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ОСОБЛИВОСТІ РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ  
В КРАЇНАХ ПІВНІЧНОЇ ЄВРОПИ НА МЕЖІ ХХ–ХХІ СТОЛІТЬ

Анотація. У статті розглянуто особливості реформування вищої освіти в країнах Північної Європи на 
межі ХХ-ХХІ століть. Висвітлено законодавчі акти і постанови, що стосувалися напрямків і змісту ре-
формування секторів вищої освіти зазначених країн. Визначено особливості реформування структурної 
будови вищої школи, структури академічних ступенів. Звернено увагу на той факт, що характерною осо-
бливістю реформованої вищої освіти в країнах Північної Європи було створення сектору неуніверситет-
ської вищої професійної освіти. У той же час, у деяких країнах пріоритетом була розбудова односекторної 
вищої освіти. 
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Summary. In the article we examined the features of reforming of the higher education in countries of North-
ern Europe at the turn of ХХ-ХХІ centuries. We illuminated the legislative acts and resolutions relating to 
the directions and content of reforms of the higher education sectors in the called countries. The features of 
reforming of structural building of the higher school and the structure of academic degrees are defined. We 
focused attention on the fact that the characteristic feature of reforming of the higher education in countries 
of Northern Europe there was the creation of the non-university, professional higher education sector. At the 
same time in some countries was priority relating the creation of unitary higher education sector. 
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Постановка проблеми. В закордонній 
і вітчизняній педагогічній науці вже де-

кілька десятиліть тривають дослідження різних 
аспектів реформування секторів вищої освіти 
в різних країнах в контексті глобалізаційних і ін-
теграційних процесів у всьому світі. Зокрема, ці 
дослідження виявляють обсяги і напрямки змін, 
що відбуваються у вищій освіті. У різних науко-
во-експертних розвідках вказується, що ці ре-
форми покликанні модернізувати сектор вищої 
школи відповідно до потреб ринку праці тих чи 
інших кран і запиту широких кіл громадськості, 
яка завжди прагне отримувати сучасну якісну 
вищу освіту. В Україні, також, приділяється ува-
га дослідженню процесів реформування вищої 
освіти в різних країнах світу, особливо європей-
ського континенту. Однак, подібні дослідження 
є фрагментарними або виявляють загальні тен-
денції упровадження реформ в контексті Болон-
ського процесу.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. В Західній Європі було проведено різно-
планове дослідження перебігу реформування 
вищої освіти західноєвропейських країн упро-
довж двадцяти років (1980-1999 рр.), наслідки 
якого оприлюднені у книзі [8]. Крім того, здій-
снювалися спроби ґрунтовного аналізу законів 
про вищу освіту чи змін в законодавстві тих 
чи інших країн [1-3]. В Україні не провдилися 
комплексні дослідження особливостей реформу-
вання секторів вищої освіти в більшості розви-
нених країн світу, у тому числі, в низці держав 
Північної Європи.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Звернемо увагу, що у ши-
рокому загалі наукових розвідок мало зверта-
ється увага на виявлення взаємозв’язків між 
законодавчими ініціативами і механизмами вне-
сення змін з напрямками реформаційних кроків 
щодо удосконалення сектору вищої освіти. Слід 
наголосити на тому, що в Європі досить конку-
рентну і привабливу вищу освіту мають розвине-
ні країни Північної Європи, які досягли значних 
успіхів в її реформуванні у відповідності з за-
питами ринку праці і викликами глобалізації. 
Спробуємо у статті розкрити взаємозв’язкі між 
законодавчими ініціативами і механизмами вне-
сення змін з напрямками реформаційних кроків 
у секторах вищої освіти країн Північної Європи. 
У зв’язку з цим, метою статті є розкриття осо-
бливостей реформування вищої освіти в країнах 
Північної Європи на межі ХХ–ХХІ століть

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. В умовах інтеграційних процесів на тери-
торії Західної Європи, кульмінацією яких стало 
підписання Маастріхтської угоди у 1992 р. два-
надцятьма європейськими щодо створення Євро-
пейського Союзу (ЄС) і подальшого розширення 
цього інтеграційного проекту, вища освіта в кра-
їнах Західної Європи на межі ХХ–ХХІ ст. пере-
буває у стані постійної трансформації. Початок 
глибинної трансформації пов’язаний із підписан-
ням у 1999 р. міністрами освіти 29 європейських 
країн Болонської декларації. Основною метою 
Болонської декларації є досягнення гармонізації 
вищої освіти країн-учасниць Болонського проце-
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су у відповідності зі спільними проголошеними 
критеріями будови вищої освіти, які базуються 
на загальноприйнятій структурі ступенів, які 
присуджуються у ВНЗ (бакалавр-магістр), за-
гальноприйнятому додатку до диплому (повинен 
визнаватися у будь-якій країні-учасниці Болон-
ського процесу), системі навчальних кредитів на 
основі Європейської системи трансферу кредитів 
ECTS (European Credit Transfer System) тощо.

