
АВТОНОМІЯ ТА НАУКОВІ 
ДОСЛІДЖЕННЯ 
УНІВЕРСИТЕТІВ: 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ 
ТА УКРАЇНА 

Доповідач:  

к.пед.н., доцент 

Корсун Ганна Олексіївна 



Закон України «Про вищу освіту», 2014р. 

Стаття 1, п.1. 

Автономія вищого навчального закладу - 

самостійність, незалежність і відповідальність 

вищого навчального закладу у прийнятті рішень 

стосовно розвитку академічних свобод, 

організації освітнього процесу, наукових досліджень, 

внутрішнього управління, економічної 

та іншої діяльності, самостійного добору і 

розстановки кадрів у межах, встановлених цим 

Законом; 

 



Закон України «Про вищу освіту», 2014р. 
 

Стаття 3. Формування і реалізація державної 
політики у сфері вищої освіти забезпечуються 
шляхом: 

… 

5) розвитку автономії вищих навчальних закладів та 
академічної свободи учасників освітнього процесу. 
Автономія вищого навчального закладу зумовлює 
необхідність таких самоорганізації та саморегулювання, 
які є відкритими до критики, служать громадському 
інтересові, встановленню істини стосовно викликів, що 
постають перед державою і суспільством, здійснюються 
прозоро та публічно; 

 
Стаття 32. Принципи діяльності, основні права та обов'язки вищого 
навчального закладу 

Стаття 46. Автономія вищого навчального закладу (дублює Статтю 1) 



Estermann, T. University Autonomy in Europe II. The Scorecard. / Estermann, T.; 
Nokkala, T. & Steinel, M. – Brussels: EUA, 2011. – 84 р. 

• The Autonomy concerns the relationship 

between universities and the state. It 

measures how flexibly universities can take 

decisions in the context of the rules and 

regulations that shape their higher 

education system. A high score on an 

indicator or autonomy dimension indicates 

that the relevant regulations provide a legal 

framework without restricting universities in 

their freedom of action.  



Ступінь автономії демонструє на скільки 
нормативно-правові документи в системі освіти 
дають можливість розвивати права та свободи 
університетів за всіма напрямками діяльності.  

 

Автономія – це не відсутність контролю з боку 
держави, а створення державою максимально 
сприятливих умов розвитку вищої освіти 

 

Університети повинні повністю забезпечувати та 
задовольняти потреби бізнес структур, формувати 
професійну компетентність випускників, виховувати 
конкурентоздатних на ринку праці професіоналів. 
(Естерман, 2010) 



• Болонська декларація, 1999(оновлення 
якісних показників освіти, запровадження 
політики науково-дослідної роботи, 
розширення автономії університетів, 
реформа системи фінансування 
університетів) 

• Саламанська декларація, 2001 р. 
(автономія та відповідальність) 

• Грацька декларація, 2003 р. (необхідність 
запровадження автономії в університетах) 

• Лісабонська декларація, 2007 р. 
(проголошено основні критерії визначення 
рівня автономії) 



Критерії автономії 

• Organisational Autonomy 
(організаційна) 

• Financial Autonomy 
(фінансова) 

• Staffing Autonomy        
(кадрова) 

• Academic Autonomy 
(академічна) 
 



Фінансова автономія  
• полягає у наданні університетам права самостійно 

вирішувати питання пов’язані з управлінням 
фінансами та бюджетом ВНЗ (обсяги бюджетного 
фінансування, кредитування, зміна вартості навчання 
вітчизняних та іноземних студентів).  

 

Здатність університетів отримувати додаткові доходи 
характеризує ступінь автономії.  

 

Додаткові ресурси дозволяють університетам 
інвестувати в стратегічно важливі області, пов’язуючи 
університетські пріоритети із зовнішніми економічними 
потребами, що в свою чергу сприяє стабільній роботі 
університету. 



