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Шляхи розвитку університетської освіти в Україні 
  
Складність людського життя збільшується зі все зростаючою швидкістю. 

Темпи життя можливо оцінювати за допомогою різних статистичних даних. 
Кількість людей на земній кулі зросла, всі ми взаємодіємо один з одним все 
частіше, пересуваємося все з більшою швидкістю. Утворюється все більше 
речей, зростає їх різноманіття, вони все ускладнюються. 

Розповсюджується розвиток систем великого масштабу – це закономір-
ний етап в історії всесвітньої техніки, результат кількісного та якісного зрос-
тання складності техніки, її революційного перетворення. 

Різноманіття обладнання і складність функцій, які властиві системам ве-
ликого масштабу, потребують особливого підходу до вивчення та проекту-
вання цих систем. Потрібно враховувати якісно новий характер великих сис-
тем. Звідси і виникає комплекс особливих теоретичних і практичних питань, 
які об’єднані під назвою “системотехніка”. 

Як свідчить практика, проектування систем великого масштабу розпада-
ється на дві досить яскраво означені стадії: 

1. Вибір та організація функцій і структури системи в цілому. 
2. Вибір та проектування компонентів (елементів) системи. 
 
Перша стадія – функціонально-структурна чи “макропроектування систе-

ми”. При її реалізації потрібні фахівці широкого профілю, які мають загальні 
широкі знання і кругозір та усвідомлюють специфіку складних систем. Вони 
можуть охопити систему в цілому та здатні залучити фахівців інших, більш 
вузьких профілів, для більш глибокого рішення різних специфічних сторін та 
функцій системи. Зазначені фахівці, інженери-системотехніки (system 
engineers) чи системні аналітики, і є провідними (головними) фахівцями у ви-
робленні загального підходу до складних систем. 

Друга стадія – проектування компонентів чи “мікропроектування систе-
ми”. При її реалізації необхідні фахівці вузького профілю, тобто спеціалісти, 
які спрямовані на властиве, спеціальне, все те, що притаманне окремому ком-
поненту, окремому елементу, на підготовку яких і спрямовані інститути кла-
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сичного типу. В той же час інженерів-системотехніків доцільніше називати 
не спеціалістами, а універсалістами (generalists) [1], тобто фахівцями, які наці-
лені на загальне, універсальне, чому і підпорядкована більшість університетів 
класичного типу. 

Сучасний університет класичного типу і відповідає потребам цивілізації 
по підготовці кадрового потенціалу широкого профілю, який орієнтовано на 
вирішення завдань з розвитку складних систем, які оточують людину. Тому і 
сам університет у сучасному стані відповідає визначенню та призначенню 
складних систем. Мова йде про функціонально-структурне проектування 
складної університетської системи, яка на сучасному рівні являє собою орга-
нічне поєднання навчальної та наукової підсистем, які доповнюють одна од-
ну та утворюють єдину цілісну освітянську систему. 

Характерними рисами сучасної університетської системи є: 
1.  Цілісність або єдність системи – наявність у всієї системи загальної 
мети, загального призначення, місії. Університетська система повинна 
відповідати оптимальним відгукам на множину вхідних впливів при 
визначеному критерію, показнику ефективності. 

2.  Університетська система – складна система, яка вміщує велику кіль-
кість компонентів, виконуючих функцій, велика по кількості входів та 
по власній абсолютній вартості. 

3.  Складність поведінки, функціонування університетської системи – 
оскільки відображається складними взаємозв’язками, що перехрещу-
ються, між характеристиками, які описують систему, оскільки зміни 
однієї характеристики призводить до змін багатьох інших характерис-
тик. 

4.  Високий ступінь автоматизації процесів управління університетською 
системою для цілей гнучкого управління підсистемами та автоматиза-
ції розумової праці людей, які працюють з системою. 

5.  Непередбачуване за часом надходження зовнішніх впливів на входи 
університетської системи, тобто неможливість точного передбачення 
навантаження на систему. 

6.  Наявність змагальних, конкурентних об’єктів, які впливають на функ-
ціонування університетської системи. 

 
Наведений перелік не можна вважати канонічним, повним, який визна-
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чає особливості складної університетської системи. 
Серед наук групова динаміка, як складова сучасної соціології, спрямова-

на на вивчення групової поведінки людей математичними, а точніше, тополо-
гічними методами, котрі спрямовані на аналіз складних мереж, які утворю-
ються різними організаційними структурами. Яскравим прикладом організа-
ційних структур є організаційні схеми проектних колективів. Головним об’-
єктом дослідження виступає не окремий проектувальник системи, а група 
проектувальників-системотехніків, яка включає інженерів-системотехніків та 
спеціалістів, які корисні при “макропроектуванні”. 

Група проектувальників-системотехніків чи адміністрація університету 
взаємодіє з групами спеціалістів-проектувальників компонентів чи виклада-
чами. 

