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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. У XXI ст. суспільство зазнає нових викликів 

глобального масштабу, у безпековій сфері – зростання проявів радикалізму і 

військових конфліктів у боротьбі країн за глобальне і регіональне лідерство, у 

соціально-економічній – активні процеси вимушеної та інших форм міграції, 

торговельні війни, у технологічній – розвиток систем штучного інтелекту, 

робототехніки та ін. Зазначені процеси характерні і для українського 

суспільства, що розвивається в умовах становлення демократичних інститутів 

незалежної держави, гібридної війни з Росією, конкуренції за інтелектуальні 

ресурси країн з вищими стандартами якості життя. За таких умов система вищої 

освіти (СВО) України мала б виступати не лише сферою формування 

інтелектуального капіталу країни, а й генерувати відповіді на актуальні питання 

національної безпеки, економічного зростання, підвищення конкуренто-

спроможності (КС) в умовах розвитку інформаційної економіки.   

Динамічні зміни у способах генерації та поширення знань змінюють 

інституційний ландшафт і конкурентне середовище національних СВО та її 

традиційних провайдерів – університетів, потребують від політиків  

і менеджерів вищої освіти інноваційних управлінських рішень, а відтак 

зумовлюють актуальність розроблення нових теоретичних концепцій  

і прикладних моделей аналізу і моніторингу в управлінні КС СВО. 

Актуальність проблеми управління КС СВО України посилює відсутність 

в країні прийнятої на державному рівні стратегії розвитку вищої освіти, 

системи моніторингу її реалізації, вимушене переміщення з Донецької та 

Луганської областей потужних університетів і наукових установ. Незважаючи 

на ухвалення за останні роки низки документів з питань розвитку вищої освіти 

України, її якості, інтеграції в європейський простір вищої освіти, актуальним є 

розвиток методологічного апарату виявлення та оцінювання сильних і слабких 

сторін СВО країни, обґрунтування стратегічних пріоритетів підвищення її 

конкурентних позицій у глобальному освітньому просторі.  

Вивченню процесів трансформації СВО, її інституційного середовища, 

відповідних рефлексій у методології дослідження присвячені праці таких 

вітчизняних і зарубіжних авторів: П. Альтбах, В. Андрущенко,  

Н. Василенко, А. Гайардон, Т. Добко, М. Зубрицька, І. Ільїн, С. Калашнікова, 

К. Калхун, В. Кремень, К. Кер, Дж. Ломбарді, В. Луговий, Т. Мак-Кован,  

Е. Мейнардес, Х. Ортеґа-і-Ґассет, С. Панчишин, Л. Рамблей, Д. Стенфілд,  

Дж. Хейсман, І. Фрумін, А. Урсул, Р. Чан, Л. Шевченко, Ю. Шиммі та ін. 

Теоретичні та прикладні основи дослідження інтернаціоналізації як 

особливого чинника КС СВО в умовах глобалізації, проблеми регулювання 

процесів освітньої мобільності висвітлено у працях Т. Адамса, Н. Варгеса,  

Г. Віта, К. Гаушильдта, Дж. Гейла, Л. Готорна, Д. Гудзіка, Д. Дейдорф,  

В. Єфімова, Д. Кіліка, А. Лаптєвої, Дж. Найт, Я. Нільсона, Л. Семів,  

Б. Сівінської, Р. Чаудахи та ін.  

Розвитку методології аналізу якості та економічної ефективності вищої 

освіти, інструментам рейтингового оцінювання і моніторингу кар’єри 
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випускників в управлінні конкурентоспроможністю вищої освіти присвячені 

праці Н. Бара, С. Брінт, Е. Газелкорн, А. Гринь, М. Домінгуеса, Т. Естермана, 

М. Ліма, Е. Мейнардеса, А. Олексієнка, Ю. Рашкевича, Ж. Ферейра, Д. Грандей, 

І. Грісені, А.-Л. Клаєс-Кулик, О. Шарова, Л. Шиндлера, Г. Шомбурга та ін.  

