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влади в Україні та представникам бізнес-асоціацій щодо реформування
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Перелік останніх консультативних робіт
•

Політика України у сфері сільського господарства, біоенергетики та харчової
промисловості – дослідження, висновки та рекомендації. Книга за редакцією
Хайнца Штрубенхоффа, Вероніки Мовчан та Ігора Буряковського, березень 2009

•

Біогаз та «зелений тариф» в Україні – вигідна інвестиція? Ганна Кузнєцова та
Катерина Куценко, консультативна робота AgPP26, січень 2010

•

Соціальний захист населення шляхом регулювання торгівельних надбавок та цін
на продукти харчування – чи досягнута мета Закону № 1447-VI?, Юстина Яро
шевська, Сергій Кандул, Вольфрам Ребок, Хайнц Штрубенхофф, консультативна
робота AgPP28, листопад 2009

•

Фінасова криза та сільське господарство України: вплив та протидія, Сергій
Кандул, консультативна робота AgP27, листопад 2009

•

Експорт електроенергії до ЄС – більше, ніж зміна частоти струму Георг Захманн,
Дмитро Науменко, консультативна робота PP/07/2009, Листопад 2009,

•

«Газовий» виклик. Щодо забезпечення транзиту природного газу і стабілізації
внутрішнього ринку в Україні, Фердінанд
Павел,
Дмитро
Науменко,
консультативна робота, PP/04/2009, Липень 2009, P

•

Як розвинути ринок державних запозичень для дрібних інвесторів?, Рікардо
Джуччі, Роберт Кірхнер, Сайрус де ла Рубіа, консультативна робота PP/02/2009,
липень 2009

•

Вибір України стосовно політики у сфері генетично-модифікованих організмів:
модель ЄС чи США?
Юстина Ярошевська, консультативна робота AgPP25,
Червень 2009

•

Роль торгівельної політики в скороченні дефіциту рахунку поточних операцій в
Україні – міжнародний досвід, Крістіан Хелмерс, Вероніка Мовчан, Рікардо Джуччі,
Катерина Куценко, консультативна робота PP/01/2009, березень 2009

•

Європейські ринки м’яса: реальні можливості для України, Себастьян Хесс,
Бернард Вогет та Анна Кузнецова, консультативна робота AgPP24, лютий 2009

•

Визначальні фактори конкурентоспроможності молочного господарства України,
Олег. Нів’євський, Штефан фон Крамон Таубадель, консультативна робота
AgPP23, вересень 2008

•

Ринок молочної продукції ЄС – реальні можливості для України, Марія Рижкова,
Себастьян Хесс, Бернар Воге, консультативна робота AgPP19, серпень 2008

Консультативні
роботи
та
книгу
можна
завантажити
безкоштовно
http://www.ier.com.ua/ua/arhives_papers.php. За більш детальною інформацією щодо
підписки на наші регулярні повідомлення звертайтесь до Ірини Славінської:
slavinska@ier.kiev.ua.
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Резюме
1. Це дослідження виконано на замовлення партнерів проекту зі сторони
українського та міжнародного агробізнесу з метою розробки рекомендацій щодо
реформування вищої освіти та сфери досліджень у сільському господарстві та
харчовому секторі України. Сфера дослідження обмежена дослідженням аграрної
економіки, беручи до уваги ключову функцію аграрної економіки щодо оцінки
технологій, ринків та політики.
2. Система науки та освіти у сфері економіки сільського господарства наразі ще не
робить максимально можливих внесків у розвиток агроіндустріального комплексу.
Вона має вищу частку бюджетних витрат до доданої вартості сільського
господарства та ВВП у цілому ніж у інших країнах. Однак ефективність
залишається сумнівною. Дослідження не є конкурентоспроможними на
міжнародному рівні; як зафіксовано, є тільки невелика кількість публікацій у
міжнародних журналах та презентацій на міжнародних конференціях. Крім того,
вони не зосереджені на потребах сільського господарства чи агробізнесу,
банківського чи страхового секторів, що інвестують свої кошти у людські ресурси
для поповнення своїми інвестиціями сільського господарства України, переробних
та харчових підприємств; також вони не відповідають потребам урядовців за умов
ринкової економіки, які потребують незалежного аналізу витрат та доходів для
оцінки політичних альтернатив. Розрив, що досі існує між поточно низько
ефективною роботою та високим потенціалом сільського господарства та
харчового сектору, скоротиться скоріше, якщо системи вищої освіти та досліджень
будуть реформуватися далекоглядними урядовцями для досягнення максимально
можливих стандартів.
3. Основні недоліки системи аграрної науки та освіти головним чином не пов’язані з
діяльністю та взаємодією тих, хто працює в системі. Існує велика кількість
прикладів індивідуальних дослідників, груп дослідників та викладачів, що
демонструють високу ефективність роботи та мотивацію усередині системи.
Основні проблеми пов’язані з поточним станом систем організації та
стимулювання, що пропонуються організаціям та індивідуальним діячам.
4. Дослідження у сферах економіки сільського господарства та агробізнесу
страждають від сучасного стану їх організації в університетах, Національній
академії аграрних наук та взаємодій з Міністерством аграрної політики, яке
успадкувало минулу систему центрального планування. Наука – це створення
знань, що здійснюються найбільш ефективно творчими науковцями, які
визначають ті нові сфери досліджень, в яких можуть створюватися нові знання та
де вони сподіваються стати новаторами. Таким чином, індивідуальні науковці
потребують багато свободи щодо визначення власних теми та плану досліджень.
Поточна процедура, що існує в Україні, не відповідає тим принципам, що
приймаються за міжнародний стандарт у відкритих суспільствах. Замість цього, в
Україні панує занадто ієрархічна структура в галузі науки.
5. На відміну від країн, які є лідерами стосовно ефективності системи досліджень та
її розвитку, що відповідає попиту та інноваційним технологіям, більшість аграрних
університетів мають звітувати Міністерству аграрної політики, навіть якщо ці
університети пропонують такі сфери досліджень як лінгвістика чи юриспруденція,
що мають досить опосередковане відношення до сільського господарства. У світі
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не існує ще однієї такої країни з такою великою кількістю аграрних університетів
та коледжів по відношенню до кількості населення чи ВВП. Навіть якщо
можливості викладання використовуються максимально та є індикатори того, що
достатньо велика кількість студентів бажають навчатись у цих університетах та
коледжах, це ще не є доказом існування реального попиту на освіту такого виду.
Багато студентів бажають продовжувати своє навчання в інших сферах після
закінчення ВНЗ, і тільки невелика їх кількість починають працювати у сільському
господарстві, аграрному бізнесі чи управлінні в АПК. Для країни краще надавати
освіту цим студентам у тих сферах, де вони насправді бажають навчатися з
самого початку. Виходячи з цього, рекомендується реструктуризувати систему
вищої освіти та зменшити освітні потужності ВНЗ у сільському господарстві в
цілому, забезпечивши при цьому наявність критичної маси у ключовій кількості
ВНЗ. Рішення щодо організації нової структури має базуватися на критеріях,
визначених міжнародними експертами, які оцінюють якість окремих університетів
та коледжів, а також на загальному обсязі освітніх потужностей необхідних для
країни.
6. Базою порівняння для освітньої системи України мають бути найкращі міжнародні
університети, що пропонують освіту та проводять дослідження. Багато змін вже
було втілено, багато ще знаходяться у процесі обговорення, але більшість цих
змін ще не вирішили основних проблем. Деякі з аграрних університетів України
пишаються тим, що мають дисципліни орієнтовані на те, чому навчають в окремих
прикладних університетах Німеччини або так званих “Fachhochschulen”. Однак ці
організації, в основному, відповідають за тренування студентів до прикладної
роботи, а не для посад управлінців високого рангу чи науковців.
7. Необхідні зміни мають включати покращення можливостей працевлаштування для
студентів. Ідеться про зміни щодо підвищення стандартів освіти та досліджень, а
також інтенсифікації взаємозв’язків з агропромисловим комплексом. Студенти
мають проходити національне тестування з математики та англійської мови;
відпрацювати 4-6 місяців на виробництві чи в агробізнесі. Університети мають
вибирати аграрні компанії, спостерігати за проходженням практики та нести
відповідальність за прийняття звітів про практику від студентів. Зв'язок між
університетами та агробізнесом може бути посилений, якщо університети
запропонують щорічні практичні конференції за участі великої кількості
представників АПК, де вони презентують свої винаходження, що можуть бути
цікавими для аграрного бізнесу.
8. Новому науково-педагогічному персоналу в університетах слід продемонструвати
підтверджене знання англійської мови та мати хоча б одну публікацію
англійською у міжнародному журналі чи хоча б одну презентацію англійською на
міжнародній конференції. Щоб збільшити притік нового кваліфікованого
персоналу, вихід на пенсію викладачів має здебільшого відбуватися у
встановленому віці, як в інших секторах економіки.
9. Навчальну програму слід кардинально змінити. Збільшення кількості років
навчання у загальноосвітній школі дозволяє скоротити гуманітарний блок лекцій
та збільшити кількість лекцій із загальної економіки та економіки аграрного
бізнесу. Поточний ступінь спеціалізації видається занадто вузьким, а кількість
лекцій із загальної економіки - недостатньою. Відповідно до поточної програми,
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студенти набувають неадекватні знання щодо аналізу політичних рішень,
формування цін та аналізу ринку, кількісних методів та аграрного менеджменту.
Крім того, навіть студенти-агрономи мають примусово вивчати такі дисципліни як
«введення до загальної економіки», «аграрний менеджмент» та «аграрна політика
й аналіз ринків і цін». Також слід розглянути необхідність наближення методів
навчання до міжнародних стандартів. Замість презентацій та навіть диктування
викладачами, лекції мають стимулювати студентів до ставлення запитань та
дискусії. Метою має бути не просто ділитися знаннями, а навчання студентів
отримувати самим знання у світі, що швидко змінюється.
10. Знання тих студентів, які отримують магістерський ступінь, не є достатніми для
того, що розпочинати роботу над докторською дисертацією. Тому можна
розглянути можливість розподілу студентів, що навчаються на магістерських
програмах, на групи студентів, які хочуть залишити університет після отримання
ступеню та тих, хто бажає отримати докторський ступінь. Друга група має слухати
додаткові лекції, зокрема з прикладного кількісного аналізу. Кращою
альтернативою могло би бути поліпшення та приведення поточних кандидатських
та докторських програм у відповідність до американського стилю США, де
студенти навчаються протягом двох років перед тим, як починати написання
роботи. Ліцензії, що будуть видаватися університетам, що бажають запропонувати
програми, орієнтовані на дослідження, програми підготовки магістрів та докторів
наук в окремих сферах, мають відповідати суворим критеріям якості.
11. Враховуючи спадщину радянського минулого, основні дослідження в Україні
виконувалися Академію аграрних
наук та у незначних обсягах невеликою
кількістю університетів. Більшість теперішніх університетів в Україні не мали
назви «університет». Головним чином їхня роль зводилася до викладання. Наразі
продовжується процес розширення дослідницьких можливостей університетів,
зокрема шляхом їхнього розподілу на дослідницькі та освітні університети з
одного боку та «суто» освітні університети з іншого. Ця зміна може з часом
призвести до структури, що відповідає структурам університетів інших країн.
Однак стрімке втілення цих заходів одним змахом буде дорого коштувати,
оскільки оновлені університети потребують більше фінансування, щоб розширити
свої дослідницькі потужності. Покращення високоякісних досліджень пов’язано не
тільки з фінансуванням, але і у більшій мірі з кваліфікацією та мотивацією
персоналу. Додаткові ресурси не будуть використані ефективно, якщо не будуть
залучені нові кваліфіковані співробітники. Таким чином, дослідницькі та освітні
університети мають розширюватись поступово, базуючись на наявному
оновленому персоналі.
12. Деякі університети та коледжі почали співпрацювати з іноземними партнерами.
Однак це співробітництво є здебільшого формальним та відбувається в основному
з університетами прикладних наук. Загалом можна стверджувати, що
дослідницька спільнота України в галузі економіки сільського господарства ще не
відкрита для того, щоб стати членом міжнародної спільноти. Залучення
висококваліфікованого
міжнародного
наукового
персоналу
є
скоріше
виключенням, якщо має місце взагалі. Крім того, університети України не
конкурують між собою для залучення найкращих співробітників. Так, традиційним
є виховання нового персоналу самим університетом, або так зване
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13. Національна академія аграрних наук дотепер функціонує, як і у радянські часи.
Частково вона фінансується державою у формі щорічних бюджетних відрахувань
для покриття видатків на персонал та інші постійні витрати. Додатково уряд, в
т.ч. головним чином Міністерство аграрної політики, перераховує кошти на окремі
дослідницькі проекти, що замовляються Міністерством чи пропонуються
Міністерству та затверджуються ним. Крім того, Академія може отримувати
прибуток від використання свого величезного фонду основних засобів, що
включає близько 400 000 га землі. Деякий дохід можна отримувати від продажу
активів, якщо вони офіційно списуються. Не дивлячись на ці вражаючі фінансові
ресурси, що використовуються Академією, у ній не проводиться незалежний
аудит та в більшості випадків не дотримуються принципи прозорості. Вона є
однією з рідкісних організацій у світі – однак невідомою у демократичних країнах
з регулярним контролем державних бюджетів – що діє майже у повній автономії,
але при цьому використовує державні ресурси.
14. Організаційна структура Академії не є підтримкою для високоякісних досліджень.
Члени Академії працюють в ній усе життя, однак не зобов’язуються брати участь у
поточних дослідженнях, а деякі - ніколи. Дослідження проводяться в інститутах,
що є частиною Академії. Ієрархічна структура цієї організації зовсім не створює
середовища, яке може підтримувати творчі та високоякісні дослідження. Тому не
дивно, що публікації у сфері аграрної економіки у більшості випадків є занадто
прикладними або ж просто констатацією фактів та більшість з них не відповідають
міжнародним стандартам.
15. Створення нової життєздатної дослідницької системи у сфері аграрної економіки,
що буде конкурентоспроможною на міжнародному рівні, потребує часу. Слід
визнати, що нова система головним чином має бути основана на новому
персоналі. Оскільки притік нового багатообіцяючого персоналу може бути
недостатнім і через це дослідницькі університети можуть одужувати дуже
повільно, треба розглядати альтернативи. Кілька кращих нових дослідників –
більшість з них ті, що навчалися за кордоном – можна сконцентрувати у новому
інституті вищої освіти та науки в АПК, який частково може фінансуватися
державою та з приватних джерел. Цей інститут може щорічно налічувати від 25 до
30 студентів з найвищим потенціалом. Після дворічного курсу, цей інститут
випускатиме менеджерів у сфері агробізнесу, а також аналітиків ринку та аналізу
політики, здатних оцінювати підприємства, технології, ринки та політику
відповідно до міжнародних стандартів. Для мінімізації витрат кількість постійного
викладацького складу даного закладу має бути невеликою у перші роки і
підтримуватися за рахунок приїжджаючих професорів та дослідників з інших
університетів України та із-за кордону.
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Подяка
Автори дослідження отримували задоволення від плідної співпраці з представниками
університетів, Академії аграрних наук та Міністерства аграрної політики, а також
Міністерства освіти та науки України. Зокрема нам сподобалась дискусія з багатьма
студентами. На жаль, час був дуже обмежений, і цілком можливо, що автори
дослідження не базували своїх висновків на достатній інформації. Тим не менше,
команда сподівається створити ґрунтовні стимули для подальшої дискусії, що
призведе до позитивних змін.
Велике значення для остаточної версії дослідження мали коментарі Хайнца
Штрубенхоффа, керівника проекту «Німецько-український аграрний діалог» при
Інституті економічних досліджень та політичних консультацій у Києві, Стефана фон
Крамона-Таубаделя, професора університету Геттінген, та Василя Голоснова,
професора університету Кілю. Автори щиро дякують усім, хто їх підтримав.
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Вступ
1. Загальновизнаним є той факт, що вища освіта та дослідження поповнюють базу
знань суспільства та стимулюють економічне зростання. Покращення знань у
сфері сільського господарства та інформаційних систем в Україні - предмет
окремого дослідження; високий потенціал зростання аграрного сектору очікувано
має спиратися на покращення знань та інформації. Покращена вища освіта у
сільському господарстві та аграрній науці може розширити перспективи для
молодого покоління, зокрема у сільській місцевості. Крім того, прискорення
зростання сільськогогосподарського виробництва та аграрного сектору в цілому
може сприяти стримуванню розширення розриву в доходах у міській та сільській
місцевостях.
У цьому дослідженні ми виходимо з того, що система знань та інформації в
основному мають три точки опори: система вищої освіти, система досліджень та
система поширення знань, що має передавати нові створені знання користувачам,
таким як сільськогосподарські виробники та компанії аграрного бізнесу. У цій
роботі ми детальніше зупинемось на першій точці опори, аніж на інших двох,
виходячи з наступного. Вища освіта є найважливішою точкою опори, система
вищої освіти створює ключових діячів інших двох точок опори – дослідників та
робітників сфери дорадництва. Так, без гідної системи вищої освіти, країна не
може стати передовою у науці та у втіленні інновацій. Зосередитися в даній робаті
на вищій освіті також було зумовлене тим, що Україна знаходиться у процесі
реформування вищої освіти та науки. Крім того, відповідно до міжнародних
стандартів, наука у сільському господарстві та в аграрній економіці, зокрема в
Україні, схоже фінансуються менше, ніж система вищої освіти.
2. Ця робота зосереджена на оцінці вищої освіти та науки у сільському господарстві
в цілому, але детальніше – на аграрній економіці. Обґрунтування такого вибору
полягає в наступному: перехід від соціалістичної планової економіки до ринкової
економіки потребує набагато більше фундаментальних змін у вищій освіті та науці
саме в аграрній економіці, ніж в інших сферах сільського господарства. Таким
чином, необхідність дослідження саме сектору аграрної економіки в Україні є
невипадковою.
3. Українська система буде оцінена з точки зору іноземця, який поставив собі такі
запитання:
•

