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КОМПАРАТИВІСТИКА 

Визначення:   
Сукупність порівняльних методів в різних галузях гуманітарного знання 
 
Причини появи:  
• Тенденція до спеціалізації і конкретизації предметів дослідження всередині гуманітарних 

наук 
• Відмова від спроб створення всеохопних універсальних систем знання 
• Зростання національної самосвідомості та усвідомлення ролі «національного фактора» в 

соціальній історії та історії культури 
Порівняння як метод зумовлено, з однієї сторони, осмисленням природи різниці та 
унікальності, а, з іншої, спробами віднайти подібність в рамках цієї різноманітності  
 
Два основних виміри:  

• Горизонтальний (культурно-географічний)  
• Вертикальний (історико-філософський)   
 



КОМПАРАТИВІСТИКА 

Метод порівняння має велику філософську історію від піфагорейців, Платона і Арістотеля. В новий час 
найбільш вагомим є вклад Дж. Локка та Е. Канта, які визначили основні структурні елементи 
механізму порівняння:  
• Необхідні умови можливостей порівняння 
• Виділення одиниць порівняння  
• Співставлення  
• Знаходження підстави 
• З’ясування критеріїв 
• Співвіднесення за цією підставою та цими критеріями  

 
За масштабністю предмета дослідження можна виділити мікро- та макрокомпаративістику.  
За змістовністю предмета – формальний та змістовний рівні дослідження.  
При функціональному підході – предмет порівняння розглядається під кутом зору тієї функціональної 
ролі, яку він несе як елемент системи.  
При ціннісному підході основний критерій – цінність та значущість впливу предмету дослідження 



КОМПАРАТИВІСТИКА 

В сучасній ситуації постмодернізму в основі всіх компаративістських досліджень 
прослідковується вплив тези про те, що порівняність є абсолютною, а непорівняність – 
відносною.  
 
Чим зумовлена відносна нерозповсюдженість компаративістських досліджень в практиці 
українських освітніх досліджень:  
 
• Домінуванням монодисциплінарних на фоні дуже слаборозвинутих інтер- і 

трансдисциплінарних досліджень 
• Вкрай обмеженою пропозицією курсів, семінарів, наукової проблематики, пов’язаної з 

компаративістикою  
• Поганим знанням більшістю науково-викладацького персоналу сучасних теорій, методології 

та пошукових методик компаративного дослідження 
• Дуже обмеженою участю вітчизняних дослідників в міжнародних порівняльних дослідженнях   

 



МАРЕК КВІЄК • MAREK KWIEK 

 Марек Квієк — професор, хабілітований доктор, філософ, з 
2002 року директор Центру досліджень державної 
політики та завідувач кафедри інституційної та освітньої 
політики ЮНЕСКО університету Адама Міцкевича у 
Познані. 

 Як міжнародний радник та експерт з політики в галузі 
освіти та науки, він співпрацював з Європейською комісією, 
ОЕСР, Радою Європи, ОБСЄ, USAID, ПРООН та Світовим 
банком. 



МАРЕК КВІЄК • MAREK KWIEK 

 Був менеджером або партнером у 50 міжнародних 
проектах, пов’язаних з дослідницькою та освітньою 
політикою у вищій освіті, фінансованих, зокрема, фондами 
Фулбрайта, Форда та Рокфеллера, рамковими програмами 
ЄС, Європейським науковим фондом та Національним 
науковим центром. 

 Співавтор стратегії розвитку вищої освіти в Польщі до 2020 
року та радник з реформування вищої освіти в 10 країнах.  



МАРЕК КВІЄК • MAREK KWIEK 

 Понад 15 років він проводить широкі міжнародні 
порівняльні дослідження європейських університетів. 

 Його основні міжнародні науково-дослідні проекти, 
пов’язані з відносинами «університет — держава», 
відносинами університетів з економічним середовищем, 
трансформаціями наукових кадрів, управлінням вищою 
освітою, академічним підприємництвом, глобалізацією та 
проблемою рівності доступу до освіти. 



МАРЕК КВІЄК • MAREK KWIEK 

 Опублікував понад 150 наукових статей, переважно у 
міжнародних виданнях.  

 Монографії: 

o «Виробництво знань в європейських університетах: держави, ринки та 
академічне підприємництво» («Knowledge Production in European 
Universities: States, Markets, and Academic Entrepreneurialism», 2013) 

o «Трансформації університету. Інституційні зміни і розвиток освітньої 
політики в Європі» («Transformacje uniwersytetu. Zmiany instytucjonalne i 
ewolucje polityki edukacyjnej w Europie», 2010) 

o «Університет і держава. Вивчення глобальних трансформацій» 
(«The University and the State. A Study into Global Transformations», 2006; 
українське видання: 2009). 