Одними з найбільш результативних реформ 
у секторі вищої освіти ми спостерігаємо в країнах 
Північної Європи (Норвегія, Швеція, Данія, Фін-
ляндія, Ірландія, Ісландія). У Норвегії стратегія 
реформи вищої освіти була відображена у Біло-
му меморандумі, презентованого у норвезькому 
парламенті (Stortinget) у березні 2001 р. Білий 
меморандум започаткував у країні Якісну ре-
форму вищої освіти (Kvalitetsreform), що всту-
пила у дію починаючи з 2003 р. Основною ме-
тою реформи стало підвищення рівня автономії 
ВНЗ і запровадження нової структури ступенів 
у відповідності з Болонською декларацією (бака-
лавр-магістр-доктор філософії Ph.D). Крім того, 
реформа передбачала введення національної 
кредитної системи на основі ECTS, болонського 
додатку до диплому (the Diploma Supplement), 
нової формули фінансування ВНЗ (враховують-
ся результати діяльності закладу, в тому числі 
кількість студентів, що успішно складають ви-
пускні екзаменти) – output-based funding замість 
впускної формули фінансування, яка враховує 
кількість студентів молодших курсів – input-
based funding. Крім того, в результаті проведе-
ної реформи у країні був створений незалежний 
орган забезпечення якості освіти – Норвезьке 
агентство забезпечення якості освіти (Nasjonalt 
organ for kvalitet I utdanningen – NOKUT) для 
проведення систематичної оцінки інституціо-
нальної якості ВНЗ і акредитації їхнього статусу.

У квітні 2005 р. прийнято Акт про унівеситети 
і університетські коледжі (Lov om universiteter og 
hǿgskoler), який продовжив реформу вищої осві-
ти [5]. Акт 2005 р. створює єдину юридичну базу 
функціонування універитеського і неуніверси-
тетського секторів вищої освіти, в тому числі 
і приватного сектору.

Університетський сектор: університети і спе-
ціалізовані університетські ВНЗ (vitenskapelige 
hǿgskoler). Ці заклади пропонують широкий 
спектр академічних і науково-дослідних про-
грам. Тривалість навчання у ВНЗ університет-
ського типу – від 3 до 6 років. На початку ХХІ ст. 
в Норвегії функціонувало 6 університетів (уні-
верситет в Осло, університет у Бергені, Норвезь-
кий університет науки і технологій у Тронхеймі, 
Університет у м. Тромсьо, університет у Ставан-
гері і Норвезький університет суспільних наук) 
та 6 спеціалізованих ВНЗ університетського типу 
(Норвезька школа ветеринарних наук, школа 
архітектури і дизайну в Осло, Норвезька школа 
спортивних наук, Норвезька академія музики, 
Норвезька школа економіки і бізнес-адміністру-
вання та Норвезька теологічна школа).

Сектор університетських коледжів (hǿgskole) 
пропонує широкий спектр професійних курсів (ін-
женерія, соціальний сервіс, підготовка вчителів, 
музика, медицина, бізнес, журналістика тощо) 
і традиційні академічні програми (гуманітарні, 

природничі, соціальні предметні цикли). Три-
валість навчання в університетських коледжах 
складає від 3 до 6 років. Сектор охоплює такі типи 
ВНЗ: університетські коледжі, університетські ко-
леджі мистецтв (Національна академія мистецтв 
в Осло і Національна академія мистецтв у Берге-
ні), інші державні університетські коледжі (Нор-
везький поліцейський університетський коледж 
і військові університетські коледжі тощо), приват-
ні університетські коледжі.