Організаційна автономія  
• призначення виконавчих органів управління 

університетом;  

• створення внутрішніх структур, відділень, 

департаментів, представництв;  

• право обирати, призначати чи знімати з посади 

представників виконавчих служб університету, 

визначати термін їх перебування на посадах чи 

підписання з ними контрактів в межах діючих 

національних європейських законів про вищу 

освіту; 

• Створювати відокремлені підрозділи 



Академічна автономія  
полягає в можливості університетів 
самостійно управляти та вирішувати 
внутрішні академічні питання, такі як 

- прийом абітурієнтів,  

- зміст навчальних програм,  

- терміну навчання,  

- перевірка якості навчання,   

- запровадження нових програм навчання 
за різними ступенями,  

- вибір мови навчання тощо. 



Кадрова автономія 
• полягає у можливості самостійно 

вирішувати питання управління людськими 

ресурсами,  

• прийняття та звільнення з роботи науково-

педагогічних працівників та допоміжного 

персоналу,  

• визначення розміру заробітних плат та 

премій,  

• просування кар’єрними сходами.  

 



Організаційна                   Фінансова 



Кадрова                       Академічна 



• No one country is the number 1 on university 

autonomy. University autonomy is a 

complex concept that consists of many 

different, but interconnected elements. For 

example, a high level of staffing autonomy is 

of little use if a university has no authority 

over its internal financial affairs. This is why 

the tool focuses on four central autonomy 

dimensions. It does not present an overall 

autonomy score. 

Estermann, T., 2010 



Before you start… 
• Яку проблему Ви збираєтеся 

висвітлити в своєму дослідженні? 

• В чому полягає важливість цієї теми 

для України? 

• Мета дослідження 

• Що є об'єктом дослідження? 

• На яких теоріях та дослідженнях 
базуватиметься Ваша робота? 
 



https://www.qualtrics.com 
 



https://turnitin.com 

 

https://turnitin.com/
https://turnitin.com/


http://www.researcherid.com/ 

 



http://www.myendnoteweb.com 

 



https://www.researchgate.net/ 



https://www.mendeley.com/ 

 



 





MOOC Platforms 
 (Massive Open Online Course) 



Технологічна сингулярність : 

гіпотетичне вибухоподібне зростання швидкості науково-
технічного прогресу, яке ймовірно наступить внаслідок 
створення штучного інтелекту і машин, здатних до 
самовідтворення. Гіпотетичний момент, після якого, на 
думку прихильників цієї концепції, технічний прогрес 
стане настільки швидким і складним, що виявиться 
недоступним для розуміння. За яким імовірно слідують 
створення штучного інтелекту і машин, що 
самовідтворюються, інтеграція людини з 
обчислювальними 

машинами або значне стрибкоподібне  

збільшення можливостей людського  

мозку за рахунок біотехнологій мозку. 



Мітіо Каку – американський науковець у галузі теоретичної фізики та 
екології. Обіймає посаду професора теоретичної фізики у міському 
коледжі та університеті міста Нью-Йорк. Автор багатьох книг та науково-
популярних статей. 



Майбутнє освіти 
- “Розумна” стіна 

- Google glass 

- Віртуальні ВНЗ на хмарних системах 

- Неперервність освіти 

- Кваліфікаційні екзамени замість дипломів 

- Система портфоліо 

- Мозкові чіпи 

 

 



«Для досягнення успіху в кар’єрному 

зростанні молоді люди повинні розвивати 

здібності, які недоступні роботам: 

креативність, уяву, ініціативність, лідерські 

якості тощо. Не потрібно боятися, що 

роботи замінять людей повністю. Люди 

мають ряд переваг над машинами, 

наприклад, у роботів немає свідомості, 

інтуїції, просторової уяви, фантазії, вони не 

можуть в своїх розрахунках брати до уваги 

людський фактор тощо.» 

М.Каку 



Дякую за увагу! 

 
 

Тел. +38050 380 41 02 

hannakorsun@gmail.com 