Чим відрізняється українська система від тих, що є домінуючими в
більшості інших країн?

•

Якими є її результати в термінах дієвості1 та ефективності?

•

Якими мають бути характеристики покращення дієвості та ефективності
вищої освіти та досліджень в аграрній економіці?

•

Обсяг даного дослідження обмежений лише аграрною економікою, оскільки
її ключовою функцією є оцінка технологій, ринків, політики тощо.

1
Поняття дієвості визначає, чи є вплив позитивним по відношенню до користувача кінцевого продукту –
студентів та користувачів результатів досліджень. Поняття ефективності вказує на те, чи був цей кінцевий
продукт отриманий за найнижчих витрат.
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4. Так, першим коротким розділом роботи є виділення деяких характеристик, які
визначають невикористаний виробничий потенціал сектору аграрного бізнесу. У
цьому дослідженні припускається, що система знань у сільському господарстві
визначається в основному стандартами вищої освіти в країні. Тому друга частина
роботи присвячена саме системі вищої аграрної освіти України. При цьому метою
не є подання всеосяжного опису. Замість цього ми мали на меті виділення
основних особливостей системи вищої аграрної освіти та науки в Україні.
Інформація, що наведена у третій частині, дозволить підкреслити слабкі сторони
поточної інституціональної структури; наведені деякі рекомендації, що могли би
покращити ситуацію.
5. Методологія
буде
основуватись
на
інституційному
підході.
Організації
(університети, міністерства, академії, урядовці та інші) є гравцями у грі, а
інституції (законодавча структура, неформальні правила, такі як корупційна
поведінка, формальні та неформальні системи мотивації на рівні організацій та на
індивідуальному рівні) є тими, хто встановлює правила гри. Такий підхід
дозволить визначити вплив поточної системи мотивації та надати рекомендації,
щоб вирівняти інтереси індивідуальних дослідників та викладачів з інтересами
користувачів досліджень та суспільства в цілому.
6. Дане дослідження виявило значні розбіжності між формальними правилами гри,
які встановлюються Законом «Про вищу освіту» та офіційно підтримуються в
деяких документах університетів та формальними правилами, що діють насправді.
Так, дослідження було розпочато з вивчення відповідної літератури щодо систем
освіти та досліджень в Україні та інших країнах та продовжено проведенням
інтерв’ю. Інтерв’ю були проведені серед офіційних представників Міністерства
аграрної політики, Міністерства освіти, великої кількості професорів трьох
університетів, близько 20 студентів, деякі з яких є випускниками українських
університетів та наразі навчаються за кордоном. Звичайно, зібрана інформація є
неповною та не обов’язково репрезентативною. Тим не менше, автори
дослідження повинні були будувати власний аналіз цієї на основі наявної
інформації та сподіваються, що висновки є загалом справедливими.

Важливість теми
7. Темп зростання аграрного сектору України відстає від свого потенціалу (див.
Рисунки 1 та 2, та Рисунки з 1 до 3 у Додатку). Врожайність в Україні знаходиться
у стані стагнації, у той час як у багатьох інших країнах врожайність зростає.
Передача технологій та оцінка нових технологій, що застосовують визнані на
міжнародному рівні сучасні методи, є незадовільними. Темпи зростання у
сільському господарстві, за виключенням виробництва зернових та олійних
культур є нижчими темпів зростання інших секторів економіки. Однак, очевидно,
що деякі складові виробничого сектору можуть бути дуже ефективними. Головною
проблемою є варіація між господарствами. Таблиця 1 та Рисунок 3 у Додатку
показують різницю у прибутках та втратах між господарствами та варіація рівнів
ефективності. Багато ферм можуть покращити свої показники, якщо вони
використають досвід управління на найкращих підприємствах країни. За умов
існування великої розбіжності у показниках діяльності господарств в Україні
середні значення мало про що говорять.
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8. Існує гіпотеза, що покращення вищої освіти та науки може допомогти скоротити
розрив між потенціальним та реальним виробництвом. Світова практика свідчить
про високий рівень віддачі від аграрних досліджень, оскільки вони наприклад
допомагають підвищити врожайність (див. Рисунок 3). Варто зазначити, що уряд
України ще у 1990х роках зрозумів необхідність заснування сильних
університетів,
орієнтованих
на
проведення
досліджень.
Передбачалася
диференціація університетів за результатами їх діяльності та надання статусу
«національні університети». На жаль, план не був втілений через розмитість
критеріїв та непрозорість процесу, що призвело до появи великої кількості
університетів зі статусом «національний».
9. Важливість досліджень може бути продемонстрована на прикладі Бразилії.
Бразилія схожа на Україну як країна, багата сільськогосподарськими ресурсами,
що змогла значно збільшити врожайність основних культур з 1972 року (див.
Таблицю 1). Впродовж цього періоду часу Бразилія постійно збільшувала витрати
на дослідження. У 1996 році витрати на дослідження у сільському господарстві
вже складали близько 1,70 дол. США на 100 дол. США отриманої у сільському
господарстві продукції. Слід зазначити, що індикатором ефективності роботи
господарств є не тільки і навіть не головним чином розмір врожайності, але рівень
витрат та потенціал їх скорочення з часом.
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10. Однак, порівняння рівнів віддачі від витрат на дослідження у сільському
господарстві (див. Таблицю 2) у різних країнах показує, що такі витрати самі по
собі не обов’язково призводять до збільшення врожайності. Існує велика
розбіжність між країнами у рівнях віддачі від інвестицій у дослідження.
Виявляється, що важливими факторами є організація сфери досліджень,
мотивація дослідників, взаємодія місцевої наукової спільноти з міжнародною.
Останнє є дуже важливим, оскільки допомагає визначити перспективні сфери
досліджень.
11. Покращення освіти та досліджень в Україні не обов’язково означає зростання
державних витрат. Насправді витрати на вищу освіту у сільському господарстві та
для досліджень у сільському господарстві України зростали з 2002 року (див.
Рисунки 5 та 6). Витрати на освіту у сільському господарстві як відсоток від ВВП у
сільському господарстві є на порядок вищими від таких витрат у Німеччині. Ці
дані ставлять під сумнів ефективність вищої освіти у сільському господарстві в
Україні.
12. Не зважаючи на значні витрати, існують певні ознаки того, що вища освіта та
дослідження у сільському господарстві не роблять недостатнього внеску у роботу
сектору аграрного бізнесу. Поки що аграрні економісти в Україні не дуже помітні
на міжнародній арені; вони не публікують свої роботи в міжнародних рейтингових
журналах та дуже рідко презентують свої роботи на міжнародних та європейських
конференціях (Див. Додаток 2, Рис. 5), вони лишаються відокремленими від
міжнародної дослідницької спільноти. Багато українських дослідників не говорять
чи не читають англійською; література англійською мовою у бібліотеках
зустрічається дуже рідко. Таким чином, ми цілком впевнені у тому, що освіта та
дослідження у сільському господарстві та в аграрній економіці зокрема можуть
бути ефективнішими. Існує нагальна потреба зосереджуватись у багатообіцяючих
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дослідницьких сферах та залучати вітчизняних дослідників до останніх тенденцій
технологічного розвитку у країнах-лідерах.
13. Реформи у вищій освіті сільського господарства в Україні продовжуються вже
багато років та значна кількість реформ знаходиться на стадії розгляду. Деякі з
цих реформ вже принесли позитивні результати, однак інші може, навіть,
затримали необхідний процес адаптації галузі. Крім цього, збільшення років
навчання у школі та значний спад кількості студентів в університетах, що
очікується впродовж найближчих років, створюють серйозні виклики для системи
вищої освіти у сільському господарстві. Зараз настає найкращий час для
дослідження тих реформ, що можуть бути найефективнішими для покращення
науки та освіти у сільському господарстві та в аграрній економіці зокрема. Досвід
інших країн може допомогти університетам України змінитися у правильному
напрямку.