Проблеми удосконалення державної політики розвитку вищої освіти і 

науки як визначальних сфер формування інтелектуального капіталу країни 

висвітлені у працях таких вітчизняних науковців: Е. Лібанова, Л. Гриневич, 

З. Бараник, В. Бахрушин, Я. Болюбаш, О. Грішнова, В. Захарченко,  

М. Згуровський, С. Ніколаєнко, В. Приймак, У. Садова, О. Співаковський, 

О. Стефанишин, Т. Фініков та ін. Дослідженню концепцій КС СВО, її 

детермінант, політики підвищення конкурентоспроможності на інституційному, 

регіональному та національному рівнях в умовах загострення проблем у 

безпековій сфері присвячені праці Л. Антонюк, О. Єлісєєвої, О. Іляш, 

Д. Ільницького, С. Квіта, А. Колота, О. Кузьміна, В. Липова, І. Мойсеєнко,  

Т. Оболенської, А. Павленка, І. Ревак, І. Тимошенкова, А. Сидорової,  

Р. Фатхутдінова, Л. Шаульської, А. Шевчука та ін. Економічні засади 

функціонування СВО, проблематику механізмів її фінансування, інноваційної 

діяльності закладів вищої освіти (ЗВО) розглядають у своїх працях  

Н. Верхоглядова, О. Жилінська, І. Каленюк, М. Крупка, Л. Ліпич, Н.  Лисиця,  

С. Лондар, C. Пасєка, Б. Погріщук, О. Прокопенко, Н. Савицька, Є. Стадний,  

Н. Чухрай, Л. Яковенко та ін.  

Узагальнюючи наукові здобутки зарубіжних і вітчизняних учених з 

досліджуваної проблематики, важливо відзначити той факт, що вища освіта, як 

особливий вид економічної діяльності й об’єкт управління конкуренто-

спроможністю, стала предметом  вивчення економічних і управлінських наук 

лише у другій половині XX ст., не характеризується чітко окресленою 

«центральною» методологією дослідження і внаслідок поєднання 

соціокультурних, політичних та економічних функцій потребує 

міждисциплінарного підходу у розв’язанні проблем ефективності управління. 

Теоретичного осмислення з позицій міждисциплінарності потребують наукові 

підходи до удосконалення державного управління КС вищої освіти, зростання її 

ролі у забезпеченні цілей сталого розвитку, з одного боку, та економічної 

ефективності в умовах розвитку міжнародної індустрії освіти – з іншого.  

Відсутність у сучасній теорії управління теоретико-методологічних  

положень, які системно враховують особливості вищої освіти як сектору 

національної економіки і внаслідок суспільно важливих функцій потребують  

міждисциплінарного підходу до розуміння конкурентоспроможності СВО, 

актуальність наукового обґрунтування стратегічних пріоритетів підвищення КС 

СВО України, недостатність наукових розробок прикладного характеру з 

методології аналізу та моніторингу в управлінні конкурентоспроможністю СВО 

на інституційному та національному рівнях обумовило вибір теми дисертації, її 

мету, завдання і структуру. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

пов’язана з темами наукових досліджень Львівського національного 

університету імені Івана Франка «Методологія формування і використання 
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статистичної бази даних і метаданих у регіональному управлінні» 