СТРУКТУРА КНИГИ 

Вступ 
Адаптація вищої школи до мінливого світу 

Розділ 1  
Історичний контекст: посткомуністичні трансформації університетів 
у Центральній Європі  

Розділ 2  
Управління у вищій школі:  академічна колегіальність  і університет як «спільнота 
дослідників»?  

Розділ 3  
Академічна кар’єра:  стабілізація, малі кроки і великі етапи  



СТРУКТУРА КНИГИ 

Розділ 4  
Інтернаціоналізація наукових досліджень  та її вплив на наукову продуктивність  

Розділ 5  
Нерівності в створенні наукового знання та роль найпродуктивніших науковців 

Розділ 6 
Молоді академічні кадри: міжпоколіннєві відмінності в науковій праці й 
продуктивності 

Розділ 7  
«Закон про науку 2.0» і вимірність та порівнянність наукових здобутків  



• РОЗДІЛ 1 
ІСТОРИЧНИЙ КОНТЕКСТ: ПОСТКОМУНІСТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ 
УНІВЕРСИТЕТІВ У ЦЕНТРАЛЬНІЙ ЄВРОПІ 

Ключові тези: 

 «наздоганяння Заходу» як ключове гасло країн ЦСЄ, у т.ч. в галузі 
науки та вищої освіти 

 Нові моделі стратегічного управління (governance) вищою школою, 
як і нові моделі реформування та функціонування публічної сфери 
й соціальної держави в нашому регіоні, усе ще перебувають 
на етапі формування 

 Польські реформи — добрий приклад цікавої послідовності 
в реформуванні сектору державних послуг у регіоні 



• РОЗДІЛ 2 
УПРАВЛІННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ: АКАДЕМІЧНА КОЛЕГІАЛЬНІСТЬ І 
УНІВЕРСИТЕТ ЯК «СПІЛЬНОТА ДОСЛІДНИКІВ» 

Структура розділу: 

 Вступ 

 Теоретичний контекст 

 Використані дані й методи дослідження 

 Результати досліджень 

 Висновки 



• РОЗДІЛ 2 
УПРАВЛІННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ: АКАДЕМІЧНА КОЛЕГІАЛЬНІСТЬ І 
УНІВЕРСИТЕТ ЯК «СПІЛЬНОТА ДОСЛІДНИКІВ» 

Ключові тези: 

 Визначальною рисою польського університету є потужна 
колегіальність, тобто провідна роль академічних колегіальних органів. 
У польській системі вищої освіти ці органи мають дужчий вплив на 
ухвалювання рішень, аніж це є в більшості інших країн Європи. 

 Водночас рівень академічної підприємливості, яка зазвичай іде в парі з 
менеджерськими, а не колегіальними методами управління, в 
польських університетах найнижчий у Європі. Польська вища школа, 
попри дедалі дужчий тиск реформ, і досі залишається одним з останніх у 
Європі острівців, де ще існує колегіально координована республіка 
вчених. 



• РОЗДІЛ 2 
УПРАВЛІННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ: АКАДЕМІЧНА КОЛЕГІАЛЬНІСТЬ І 
УНІВЕРСИТЕТ ЯК «СПІЛЬНОТА ДОСЛІДНИКІВ» 

Ключові тези: 

 Виявлений у ході наших досліджень конфлікт між візією 
університету, яку поділяє академічна спільнота (тобто 
інституціоналістською, основаною на традиційних академічних 
цінностях моделлю спільноти дослідників) і візією, якої 
притримується спільнота реформаторів та політиків, 
уповноважених ухвалювати рішення (тобто інструменталістською 
моделлю університету, яким керує зовнішнє оточення й зовнішні 
зацікавлені сторони), має фундаментальне значення. 



• РОЗДІЛ 7 
«ЗАКОН ПРО НАУКУ 2.0» І ВИМІРНІСТЬ ТА ПОРІВНЯННІСТЬ НАУКОВИХ 
ЗДОБУТКІВ 

Структура розділу: 
 Вступ: міжнародна помітність науки 

 Дві парадигми функціонування університету: глобальна і академічна 

 Настання епохи міжнародних порівняльних даних 

 Показники і вимірювання в системі науки 

 Польська версія боротьби двох парадигм: роль КОНІ (КОН) і НЦН 

 Традиційний і новий суспільний договір між державою та академічним середовищем 

 Інша структура доходів та інша структура наукової продукції: дві найважливіші характеристики дослідницьких 
університетів 

 Боротьба локальності з глобальністю в науці і її наслідки 

 Системна нерівність у науці: індивідуальна й інституціональна 

 Функціональна вертикальна диференціація системи 

 Довгострокові стратегічні рішення, закладені в «Закон 2.0» 