Функцію управління вищою освітою в Норве-
гії виконує Міністерство освіти і наукових дослід-
жень. При Міністерстві існує консультативний 
орган – Національна рада університетів і вищої 
освіти (почала діяти у 2000 р.). Ця рада приймає 
участь у розробці, упровадженні і здійсненні 
освітньої політики по відношенню до ВНЗ та ко-
ординує їхню діяльність.

У Швеції напрями рефомування вищої 
освіти визначили Акт про вищу освіту 1992 р. 
(Hogskoleforordningen) і Постанова про вищу осві-
ту 1993 р. із поправками 2002 р. (Hogskolelagen) 
[6–7]. Головна мета реформи вищої освіти за 
цими документами – збільшення автономії ВНЗ 
(головний акцент – планування курсів) і надан-
ня студентам більшої свободи щодо вибору кур-
сів і навчальних програм. Постанова про вищу 
освіту 1993 р. включає в себе також Постанову 
про ступені, які присуджуються у ВНЗ Шве-
ції: університетський диплом – hogskoleexamen 
(2 роки навчання в університеті), ступінь бака-
лавра – kandidatexamen (3 роки навчання в уні-
верситеті), ступінь магістра – magisterexamen 
(4 роки навчання в університеті), докторський 
ступінь – doktorexamen (підготовка на докторан-
турі триває до 4 років).

Вища освіта Швеції реформою була визначе-
на односекторною. На початку ХХІ ст. вона вклю-
чала 14 університетів, 22 університетських коле-
джів (högskola) і 13 приватних ВНЗ.

На відміну від університетських коледжів, 
університети пропонують більш широкий спектр 
академічних курсів (тривалість навчання складає 
від 2 до 5,5 років в залежності від напряму під-
готовки) і науково-дослідних програм у багатьох 
наукових галузях. Найбільш відомі університети 
і університетські коледжи: Стокгольмський уні-
верситет, університет в Апсалі, університет у Лан-
ді, Гетеборзький університет, Карлсбадський 
університет, Шведський університет сільськогос-
подарських наук, Готландський університетський 
коледж, університетський коледж у Даларні, уні-
верситетський коледж у Халмстаді, університет-
ський коледж у Калмері тощо. 

Функцію управління вищою освітою у Швеції 
виконує Міністерство освіти, науки і культури. 
При Міністерстві діє консультативний орган – 
Національний департамент університетів і коле-
джів, який приймає участь у розробці стратегії 
розвитку вищої освіти країни.

У Фінляндії 27 червня 1997 р. прийнято Акт 
про університети (1997/645), який визначив на-
прями реформ в університетському секторі ви-
щої освіти [9]. Основна мета документу – підви-
щення автономії університетів. Акт проголошує 
місію університів в активному розвитку науко-
вих досліджень і наданні освітніх послуг. Крім 
того, документ регламентує структуру інститу-
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ціонального управління в університеті, функції 
університетських органів управління (канцлер, 
ректор, віце-ректор, сенат), структуру універси-
тетського персоналу, права і обов’язки студент-
ських органів самоуправління тощо.

Реформована вища освіта Фінляндії пред-
ставлена двома секторами:

– університетський сектор (університети і ака-
демії мистецтв. ВНЗ університетського типу про-
понують широкий спектр академічних курсів 
(тривалість навчання складає від 3 до 6 років) і на-
уково-дослідних програм. Станом на 2004/05 н.р. 
нараховувалося 20 університетів (10 із них – 
мультидисциплінарні ВНЗ, решта 10 – спеціалі-
зовані (вищі школи економіки, бізнесу, архітек-
тури і 4 академії мистецтв). Структура ступенів 
в університетському секторі є наступною – бака-
лаврський ступінь Kandidaatti – магістерський 
ступінь Maisteri – переддокторський ступінь 
Lisensiaatti – докторський ступінь Tohtori.

– сектор політехнічної освіти (політехнічні 
інститути – ammattikorkeakoulu). Політехніч-
ні інститути пропонують широкий спектр про-
фесійних програм тривалістю 4 роки (інфор-
маійні технології, бізнес, туризм, менеджмент, 
природні ресурси, медицина, соціальний сер-
віс, культура, освіта тощо). Після проходження 
4-річного терміну навчання у політехнічному ін-
ституті студенту присуджується бакалаврський 
ступінь – Ammattikorkeakoulututkinto, після 
отримання якої він повинен не менше 3 років 
відпрацювати за спеціальністю і тільки після 
цього може мати доступ на другий ступінь – 
ylempi ammattikorkeakoulututkinto. 