(реєстраційний номер (р. н.) 0116U001642), де автором розроблено методику 

моніторингу КС СВО України та її регіонів з обґрунтуванням відповідної 

структури бази даних і джерел інформації; Інституту регіональних досліджень 

імені М. І. Долішнього НАН України «Соціокультурологічні наслідки 

міграційних процесів» (у рамках програми наукових досліджень НАН України 

«Модернізація українського суспільства і економіки в контексті викликів ХХІ 

століття», р. н. 277) – запропоновано методологічні підходи до інституційного 

аналізу процесів інтернаціоналізації вищої освіти, інструменти їхнього 

державного регулювання в умовах глобалізації; «Структурні зміни 

прикордонних ринків праці у координатах соціальної та економічної 

ефективності» (у рамках програми наукових досліджень НАН України 

«Економічна ефективність vs соціальна справедливість: пріоритети розвитку 

України на етапі подолання кризи», р. н. 0116U00774) – виконано факторний 

аналіз процесів освітньої мобільності в прикордонних регіонах України і 

Польщі; виявлено можливості і ризики розвитку транскордонної освіти в 

Україні); госпдоговірної науково-дослідної роботи «Оцінка та прогноз потреби 

в кадрах для підприємств Львівської області» (р. н. 627) – запропоновано 

методику прогнозування потреби у фахівцях для формування регіонального та 

державного замовлення на їх підготовку; наукового проекту, що виконується за 

підтримки Європейського Союзу, «Моніторинг реалізації інтелектуального 

потенціалу випускників ЗПТО і ЗВО прикордонного регіону: соціальне 

партнерство, державне та регіональне замовлення» (р. н. 1-10-761) – 

узагальнено зарубіжний досвід моніторингу працевлаштування випускників 

ЗВО, розроблено програмно-методологічні основи його запровадження в 

Україні. 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є розроблення 

теоретико-методологічних і прикладних положень управління конкуренто-

спроможністю національної СВО країни в частині її аналізу, побудови систем 

моніторингу й обґрунтування напрямів підвищення конкурентоспроможності 

СВО України в умовах інтеграції в глобальний освітній і науковий простір. 

Визначена мета зумовила необхідність вирішення таких завдань: 

 узагальнити і систематизувати основні етапи, функції та інституційні 

моделі розвитку вищої освіти; 

 розширити розуміння національної СВО та критеріїв її конкуренто-

спроможності, визначити інституційну архітектуру СВО; 

 окреслити концептуальну модель інституційного аналізу в управлінні 

конкурентоспроможністю СВО; 

 ідентифікувати глобальні чинники трансформації національних СВО; 

 розвинути методологічні засади і прикладні моделі аналізу якості 

вищої освіти  на інституційному та національному рівнях управління СВО;  

 виявити особливості аналізу соціальної відповідальності вищої освіти 

в контексті сфер її прояву та зацікавлених сторін; 
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 розкрити роль міжнародних і національних інституцій в управлінні 

якістю та соціальною відповідальністю СВО; 

 удосконалити методологічні підходи та інструментарій аналізу 

економічної ефективності управління вищою освітою, моделі та механізми їх 

фінансування; 

 розробити науково-методичні засади моніторингу кар’єри 

випускників в управлінні конкурентоспроможністю СВО та механізми його 

реалізації;  

 з’ясувати роль довготермінових програм інтернаціоналізації  

і рейтингів у стратегічному управлінні конкурентоспроможністю СВО; 

 запропонувати інструментарій, інформаційну базу аналізу та 

моніторингу процесів інтернаціоналізації вищої освіти України; 

 проаналізувати стан, динаміку та ризики міжнародної освітньої 

мобільності в Україні, її диспозицію у глобальних рейтингах конкуренто-

спроможності;  

 обґрунтувати напрями удосконалення механізму державного 

замовлення на підготовку фахівців в Україні, методик прогнозування потреби у 

фахівцях з урахуванням професійної структури ринку праці; 

 сформувати програмно-методологічні й організаційні засади  

моніторингу конкурентоспроможності вищої освіти та здійснити їх апробацію 

для СВО України;  

 визначити стратегічні пріоритети підвищення конкуренто-

спроможності системи вищої освіти України та її регіонів. 

Об’єктом дослідження є процеси функціонування  і розвитку СВО 

України в умовах глобальної конкуренції за людські та інтелектуальні ресурси.  

Предметом дослідження є теоретико-методологічні засади управління 

та науково-прикладні аспекти ефективності управлінських рішень у сфері 

підвищення конкурентоспроможності національної системи вищої освіти. 

Методи дослідження. У процесі наукового дослідження використано 

історико-філософський, діалектичний методи, аналіз і синтез – для вивчення 

еволюції функцій та інституційних моделей розвитку вищої освіти (п. 1.1; 1.2), 

узагальнення і систематизації – до розуміння особливостей якості (п. 2.1, 2.2.), 

соціальної відповідальності (п. 2.3) та економічної ефективності (п.3.1) вищої 

освіти, процесів її інтернаціоналізації (п. 4.1); методи системного аналізу, теорії 