• РОЗДІЛ 7 
«ЗАКОН ПРО НАУКУ 2.0» І ВИМІРНІСТЬ ТА ПОРІВНЯННІСТЬ НАУКОВИХ 
ЗДОБУТКІВ 

Ключові тези: 

 Ми — як система, як окремі інституції та їх підрозділи і як окремі науковці, що 
працюють у різних частинах системи, — стаємо для світу практично прозорі. 
Настала епоха наочності — а відтак і вимірності — всіх найважливіших аспектів 
функціонування ЗВО, і це має далекосяжні наслідки для польських вишів і 
польських науковців. Ми знаємо сьогодні майже все — і майже все можемо 
порівняти в міжнародному контексті: витрати на дослідження; вимірні 
результати цих досліджень у вигляді публікацій (і цитувань); наукову 
продуктивність; моделі міжнародної співпраці та співавторства; структуру 
національних каналів публікації наукових результатів; розподіл 
найцитованіших науковців за інституціями та підрозділами тощо. 



• РОЗДІЛ 7 
«ЗАКОН ПРО НАУКУ 2.0» І ВИМІРНІСТЬ ТА ПОРІВНЯННІСТЬ НАУКОВИХ 
ЗДОБУТКІВ 

Ключові тези: 

 Міжнародна помітність нашої системи та окремих її елементів — але так 
само й помітність для нас міжнародних систем та їх елементів — може 
справити потужний вплив на стратегічні напрями реформ, спосіб їх 
запровадження та ступінь їх прийняття з боку академічних працівників і 
теперішнього та майбутнього керівництва університетів.  

 Загальнодоступність даних і їх широке використання в науковій та 
інституціональній політиці в Польщі означало на практиці поступову 
деконструкцію зручного наративу про польську винятковість у науці й 
про відсутність потреби в реформуванні начебто непорівнянних з іншими 
польських вишів. 

 



• РОЗДІЛ 7 
«ЗАКОН ПРО НАУКУ 2.0» І ВИМІРНІСТЬ ТА ПОРІВНЯННІСТЬ НАУКОВИХ 
ЗДОБУТКІВ 

Ключові тези: 

 Наукові досягнення стали вимірними на всіх тих рівнях, які мають істотне 
значення для вироблення політики в галузі науки: глобальному, міжнародному, 
національному, інституціональному, факультетському — і врешті 
індивідуальному. 



• РОЗДІЛ 7 
«ЗАКОН ПРО НАУКУ 2.0» І ВИМІРНІСТЬ ТА ПОРІВНЯННІСТЬ НАУКОВИХ 
ЗДОБУТКІВ 

Ключові тези: 

 У Європі змінюється суспільний договір між державою і науковим світом: 

Традиційний суспільний договір: 
– широка академічна свобода 
– велика свобода науковців 
розпоряджатися власним часом 
– професійна стабільність 
– гарантії матеріального статусу 
на рівні середнього класу  

Новий суспільний договір: 
– обмеження академічної свободи  
– скорочення можливостей 
розпоряджатися власним часом 
– зменшення професійної 
стабільності 
– відносне зниження матеріального 
статусу науковців 



• РОЗДІЛ 7 
«ЗАКОН ПРО НАУКУ 2.0» І ВИМІРНІСТЬ ТА ПОРІВНЯННІСТЬ НАУКОВИХ 
ЗДОБУТКІВ 

Ключові тези: 

 Новації «Закону 2.0»: 

o науковий рівень університету визначатиметься науковими здобутками, а не 
здобутками в плані кар’єрного зростання працівників 

o зростання — вимірних і міжнародних — наукових здобутків у новій системі 
викликатиме потужні фінансові стимули, які будуть підсилювати переможців і 
послаблювати тих, хто програв, значно вагоміше, аніж коли-небудь раніше 

 Принципи нової системи оцінювання якості наукової діяльності впродовж 
кількох років сформують нову структуру наукових публікацій, яка більше 
відповідатиме тій структурі, що властива для передових західноєвропейських 
країн. 



• РОЗДІЛ 7 
«ЗАКОН ПРО НАУКУ 2.0» І ВИМІРНІСТЬ ТА ПОРІВНЯННІСТЬ НАУКОВИХ 
ЗДОБУТКІВ 

Ключові тези: 

 Новий закон також запровадить чітку диференціацію ЗВО за функціональним 
принципом: 

o найкращі університети (або їхні підрозділи), націлені на дослідження та навчальну 
роботу 

o решта (переважна більшість) вишів або підрозділів, зорієнтованих виключно на 
підготовку студенті 

o Запуск передбаченого в новому законі механізму підтримки дослідницьких 
університетів прискорить акумуляцію ресурсів і престижу в найкращих 
національних наукових осередках. 



Дякую за увагу! 