У Данії 28 травня 2003 р. прийнято Акт про 
університети № 403 [4]. Документ спрямований 
на підвищення автономії університетів. У ньому 
зазначено, що університети мають повну свободу 
в організації і проведенні наукових досліджень, 
вони повинні тісно взаємодіяти із суспільством 
і розвивати міжнародну співпрацю і, що особ-
ливо важливо, університет є центральним носі-
єм знань і культури. Крім того, в акті визначена 
структура управління університетом, функції 
і повноваження всіх адміністративних органів 
закладу (вища колегія, представницька асамб-
лея, ректор, декани, академічна рада тощо). 
Документ визначає структуру академічних сту-
пенів у країні: бакалавр – bachelor (3 роки на-
вчання), магістр – candidatus (5 років навчання), 
докторський ступінь – Ph.D (підготовка у докто-
рантурі триває 3 роки).

Модернізована сучасна вища освіта Данії 
представлена трьома секторами:

– короткий цикл неуніверситетської вищої 
освіти тривалістю 2 роки. Сектор представлений 
технічними, сільськогосподарськими коледжа-
ми, коледжами бізнесу та ін.;

– середній цикл неуніверситетської вищої 
освіти тривалістю 3-4 роки. Сектор представ-
лений широким спектром професійних ВНЗ 
(університетські коледжі, педагогічні коледжі, 
школи акушерок, школи фізіотерапії, школи 
журналістики, школи кінематографа тощо);

– середній і тривалий цикл університетської 
освіти, який представлений університетами. 
Університети пропонують курси тривалістю від 
3 до 6 років. Поряд із викладанням і навчанням, 

університети здійснюють й науково-дослідну ді-
яльність. Найбільш відомими датськими універ-
ситетами є Копенгагенський університет, Уні-
верситет Південної Данії тощо.

На початку ХХІ ст. в Данії нараховувалося 
12 університетів, 13 спеціалізованих мистець-
ких ВНЗ, 36 центрів вищої освіти (Center for 
Videregǻende Uddannelse – CVU), 49 академій 
професійної вищої освіти. 

Функцію управління вищою освітою в не-
університетському секторі (короткий і середній 
цикли) виконує Міністерство освіти, при якому 
працює консультаційна рада (у раду входять 
представники освітньої громадськості, студент-
ства, зовнішні незалежні експерти тощо) і Мініс-
терство культури. Функцію управління вищою 
освітою в університетському секторі виконує Мі-
ністерство науки, технологій та інновацій.

В Ірландії у 1997 р. прийнято Акт про універ-
ситети, який став першим всеохопюючим доку-
ментом, що стосувався вищої освіти після 1908 р. 
[10]. За цим актом університети, які входять до 
структури Національного університету Ірландії 
(Дублінський університетський коледж, Універ-
ситетський колледж у Корку, Ірландський наці-
ональний університет Галвея), отримали більшу 
незалежність, також був підвищений статус Ко-
леджу у Мейнузі до рівня університету – Ірланд-
ський національний університет у Мейнузі. Для 
всіх ірландських університетів акт визначив їхні 
функції, структуру і повноваження університет-
ських органів управління, структуру академіч-
ного персоналу, склад і функції академічних рад 
тощо. В акті визначена процедура самооцінюван-
ня університетів, яка полягає у тому, що керівни-
цтво університету повинно забезпечувати здій-
снення внутрішньої процедури контролю якості, 
метою якої є покращення якості освіти і наукових 
досліджень. Крім того, кожний університет пови-
нен мати власний стратегічний план розвитку на 
період не менше 3 років. Акт гарантує виконання 
базового принципу академічної свободи. 

Наслідком структурної реформи в Ірландії 
утворено три сектори ВНЗ:

– сектор державних і приватних коледжів 
(професійна підготовка). Тривалість навчання 
у коледжах коливається від 3 до 5 років.

– університетський сектор (державні універси-
тети, які пропонують широкий спектр академіч-
них і науково-дослідних програм). У країні функ-
ціонують: Університетський коледж у Дубліні, 
Університетський коледж у Корку, Ірландський 
національний університет Голуея, Ірландський 
національний університет у Мейнузі, Дублін-
ський університет (Трініті коледж), Університет 
у Лімеріку, Дублінський міський університет. 
Тривалість навчання на університетських про-
грамах складає від 3 до 8 років.