Тому університетська система спрямована на підготовку універсалістів 
та створення умов, які забезпечують максимальну ефективність як колектив-
ної роботи професорсько-викладацького складу університету, так і фахової 
роботи майбутніх проектувальників – студентів. 

Складні системи, до яких належить університетська система, вміщують 
різноманітні, різнорідні компоненти і тому звичайно, що системи відобража-
ються яскраво виділеною, дискретною (перервною) структурою, складність 
якої потребує спеціальних засобів вивчення та спеціальної математики. Саме 
тому математичною основою виступають: математична логіка, теорія алгори-
тмів, сучасна комбінаторика та ін. 

Проектуючи складну університетську систему, слід враховувати дискрет-
ний, переривчатий характер поведінки університетської системи в часі, взає-
мопов’язаність та грандіозність процесів, які відбуваються в ній під час її фу-
нкціонування. Виділені компоненти університетської системи, напрямки під-
готовки (фінанси, інтелектуальні системи, політологія, екологія та філологія) 
утворюють динамічну систему функціонування, об’єднуються на окремих 
етапах життєдіяльності, доповнюють одна одну. Величезний масштаб діяль-
ності університету потребує розробки та впровадження спеціальних наукових 
методів, які полегшують прийняття відповідальних рішень керівного персо-
налу. Потрібен перехід від вивчення простих систем та одиничних явищ до 
вивчення складних систем та масових явищ, коли керівному персоналу важ-
ливий не лише результат окремого явища, а також загальний ефект від основ-
ної маси явищ. 
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Чітке усвідомлення свого призначення і оточення, міри узгодженості 
першого і другого, як правило, втілюється у визначенні місії організації. Гло-
бальної місіею сучасної Києво-Могилянської Академії (КМА) виступає її 
прагнення до утворення незалежної, альтернативної системи освіти за рівнем 
якості особистого розвитку, яка діє паралельно з системою Міністерства 
Освіти України та спрямована на об’єднання навколо себе найбільш актив-
ної, творчої інтелігенції та найбільш ініціативної молоді. 

Щоб відповідати глобальній місії сучасний університет класичного типу, 
перш за все, повинен бути системою, якій притаманні додаткові властивості. 
Головною властивістю системи університетської освіти є технологія організа-
ції навчання кадрового потенціалу, яка ефективна як у столиці, так і у регіоні, 
та яка впроваджує власний еталон якості освіти. 

Надзадачею системи університетської освіти є визначення виваженої 
стратегії розвитку нації. Зараз, як ніколи, країні потрібні молоді інтелектуаль-
ні лідери, які підготовлені в інтересах національної безпеки України. Пробле-
ма національної безпеки України має вищий пріоритет. 

Система університетської освіти КМА, як державна інституція, потрібна 
Україні, а головне завдання полягає у тому, щоб переконати Україну в цій 
потребі.  

Місія КМА повинна бути чітко та відкрито сформульованою, логічною 
та послідовною з точки зору внутрішнього та зовнішнього оточення; повинна 
піддаватися постійному перегляду з метою забезпечення її відповідності умо-
вам, в яких вона працює; повинна поділятися усіма рівнями організації, а її 
правомірність визнаватися ринком. 

Для цього доцільно проаналізувати умови відродження КМА та виник-
нення інших вищих закладів освіти, моделі їх організації. 

 

Модель Петра Капіци, Академіка АН СРСР 
Наприкінці Другої світової війни перед Радянським Союзом гостро стає 

проблема по відродженню країни, активному розвитку її промисловості у на-
укомістких галузях. Науковим лідерам держави було зрозуміло, що існуюча 
система вищої освіти не дозволяла у короткий термін, тобто протягом двох-
чотирьох років підготувати молоді наукові кадри для їх ефективної праці. 
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Академіком П.Капіцею була сформульована модель сучасного вищого закла-
ду освіти, яка ґрунтувалася на активній участі студентів, починаючи з третьо-
го року навчання, у безпосередній науковій діяльності разом з науковцями 
безпосередньо у академічних інститутах АН СРСР та конструкторських бю-
ро. Таким чином була обґрунтована та реалізована модель, яка об’єднала дію-
чі наукові кадри АН, матеріальну дослідну базу академічних інституцій, на-
вчальний процес разом з участю студентів у виконанні актуальних наукових 
досліджень. У цьому і полягає всесвітньо відомий успіх та ефективність на-
вчального процесу Московського фізико-технічного інституту (МФТІ).  

Навчальний план МФТІ, як обгрунтування доцільності об’єднання на-
вчання та наукової діяльності, наведені у додатку 1. 