Таблиця 1: Збільшення площ посівів основних культур (середні врожаї у
метричних тонах на гектар) у Бразилії, 1970-2002 рр.
1970

1980

1990

2000

2002

Кава

0,3

0,4

0,5

0,8

1,1

Цукрова
тростина

46,2

57,0

61,5

67,6

71,3

Соєві боби

1,1

1,7

1,7

2,4

2615,3

Помаранчі

15,3

18,9

19,1

24,9

22,4

Кукурудза

1,4

1,8

1,9

2,7

3,1

Джерело: Pardey P.G., J.M. Alston and R.R. Piggott, 2006, Agricultural R&D in the Developing World: Too Little,
Too Late? International Food Policy Research Institute, p. 265.
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Таблиця 2: Рівень віддачі від інвестицій в аграрну науку
Ставка прибутковості
Кількість
Середня
спостережень
(кількість)

Вибірка
Повна вибірка а
тільки наука
тільки дорадництво
дослідження
дорадництво
Усі спостереження
Вибірка для регресії
тільки дослідження
тільки дорадництво
дослідження
дорадництво
Усі спостереження
а

та

Мода

Медіана

Мінімум

Максимум

(відсотків)

1 144
80

99,6
84,6

46,0
47,0

48,0
62,9

-7,4
0

5 645
636

628

47,6

28,0

37,0

-100,0

430

1 852

81,3

40,0

44,3

-100,0

5 645

598
18

79,6
80,1

26,0
91,0

49,0
58,4

-7,4
1,3

910
350

512

46,6

28,0

36,0

-100,0

430

1 128

64,6

28,0

42,0

-100,0

910

б

та

Первісна повна вибірка включала 292 публікації, що містили інформацію про 1 886 спостережень. З них

9 публікацій не було враховано, оскільки вони замість повідомлень про окремі ставки прибутковості
мали такі результати як «>100 відсотків» чи «<0». В результаті цих виключень, було втрачено 32
спостереження. З тих 1 854, що залишились, два спостереження було виключено як надто сторонні (та
дуже впливові). Ці дві оцінки надавали результати 725,323 відсотків та 455,290 відсотків на рік.
б

Не враховує сторонні спостереження та спостереження, які не можуть використовуватись у регресії,

оскільки містять неповну інформацію про незалежну змінну. Див. текст.
Джерело: Alston, J., C. Chang-Kang, M.C. Marra, P.G. Pardey and T.J. Wyatt, 200, A. Meta-Analysis of Rates
of Return to Agricultural R&D. Ex. Pede Herculum. International Food Policy Research Institute, Washington,
D.C.
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Таблиця 3: Державні витрати на вищу освіту для усіх студентів, що
вивчають аграрні науки, в Україні та Німеччині
Країна

Рік

Загальні витрати
з
державного
бюджету
у
національній
валюті

Загальна
сума, євро

у %
ВВП

Україна

2002

439 млн. грн.

млн.

0,194 %

1,33 %

Україна

2003

505 млн. грн.

млн.

0,189 %

1,56 %

Україна

2004

626 млн. грн.

млн.

0,181 %

1,52 %

Україна

2005

863 млн. грн.

млн.

0,195 %

1,88 %

Україна

2006

1067 млн. грн.

млн.

0,196 %

2,25 %

Україна

2007

1390 млн. грн.

млн.

0,193 %

1,93 %

Україна

2008

1886 млн. грн.

87
євро
84
євро
95
євро
135
євро
168
євро
201
євро
245
євро

млн.

0,199 %

1,97 %

Німеччина

2004

281 млн. євро

млн.

0,012 %

1,00 %

Німеччина

2005

249 млн. євро

281
євро
249
євро

млн.

0,011 %

1,10 %

до

у % до
ВВП
аграрного
сектору

*Базові ресурси для освіти та наукових досліджень у сільському господарстві, лісовому господарстві та
харчовій промисловості.
Джерело: ІЕД, Національний банк України, Державний комітет статистики України, Федеральний комітет
статистики Німеччини.

Таблиця 4. Державні витрати на науку в сфері АПК в Україні
Країна

Рік

Загальні витрати
з
державного
бюджету

Загальна
сума, євро

у %
ВВП

Україна

2002

136 млн. грн.

млн.

0,060 %

0,413 %

Україна

2003

184 млн. грн.

млн.

0,069 %

0,569 %

Україна

2004

248 млн. грн.

млн.

0,072 %

0,604 %

Україна

2005

374 млн. грн.

млн.

0,085 %

0,815 %

Україна

2006

439 млн. грн.

млн.

0,081 %

0,927 %

Україна

2007

502 млн. грн.

млн.

0,070 %

0,697 %

Україна

2008

618 млн. грн.

27
євро
31
євро
38
євро
59
євро
69
євро
73
євро
80
євро

млн.

0,065 %

0,651 %

до

у % до
ВВП
аграрного
сектору

Джерело: ІЕД, Національний банк України, Державний комітет статистики України, Крамон-Таубадель/
Нів’євський (2008), власні розрахунки.
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Рисунок 5. Реальні державні витрати на аграрну науку у млн. грн у цінах
2002 року.
Джерело: Державний комітет статистики України.
Примітка: Номінальні витрати приведені до рівня 2002 року. Див. таблицю у Додатку

