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На підставі аналізу глобальних тенденцій у вищій освіті та національних
досягнень у підготовці кадрів з державного управління обґрунтовано необхідність визначення нових, більш високих рівнів розвитку Національної
академії державного управління при Президентові України у довгостроковій
перспективі. Шляхом порівняння основних характеристик діяльності Академії
та високорейтингової Лондонської школи економіки і політичної науки уточнено
стратегічні орієнтири для досягнення українським закладом кращих європейських і світових стандартів профільної вищої освіти.
Ключові слова: глобальні тенденції, вища освіта, світовий клас, євроінтеграція,
стратегія розвитку, Національна академія державного управління при Президентові України, Лондонська школа економіки і політичної науки.
The necessity of defining the new higher levels of development of the National
Academy of Public Administration, the President of Ukraine, in the long-term
perspective is grounded on the basis of analyzing the global trends in higher
education and national achievements in preparing the specialists in public
administration. The strategic guidelines for achieving by the Ukrainian institution
the best European and world standards of specialized higher education are
specified by means of comparing the main characteristics of the Academy and the
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Постановка проблеми та її актуальність. Одним із факторів успішного розвитку українського суспільства, обтяженого чималою низкою ще не
розв'язаних проблем [10; 13; 21; 28; 38], є наявність ефективної сфери державного управління, основу якої складають компетентні державно-управлінські
кадри. Відтак реформа державного управління - це важлива складова політики змін, що її проводить глава держави В.Ф.Янукович [13-16]. Стосовно
державної кадрової політики взагалі, реформування державної служби зокрема, модернізації навчання державно-управлінських кадрів особливо, то упродовж останніх трьох років здійснено серйозні перетворення. Прийнято Закон України "Про державну службу", яким Національну академію державного
управління при Президентові України (далі - НАДУ, Академія) унормовано
головним вищим навчальним закладом у системі підготовки, перепідготовки
та підвищення кваліфікації фахівців у галузі знань "державне управління"
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(ст. 30) [1]. Указами Президента України схвалено Стратегію державної
кадрової політики на 2012-2020 роки [18; 20] та Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року [17], а також затверджено
Концепцію реформування Національної академії державного управління при
Президентові України та склад Наглядової ради Академії [12], Положення
про Президентський кадровий резерв "Нова еліта нації" [19]. При цьому
визначено, що професійний розвиток осіб, зарахованих до Президентського кадрового резерву, здійснюється, зокрема, у формі професійних програм,
спеціальних курсів, тематичних семінарів, тренінгів, що організовуються
НАДУ [19]. Ці та інші заходи свідчать, з одного боку, про важливу роль
Академії в кадровому забезпеченні державного управління, а з другого боку,
про необхідність перманентного вдосконалення самого закладу з огляду на
його відповідність сучасним і перспективним викликам [7]. Це зумовлює
необхідність формування науково обґрунтованих пропозицій щодо розвитку НАДУ в довгостроковій перспективі.
Аналіз наукових праць, присвячених розв'язанню проблеми. Наукових
публікацій і нормативно-правових документів щодо обґрунтування і конкретизації розвитку НАДУ у довгостроковій перспективі з урахуванням європейських і світових тенденцій у вищій освіті немає.
Мета статті. На підставі досвіду дослідження найкращої світової
практики фахової вищої освіти з використанням форсайтного підходу обґрунтувати доцільні орієнтири майбутнього Національної академії державного управління при Президентові України.
Виклад основного матеріалу дослідження. Питання про лідерство у
вищій освіті для великої за населенням і територією України, яка становить
вагому частину Європи і світу [21; 28] і має за мету стати передовою країною [13], трансформується в тезу, що провідний національний вищий навчальний заклад має бути кращим у глобальному масштабі. Це є новим закономірним викликом для Національної академії державного управління при
Президентові України, який важливо чітко усвідомлювати і до гідної зустрічі
якого слід серйозно готуватися.
Справді, у 2015 р. НАДУ виповнюється 20 років. За історичними мірками
заклад розвивався стрімко: починав із 156 слухачів магістерської програми,
у 2003 р. здобув статус національного, у 2004-2011 рр. мав акредитацію
Європейської акредитаційної асоціації з державного управління. У 2011 р.,
як зазначалося, заклад законом визнано головним у галузі державного управління. Тобто за майже дводекадний період Академія сформувалася як потужний повноцінний заклад з підготовки фахівців державного управління
та проведення відповідної дослідницько-інноваційної діяльності [2; 4; 9].
Рівень розвитку НАДУ дає змогу проводити її порівняння не лише з кращими національними закладами [11], а й аналоговими топ-закладами світу [36;
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39]. Відтак настав час визначення нових, значно вищих досягнень Академії,
насамперед з огляду на її європейську та світову інтеграцію, наприклад, у
межах можливої стратегії "НАДУ - 2030". В основі відповідного розвитку
закладу - курс на топ-рівень вищої освіти.