інституціоналізму, конкурентних переваг, стейкхолдерів, принципи 

комплементарності – для характеристики сучасної архітектури національної 

СВО, побудови концептуальної моделі інституційного аналізу (п. 1.3; 1.4), 

розробки методики моніторингу конкурентоспроможності СВО України (5.3); 

методи аналізу динаміки, взаємозв’язків – у виявленні чинників трансформації 

СВО (п. 1.5), прогнозуванні попиту на вищу освіту з урахуванням 

демографічного чинника (п. 5.2); методи побудови контрольних карт – в 

удосконаленні систем управління якістю вищої освіти (п. 2.2), методи 

дисперсійного і кореляційно-регресійного аналізу – в оцінюванні взаємозв’язку 

ресурсного потенціалу вищої освіти та його реалізації в показниках 
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інноваційної діяльності (п. 3.3), виявленні чинників міжнародної освітньої 

мобільності (п. 4.1; 4.3); методи економіко-математичного моделювання –  

в удосконаленні політики ціноутворення ЗВО України (п. 3.5), теорія нечітких 

множин – в обґрунтуванні економічної ефективності моніторингу 

працевлаштування випускників ЗВО України (п. 3.4); методи несуцільних 

обстежень – для середньострокового прогнозування попиту на фахівців (п. 5.2); 

методи багатовимірного ранжування – в інтегральному оцінюванні та 

порівняльному аналізі конкурентоспроможності СВО регіонів України (п. 4.5, 

5.3, 5.4); методи стратегічного та економіко-статистичного аналізу – в 

обґрунтуванні стратегічних пріоритетів підвищення конкурентоспроможності 

СВО України (п. 5.4). 

Інформаційною базою дослідження є нормативно-правові акти 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і 

науки України, інших центральних органів влади з питань державного 

регулювання вищої освіти України, міжнародні стандарти і рекомендації, 

наукові праці у галузі економіки та управління вищою освітою, інформаційно-

аналітичні продукти національних і міжнародних організацій (Інститут 

статистики ЮНЕСКО, Міжнародний валютний фонд, Світовий банк, Світовий 

економічний форум, Євростат, Державна служба статистики України та 

статистичні служби інших країн світу, європейські і міжнародні організації у 

галузі вищої освіти і науки), організаторів міжнародних і національних 

рейтингів у вищій освіті, звітність та інші джерела інформації на офіційних 

сайтах ЗВО, а також власні аналітичні дослідження автора. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у систематизації, 

доповненні та узагальненні теоретико-методологічних основ управління 

конкурентоспроможністю вищої освіти, побудові і реалізації концептуальної 

моделі аналізу і моніторингу конкурентоспроможності СВО країни за 

критеріями якості, соціальної відповідальності та економічної ефективності, 

обґрунтуванні  стратегічних пріоритетів підвищення конкурентоспроможності 

вищої освіти України. Основні теоретико-методологічні, науково-методичні і 

прикладні результати, які становлять наукову новизну і особистий внесок 

автора, полягають у такому: 

вперше:  

 реалізовано системний підхід до вирішення проблеми підвищення 

ефективності управління КС вищої освіти, а саме, сформульовано визначення 

національної СВО і запропоновано її інституційну архітектуру як об’єкта 

управління, класифікацію освітніх провайдерів, їхніх продуктів і зацікавлених 

сторін – стейкхолдерів, а також систематизовано комплекс глобальних, 

регіональних і національних цілей розвитку вищої освіти, що забезпечує 

обґрунтування критеріїв КС СВО країни і стратегічних пріоритетів її 

підвищення; 

 запропоновано концептуальну модель аналізу в управлінні КС СВО, 

яка передбачає 1) розуміння КС СВО країни як здатності її провайдерів 

створювати продукти, що забезпечують переваги у формуванні 

інтелектуального капіталу, а відтак – у реалізації цілей індивідуального та 
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суспільного розвитку; 2) виокремлення інтересів стейкхолдерів, потенціалу і 

результатів діяльності провайдерів вищої освіти як ядра моделі і об’єктів 

аналізу; 3) розробку цільових індикаторів аналізу СВО в управлінні 

підвищенням її конкурентоспроможності за критеріями якості, соціальної 

відповідальності та економічної ефективності;  