Рисунок 6. Реальні державні витрати на вищу аграрну освіту у млн. грн у
цінах 2002 року.
Джерело: Державний комітет статистики України.
Примітка: Номінальні витрати приведені до рівня 2002 року. Див. таблицю у Додатку.
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Вища освіта в аграрному секторі України
14. Термін «вища освіта» включає усі рівні освіти вище загальноосвітньої школи.
Організації, що залучені до надання вищої освіти, це університети, коледжі,
технікуми, інститути та академії, в першу чергу Національна Академія аграрних
наук. Кількість закладів вищої освіти та студентів в них в Україні значно зросла в
останні два десятиріччя (див. Таблицю 2 у Додатку). Ця сукупність закладів вищої
освіти є більшою, ніж в більшості інших країн.
15. В Україні вища освіта у сфері сільського господарства для студентів пропонується
у спеціальних університетах – окремо від слухачів інших спеціальснотей.
Більшість інших країн не розділяють ці сфери. Замість цього аграрна освіта
надається на факультетах, що спеціалізуються у сільськогосподарських науках,
які є частиною великих університетів. Перевагою цього є те, що існує можливість
кращого використання наявних ресурсів, оскільки деякі дисципліни можуть
викладатися студентам аграрного факультету та студентам інших факультетів
одночасно або одним і тим самим викладачем. Сильний та зростаючий
взаємозв'язок між аграрною економікою, загальною економікою та економікою
ресурсів дозволяє запропонувати загальні навчальні курси (напр., з теоретичних
та кількісних методів), а комісії з оцінки дипломних робіт часто складаються з
професорів, що викладають різні суміжні дисципліни. Перебування в одному
університеті з колегами, що роблять дослідження в інших сферах, сприяє
започаткуванню спільних дослідницьких програм. Ці програми можуть
об’єднувати різні дисципліни та запропонувати нові підходи розвитку знань.
16. В інших країнах університети загалом дотримуються нововведення Вільгельма
фон Гумбольдта: університетами мають бути організації, що одночасно
пропонують навчання та дослідження. Ідея полягає в тому, що основним
завданням університетів є не навчання сучасним знанням, а тренування студентів
тому, як створювати знання. Таким чином, навчання критичного мислення є
найважливішим завданням для університетів з високими стандартами. Система
вищої освіти в Україні не відповідє цій ідеї, а скоріше відображає систему
Радянського Союзу, де університети були в основному або навіть повністю
залучені до викладання, у той час як проведення досліджень було обов’язком
академій наук. Українські університети зазвичай розуміють себе як інститути, що
підтримують студентів у здобутті існуючих знань, замість тренування їх
особистого становлення та інновативного мислення.
17. В Україні працює 22 аграрних університети із загальною кількістю студентів 130
000 (станом на 2006 рік). Така кількість є занадто великою. Зазвичай кількість
студентів, що вивчають сільське господарство, в окремій державі залежить від
рівня доходу країни та ВВП, що створюється у сільському господарстві. Відповідно
до цього критерію, кількість студентів в Україні перевищує будь-яку прийняту
базу порівняння. Зіставимо, наприклад, кількість студентів, що вивчають аграрну
економіку з кількостю студентів, що вивчають загальну економіку. У 14 закладах,
що надають вищу освіту у сільському господарстві України, було 9 260 студентів,
які вивчали аграрну економіку. Того самого року було 25 150 випускниківекономістів в усіх інших інститутах, що пропонують загальну вищу економічну
освіту. Таким чином, частка випускників в аграрній економіці у частці випускників
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у загальній економіці склала 37 відсотків. Середня загальна кількість випускників
університетів Німеччини, що вивчали аграрну економіку, за період з 1992 до 2006
рік, становила лише 250 чоловік. Складно уявити, що сектор аграрного бізнесу
України пропонує стільки можливостей працевлаштування для такої кількості
випускників в аграрній економіці.
18. Аграрні університети відрізняються за розміром, організацією та ступенем
автономії. Національний університет біоресурсів і природокористування України
(НУБіП) є найбільшим, з близько 40 000 студентів. Він має значну кількість
власності, що включає 40 000 га землі, та адмініструє близько 10 навчальних та
дослідницьких інститутів у Києві, а також 12 вищих навчальних закладів в
регіонах, що включають коледжі та технікуми. Середній розмір решти
університетів не перевищує 4 000 студентів. Крім того, на відміну від інших
університетів він підпорядковується безпосередньо Кабінету Міністрів, у той час
як інші ВНЗ – Міністерству аграрної політики. НУБіП більш незалежний у прийнятті
рішень, ніж інші університети. Нещодавно відбулися значні зміни. НУБіП був
наданий статус «дослідницького та навчального університету» з метою посилення
дослідницької складової у цьому університеті. Усі інші аграрні університети мають
недостатні можливості для досліджень, або не мають їх взагалі. Багато невеликих
аграрних університетів в минулому були технікумами та були підвищені до рівня
університетів протягом останніх 15 років. В процесі підвищення їх статусу
дослідницькі потужності не бралися до уваги.
19. У порівнянні з іншими країнами, різниця між освітою в університетах, коледжах та
технікумах є значною. Студенти можуть переходити з одного закладу до іншого;
наприклад студенти, що не здавали вступні іспити до ВНЗ, але залишили школу
після 9 чи 10 класу для навчання в технікумі, можуть продовжити свою
бакалаврську освіту у коледжі чи університеті на третій рік після дворічного
навчання у технікумі. На відміну від інших країн, викладачами в українських ВНЗ
можуть бути спеціалісти того самого рівня, якому вони навчають студентів
(наприклад викладач із кваліфікацією магістра викладає у студентів, які
отримають рівень магістра після закінчення навчального закладу). Така ситуація
не можлива наприклад у Німеччині, де вимоги до викладання у вищих навчальних
закладах відрізняються: ті, хто бажають викладати в коледжі повинні мати
диплом кандидата наук (подібно до доктора у Німеччині) та додатково повинні
пропрацювати у бізнесі щонайменше 5 років.
20. Формально Україна прийняла Болонську схему організації освіти підготовки
бакалаврів та магістрів. Однак, на практиці гармонізація ще не проведена
остаточно, не беручи до уваги формально підписаних документів. Це частково
пов’язано з кількістю років навчання. У той час як у Німечинні студенти
складають вступні іспити або проходять співбесіду на основі шкільних знань до
вузів після хоча б 12 чи 13 років навчання, українські студенти донедавна
закінчували школу після 10 років навчання. Продовжується поступове збільшення
років навчання з 10 до 12, однак дотепер українські студенти в основному є
молодшими. Німецькі студенти починають навчатися в університетах у
середньому у віці 21 року (не всім з них вдається закінчити вищу школу впродовж
мінімальної кількості років, так декому з них доводиться працювати або йти до
армії). Натомість студенти в Україні закінчують школу у віці 17 років та можуть
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отримати ступінь бакалавра у віці 20-21 рік. Чим старшими є студенти, що щойно
вступили до університетів та коледжів в інших країнах, тим вищими вважаються
стандарти знань, що вони отримають. Молодий вік студентів, що вступають до
вузів, ймовірно має інший негативний опосередкований вплив. Студенти в цьому
віці можуть не знати напевне, що вони хочуть вивчати, та обирають напрям
навчання за порадою батьків. Пізніше вони можуть зрозуміти, що обраний
предмет не відповідає їх таланту чи вибору, що може позначитися гірших
перспективах на ринку праці.
21. Більш важливим за формальне прийняття Болонської угоди є гармонізація змісту
навчальних програм. За прикладом європейських вузів українські аграрні
університети формально прийняли бальну систему оцінування та вимагають від
студентів таку ж саму кількість балів для отримання ступеня бакалавру, як і інші
європейські країни, що використовують цю систему. Однак є суттєва різниця між
країнами. Різними є вік студентів, що вступають до вузів, та кількість років
навчання у школі. Однак найголовніше те, що зміст лекцій абсолютно різний. Це
особливо відчутно у випадку з курсами аграрної економіки. Деякі університети,
зокрема НУБіП та Білоцерківський, запровадили кооперацію у викладанні з
іноземними інститутами. Однак, їх партнери часто не є найкращими
університетами з високими стандартами освіти, а є німецькими Fachhochschulen,
що відповідають рівню коледжів. Таким чином, імпортований стандарт не завжди
відповідає тому рівню, якого прагне Україна.
22. Особливістю українських університетів, що викривлює систему мотивації, є їх
фінансування. Університети України мають три чи чотири напрямки фінансування.
Основна частина бюджетних коштів призначається для освіти так званих
студентів-бюджетників (студентів за держзамовленням). Держава збирає
інформацію по областях та прогнозує потребу в академічному персоналі для
конкретних сфер. Базуючись на цій інформації, держава розподіляє загальну
кількість студентів за окремими університетами та коледжами. Студенти, які
зараховуються за держзамовленням, не мають платити за навчання та отримують
стипендію. Вузи повинні забезпечувати державу освіченими фахівціями. В цьому
випадку, студенти повинні підписати контракт, який зобов’язує їх відпрацювати
три роки на державу на державному підприємстві або в державному секторі.
23. Інша частина бюджету формується за рахунок надходжень від так званих
студентів контракту. Ці студенти мають сплачувати внески та очікувати
отримання диплому відповідно до часу, визначеного програмою. Декларується,
що розмір внесків розраховується на основі витрат. Однак, середня сума витрат
на студента знижується із зростанням кількості студентів. Якщо вузам
дозволяється розрахувати середні витрати на студентів бюджету за умови
відсутності студентів контракту, вони б мали знизити плату для додаткових
студентів контракту. Насправді студенти контракту мають сплачувати більше, ніж
потрібно для покриття граничних витрат. Таким чином, вузи зацікавлені у
залученні студентів контракту. Отриманий дохід може використовуватись на
покращення обладнання та приміщень. Загалом, вузи знаходяться у позиції
покупця: cукупний попит для отримання офіційної освіти перевищує можливості
університетів, принаймні у сфері сільського господарства. Однак протягом
найближчого часу очікуються серйозні зміни. Суттєва зміна відбудеться у 2012
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році, коли кількість років навчання у школі збільшиться з 11 до 12. Університети
можуть постраждати від значного скорочення фінансуваня через меншу кількість
абітурієнтів. Довгострокове зниження кількості студентів через зміну їх
пріоритетів чи фінансових труднощів загострить фінансові проблеми в
університетах. Таким чином,
саме зараз настав вдалий час для перегляду
поточної системи фінансування вищої освіти.
24. Третя частина доходу для деяких університетів формується за рахунок проектних
коштів. Кабінет Міністрів, міністерства (зокрема Міністерство аграрної політики)
чи приватний сектор фінансують дослідницькі проекти, більшість компаній в
такому випадку декларуються як спонсори. Тому ці проекти в основному
стосуються прикладних досліджень; у випадку аграрної політики, дослідження
можуть допомогти політикам полегшити процес прийняття рішень. Однак такий
вид досліджень не підходить для стимулювання політичних дебатів, або критичної
оцінки минулих політичних рішень чи проведення належного аналізу поточної
політики, якщо в цьому не зацікавлений замовник.
25. Четверта частина фінансування надходить від доходу, що можна отримати від
«власного» майна, яке насправді є державним, але утримується університетами
чи Академією аграрних наук без значного втручання держави у користування
цією власністю. Дохід, що отримується з цього джерела, може бути досить
значним. Академія аграрних наук має у своєму розпорядженні 400 000 га землі, а
НУБіП «володіє» близько 40 000 га.
26. Правила, що діють в українських університетах,
сприяють відокремленню
наукової спільноти України від міжнародної. Результати діяльності академічного
персоналу оцінюються тільки за кількістю публікацій українською мовою. В
авторизованих виданнях не застосовується система подвійної перевірки "всліпу",
яка є поширеною практикою в інших країнах. Крім цього, публікації іншими
мовами, зокрема англійською, не включаються до списку публікацій, що є
необхідними для просування в академічній кар’єрі. Не дивно, що українські
аграрні економісти не мають стимулу для міжнародних публікацій. Обрані критерії
розвитку
в
академічній
кар’єрі
гальмують
процес
інтернаціоналізації
співробітників. Міжнародні наукові ступені українських та іноземних науковців,
які мають бажання приєднатися до університетської системи України, не
визнаються в Україні. Визнання міжнародних ступенів є загалом можливим, однак
занадто клопітким. Може вимагатись переклад дисертації або розширеного
резюме та додатково декілька публікацій українською мовою. У всякому разі,
процес потребує тривалого часу та зовсім не заохочує повертатися молодих
українців, які мають міжнародні ступені. Таким чином, не дивлячись на наявність
формальної міжнародної співпраці, університети є досить закритими для інших
країн світу.
27. Українські університети, на відміну від університетів багатьох інших країн, мають
систему просування в академічній кар’єрі для молодих дослідників та персоналу,
яка допомагає збудувати кар’єру у тому ж самому університеті, де вони починали