Зазначене зумовлено тим, що в глобальному змагальному світі та
Європі відбувається глибока стратифікація вищої освіти. Остання в першу
чергу відповідальна за прогрес у всіх сферах суспільного життя [10; 17; 25].
Ці процеси диференціації в умовах глобалізації проявляються в тому, що
країни світу за конкурентоспроможністю вищої освіти виразно поділяються на три групи [7; 23; 25-27; 36; 39].
Першу групу складають приблизно 40-50 успішних країн (з них 2025 європейських) з потужним університетським (у широкому розумінні) потенціалом, у яких зосереджено 10-15% вищих навчальних закладів світу.
Друга група країн (включаючи Україну) із вищою освітою середнього рівня.
До третьої групи входять країни з відсталою вищою школою та без неї взагалі. Таке розмежування призводить до того, що ефективно продукувати
лідерів та еліту світового масштабу здатні 2-3% [36; 39] від 20 тис. закладів
вищої освіти. Наприклад, за результатами здійснених групою вчених Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України досліджень з'ясовано, що до реалізації всіх лауреатів Нобелівської премії з фізики, хімії, фізіології або медицини, літератури, миру, економічних наук загалом причетні трохи більше трьохсот вищих навчальних закладів півсотні
країн (переважна більшість закладів Північної Америки і Європи). Тобто у
світі взагалі, Європі зокрема, у підготовці фахівців задана висока планка
щодо стандартів і спроможності вищої освіти [7].
Водночас реально й ефективно інтегруються ті, хто рівні за стандартами, в інших випадках слабкіші стають сателітами сильніших. Відтак, для
ефективної європейської інтеграції НАДУ має відповідати кращим стандартам Європейського простору вищої освіти, а також Європейського дослідницького простору [25; 31; 37]. За критеріями глобальних рейтингових
систем, провідними з яких є міжнародні рейтинги "Таймс" і "Шанхайський"
[36; 39], якраз європейська вища освіта, разом з північноамериканською, є
беззаперечним світовим лідером [23; 25].
Для визначення довгострокової стратегії розвитку НАДУ важливим є
урахування наступних тенденцій сучасної вищої освіти.
По-перше, зростання ролі в суспільному розвитку вищих навчальних
закладів екстра-класу як основних рушіїв прогресу, відрив групи топ-закладів
від маси інших [22-25; 36; 39].
По-друге, прагнення сучасних закладів відповідати стандартам світового рівня, посісти найвищі сходинки за рейтингами "Таймс" і "Шанхайський" [36; 39].
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По-третє, незважаючи на пересічно близько двохсотлітній вік високорейтингових закладів з-поміж них існує вагома частка молодих, які однак
інтенсивно розвиваються. Наприклад, за майже тисячолітню історію кожен
десятий топ-заклад (з 400 за рейтингом "Таймс" і 500 за рейтингом "Шанхайський") утворено в одній декаді років - 1960-1969 рр. Загалом закладів
світового класу віком понад 500 років менше ніж аналогічних закладів, яким
менше 50 років [22-24].
По-четверте, підвищення частки профільних (спеціалізованих) закладів серед топ-закладів вищої освіти, особливо молодих [24].
По-п'яте, збереження різноманітності назв топ-закладів, які називаються як університетами, так і інститутами, коледжами, школами, центрами
в усьому діапазоні їх рейтингових рангів [24].
У дзеркалі міжнародних стандартів і порівнянь можна визначити реальні стартові позиції та перспективні орієнтири для вдосконалення закладів вищої освіти. По-перше, глобалізація, що зумовлює конкуренцію, і євроінтеграція, яка потребує вирівнювання стандартів, спонукають до ідентифікації своїх характеристик з огляду на найкращі світові досягнення та
рівняння на останні. По-друге, євроінтеграція, як і глобалізація, саме й означає вихід за межі національних вимог, вивищення до кращих європейських
і світових зразків. По-третє, це повною мірою стосується як закладів вищої
освіти України взагалі, так і НАДУ зокрема.
У зв'язку із зазначеним виникає необхідність пошуку передових зразків
для наслідування. Насамперед увагу привертає Сполучене Королівство перша в Європі та друга у світі (після США) країна за розвитком університетського потенціалу [23; 25; 36; 39]. У цій країні аналогом і зразком для
НАДУ може слугувати Лондонська школа економіки і політичної науки
(ЛШЕПН, школа) [30]. Ця школа за рейтингом "Таймс" посідає 39-те місце
у світі [39], є справжнім лідером і локомотивом світового, європейського і
національного прогресу, стала місцем реалізації (підготовки, стажування,
роботи) 18 нобелівських лауреатів [32].