 сформульовано методологічні основи аналізу процесів 

інтернаціоналізації вищої освіти, які зосереджують увагу на визначенні 

інституційного середовища інтернаціоналізації вищої освіти як технологічної 

основи управління глобальною конкурентоспроможністю. Запропоновані 

методологічні підходи дали змогу обґрунтувати актуальність розробки в 

Україні довготермінових програм інтернаціоналізації, їхню типову структуру, 

індикатори моніторингу, а також виявити можливості та загрози, пов’язані з 

процесами міжнародної освітньої мобільності; 

 розроблено програмно-методологічні й організаційні засади системи 

моніторингу КС СВО України, завданнями якої є: 1) ідентифікація сильних і 

слабких сторін СВО України; 2) інформаційно-аналітична підтримка рішень у 

визначенні стратегічних пріоритетів підвищення КС СВО України;  

3) формування інтегрованої бази даних для прогнозування і рейтингового 

оцінювання КС СВО країни та її регіонів. Реалізація запропонованої методики 

дала змогу обґрунтувати стратегічні пріоритети підвищення КС СВО України з 

урахуванням особливостей розвитку регіональних СВО; 

удосконалено: 

 методологічні основи аналізу інституційних моделей розвитку вищої 

освіти, які, на відміну від традиційних підходів, що акцентують увагу на 

компетентнісному вимірі вищої освіти, базуються на трьох вимірах – цінності 

знань, функціях вищої освіти та рівні взаємодії її провайдерів із зовнішнім 

середовищем. Обґрунтовані критерії дають змогу виокремити методологічні 

особливості аналізу СВО: 1) оцінювання вартості/цінності знань з позиції їхньої 

корисності для реалізації індивідуальних, інституційних і суспільних інтересів; 

2) аналіз комерціалізації знань у контексті оцінки економічної ефективності 

вищої освіти; 3) виявлення ефективних форм взаємодії ЗВО з місцевими 

громадами, бізнесом, органами влади у розв’язанні актуальних проблем 

локального, галузевого, національного та глобального масштабу; 

 методичний інструментарій і прикладні моделі управління якістю 

вищої освіти на підставі міжнародних стандартів управління якістю, а також 

методику використання контрольних карт якості, що дає змогу підвищити 

ефективність управління якістю освітніх продуктів у системах внутрішнього та 

зовнішнього забезпечення якості вищої освіти України; 

 класифікацію методичних підходів до аналізу економічної 

ефективності СВО країни, яка, на відміну від поширених, передбачає  оцінку 

прямих і непрямих втрат, пов’язаних із безробіттям випускників ЗВО, 

зайнятістю не за фахом, зовнішньою міграцією, недоотриманим ВВП унаслідок 

зазначених процесів. Запропонований інструментарій забезпечив економічне 

обґрунтування моніторингу працевлаштування випускників в управлінні КС 
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СВО України за критерієм економічної ефективності бюджетного фінансування 

підготовки фахівців;  

 науково-методичні засади моніторингу кар’єри випускників в аналізі 

КС СВО України та механізм його реалізації в рамках здійснення проектів 

регіонального розвитку. Запровадження моніторингу забезпечує формування 

аналітичної бази даних в управлінні КС СВО України, зокрема в частині 

аналізу економічної ефективності її державної фінансової підтримки;  

 класифікацію складових механізму державного замовлення на 

підготовку фахівців, якими, з позиції системного  підходу, є: 1) нормативно-

правова база; 2) організаційні структури; 3) фінансове забезпечення;  

4) інформаційно-аналітичної підтримка. Запропонована класифікація, на 

відміну від існуючих, забезпечує комплексний підхід до удосконалення 

механізму формування державного замовлення на підготовку фахівців за 

трьома пріоритетами: 1) інтереси національної безпеки й оборони;  

2) стратегічні пріоритети розвитку економіки та суспільства у неринковому 

секторі; 3) перспективні потреби у фахівцях ринкового сектору економіки 

країни; 

отримали подальший розвиток: 