навчатися. Став нормою той факт, що науковці отримують ступінь кандидата та
доктора, а також підвищуються до рівня професорів у тому ж самому університеті.
28. Академічний персонал університетів, коледжів та Академії аграрних наук має
виходити на пенсію у тому ж самому віці, що й інші працівники в Україні. Однак їм
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дозволяється продовжувати викладати на основі річних контрактів, за якими вони
додатково до пенсії отримують повну зарплатню. Таким чином, у середньому,
професори є людьми дуже похилого віку (див. Рисунок 4 у Додатку).
29. На відміну від аналогічних установ інших країн, Академія аграрних наук відіграє
важливу роль в українській системі вищої освіти та науки. Головним чином,
Академія займається дослідженнями, однак вона також пропонує підготовку для
отримання дипломів кандидатів (PhD) та докторів наук (Habilitation). Академія має
спеціальний статус, який надає їй широкі права та можливість сплачувати вищу
зарплатню, ніж в університетах. Доходи від продажу активів, що списуються з її
балансу, можуть бути використані для підвищення зарплатні.
30. Винагорода академічного персоналу, який працює в системі вищої освіти в
Україні, відрізняється за способом фінансування від подібних систем інших країн.
По-перше, зарплати в національних університетах та Академії є на 50 чи 60
відсотків вищими, ніж в інших організаціях. По-друге, академічному персоналу,
який наймається спеціалізованими установами, дозволяється мати більше одного
місця роботи. Таким чином, професор може викладати у декількох університетах.
По-третє, дослідницькі фонди, що призначаються для університетів, можуть
здебільшого використовуватися для підвищення зарплат співробітникам, які
працюють в одному університеті на постійній основі.
31. Міністерство освіти та науки відіграє важливу роль в управлінні системою вищої
освіти в Україні. Міністерство освіти та науки відповідає за затвердження програм,
які впроваджуються по всій країні. Крім того, міністерство рекомендує книги та
замовляє видання підручників. Таким чином, університети та викладачі, що
читають лекції, мають дуже обмежену свободу дій щодо визначення програми та
змісту викладання.
32. Провідну роль щодо визначення кількості студентів «державного замовлення» та
дослідницьких тем, а також розподілення фінансування для досліджень відіграє
Міністерство аграрної політики. Таким чином, Міністерство аграрної політики
опосередковано встановлює програму досліджень та вирішує питання про
підвищення винагород окремим дослідникам.
33. Організація університетів має ієрархічну структуру. Ректори обираються на один
термін, однак, як правило, переобираються на наступний термін.
34. В багатьох інтерв’ю зі студентами, випускники та працівники університетів
зазначили, що корупція є актуальною темою (див. Додаток 3). Вона починається з
подачі документів для вступу та закінчується оцінкою знань та видачею дипломів.
Часто студенти не виконують домашні завдання, презентації та дипломні роботи
самостійно. В кожному університетському містечку є теперішні студенти та
випускники, що зробили бізнес на написанні академічних робіт на замовлення. У
Києві такі пропозиції розповсюджуються на багатьох станціях метро. Існують
навіть декілька офісів, які публічно пропонують готові дипломи про вищу освіту.
Однак, є і позитив. Нещодавно введене національне незалежне тестування, яке
збільшило прозорість при втупі до ВНЗ шляхом публікації даних в Інтернеті, що є
значним кроком у боротьбі з корупцією.
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Організаційні й інституційні недоліки та рекомендації
35. Організація вищої освіти в Україні є занадто об’ємною у порівнянні з іншими
країнами. Існує дуже багато організацій та дуже багато студентів; освіта, що
пропонується різними окремим організаціями дуже відрізняється за своїм рівнем.
Виявляється, що перші 20 років перехідного періоду дозволили сектору освіти
зрости більше, ніж потрібно (див. Таблицю 2 у Додатку). Виявилося, що на
зарахування до навчання в аграрних університетах дуже впливали сильне
поширення загального притоку студентів для навчання в університетах та
коледжах та обмежені можливості вступу до не аграрних університетів. Це
припущення зроблене на основі інформації, отриманої з анкетування студентів
(див. Додаток 4). Високий відсоток студентів планують продовжувати вищу освіту
за іншими дисциплінами після випуску з аграрних університетів.
36. Дуже сумнівним є той факт, чи слід надавати статус університету організації, що
зовсім не проводить досліджень або проводить їх лише на назначному рівні. Крім
того, виникає питання, чи мають такі частини університетів як технікуми, що
надають нижчий рівень освіти, бути частинами університету. Більш однорідні
організації дозволяють краще визначити критерій для персоналу та студентів. У
той час як викладачі університетів мають відповідати найвищим критеріям,
включаючи докторський ступінь та наявність публікацій, викладачі коледжів, які
лише надають ступінь бакалаврів, чи вчителі у технікумах повинні мати декілька
років досвіду практичної роботи в бізнесі чи управлінні.
Рекомендація 1: Слід розробити нову організаційну структуру освіти у
сільському господарстві. Крім того, необхідно зменшити існуючу кількість вузів.
Налічується забагато організацій (вузів), та кілька університетів, що пропонують
освіту, що не має відношення до сільського господарства (наприклад, у
лінгвістиці чи юриспруденції), та рівень освіти є набагато нижчим за рівень освіти
в університетах інших країн. Нові організаційні одиниці мають бути більш
однорідними, ніж зараз. Кваліфікація викладачів має краще відповідати специфіці
освіти, що вимагається. Професори університетів повинні мати ступені докторів
наук (Habilitation) чи їх еквівалент, а також багато публікацій. Викладачі коледжів
та технікумів повинні мати ступені кандидатів наук та досвід у декілька років
практичної роботи у бізнесі чи адмініструванні.
37. Система вищої освіти в Україні страждає від організаційної спадщини, що їй
дісталась від радянської системи. Діє сувора ієрархічна структура. Домінуючий
вплив Міністерства освіти та науки на визначення програми, змісту викладання
окремих дисциплін та рекомендацій щодо використання окремих підручників
уповільнює введення інновацій до навчального процесу. Домінуючий вплив
Міністерства аграрної політики у визначення тем досліджень підриває творчі
здібності та винахідливість дослідників. Поточна організаційна структура в
університетах робить внесок у рух організацій, що надають вищу аграрну освіту
за інерцією. Це також робить внесок у відокремлення української дослідницької
спільноти від міжнародної.
Рекомендація 2: Поточна тенденція до забезпечення більшої автономії
«реальним університетам», тобто тим університетам, які залучені до викладання
та досліджень, має продовжуватись. Однак, ширша автономія для університетів
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вимагає перегляду внутрішніх правил. Університетам слід дозволити визначати
кваліфікацію свого персоналу та розробляти власні програми.
38. Виразний недолік системи вищої освіти в Україні – це переважне розділення сфер
освіти і науки. Цей недолік був помічений, тому нове визначення статусу НУБіП як
університету, що об’єднує проведення досліджень та надання освіти, є кроком у
правильному напрямку. Стосовно освіти, основним завданням університету є
перетворення молоді в інноваційних дослідників з критичним мисленням, які
зможуть створювати нові знання для, подолання практичних проблем на основі
сучасної наукової методології.
39. Організаційна структура аграрних університетів та їх зв'язок з Міністерством
аграрної політики підсилює консервативну тенденцію, властиву великим і старим
організаціям. Аграрні університети в Україні є підзвітними Міністерству аграрної
політики, за винятком НУБіП, що підпорядковується Кабінету Міністрів.
Університетам, схоже, до вподоби така система взаємовідносин, оскільки вони не
конкурують за ресурси з іншими факультетами у повноцінних університетах, які
включають більшість предметів. Крім того, зв’язок з Міністерством аграрної
політики теж має свої переваги: фінансування проектів, що є основним джерелом
фінансування, переважно надходить з Міністерства аграрної політики. Таким
чином, міністерство може розглядати аграрні університети в широкому смислі як
відгалуджені структурні одиниці міністерства. Це має важливі наслідки для
досліджень в галузі економіки сільського господарства. Міністерство аграрної
політики в основному схавлюватиме ті дослідження, які спрямовані на підтримку
нинішньої політики і навряд чи фінансуватиме проекти, що критикують теперішню
систему і представляють політичні альтернативи. Таким чином, творчі
дослідження у сфері аналізу політики будуть нівелюватися, що звичайно
відповідає інтересам урядовців та адміністрації. Це також підтримує нинішню
структуру університетів, оскільки здійснюється в інтересах консервативних груп,
які складають більшість в старих організаціях.
40. Нинішня система є недостаньою для створення справжнього науково-дослідного
потенціалу в сільському господарстві. Оскільки дослідження проводяться в
основному за рахунок Міністерства аграрної політики, це призводить до надання
переваги
прикладним
дослідженням
і,
як
правило,
до
зменшення
фундаментальних досліджень, що часто є результатом прикладних досліджень
найближчих років.
41. Такий механізм фінансування посилює ізоляцію української аграрної науки від
міжнародного співтовариства. Внесок українських економістів-аграрників на
міжнародних конференціях, є досить незначним (Див. Додаток. Рис.).
Український дослідник не має стимулу слідувати міжнародним програмам
досліджень і мати доступ до міжнародного дослідницького співтовариства.
Студент має найкращі перспективи тоді, коли він намагається поліпшити свої
відносини з керівництвом університету.
42. Нинішня система фінансування не здатна підвищити успішність в вузах.
Виконуючи положення про розподіл студентів-бюджетників, університети мають
підготувати певну кількість студентів строго протягом часу, відведеного
відповідними навчальними програмами. Таким чином, університети повинні
остерігатися того, що деякі студенти не здадуть випускний іспит. Наступний
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взаємозв'язок, який скоріше за все знижує стандарти освіти, пов’язаний з
існуванням так званих студентів-контрактників. Студенти-контрактники потрібні
багатьом університетам, для можливості фінансування інвестицій та матеріалів,
що необхідні для роботи в університетах. Зрозуміло, що студенти, які платять,
планують завершити навчання протягом терміну, передбаченого конкретною
програмою. Якщо певний університет не відповідає очікуванням студента,
швидше за все, він набире меншу кількість зарахованих студентів-контрактників у
наступні роки. Отже існує стимул не робити іспити надто вимогливими.
43. Ідея заздалегідь визначеної кількості випускників побудована на передбачених
можливостях працевлаштування, що не є роллю держави в ринковій економіці.
Про те, наскільки недоречними є дані прогнози, свідчить число тих випускників у
галузі сільського господарства, які фактично виконують зобов'язання
відпрацювання, взяті студентами під час зарахування на навчання на бюджетній
основі. Доступної офіційної статистики про це немає, але інтерв'ю зі студентами
показали - далеко не всі з них очікують знайти роботу у сфері сільського
господарства. Насправді більшість з них планують продовжити навчання в інших
галузях. Немає системи управління в умовах ринкової економіки, що в змозі
передбачити необхідну кількість альтернативних робочих місць.
Рекомендація 3: Критерії розподілу бюджетних коштів серед інститутів вищої
освіти мають бути змінені. Розподіл бюджетних коштів на основі кількості
студентів державного замовлення є рудиментом радянських часів і не повинен
застосовуватися надалі. Основним джерелом фінансування вищої освіти повинні
бути бюджетні кошти. Виділений бюджет повинен дозволяти навчати відповідну
кількість студентів і проводити дослідження, якщо це науково-дослідний
університет. Звичний розмір бюджету можна доповнювати за рахунок отримання
університетом грантів на конкурсній основі на конкретні дослідницькі проекти.
44. Університети знаходяться під тиском необхідності зміни навчальних програм з
окремих предметів. Оскільки тривалість навчання в школі зросла з 10 до 12 років,
студенти вступатимуть до університету, можливо, з вищим рівнем знань. Таким
чином, можна розглядати скасування або скорочення вступної частини програми
бакалаврату, "гуманітарного циклу", що нараховує більше 30 навчальних годин
або більше одного семестру. Цей і додатково відведений час може бути
використано для поліпшення загальної економічної підготовки студентів. Сучасні
навчальні програми – загальні, з одного боку, оскільки вони включають
гуманітарний цикл, але вони занадто вузькі у спеціалізації в економічній галузі.
Дивись, наприклад, навчальні програми, спеціалізації «Економіка птахівництва» у
Додатку 5.
Рекомендація 4: Рекомендується
переглянути навчальні програми
в
університетах та коледжах, оскільки термін навчання в школі був збільшений з 10
до 12 років, а дана программа у сфері економіки сільського господарства дуже
вузька. Слід зосередити увагу на вдосконаленні методів економічного мислення
шляхом підготовки критичного мислення студентів. Навчання спеціалізації має
починатися тільки після достатньої економічної підготовки.
45. Якість освіти може покращитися за наявності правильних стимулів. Багато
іноземних
університетів
допускають
можливість
анонімного
оцінювання
викладачів студентами. Студенти отримують особливий номер, доступ до