 

Модель Гаррі Тукера, Голови Ради директорів 
Motorola, Inc. 
На останньому Глобальному Форумі з розвитку менеджменту та бізнес-

освіти в Чикаго Гаррі Тукер підкреслив, що заклади бізнес-освіти мають бути 
настільки близькими до споживачів своєї діяльності, щоб стати генетично 
однією командою. 

Одним з висновків, який можна зробити з наведеної цитати, полягає у 
тому, що ми повинні керуватися в своїй діяльності тими ж принципами побу-
дови успішних організацій, яким ми вчимо наших студентів і клієнтів. Закла-
ди бізнес-освіти повинні бути організаціями-лідерами. 

Щоб стати генетично однією командою, потрібно знову ж таки об’єднати 
навчання студентів з практичною діяльністю у сучасному бізнесі безпосеред-
ньо під час навчання та безпосередньо поруч та разом з сучасними лідерами 
бізнесу, спираючись на бізнесові структури, як на базу організації сучасного, 
ефективного навчального процесу. 

 

Модель В’ячеслава Брюховецького, Президента су-
часної КМА 
На початку виникнення та становлення самостійної України гостро стає 
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проблема оперативного реформування системи вищої освіти, використання 
всього передового, що зробила всесвітня вища школа для залучення моло-
дого покоління до відродження держави, забезпечення єднання нації навколо 
розбудови економічно розвиненої країни, яка активно працює над інтеграці-
єю у світовий економічний, освітній та науковий простори. 

Стратегічним планом досягнення цієї мети стає формування кадрового 
потенціалу професорсько-викладацького складу НаУКМА, своєрідної збірної 
вчених, освітян України та на цьому підгрунті розробка і впровадження влас-
них критеріїв оцінки якості навчання з видачею власного диплому НаУКМА 
одночасно з дипломом державного зразка. 

Актуальність та масштабність поставлених завдань визначили утворення 
філій КМА у регіонах, які повинні відігравати роль каталізатора розвитку 
державоутворюючих інституцій у регіонах України, бути своєрідним актив-
ним інституційним громадянином. Утворення мережі вищих закладів освіти 
системи КМА, як альтернативи Міністерству освіти, сприятиме формуванню 
відношення держави до розвитку освіти як до найвищого із пріоритетів роз-
витку суспільства. Потрібні механізми, які б забезпечували повне усвідом-
лення усіма викладачами та персоналом культурних цінностей школи, необ-
хідності інтеграції кожного викладача та працівника в єдине навчальне сере-
довище. 

Багаторівнева система підготовки визначає рівень бакалавра, як рівень 
базової вищої освіти. Для забезпечення базового рівня вищої освіти потрібно 
об’єднання до матеріальної бази навчального процесу ресурсів театрів, музе-
їв, галерей, видавництв, бібліотек, пам’ятників історії, релігії та культури, 
перш за все, на регіональному рівні. Фаховий потенціал цих інституцій, їх 
наявно діюча матеріальна база є тим ресурсом, потенціал якого обов’язково 
потрібно використовувати. Організаційне забезпечення об’єднання цих ре-
сурсів створює умови для того, щоб викладачі були не тільки ознайомлені з 
останніми тенденціями, концепціями та позитивним діловим досвідом, але і 
були їх носієм, що стосується спеціалізації, були в змозі пов’язати свої пред-
мети з іншими предметами програми та поєднувати теоретичні концепції з 
відповідним діловим досвідом у процесі викладання. 

Рівень магістра пропонує вибір з трьох сфер майбутньої діяльності. 
Наукова діяльність магістрів за фахом мусить ґрунтуватися на моделі 

П.Капіци щодо організації навчального процесу. 
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Педагогічна діяльність магістрів мусить ґрунтуватися на об’єднанні в на-
вчальний процес університету як відповідних інститутів АПН України, так і 
практичну роботу, перш за все, у межах власних кафедр університету. 

Адміністративна діяльність магістрів за фахом мусить ґрунтуватися на 
об’єднанні в навчальний процес університету як корпоративних замовників 
та їх ресурсів, так і установ з позитивним діловим досвідом в сучасних умо-
вах ринкової економіки України. 

Аспірантура та докторантура повинні демонструвати високу значимість 
досліджень, які є підгрунтям якості освітніх програм. Роль дослідницької дія-
льності полягає у тому, що вона виступає одним з критеріїв визначення рівня 
кваліфікації викладача, а також гарантом того, що знання та навички, які фор-
муються протягом навчання, мають широкі підстави, відображають реаль-
ність, та сприятимуть роботі у майбутньому. 

Широке визнання КМА як організації-лідера вищої школи відбувається 
через визнання КМА як центру досліджень та інновацій, як форуму для дис-
кусії та центром розповсюдження позитивного досвіду. 

