна третина всіх науко-
вих ступенів надається американськими університетами 
не громадянам США. 

• У Сполучених Штатах Америки важливою складовою 
підтримки коледжів та університетів є приватні 
подарунки. Тому в федеральному податковому кодексі 
постійно з’являються нові правила, які регулюють 
оподаткування приватних подарунків. Ці рішення 
впливають на тип і розмір подарунків університетам. 

 

Періодичні хвилі федерального втручання треба розглядати на 
тлі змін у ставленні уряду до ролі вищої освіти як важливої частини 
національного життя. У деякі моменти історії на університети 
дивляться із захватом і повагою, а в інші моменти їх сприймають 
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виключно як деградоване середовище, зациклене тільки на собі, 
безвідповідальне, яке не думає про соціальні інтереси, або, як це 
відбувається зараз у Сполучених Штатах, як на щось занадто дороге. 
Університети сьогодні є постійним об’єктом нападу як з боку уряду, 
так і з боку засобів масової інформації щодо питання вартості 
навчання, а також співвідношення його ціни і якості. Як одного разу 
висловився Дюдерстадт: «Як тільки громадська думка або її виразник 
у засобах масової інформації втрачає довіру до університету, 
прозорості його фінансової діяльності, розумності ціни або відповідної 
якості, виникає питання: «автономія для чого і для кого?». Інакше 
кажучи, чим більше уряд втрачає повагу до університетів, тим менше 
він готовий надавати університетам автономію. Подібна точка зору 
була виражена сером Говардом Ньюбаєм, колишнім віце-канцлером 
університету Саутхемптон в Англії, який 1999 року написав: 
«інтервенціоністський підхід уряду щодо контролю якості, вартості й 
т.ін. – засвідчує падіння довіри до самоврядності університетів. Це 
також може трактуватися як визнання урядом зростаючої ролі вищої 
освіти у досягненні економічної конкурентоспроможності й зміцнення 
соціальних зв’язків». Одне слово, у сучасних демократіях університети 
стають предметом такої пильної уваги уряду, засобів масової 
інформації та громадської думки тому, що вони дуже важливі для 
суспільства.  

 

На місцевому рівні вплив уряду штату (еквівалент української 
області) також може позначитись на розвитку університетів. Зокрема, 
у громадському секторі конкретні уряди штатів здійснюють великий 
вплив на коледжі й університети, розташовані на контрольованих 
ними територіях. Уряд штатів є джерелом більш ніж 30 % надходжень 
державних 4-річних вищих навчальних закладів, і представники 
законодавчої влади штатів часто мають щільні особисті зв’язки з цими 
навчальними закладами. Як наслідок, державні й комунальні навчальні 
заклади існують у середовищі, яке безпосередньо залежить від зміни 
настроїв, інтересів і платоспроможності уряду штату. Ці явища 
проявляються по-різному.  

 

Отже, існуючи в реальності всеохопної економічної залежності 
від уряду та не маючи іншого виходу, як приймати умови примхливих 
вирів урядових втручань, яким чином наші навчальні заклади можуть 
зберегти адекватну частку автономії, причому саме в той спосіб, який 
забезпечить виконання фундаментальних завдань вищої освіти, тобто 
зможе захистити університет від політичного втручання на вільному 
ринку ідей, стимулювати відкритий пошук знання, гарантувати, що 
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відбір тих, хто приходить навчати, і тих, хто приходить навчатися, 
сприятиме ефективному функціонуванню демократичного суспільства, 
суспільства, яке довіряє освіті своїх громадян? Яким чином ми 
можемо це зробити, і продовжувати розраховувати на підтримку 
уряду? Яким чином ми маємо контролювати й маніпулювати урядом, 
заради нашого блага та існування намагаючись зменшити його вплив у 
найсуттєвіших сферах? Адже ми давно вже примирилися з тим, що 
велика частка наших навчальних програм, нашого характеру, наших 
дослідницьких і навчальних практик, розміри наших навчальних 
закладів та їхній склад якщо не повністю диктуються, то дуже великою 
мірою визначаються урядом. Ми маємо визнати це. Яким чином ми 
можемо втримати інтелектуальну автономію, те, що Ньюбай називає 
«традиційною ліберальною концепцією університетської автономії як 
форпосту проти держави»? І варто підкреслити, що Ньюбай, говорячи 
проти, мав на увазі не опозицію до уряду, а, швидше, перебування за 
межами уряду, свободу від політичної злободенності та виключне 
занурення у продукування й вивчення знання.  

 

У мене є три відповіді на це запитання. 
 

Перше. Ми маємо випереджати уряд у питаннях, які на нас 
впливають, і занадто часто ми цього не робимо. Ми повинні 
передбачувати політичні колізії та краще готуватися до них, щоб бути 
добре озброєними, коли вони проявляться. Підготовка американського 
вчителя є чудовим прикладом. Протягом багатьох років ми знали, що 
тисячі студентів, які закінчують середні школи, недостатньо 
підготовані в точних науках, математиці, технології та вмінні 
спілкуватися. Ми знали, що багато вчителів у наших класах, які 
закінчували університети, не мали достатньої кваліфікації в тих 
предметах, які вони викладали. Потреба звітувати за це в даній сфері, 
тим не менше, захопила нас зненацька, наче ми не мали й гадки про 
цю проблему. Як наслідок, замість того, щоб бути на хвилі, ми 
опинилися під нею. Ми були вимушені захищатися проти хибних ідей 
стосовно того, як виправити ситуацію, замість того, щоб мати 
виважені рішення. У нас є мізки на наших кампусах, щоб передбачити 
те, що відбудеться, отже, ми повинні їх застосувати й захопити 
інтелектуальне лідерство. 