16

стандартної анкети й оцінюють якість викладання лекцій та виконання обов’язків
викладачем. Важливо те, щоб результати оцінювання в певному вигляді були
доступними для громадськості. Один з варіантів - надіслати анкету до деканату,
де порівнюються індивідуальні анкети і складається рейтинг викладачів.
Результати рейтингу і докладна інформація про анкету направляються
відповідному викладачу. Можна припустити, що дана інформація матиме
позитивний вплив на якість навчання, як це було в інших країнах. Деякі
університети, наприклад, в м.Кіль (Німеччина), беруть до уваги результати
оцінювання при розподілі коштів між професорами. Ті, хто отримує найнижчий
рейтинг, отримують меншу частину виділених коштів. Досвід показав, що даний
захід має значний вплив на якість викладання. Крім того, рейтинг може
використовуватися для прийняття рішення про продовження контракту
професорів-пенсіонерів.
Рекомендація 5: Університети повинні запровадити анонімну систему
оцінювання викладачів, результати якого мають бути частково доступними для
громадськості. Рейтинг викладачів повинен мати вплив на продовження
контрактів або на виділення коштів, і на рішення про продовження контракту
професорів-пенсіонерів.
46. Здебільшого спостерігається така практика: професори університету мають не
одну роботу і / або приймають участь в науково-дослідних проектах на
замовлення Міністерства аграрної політики за додаткову плату. Таким чином,
фінансування наукових досліджень не може призвести до залучення додаткових
наукових співробітників. Ситуація, ймовірно, зміниться в майбутньому; професори
в університетах, що надають освітницькі та дослідницькі послуги, зобов'язані
викладати і займатися науковими дослідженнями. Отже, вони не повинні
отримувати доплату за такі дослідження. Крім того, теперішню практику
фінансування науково-дослідних проектів міністерством можна відмінити,
натомість збільшити бюджет в порівнянні з минулим, збільшений рівень
бюджетних коштів дозволить розширити штат. Теми досліджень можуть вільно
обиратися дослідниками університетів. З метою зацікавлення, цілком можливо,
необхідно буде збільшити заробітну плату профессорам науково-дослідних
університетів. Додаткові кошти можна вивільнити за рахунок зменшення штату та
скорочення кількості університетів, та за рахунок скорочення фінансування
досліджень на замовлення міністерства, та спрямувати на збільшення заробітної
плати нещодавно прийнятих та вже працюючих професорів.
Рекомендація 6: Нинішня практика, що дозволяє мати більш ніж одну роботу
або отримувати додаткову оплату за науково-дослідні проекти має бути
припинена. Натомість, зарплата нещодавно найнятих професорів в науководослідний університет має збільшитися з метою забезпечення привабливості
даних позицій.
47. Сьогодні студенти відбираються на основі єдиного національного незалежного
тестування, приймаючи до уваги певні привілеї для окремих студентів. Деякі з
цих студентів не підготовлені до вивчення економіки сільського господарства.
Більшість студентів не мають відповідних знань математики і англійської мови.
Достатній рівень знань з цих двох предметів є необхідною умовою високого рівня
освіти в економіці сільського господарства.
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48. Особливою проблемою є і буде в майбутньому прийняття студентів з технікумів до
університетів. Ці студенти навчалися дев'ять років в школі і продовжили навчання
в технікумі, що дає більш практичні знання, ніж в університетах. Тим не менше, ці
студенти можуть закінчити технікум після двох років навчання і продовжувати
освіту в університеті з третього курсу. Дійсно, за даними Міністерства освіти,
планується, що 75 відсотків студентів вищих навчальних закладів в галузі
сільського господарства прийде в університет після технікуму. Очевидно, що ці
студенти не мають достатнього рівня знань з математики та англійської мови, в
порівнянні з тими, хто закінчив школу після 12 років навчання.
Рекомендація 7: Зарахування студентів на напрямок навчання з економіки
сільського господарства має базуватися на результатах єдиного національного
тестування, крім того студенти повинні мати достатні знання з математики та
англійської мови. Рівень володіння мовою може визначатися національним
тестуванням або міжнародним тестуванням мови, наприклад, за допомогою тесту
TOEFL 550. Студенти, що мають бажання перейти з технікуму до університету і
отримати ступінь бакалавра з економіки сільського господарства повинні також
складати тест на знання математики та англійської мови.
49. Потенційні роботодавці скаржаться, що випускники не достатньо підготовлені і є
необхідність додаткового навчання на роботі. Виходить, що ретельніший відбір
студентів і вищий рівень освіти можуть поліпшити ситуацію. Відбір нових
студентів може залежати від типу університету - науково-дослідний чи лише
освітній університет. Незалежно від того, де студенти подають заяву на місце за
напрямком економіка сільського господарства, вони повинні мати стаж роботи в
агробізнесі не менше 4-6 місяців. Вузи повинні нести відповідальність за
встановлення контактів з потенційними роботодавцями. Студенти повинні
обов’язково
написати звіт про практику. Звичайно, стажування вже
впроваджене, проте не так давно і, крім того, воно не є обов’язковим, студенти не
зобов’зані звітувати за результатами стажування. Вимога щодо стажування перед
початком навчання допоможе студентам пов'язати теоретичні знання в
університетах з практичними. Крім того, деякі студенти матимуть уявлення про те,
чи відповідає вивчення сільського господарства та економіки сільського
господарства їх власним уподобанням та здібностям. Потенційні роботодавці
будуть мати можливість дізнатися про готовність і здібності студентів до роботи в
агропромисловому секторі, таким чином, вони зменшать трансакційні витрати
щодо найму нових випускників. Університети могли б поліпшити зв’язок з
аграрними
підприємствами
шляхом
проведення
регулярних
щорічних
конференцій, де вони надаватимуть результати досліджень, які можуть бути
цікавими для агропромислового сектору.
Рекомендація 8: Студенти, що вступають на напрямок підготовки у сфері
сільського господарства та економіки сільського господарства мають пройти
практику в сільскогосподарських підприємствах до вступу в університет. Вузи
повинні нести відповідальність за забезпечення кадрів перед компаніями чи
урядом, які готові запропонувати стажування. Університети повинні проводити
щорічні конференції для аудиторії людей, що працюють у сфері аграрного
виробництва. Теми конференцій повинні відповідати результатам досліджень, які
можуть бути цікавими для представників АПК.
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50. Університети в Україні, в основному, використовують систему заохочення, що
направлена всередину - як у закритій економіці. Внаслідок цього, система вищої
освіти не відкрита для решти світу і до змін. Система заохочення в університетах
аналогічна системі будь-якого закладу управління. Зрозумілі критерії визначені
для кожного зі щаблів в ієрархії. Ці критерії включають публікацію в певних
українських журналах, українських книгах, підручниках, що написані українською
мовою. Для українців, які отримали освіту за кордоном і публікувалися в
найкращих всесвітньо відомих журналах, працевлаштування в будь-якому
українському університеті буде проблематичним. Звичайно, залишається
можливість отримати ступінь, визнаний в Україні, однак цей процес забирає
багато часу і ресурсів, і звичайно, не всі досягають успіху. Цілком можливо, що
претендент повинен перекласти власну дисертацію, яка, можливо, написана
англійською мовою, на українську. Крім того, йому можуть запропонувати
опублікуватися українською мовою в акредитованих виданнях. Зрештою,
дисертацію критично вивчають українські професори. Отже, інеземцям або навіть,
українцям з отриманим ступенем вченого за кордоном, дуже важко стати членом
професорського складу в українському університеті. Дана система практично
усюди закрита для інших університетів світу. Крім того, деякі університети
занадто слабко (якщо взагалі) – відчувають конкуренцію за кращих студентів,
дослідників і викладачів, з боку інших університетів в Україні. Підтримка окремих
співробітників, залежить насамперед від ефективності їхньої роботи, що
визначається за певними критеріями. Працівник буде заохочуватися, якщо
створено нову посаду або є вакантне місце, така нова позиція має бути
анонсована і претендентами на місце можуть бути кандидати з інших
університетів. Однак, у реальності посаду отримає кандидат, що працює в даному
університеті. Отже, просування до найвищої посади професора, отримують
співробітники, що отримали повну освіту та пропрацювали в одному і тому ж
університеті. Світовий досвід показує, що такі процеси не сприяють академічному
розвитку університетів. Недоліки такої практики становлять особливу загорозу
для сфери наукових досліджень та навчання, у той час, коли економіка сільського
господарства здійснює перехід від соціалістичної системи до ринкової економіки
та вимагає суттєвих змін у визначенні тематики досліджень та методів, що
застосовуються у дослідженнях. Слід зазначити, що багато університетів в Європі
мають вакантні місця наукових співробітників і готові наймати на роботу
іноземців. Безумовно, кваліфікація має ретельно вивчатися.
Рекомендація 9: Перешкоди для отримання доступу до української системи
освіти для тих, хто отримав вчений ступінь за кордоном, мають бути усунуті.
Ступені, отримані в іноземних університетах з відповідним статусом, мають
визнаватися після проходження короткої формальної процедури. Претендент на
посаду з іншого університету (закордонного чи місцевого) повинен мати переваги
над претендентами з цього ж університету. Дозволяти вийнятки можна у разі
суттєвої переваги претендента з університету, що оголосив набір на робочі місця.
51. Негативні наслідки нинішньої ситуації можна буде зменшити, якщо повноваження
ректора і деканів, будуть обмежені двома термінами, кожен не більше 4 - 5 років і
якщо працівники будуть обиратися членами ради університету, до якої входять
викладачі, науковці та студенти. Така система відбору та ротації дозволить
зменшити негативні наслідки існуючої структури.
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Рекомендація 10: Дефакто тривалі терміни перебування на керівних посадах в
університетах повинні бути скасовані на користь принципу ротації.
52. Рішення про створення науково-дослідних університетів в Україні відповідає
принципам адаптації українських університетів до системи, яка використовується
в інших країнах, різке встановлення нової системи може бути ризикованим. Нові
науково-дослідні університети, безумовно, потребують нових працівників, що
приділяють більше уваги дослідженням, ніж це робили їхні колеги в минулому.
Однак, ймовірно, що достатньої кількості дослідників в країні просто немає. Таким
чином, перехід до нової структури повинен бути повільнішим і залежати від
наявних кваліфікованих нових співробітників. Вимоги для нових співробітників
повинні бути чітко визначені. Що стосується економіки сільського господарства,
критеріями (окрім наукового ступеня) повинні бути
підтверджені знання
англійської мови та принаймні одна публікація англійською мовою або виступ з
презентацією на англійській мові на міжнародній конференції. Вимога щодо
англійської мови необхідна, оскільки більшість міжнародних публікацій з
економіки сільського господарства написані англійською мовою. Якщо українські
університети прагнуть бути одними із лідерів на міжнародному рівні, новий
викладацький склад повинен володіти англійською мовою.
Рекомендація 11: Перехід до системи науково-дослідних університетів повинен
бути поступовим, що залежить від кількості нового найманого персоналу. Знання
англійської мови, публікації англійською або презентація робіт на міжнародних
конференціях англійською мовою, повинні бути додатковим критерієм до критерію
відмінної якості досліджень в обраній сфері.
53. Релгаменти, що регулюють викладання після досягнення пенсійного віку
підтримують консервативні погляди університетів. Існує суттєва мотивація для
продовження викладання після досягнення пенсійного віку. Звичайно, вік не є
надійним показником здатності людини навчати і займатися дослідженнями.
Проте, в середньому здатність людини викладати і займатися дослідженнями
знижується після досягнення пенсійного віку. Крім того, на сьогодні потреба в
зміні поколінь у сфері викладання і проведення досліджень є особливо
актуальною, оскільки середовище суттєво змінилося. Тому, викладачам яким
зараз по 65 років, на початку перехідного періоду було по 45 років, тобто
отримана освіта і їх становлення відбувалося виключно за радянських часів.
54. Негативні наслідки можуть бути ще більш значними, якщо існує необхідність у
нових методах викладання і дослідження в специфічних галузях таких як
економіка сільського господарства. Затримка фактичного виходу на пенсію
професора зменшує шанси для молодого покоління і призупиняє процес
перебудови університетів відповідно до світових стандартів.
Рекомендація 12: Продовження терміну викладання після
пенсійного віку має бути виключенням, а не нормою, як зараз.

досягнення

Організація та інституційні рамки системи досліджень при
Національній академії аграрних наук
55. Національна Академія Аграрних Наук – організація, створена в радянські часи.
Навчання в університетах було відокремлене від
наукових досліджень в
академіях. Таким чином, Академія Аграрних Наук є основним науково-дослідним
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інститутом, де навчаються лише кандидати та аспіранти. Академія Аграрних Наук
має статус в повній відповідності з іншими академіями України. Окрім проведення
досліджень Академія здійснює управління великим комплексом майна, що
належить державі і отримує регулярні бюджетні асигнування для фінансування
своїх співробітників. Крім того, академії отримують кошти від міністерств для
роботи над дослідницькими проектами. Навіть у випадку цілковитої залежності
від доходів від державної власності і державного бюджетного асигнування
Академії є повністю автономними. Не проводиться жодного незалежного аудиту та
державного контролю. Академії мають статус національних і можуть вирішувати
самостійно, як використовувати бюджет. "В Росії неконтрольовані витрати
бюджету Академії Ннаук стали причиною фундаментальних реформ. Сьогодні
Академія позбавлена привілеїв самоврядування". (Олеся Остафєва, Kyiv Weekly,
Nr. 17, 14-20 травня, 2008, стор 11). Академія Аграрних наук включає 340
інститутів та дослідних господарств, з них 5 національних наукових центрів, 52
науково-дослідних інститути і більш ніж 200 дослідних господарств. Одним з її
підрозділів є Інститут аграрної економіки, що проводить дослідження в галузі
сільського господарства. За словами директора інституту, завдання інституту
полягає у підготовці рекомендацій для Уряду. Тобто, Інститут повинен
зосереджувати увагу на прикладних дослідженнях. Однак Інститут також бере
участь у вищій аграрній освіті, як і інші підрозділи Академії. Він пропонує
навчання для аспірантів (PhD) та докторантів.
56. Можливо, настав зручний час для перегляду структури, ступеню незалежності і
завданнь НААН і, зокрема, Інституту аграрної економіки. Оскільки уряд вирішив
створити «науково-дослідні університети», потреба в дослідженнях Академії може
бути переглянута. Уряд прагне мати науково-дослідні інститути, що
підпорядковуватимуться міністерствам і виконувати прикладні дослідження на
замовлення міністерств. Завдання полягатиме в сприянні політиці шляхом
надання інформації, заснованої на результатах досліджень. Приймаючи дану ідею,
треба запитати про доцільність існування такої кількості інститутів та способу їх
організації.
По-перше,
інститути
не
повинні
бути
автономними,
а
підпорядковуватися відповідним міністерствам. Нова структура допускатиме, що
інститути, які належать до академій та будуть необхідними, у майбутньому можуть
стати урядовими організаціями, що повинні функціонувати на демократичних
засадах контролю, як інші органи влади. По-друге, може постати питання про те,
чи нові визначені завдання сумісні з залученням інститутів до вищої освіти.
Інститути прикладних досліджень не мають права випускати кандидатів або
докторів наук в інших країнах. Основним аргументом є те, що кандидати і доктори
наук мають отримати освіту не лише з прикладних досліджень, а й з
фундаменальних досліджень.
57. Незалежно від остаточного рішення щодо ролі інститутів Академії аграрних наук,
нинішній стан науки в сільському господарстві не відповідає потребам країни.
Здається, що організація Академії з довічним членством і кооптацією нових членів
не підтримує зміни і адаптацію до нових потреб.
Рекомендація 13: Сучасну структуру інститутів, що належать до Академії
аграрних наук, необхідно переглянути. Потрібно оцінити, які дослідження дійсно
необхідні під керівництвом уряду і якою має бути організація цих досліджень.
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Нещодавно
реорганізовані
інститути
повинні,
в
основному,
займатися
прикладними дослідженнями без будь-яких навчальних зобов'язань. Це може
бути корисним для заснування нової організації, що відповідатиме рекомендаціям
міжнародної групи експертів. Зміни системи Угорської академії наук можуть бути
прикладом (див. Додаток 6)

Організаційні та інституційні рамки системи підвищення рівня
кваліфікації в аграрній сфері в Україні
58. Україна успадкувала слаборозвинену систему дорадництва. Загально прийнята
думка, що на великих підприємствах достатньо використовувати власні знання і
немає потреби у зовнішніх консультаціях. Тим не менш, є закон "Про
сільськогосподарську дорадчу діяльність", що вступив в силу з 1 січня 2005 року
(Ю. Ярошевська, без року, стор. 173). "Відповідно до Статті 5 даного закону,
дорадчі служби можуть існувати за рахунок державного та місцевих бюджетів,
споживачів, а також за рахунок грантів, міжнародної технічної допомоги, фондів
міжнародних програм та проектів, благодійних внесків фізичних та юридичних
осіб та інших джерел, не заборонених законом (Ю. Ярошевська, цит. вище). Але
детальний аналіз проблем дорадництва не є завданням даної роботи. Метою є
поліпшення системи дорадництва і вплив вищої освіти в аграрній сфері на неї.
59. Система дорадництва відіграє незначну роль в навчальних програмах в
університетах.
Однією
з
причин
може
бути
обмеження
перспектив
працевлаштування для тих, хто отримав освіту в цій галузі. Дійсно, інтерв'ю з
представниками приватного сектору (з компаніями-постачальниками сировини) і
приватними інститутами показали, що попит на дорадчі послуги зростає, але на
відміну від інших країн, в основному у галузі технічних питань. Таким чином,
компанії-постачальники сировини і деякі приватні інституції, такі як ГолландськоУкраїнський центр аграрних технологій (ДУКАТТ) пропонують навчання для
агрономів, які хочуть отримати інформацію про нові технології або оптимальне
використання змінних ресурсів, таких, як машини, а також сільськогосподарські
хімікати і корми, але попит на економістів-аграрників незначний. На противагу
цьому, наприклад в Німеччині, у федеральній землі Шлезвіг-Гольштейн, добре
освічені менеджери та власники великих ферм користуються консультаціями
економістів-аграрників. Простежується суттєва різниця в оцінці цінності
консультації аграрних економістів на великих фермах в Україні та в Німеччині.
Отже, той факт, що освіта у галузі дорадництва в університетах та колледжах
України повільно розвивається, або не розвивається взагалі, не викликає подиву.
60. Спираючись на досвід інших країн, найбільший попит на дорадницькі послуги
існує у великих сільськогосподарських підприємтсвах. Видно величезну різницю у
продуктивності серед великих сільськогосподарських господарств (див. таблицю
1 додатка), де є відмінності в управлінні господарствами. Досвід інших країн
показує, що відмінності в продуктивності, в основному, виникаючь внаслідок
ефективного або неефективного використання ресурсів на господарстві.
Ефективні господарства потребують менше мінеральних добрив і кормів на
одиницю продукції, одержують вищу ціну за свою продукцію і несуть менші
затрати. Цілком можливо, що менеджер певного господарства взагалі не
усвідомлює, що він працює гірше, ніж інші менеджери, не має уявлення, чому він
працює не на такому високуму рівні як інші.