 наукові підходи до тлумачення сутності СВО країни як системи 

взаємопов’язаних формальних і неформальних інститутів, які забезпечують 

розуміння визначальної ролі знань у самовдосконаленні, їх нагромадження і 

капіталізацію для цілей індивідуального та інституційного розвитку, а також 

формують інтелектуальний потенціал і конкурентоспроможність усіх сфер 

суспільного життя. Запропоноване визначення дає цілісне уявлення про вищу 

освіту як відкриту динамічну систему, забезпечує характеристику інституційної 

архітектури національної СВО, ідентифікацію її основних складових –  

провайдерів, продуктів і стейкхолдерів вищої освіти;  

 класифікація і зміст глобальних чинників трансформації СВО в 

частині виокремлення демографічних, соціально-економічних, технологічних і 

політичних чинників, що дає змогу виявити перспективні можливості і загрози 

розвитку вищої освіти України. З’ясовано такі можливості: зростання попиту на 

освітні продукти у формі курсів короткого циклу, їхньої доступності за рахунок 

інформаційних технологій та Інтернет, підвищення якості вищої освіти через її 

інтернаціоналізацію та академічну мобільність. Головними загрозами для ЗВО 

як традиційних провайдерів вищої освіти стає зростання конкуренції з боку 

неформальних провайдерів, корпоративних університетів, зменшення обсягів 

бюджетного фінансування, міграція здобувачів вищої освіти в регіони та країни 

з вищими стандартами якості життя; 

 методологічні підходи до аналізу економічної ефективності у вищій 

освіті, які систематизовано у три напрями: 1) аналіз окупності витрат на освіту; 

2) аналіз ефективності СВО з позиції досягнення цілей управління; 3) оцінка 

людських, фінансових та інших втрат, пов’язаних з неефективним 

використанням ресурсів СВО. Поєднання зазначених підходів дає змогу 

провести комплексний аналіз економічної ефективності СВО та обґрунтувати 
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напрями її підвищення за критеріями результативності, продуктивності та 

диверсифікації доходів; 

 науково-методичні основи формування політики ціноутворення на 

освітні продукти ЗВО в частині наукової аргументації того, що ціноутворення у 

СВО пов’язане з комплексом чинників ринкового і неринкового характеру 

впливу, серед яких найбільш суттєвими є демографічний чинник (чисельність 

потенційних абітурієнтів), платоспроможний попит населення, його 

академічний рейтинг і престижність освітніх продуктів ЗВО на ринку праці. 

Запропонована на основі виявлених чинників багатофакторна модель дає змогу 

виявити ЗВО України з завищеною і заниженою вартістю навчання, 

забезпечити доказову базу для державного регулювання процесів 

ціноутворення, у тім числі демпінгування цін у вищій освіті; 

 інституційний підхід до прогнозування попиту на фахівців та їх 

пропозиції на ринку праці України, на підставі якого реалізовано два типи 

прогнозів  – 1) демографічний з використанням лагових регресійних моделей 

взаємозв’язку показників народжуваності та вступу до ЗВО; 2) економіко-

статистичний, що передбачає прогнозну оцінку попиту на фахівців на основі 

методів спеціальних обстежень працедавців. Такий підхід дає змогу підвищити 

обґрунтованість управлінських рішень у формуванні державного та 

регіонального замовлення на підготовку фахівців і зменшити дисбаланси в 

освітньо-професійній структурі попиту і пропозиції на ринку праці України.  

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що 

теоретико-методологічні положення і висновки, сформульовані у дисертації, 

доведено до рівня прикладних методик і рекомендацій, що забезпечує системну 

основу підвищення ефективності управління конкурентоспроможністю вищої 

освіти України на національному, регіональному та інституційному рівнях.  