Отже, сучасна КМА виступає своєрідним об’єднанням центрів кристалі-
зації провідних професорсько-викладацьких кадрів, активних, творчих, обда-
рованих і позитивних представників ділових кіл як у центрі, навколо НаУК-
МА, так і у регіоні навколо МФ НаУКМА, зорієнтованих на створення у на-
вчальних закладах організаційної культури, сприятливої для інновацій. Таке 
об’єднання центрів кристалізації являє собою цілісну систему університетсь-
кої освіти КМА з власними критеріями оцінки якості, які б сприяли необхід-
ній зміні особистості та визначенню життєвих планів. 

 

Модель самооцінки 
Основою співпраці вищих закладів освіти в системі університетської 

освіти КМА має бути якісна оцінка закладу, а не окремої програми. Концеп-
туальною моделлю такої оцінки може служити модель [2], запропонована 
групою закладів “Львівська ініціатива” (рис. 1). Подібна модель стала осно-
вою європейської системи акредитації, що була розроблена з ініціативи efmd. 
Efmd – Європейська фундація з розвитку менеджменту, яка розробила міжна-
родну систему акредитації EQUIS. В цілому efmd представляє собою таке 
об’єднання закладів бізнес-освіти, яке характеризується як успішна форма 
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співпраці. 
Структура наведеної моделі самооцінки представлена у вигляді графа на 

рис. 2, де позначені найбільш можливі відстані для вузлів. Оскільки в моді 
самооцінки вищої школи враховуються усі внутрішні та зовнішні фактори, 
що впливають на діяльність закладу, то коректно не може бути визначена від-
носна та повна периферійності критеріїв, які прийняті в системі західноєвро-
пейської акредитації бізнес-шкіл у рамках так званої програми EQUAL. 

У разі залишення поза уваги двох вимірів, які враховують вплив зовніш-
ніх факторів, то на рис. 3 можна представити граф, який відображає лише 
внутрішні фактори, що впливають на діяльність закладу. 

Показники центральності такої внутрішньої організації виміру оцінки 
якості наведені у таблиці, а на рис. 4 наведені відносна та повна периферійно-
сті. Це дозволяє виділити центральну область внутрішньої системи оцінки 
закладу, що цілком збігається з нашими інтуїтивними уявленнями та дозво-
ляє обґрунтувати вагові показники пріоритетів до введених показників якості 
і як слід – до найважливіших аспектів, що найбільш вагомо впливають на оці-
нку ефективності у всіх аспектах діяльності закладу. 

Таким чином, визначаються три групи вимірів. 
Перша група з відносною периферійністю pi = 0 включає: 
1.  Студенти та слухачі. 
2.  Особистий розвиток. 
3.  Дослідження та розвиток. 
4.  Викладачі. 
 
Друга група з відносною периферійністю pi = 0,86 включає: 
1.  Якість програмиє.  
2.  Громадська користь. 
 
Третя група з відносною периферійністю pi = 3,53 включає: 
1.  Місія та зміст діяльності. 
2.  Матеріальні ресурси. 
 
Наведений аналіз ще раз свідчить, що вищий навчальний заклад існує 

для студентів, для забезпечення їх особистого розвитку, який досягається ви-



69 Розділ 2. 

соким рівнем викладацького складу, який, у свою чергу, отримує підтвер-
дження завдяки дослідженням.  

Дослідження також забезпечують накопичення інформації, що надходить 
з різних джерел, та систематизацію цієї інформації у спосіб, придатний до за-
своєння. Логічним продовженням активної дослідницької діяльності є публі-
кації її результатів. 

Особливості системи університетської освіти КМА: 
1.  Альтернатива системі Міністерства освіти за рівнем якості особистого 
розвитку випускників. 

2.  Гарантована у максимально доступному обсязі свобода вибору студе-
нтами напрямків, дисциплін та форм навчання, що задовольняє особи-
сті поглядів. 

3.  Адаптивні умови щодо забезпечення сталого розвитку як особистості 
студентів та викладачів, так і компонентів системи університетської 
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j 
v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7 v8 

V1 0 1 2 2 2 2 3 4 
V2 1 0 1 1 1 1 2 3 
V3 2 1 0 1 2 2 1 2 
V4 2 1 1 0 1 2 1 2 
V5 2 1 2 1 0 1 1 2 
V6 2 1 2 2 1 0 1 2 
V7 3 2 1 1 1 1 0 1 
V8 4 3 2 2 2 2 1 0 
Σi 16 10 11 10 10 11 10 16 
ΣiΣj 94 94 94 94 94 94 94 94 
ci 5,87 9,4 8,54 9,4 9,4 8,54 9,4 5,87 

Таблиця 
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Рис. 2: 
D1=2; D6=2; 
D2=2; D7=2; 
D3=2; D8=2; 
D4=2; D9=2; 
D5=2; D10=2 

Рис. 3: 
D1=4; D6=2; 
D2=3; D7=3; 
D3=2; D8=4 
D4=2;  
D5=2;  
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