22

61. Одне із завдань дорадників великих сільськогосподарських підприємств в країнах
з добре розвиненою системою дорадництва - регулярне проведення зустрічей, де
докладно розглядаються результати діяльності певного господарства, і де
менеджери та власники господарств отримують інформацію про свій рейтинг
серед інших господарств, що пройшли анкетування. Ця процедура допомагає
дізнатися про власні сильні і слабкі сторони, стимулює вчитися один в одного
зменшувати різницю показників на господарствах.
62. На основі даного спостереження можна очікувати, що процесс переконання
господарств, про переваги дорадництва допоможе створити більш ефективну
систему дорадчих послуг. Вузи, які проводять підготовку економістів для
сільського господарства, могли б зробити свій внесок в розвиток дорадництва і
навчати відповідним чином студентів. Коригування навчальних програм включає
в себе не тільки систему дорадництва, але й систему управління фермерським
господарством, впровадження стажування як складової частини навчального
процесу (див. рекомендацію вище) та написання робіт щодо порівняння
продуктивності роботи господарств та їхніх показників, що допоможуть створити
ефективну систему дорадництва.
Рекомендація 14: Необхідно активізувати діяльність з підтримки новоствореної
системи дорадництва. Університети і коледжі могли б сприяти данному розвитку
шляхом коригування навчальних программ, акцентуючи увагу на одержанні
освіти у сфері менеджменту господарств і дорадницьких послуг, а також шляхом
проведення відповідних досліджень.

Швидкі зміни: Створення нового підрозділу з питань вищої
освіти
і
наукових
досліджень
в
економіці
сільського
господарства
63. Існує нагальна необхідність покращення якості наукових досліджень та освіти у
сфері економіки сільського господарства в Україні. Уряд уже приступив до
впровадження низки важливих і правильних кроків - розмежування науководослідних і навчальних університетів, запровадження ступеня бакалавра та
магістра та збільшення терміну шкількного навчання до 12 років. Однак, як вже
зазначалося вище, деякі заходи щодо підвищення рівня наукових досліджень в
університетах повинні впроваджуватися поступово, інакше процес відновлення
може суттєво затягнутися. Щоб прискорити процес відновлення Уряд та
приватний сектор могли б передбачати створення приватного науково-дослідного
інституту у сфері сільського господарства та агробізнесу.
64. Нова організація могла б бути заснована кількома молодими викладачами, які є
висококваліфікованими спеціалістами та активно беруть участь у викладанні і
проводять дослідження. До викладацького складу можуть також входити почесні
професори та викладачі, що працюють неповний робочий день. Викладацький
склад повинен бути висококваліфікованим, з публікаціями у передових
міжнародних виданнях. Лектори, що приїжджатимуть з-за кордону, могли б також
доповнити викладацький склад. Робота нової організації повинна базуватися на
Основній Програмі. Студенти, що навчаються в певному закладі повинні
отримувати стипендію і повинні бути висококваліфікованими. Знання англійської
мови, що визначається за результатами міжнародних тестів або рівень знань
англійької, що вивчалася на курсах, як передумова вступу до вищого навчального

23

закладу данного типу. Зв’язок із приватними бізнес-структурами має бути
встановлено із самого початку. По-перше, інститут повинен отримати
Консультативну Раду, до складу якої будуть входити представники приватного
сектору, що отримали вищу освіту/звання за кордоном. По-друге, інститут
повинен пропонувати так званий колоквіум з доповідачами з приватного сектору,
уряду та дослідницьких організацій. Після грунтовної підготвоки з загальної
економіки студентам має пропонуватися спеціалізація у сферах політичного
аналізу, міжнародної торгівлі та у сфері агробізнесу. Студенти повинні мати
можливість вільно вибрати свою спеціалізацію після закінчення навчання першого
року. Випускники Інституту повинні отримати кандидатський / докторський
ступінь і можуть продовжувати викладати/навчатися в тому ж інституті або піти
працювати до приватного сектору чи зайняти державну посаду. Можна очікувати,
що така добре організована структура як Інститут надала б можливість дуже
швидко підвищити рівень кваліфікації у сфері сільськогосподарських досліджень і
освіти в цілому. Вкрай необхідна передача технології могла б бути прискорена.
Рекомендація 15: Потрібно заснувати приватний Інститут – з пропонованою
назвою «Українська школа агробізнесу» та «Школа економіки сільського
господарства». Засновниками можуть бути представники приватного сектора,
фундацій та уряду. Діяльність Інституту може розпочатися, коли до
викладацького складу будуть входити визнані дослідники, що отримали вищу
освіту за кордоном та мають публікації у передових іноземних журналах. Інститут
міг би розпочати діяльність з викладання курсів з економіки сільського
господарства та агробізнесу. Науково-консультативна рада, до складу якої
входитимуть представники приватного сектору, уряду і фондів, має слідкувати за
тим, щоб напрямок досліджень дійсно стосувався реальних, нагальних проблем в
країні. Альтернативною стратегією може бути схема країн Прибалтики (див.
Додаток 6).
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Додаток 1: Таблиці

Таблиця 1: Характеристика та продуктивність
підприємств організаційнох форми в 2008 році
Індикатор

Приватні ферми ( 57)
Сільськогосподарська
земля, га
Кількість робітників
Виробничі витрати, тис.грн
Товарооборот, тис. грн
Дохід, тис. грн
Дохід з га, грн
Компанії (450)
Сільськогосподарська
земля, га
Кількість робітників
Виробничі витрати, тис.грн
Товарооборот, тис. грн
Дохід, тис. грн
Дохід з га, грн
Кооперативи (45)
Сільськогосподарська
земля, га
Кількість робітників
Виробничі витрати, тис.грн
Товарооборот, тис. грн
Дохід, тис. грн
Дохід з га, грн

сільськогосподарських

Найгір
ших
25%

Найкра
щих
25%

в
середньому

допусти
ме
відхиле
ння

коефіцієнт
змінності в
%

288
5
305
320
-427
-6956

3813
108
8329
9840
2085
4606

1652
40
2985
3516
531
-489

2686
69
7603
7936
1664
75572

160
170
250
230
310
-15170

206
8
424
409
-1381
-8404

5408
197
17235
19644
3953
17424

2095
71
5708
6429
722
2309

3459
144
12780
15131
5806
72317

170
200
220
240
800
3130

196
19
226
180
-371
-818

3906
176
7292
8428
1533
1324

1618
70
2693
3018
325
149

1665
77
3354
4095
1093
4303

100
110
120
140
340
2890

Джерело: Власні обчислення на основі даних віділлу економіки та політики аграрних перетворень
Інституту економіки та прогнозування. Національна академія наук України (НАНУ)
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Таблиця 2: Кількість акредитованих закладів вищої освти в Україні та
кількість студентів

1990/91
1991/92
1992/93
1993/94
1994/95
1995/96
1996/97
1997/98
1998/99
1999/00
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07

Кількість закладів
Рівень
акредитації
I-II
742
754
753
754
778
782
790
660
653
658
664
665
667
670
619
606
570

вищої освіти
Рівень
акредитації
III-IV
149
156
158
159
232
255
274
280
298
313
315
318
330
339
347
345
350

Кількість студентів
Рівень
акредитації
I-II
757.0
739.2
718.8
680.7
645.0
617.7
595.0
526.4
503.7
503.7
528.0
561.3
582.9
592.9
548.5
505.3
468.0

(тис)
Рівень
акредитації
III-IV
881.3
876.2
855.9
829.2
888.5
922.8
976.9
1110.0
1210.3
1285.4
1402.9
1548.0
1686.9
1843.8
2026.7
2203.8
2318.6

Джерело: Місце дослідження Східна Європа. Вища освіта України, аналіз 25/08
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Додаток 2: Рисунки
Рис. 1. Виробництво пшениці в Україні, Росії та Казахстані

Росія
Україна
Казахстан

Джерело:
USDABalmann,
А. Балманн
(2009 р.):
«Аграрна
структура
після
20 років
переходу:
Source: USDA.
A. (2009):
"Agrarian
structures
after
twenty
years
of transition:
Визначення,
течії
та
виклики»,
Крістіан‐Альбрехтс
Університет
в
м.
Кіль,
49‐ий
з’їзд
Determinants, trends, and challenges", Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, річний
49. Jahrestagung
GeWiSola, м. Кіль, 30.09.2009‐02.10.2009 рік
der GeWiSoLa, Kiel, 30.09.2009 - 02.10.2009.

Рис. 2: Врожайність пшениці в Україні, Росії та Казахстані, тонн/га

Україна
Росія
Казахстан

Source:
Balmann,
A.Балманн
(2009): "Agrarian
after twenty
years
transition:
Determinants,
Джерело:
USDA А.
(2009 р.): structures
«Аграрна структура
після
20 of
років
переходу:
trends,
and challenges",
Christian-Albrechts-Universität
zu Kiel, 49.
der GeWiSoLa,
Визначення,
течії та виклики»,
Крістіан‐Альбрехтс Університет
в м.Jahrestagung
Кіль, 49‐ий річний
з’їзд
Kiel,
30.09.2009
02.10.2009.
GeWiSola, м. Кіль, 30.09.2009‐02.10.2009 рік
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виробництва

зернових

у

великих

Технічна ефективність (CRS)

Рис.
3:
Технічна
ефективність
господарствах в Україні, 2008 р.

га виробництва пшениці
Джерело:
USDA А.
(2009 р.):structures
«Аграрнаafter
структура
переходу:
Визначення,
течії
Source:
Balmann,
A.Бальманн
(2009): "Agrarian
twentyпісля
years20ofроків
transition:
Determinants,
trends,
та
виклики»,
Крістіан‐Альбрехтс
Університет
в
м.
Кіль,
49‐ий
річний
з’їзд
GeWiSola,
м.
Кіль,
and challenges", Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, 49. Jahrestagung der GeWiSoLa, Kiel,
30.09.2009‐02.10.2009
30.09.2009
- 02.10.2009.рік

Рис.
4: Віковий склад наукових співробітників-акадімеків в аграрних
дослідницьких інститутах в Україні

29і молодші
30-39
70і старші 2%
13%
8%
60-69
26%

40-49
21%

50-59
30%

Джерело: Державний Комітет Статистики України
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Рис. 5: Внески у EAAE-семінари 2005-2009 рр.
Німеччина
Італія
Іспанія
США
Франція
Греція
Угорщина
Нідерланди
Велика Британія
Бельгія
Республіка Чехія
Швейцарія
Росія
Ірландія
Польща
Туреччина
Румунія
Фінляндія
Словенія
Канада
Португалія
Туніс
Австрія
Норвегія
Данія
Україна
Словаччина
Хорватія
Ізраїль
Швеція

Джерело: EAAE, обрахунки автора.
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Додаток 3: Результати опитування щодо мотивації студентів та їхні
наміри
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Додаток 4: Ознаки корупції в системі вищої освіти в Україні
Часто студенти не виконують домашніх завдань, презентацій, дипломних робіт
самостійно. В кожному університетському містечку є студенти та випускники, що
мають підробіток – написання наукових робіт на запит. В Києві пропозиції даних
послуг розповсюджено на багатьох станціях метро (див. Вставка нижче). Існують
офіси, що відкрито пропонують готові свідоцтва про закінчення певного вищого
навчального закладу ( диплом):
http://www.diplomik.net
http://aspirant.com.ua/help.htm
http://www.diplomukr.com.ua/price
http://vamdiplom.com/price.php
http://diplomant.com/sale/
Стаття «Яка ціна граніту науки?» що була опублікована у виданні «Известия в
Украине» від 30 жовтня 2007 року описує процедуру отримання диплому. Очевидно,
можна не лише оримати фальсифікований диплом на офіційному документі але також
бути зареєстрованим в списку випускників університетів
Вставка: Оголошення щодо надання послуг з написання дипломних та курсових
робіт.