– сектор технологічної освіти, який представ-
лений 14 технологічними інститутами. Ці ВНЗ 
пропонують професійні програми (інженерія, 
бізнес, комп’ютерні технології тощо). Тривалість 
навчання у закладах технологічної вищої освіти 
коливається від 4 до 6 років.

Структрура ступенів у вищій освіті – бака-
лавр – магістр – доктор.

Управління вищою освітою Ірландії виконує 
державний орган – Департамент освіти і науки.
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В найпівнічнішій європейській країна –  
Ісландії у грудні 1997 р. прийнято Акт про уні-
верситети, який визначив базові умови діяльнос-
ті університетів [8, с. 527-528]. Усі ВНЗ у країні 
визначаються одним терміном – haskoli, який 
включає у себе як власне університети, так і за-
клади, які не займаються науковими досліджен-
нями. У відповідності з актом, міністр освіти, на-
уки і культури самостійно визначає, які заклади 
можуть займатися науково-дослідною діяльніс-
тю. Також документ регламентує компетенію мі-
ністра освіти, науки і культури у сфері визнання 
кваліфікацій, які присуджуються у ВНЗ і у виро-
блені норм застосування процедури оцінки якос-
ті навчальних програм, науково-дослідних про-
ектів, які виконують ВНЗ.

Таким чином, в Ісландії наслідком структур-
ної реформи була утворена односекторна вища 
освіта. На початку ХХІ ст. у цій маленькій за-
хідноєвропейській країні станом функціонува-
ло 5 державних ВНЗ: Ісландський університет 
(пропонує класичні академічні і науково-дослід-
ні програми), Ісландський університет освіти 
(педагогічний профіль), Університет Акурейри, 
Сільськогосподарський університет Хванейри, 
Сільськогосподарський університетський ко-
ледж (Holar) і 3 приватних ВНЗ: Школа бізнесу 
(Bifröst), Університет у Рейк’явіку, Ісландська 
академія мистецтв. Тривалість навчання на уні-
верситетських програмах складає від 3 до 8 ро-
ків. Структура ступенів у вищій освіті – бака-
лавр – магістр – доктор філософії PhD.

Управління вищою освітою в Ісландії виконує 
Міністерство освіти, науки і культури. Крім того, 
у країні функціонує Рада ректорів, де відбуваєть-
ся розробка освітньої політики, розглядаються 
питання розвитку університетів.

Висновки дослідження. В процесі аналізу 
законодавчих актів щодо реформування вищої 
освіти кожної із країн Північної Європи виявле-
но, що вони мали на меті, перш за все, надан-
ня широкої автономії ВНЗ, якісне оновлення 
структур вищої освіти, реформування ступенів, 
які присуджуються у ВНЗ, і навчальних курсів 
(на основі запровадження системи навчальних 
кредитів ECTS). Законодавчі акти, прийняті до 
підписання Болонської декларації, відобразили 
освітню політику урядів країн, які обирали най-
більш оптимальний напрямок і обсяг необхідних 
змін, покликаних якісно модернізувати вищу 
освіту в умовах динамічного розвитку ринку пра-
ці, науково-технологічного прогресу і глобаліза-
ції економік. Законодавчі акти, які приймалися 
після підписання Болонської декларації мають 
на меті адаптувати вищу освіту тієї чи іншої кра-
їни Північної Європи вимогам даного документу, 
стратегічною метою якого є гармонізація вищої 
освіти країн-учасниць Болонського процесу.

Відносно особливостей структури, нами вста-
новлено, що вища освіта країн Північної Європи 
відзначалася різноманітністю. Це, серед іншо-
го, й спричинило початок Болонського процесу 
як спробу гармонізувати відмінності. Водночас, 
до спільних рис систем вищої освіти країн Пів-
нічної Європи відносимо: багатоступеневість, 
існування в структурі професійного (технологіч-
ного) неуніверситетського сектору (крім Швеції 
і Ісландії), використання першого наукового сту-
пеня докторського рівня (доктор філософії), на-
явність напіввищої освіти чи проміжних кваліфі-
кацій (присуджуються переважно після 2 років 
навчання в коледжах різного типу), намагання 
навчати лише осіб із середньою освітою (трива-
лістю 12-13, зрідка – 14 років).
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