За віковими ознаками український і британський заклади виглядають так:
• НАДУ заснована в 1995 р. (передісторія починається з 1976 р.) [2; 9];
• ЛШЕПН утворена в 1895 р., тобто на 100 років старша за НАДУ, досвідченіша та випробувана часом [30].
Академія суттєво поступається школі і за кількістю освітніх програм:
• НАДУ - 16 освітньо-професійних програм (державне управління, управління суспільним розвитком, публічне адміністрування й інші) [2];
• ЛШЕПН - понад 170 освітніх програм (державний менеджмент і врядування, державна політика і управління, соціальна політика і розвиток й інші) [30].
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За кількістю і складом осіб, які навчаються, обидва заклади подібні:
• НАДУ - 7 тис. студентів, слухачів, аспірантів, докторантів (більшість
магістрантів, аспірантів, докторантів) [2];
• ЛШЕПН - 9 тис. студентів, включаючи докторантів (56% магістрантів
і докторантів) [30].
Школа значно перевершує Академію за інтернаціоналізацією:
• НАДУ - поки що одиниці іноземних студентів, аспірантів, докторантів,
здобувачів [2];
• ЛШЕПН - 5,9 тис. (66%) іноземних студентів, включаючи докторантів
[30].
Рівень інтернаціоналізації школи за рейтингом "Таймс" складає
87 балів за 100-бальною шкалою і відображує високу міжнародну привабливість закладу [39].
За характеристиками випускників Академія і школа співвідносяться так:
• НАДУ - з-поміж випускників вітчизняні народні депутати, члени уряду, голови місцевих адміністрацій і місцевих рад, міські голови [2; 9];
• ЛШЕПН - серед випускників колишні та нинішні світові лідери, члени парламенту Сполученого Королівства - передової країни, лауреати
Нобелівської премії [30].
Академічний персонал Академії і школи кількісно та якісно характеризується таким чином:
• НАДУ - майже 1 тис. науково-педагогічних і наукових працівників,
серед них близько 700 кандидатів і докторів наук, члени Національної
та національних галузевих академій наук, колишні та нинішні високопосадовці [2];
• ЛШЕПН - 3 тис. академічних працівників, серед них нобелівські лауреати, колишні та нинішні світові лідери [30].
Рівень викладання за рейтингом "Таймс" становить 71 бал за 100-бальною шкалою [39].
За дослідженнями і розробками Академія і школа характеризуються
ось як:
• НАДУ - фінансування наукової та науково-технічної діяльності становить 4,1% від загального фінансування закладу (159 млн грн у 2012 р.)
[2];
• ЛШЕПН - фінансування досліджень і розробок становить 9,3% від
загального фінансування (244 млн фунтів стерлінгів у 2012 р.) [30].
Рівень досліджень школи за рейтингом "Таймс" становить 81 бал за
100-бальною шкалою [39].
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Слід зауважити, що дослідницько-інноваційна діяльність є невід'ємною
складовою частиною у підготовці фахівців з вищою освітою всіх рівнів бакалаврського, магістерського, докторського, постдокторського [29; 33].
Нині в Європі і світі в умовах дослідницько-інноваційного типу суспільного розвитку у вищій школі утверджується підхід щодо навчання на основі
досліджень [3; 5; 34; 35].
За рівнем цитування публікацій академічного персоналу Академії та
школи порівняльна картина така:
• НАДУ:
а) 22 періодичних наукових фахових видання (до міжнародних науково-метричних баз даних не входять, імпакт-фактор невідомий);
б) 1,6 тис. статей (індекс цитування невизначений, індекс Хірша авторів невідомий) [2];
• ЛШЕПН: рівень цитування за рейтингом "Таймс" становить 67 балів
за 100-бальною шкалою [30].
Висновки та рекомендації. З огляду на вищезазначене можна сформулювати такі концептуальні пропозиції.
Стратегія розвитку НАДУ на найближчі 15-20 років (наприклад "НАДУ 2030") має ґрунтуватися на:
– доповненні кількісних показників діяльності закладу якісними, що
відповідають вищим європейським і світовим критеріям [7];
– застосуванні для оцінювання власних досягнень Академії індикаторів
міжнародних рейтингів "Таймс" і "Шанхайський" [36; 39], зокрема стосовно
досліджень (що є слабким місцем вітчизняної вищої школи взагалі [6; 8],
однак ключовим чинником формування національної еліти), цитування, інтернаціоналізації (збільшення контингенту слухачів за рахунок іноземних громадян, запрошення для викладання провідних зарубіжних фахівців);
– орієнтації на досвід діяльності аналогових топ-закладів, зокрема
Лондонської школи економіки і політичної науки [30].
Провідний національний заклад в Україні має бути кращим в Європі
та світі.
Це особливо актуально для великої європейської країни - України.
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