Джерело: Станції метро Києва
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Додаток 5: Типовий план навчального процесу з галузі аграрної
економіки в Україні та Німеччині

A. Типовий план навчального процесу в українських унівеситетах
1. Спеціалізація : "Економіка сільського господарства"
№

План навчального процесу

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5

Обов’язкові дисципліни
Нормативні дисципліни для всіх студентів магістеріуму
Філософія науки та інноваційний розвиток – 1(1)М28
Земельне право та правові норми по навк. сер. – 1(1)М28
Ділова українська мова – 1(1)М28
Світове с/г та продовольчі ресурси – 1(1)М28

1.1.6

К-сть
кредитів
ЕСТS

1,5
1,0
1,5
1,0
1,0

Міжнародна стандартизація та сертифікація технологій,
сировини ат продуктів – 1(1)М28
Стратегія проподного та соціально стабільного розвитку – 1,0
1(1)М28

1.2

Нормативні дисципліни відповідно до вимог Міністерства науки та
освіти України
1.2.1
Фінансовий менеджмент – 1(1)М28
3,0
1.2.2
Менеджмент персоналу – 1(2)М28
3,0
1.2.3
Міжнародний менеджмент – 1(2)М28
3,0
1.2.4
Управління потенціалом підприємства – 1(2)М28
3,0
1.2.5
Економіка діагностика – 1(2)М28
3,0
1.2.6
Управління проектами – 1(2)М28
3,0
1.2.7
Стратегічне управління підприємтвом – 1(2)М28
3,0
Всього
28,0
№
2
2.1

План навчального процесу

Кількість
кредитів

Вибіркова частина
Курс дисциплін "Інформаційне забезпечення аграного сектору 17,0
економіки» визначається університетом (перелік та зміст
предметів формується кафедрою економіки, аудиту та фінансів в
межах обраної спеціалізації). Галузева спеціалізація у навчальній
програмі магістра формується згідно з курсу дисциплін
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2.2

Курс дисциплін "Теорія і практика аграрного сектору економіки» 9,0
обирається студентами (та формується відділом економіки
сільського господарства з метою поглиблення роботи над
дипломною роботою. Обрані студентом предмети формують
навички, необхідні для подальної трудової діяльності та
враховують тему випускної роботи. Спеціалізація в рамках
програми підготовки магістра визначається переліком курс
дисциплін та темою випускної роботи

Вього
за
вибіркової
частиною
3
Державна атестація
3.1
Проходження практики
2,0
3.2
Підготовка і захист магістерської роботи
4,0
Всього за державною атестацією
6,0
Разом
32,0
Пропоновані теми випускних робіт
1. Формування і ефективність ринку зернових культур
2. Формування та ефективність ринку молочної продукції.
. Кваліфікація магістра
Центри практичних занять, провідні господарства, асоціації, підприємства агропромислового комплексу різних форм власності, ін .
Менеджери та помічники менеджерів економічних відділів господарств, асоціацій,
підприємств АПК, економіст-аналітик в галузі ефективності підприємств АПК.
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1. Спеціалізація: "Економіка птахівництва"
№

Навчальна програма

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5

Обов’язкові дисципліни
Нормативні дисципліни для всіх студентів магістеріуму
Філософія науки та інноваційний розвиток – 1(1)М28
Земельне право та правові норми по навк. сер. – 1(1)М28
Ділова українська мова – 1(1)М28
Світове с/г та продовольчі ресурси – 1(1)М28

1.1.6
1.2

К-сть
кредитів

1,5
1,0
1,5
1,0
1,0

Міжнародна стандартизація та сертифікація технологій,
сировини ат продуктів – 1(1)М28
Стратегія проподного та соціально стабільного розвитку – 1,0

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
Total

Нормативні дисципліни відповідно до вимог Міністерства науки та
освіти України
Фінансовий менеджмент – 1(1)М28
3,0
Менеджмент персоналу – 1(2)М28
3,0
Міжнародний менеджмент – 1(2)М28
3,0
Управління потенціалом підприємства – 1(2)М28
3,0
Економіка діагностика – 1(2)М28
3,0
Управління проектами – 1(2)М28
3,0
Стратегічне управління підприємтвом – 1(2)М28
3,0
28,0

№

Навчальна програма

2

Credits
ЕСТS
Вибіркові дисципліни

2.1
Курс дисциплін "Інформаційне забезпечення Птахівництва» 17,0
обирається університетом (перелік та зміст предметів формується
кафедрою економіки, аудиту та фінансів (НДІ бізнесу) та кафедрою
технологій птахівництва (НДІ тваринництва та водних біоресурсів в
межах спеціалізації. Галузева спеціалізація магістра формується курсом
дисциплін.

№

Навчальна програма

1

Обов’язкові дисципліни
Нормативні дисципліни для всіх студентів магістеріуму
Філософія науки та інноваційний розвиток – 1(1)М28
Земельне право та правові норми по навк. сер. – 1(1)М28

1.1

1.1.1
1.1.2

К-сть
кредитів

1,5
1,0
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2.2

Курс дисциплін «Теорія і практика економіки птахівництва» 9,0
обирається студентами та формується департаментом економіки
сільського господарства та птахівництва (НДІ тваринництва та
водних біоресурсів) з метою поглиблення роботи над дипломною
роботою. Обрані студентом предмети формують навички,
необхідні для подальної трудової діяльності та враховують тему
випускної роботи. Спеціалізація в рамках програми підготовки
магістра визначається переліком курс дисциплін та темою
випускної роботи

Усього
вибіркова
частина
3
Державна атестація
3.1
Практичні заняття
2,0
3.2
Написання та захист дипломної роботи
4,0
Усього державна атестація
6,0
Усього
32,0
Пропоновані теми випускних робіт
1. Формування та економічна ефективність ринку продукції птахівництва
2. Економічна ефективність птахівництва та інновації
Кваліфікація магістра
Керівники та помічники менеджерів економічних відділв підприємств, асоціацій,
птахоферм, економіст-аналітик в галузі птахівництва, тощо.
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B.

Типовий навчальний план з дисципліни
господарства в університеті Німеччини

економіки

сільського

Модуль 1

Модуль 2

Модуль 3

Модуль 4

Модуль 5
Модуль
для
вибору
спеціальності
Введення
в
економіку
та
організацію
сільського
та
лісового
господарства
6С
Наукові основи
Фіто-медицина
та
живлення
рослин
6С

1 Семестр
Обов’язкові
модулі

Наукові основи
Фізика / Хімія
6С

Наукові основи
Математика та
Статистика
6С

Модуль для
вибору
спеціальност
і Ботаніка
6С

Модуль
для
вибору
спеціальності
Зоологія
6С

2 Семестр
Обов’язкові
модулі

Наукові основи
Економіка с/г
6С

Наукові основи
Техніка с/г
6С

Наукові
основи
С/г тварин
6С

Наукові основи
Ґрунтознавство
та гео-екологія
6С

3 Семестр
Обов’язкові
модулі

Наукові основи
Екологія
сільського
господарства та
навколишнє
середовище
в
сільській
місцевості
6С

Наукові основи
Зоотехнія
6С

Наукові
основи
Рослинництв
о
6С

Наукові основи
Аграрна
політика
та
ринки
с/г
продукції
6С

Професіоналіза
ція,
Англійська
ІІ
середній рівень
для тих, хто
вивчає аграрні
науки
6С

4 Семестр
Спеціалізація

Професіоналізац
ія. Обов’язковий
модуль
1,
предмети
на
вибір
по
спеціальності
6С

Професіоналіза
ція.
Обов’язковий
модуль
2,
предмети
на
вибір
по
спеціальності
6С

Професіонал
ізація.
Обов’язкови
й модуль 3,
предмети на
вибір
по
спеціальност
і
6С

Професіоналіза
ція.
Обов’язковий
модуль
4,
предмети
на
вибір
по
спеціальності
6С

Професіоналіза
ція, спеціальні
знання ,
Практичний
модуль
6С

5 Семестр
Спеціалізація

Обов’язковий
модуль
1,
предмети
на
вибір
по
спеціальності
6С

Обов’язковий
модуль
2,
предмети
на
вибір
по
спеціальності
6С

Обов’язкови
й модуль 3,
предмети на
вибір
по
спеціальност
і
6С

Обов’язковий
модуль
4,
предмети
на
вибір
по
спеціальності
6С

Професіоналіза
ція,
обов’язковий
модуль
5,
предмети
на
вибір
по
спеціальності
6С

6 Семестр

Професіоналізац
ія, обов’язковий
модуль
1,
предмети
на
вибір
6С

Обов’язковий
модуль
1,
предмети
на
вибір зі всього
курсу
бакалавра
6С

Обов’язкови
й модуль 2,
предмети на
вибір
зі
всього курсу
бакалавра
6С

Написання
дипломної роботи
12С

бакалаврської
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Перших три семестри є однаковими для всіх видів спеціальності. Кількість кредитів
однакова для кожного модуля.
Додаток 6: Реформування Академії Наук в Угорщині
З початку 1990-х років, в Академії наук передбачалися зміни. У результаті
обговорення у 1994 році в новому законі про Академію Наук, в якому вона була
відновлена як самостійно організована, незалежна державно-правова асоціація, що
повинна підтримувати Уряд або Парламент у підготовці законодавства. Як і раніше,
вона засновує і підтримує власні науково-дослідні інститути, організує свою наукову
роботу у співпраці з іншими вищими навчальними закладами і стежить за науковими
стандартами в академічній сфері. Наступними роками, Угорська академія наук
сприяла модернізації науки. Законодавчі рамки були змінені в 2007 році з метою
поглиблення міжнародного профілю академії та її інститутів. Основні
пункти
реформи 2007 року:


Інститути можуть розраховувати на основну підтримку, що надається на 5-8
років на основі договору. У договорі формулюються цілі, що мають бути виконані.



Додатково до основної підтримки надається фінансова підтримка, але лише у
випадку успішної науково-дослідної діяльності (що відповідає міжнародному рівню та
є актуальною для практики угорських фірм).



Оцінювання дослідницького проекту в рамках Академії базується на прозорих
фіксованих критеріях. Запрошуються міжнародні експерти до групи журі.



Науково-дослідні інститути формують мережу, що координується власним
генеральним секретаріатом.
Вакансії директорів в науково-дослідних інститутах Академії повинні рекламуватися
на міжнародному рівні. Всі посади обмежені у тривалості.
Комітет, до складу якого входять міжнародні експерти, систематично проводить
атестацію всіх закладів.
Впроваджено навчальні програми щодо обміну науковою інформацією та управління
проектами.
Заробітна плата професорів та директорів значно зросла, але існують обмеження –
працювати лише в одному закладі, а не працювати на декількох посадах в у різних
закладах країни.
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Додаток 7 : Європейський факультет як альтернатива
Еврофакультет - це проект, спрямований на підтримку перетворень у трьох головних
університетах країн Прибалтики. Він був створений за ініціативою Ради держав
Балтійського моря в 1993 році, був охоплив галузі суспільних наук і програмах з
права в університетах Риги, Вільнюса і Тарту. З 1993 року до 2005 року іноземні
викладачі доповнювали місцевий академічний персонал та пропонували додаткові
курси англійської мови на міжнародному академічному рівні. Ці курси були відкриті
для всіх студентів, які могли зарахувати ці курси і отримані кредити занести до своїх
програми навчання. Під час діяльності проекту запрошені лектори Еврофакультету
підтримували трансормацію основи навчальних програм з дисциплін економіки,
державного управління, політології і правознавства. У той же час вони
співпрацювали з місцевими викладачами і тим самим допомогли перепідготувати та
підготувати місцевий академічний склад у викладанні, а також у дослідницьких
методах. Крім того, було виділено ресурси для створення бібліотеки з сучасними
підручники з відповідних дисциплін і доступними інформаційними ресурсами для
проведення досліджень (доступ до міжнародних журналів тощо). Із самого початку,
проект повинен був бути обмежений в тривалості. Починаючи з 2005 року, коли були
закриті Єврофакультети, було запропоновані лекції місцевих викладачів.
Проект Еврофакультет сприяв становленню нового покоління вчених у галузі
соціальних наук у країн Прибалтики. Він сприяв трансормації наукових закладів у
цих країнах. Після подолання проблеми тривалої діяльності праціників в даних
закладах, університети в цілому були задоволені проектом Єврофакультет і таким
чином могли запропонувати більш широкий спектр навчальних програм на
міжнародному рівні для своїх студентів.
Джерело: Єврофакультет (2006р.)
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