 

Друге. Ми повинні більш систематично працювати, щоб 
впливати на громадську думку і розкривати значення, природу, цілі й 
переваги потужних закладів вищої освіти. Ми повинні активно 
працювати, щоб витворити культуру, яка цінує вищу освіту й бачить її 
як найсуттєвіший елемент демократії, а також як запоруку розвитку 
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людини і суспільства. Утримання великих університетів потребує від 
суспільства значних витрат. Це означає, що широке коло населення 
має бути добре поінформоване щодо вартості, ролі й характеру роботи 
викладачів, щодо права на свободу та експеримент у навчальних 
програмах, усвідомлювати цінність вільного навчання і знати про той 
внесок, який ми робимо у здоров’я нашої національної економіки. 
Щоб досягти широкого розуміння серед громади, університети не 
повинні соромитися просувати себе на ринках і демонструвати публіці, 
що вони перебувають у щільному зв’язку й реагують на політичну 
ситуацію, яка склалася в кожному штаті й державі загалом. 
Виконуючи нашу роботу й намагаючись виразити себе під час 
викладання й навчання, ми повинні не забувати та енергійно доводити 
нашу корисність суспільству й нашу спроможність і бажання брати 
участь у розв’язанні найгостріших соціальних проблем. Якщо ми 
можемо допомогти уряду та його лідерам здійснити їхні проекти, якщо 
ми будемо відкриті до них, якщо ми зуміємо реалізувати свій зв’язок із 
великою соціальною структурою і будемо втягнені в цю структуру, 
нам почнуть більше довіряти, а якщо нам почнуть більше довіряти, ми 
матимемо більшу свободу у виборі тих способів, за допомогою яких 
ми зможемо краще виразити характер нашого університету. 

 

І третє. Як лідери наших університетів ми маємо стати на чолі 
наших громад. Звичайно, для цього нам доведеться пожертвувати 
частиною часу, який ми могли б використати для нашого університету, 
але ми повинні дбати про свою публічну присутність і продавати цей 
образ публіці. Як будь-який політик, ми повинні завойовувати голоси 
на нашу підтримку, ми повинні впливати на людей, а також на думки 
лідерів. Люди хочуть вірити у шляхетність цілей вищої освіти; уряд 
хоче вірити у цінність і багатство вищої освіти і хоче дивитись на неї 
як на національне культурне надбання. Наша робота полягає в тому, 
щоб йому легше було це зробити, а це вимагає енергійного, видимого 
й активного лідерства. Лідери завжди стикаються з ризиками, 
особливо коли мають справу із суперечливими темами, але ми повинні 
взяти на себе ці ризики. Дана програма може виглядати як холодний 
розрахунок, і так воно і є. Але провідні університети завжди 
керувалися холодним розрахунком, вони торгували й відчайдушно 
торгувалися і тоді, коли багато віків тому в західній Європі вони 
відбирали собі права у церкви, і тоді, коли ще вчора в Сполучених 
Штатах Америки вони намагалися отримати найвигіднішу ставку 
сплати за профінансовані федеральною владою дослідницькі проекти. 
Представник академічного світу за своєю сутністю є політиком. Щоб 
переконатися в цій істині, достатньо поглянути на процес прийняття 
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рішення у будь-якій університетській структурі. Намагаючись 
отримати фінансування від уряду, ці політичні вміння треба 
практикувати в такий спосіб, аби не порушувалася свобода і сутність 
університету. Економічні та політичні умови, що змінюються, 
створюють динамічну рівновагу, яка вимагає постійного пошуку, 
балансу між урядовим контролем і університетською автономією. 
Економічні, політичні, освітні й дослідницькі «виграші» та «програші» 
рухаються в двох напрямках паралельно взаєминам, що складаються 
під час боротьби за владу і гроші. Ці «програші» та «виграші» мають 
циклічний характер, і бачення власної вигоди в цьому процесі є 
запорукою успіху університетських лідерів, тому ми, в кінцевому 
рахунку, є захисниками автономного бачення, і наші рішення, а також 
реакція на весь спектр дій з боку уряду може мати глибокі наслідки 
для наших університетів на наступне десятиліття. 

 

Історія, яка веде нас сьогодні, демонструє рух у зворотному 
напрямку між університетами та урядом Сполучених Штатів. Хоча ми 
досягли зрілості, з кожним днем, що минає, наша пуповина міцнішає. І 
якщо з’явиться якийсь доброзичливий акушер, що розріже цю 
пуповину, аби випустити нас на свободу, ми одразу помремо від 
голоду. Отже, ми повинні навчитися вільно бігати, поки ще органічно 
зв’язані з основним джерелом живлення. Демократія залежить від 
нашої спроможності це зробити. 
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