Основні положення, висновки і рекомендації за результатами 

дослідження впроваджені у діяльність органів державного та регіонального 

управління, менеджменту ЗВО, а саме:  

Інститутом освітньої аналітики МОН України використано методику 

моніторингу конкурентоспроможності вищої освіти України в удосконаленні 

інформаційно-аналітичного забезпечення прийняття управлінських рішень з 

питань підвищення КС СВО України (довідка № 0414/139 від 29.03.2018 р.);  

Комітетом з питань європейської інтеграції Верховної Ради України 

використано матеріали науково-аналітичних записок «Можливості та ризики 

транскордонного співробітництва в умовах розвитку глобального простору 

вищої освіти (на прикладі України та Польщі)» і «Євроінтеграційні проблеми 

розвитку транскордонного простору України: соціально-економічний контекст» 

у підготовці законопроекту Закону про ратифікацію Угоди про співробітництво 

між Україною та Європейською організацією з питань юстиції (довідка № 04-

17/16-30 (19528) від 27.01.2017 р.), і в опрацюванні законопроекту України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України стосовно розвитку 

транскордонного співробітництва» (довідка № 04-17/16-29(19520) від 

27.01.2017 р.);  
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Департаментом освіти і науки і Департаментом економічної політики 

Львівської облдержадміністрації використано методику прогнозування потреби 

у кадрах для формування регіонального замовлення на їх підготовку на період 

2017-2020 років (довідки від 12.07.2017 р. № 05-09/2543 і № 1-3045 відповідно);  

Департаментом економічної політики Львівської облдержадміністрації 

використано ідею моніторингу працевлаштування випускників закладів вищої  

і професійної освіти та обґрунтування ефективності його проведення у 

реалізації у 2018-2020 роках за кошти державного бюджету, отриманих від 

Європейського Союзу, проекту «Моніторинг реалізації інтелектуального 

потенціалу випускників ЗПТО і ЗВО прикордонного регіону: соціальне 

партнерство, державне і регіональне замовлення» (довідка № 1-10-761  

від 26.03.2018 р.);  

Волинською обласною радою використано результати моніторингу 

конкурентоспроможності СВО України та її регіонів у розробці Стратегії 

економічного і соціального розвитку Волинської області на період до 2028 

року, а також програмі соціального розвитку області у 2019-2020 роках (довідка 

№ 1080/36/2-18 від 07.06.2018 р.);  

Львівським національним університетом імені Івана Франка використано 

методику контрольних карт якості в удосконаленні системи внутрішнього 

забезпечення якості вищої освіти (довідка № 3391-Л від 03.08.2018 р.). 

Особистий внесок здобувача. Всі наукові результати, викладені в 

дисертації, одержані автором особисто. З наукових праць, опублікованих у 

співавторстві, використані лише ті ідеї та положення, які є результатом 

особистих досліджень докторанта. Матеріали кандидатської дисертації у роботі 

на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук не 

використовувались.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення та рекомендації 

за результатами дослідження пройшли апробацію на міжнародних наукових і 

науково-практичних конференціях і семінарах,  зокрема таких: «Управління в 

освіті» (м. Львів, 2009 р.); «Управління інноваційними процесами в Україні»  

(м. Львів,  2010 р.); «Наука і духовність у системі сучасного управління»  

(м. Львів, 2012 р.); «The role of statistics in the modern economy model 

development» (м. Київ, 2013 р.); «Marketing of education: new approach to 

promoting educational services» (м. Бяльско-Бяла, Польща, 2014 р.), «Сучасні 

проблеми інформатики в управлінні, економіці, освіті» (Київ – оз.Світязь, 2014 р.);  

«Туризм і гостинність в Україні» (м. Черкаси, 2014 р.; 2016 р.);  «Education for 

Business Sustainability» (м. Краків, Польща, 2015 р.);  «Ринок праці України: 

європейський вимір» (м. Київ, 2015 р.); «Соціально-економічний потенціал 

транскордонного співробітництва» (м. Львів, 2016 р.); «The 2nd International 

Conference on Big-data» (м. Чеджу, Південна Корея, 2016 р.); «Маркетинг і 

логістика в системі менеджменту» (м. Львів, 2016 р.);  «Проблеми формування 

та реалізації конкурентної політики: (м. Львів, 2017 р.)»; «The International 

Workshop on Future Technology, FUTECH 2017» (м. Кота-Кінабалу, Малайзія, 

2017 р.); «The role of employment service providers in skills anticipation and 

matching. (м. Рига, Латвія, 2017 р.); «Європейські студії в Україні: 
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здобутки,  виклики та перспективи» (м. Київ, 2017 р.); «Перспективи розвитку 

економіки: теорія, методологія, практика (м. Луцьк, 2017 р.)»; «Регіональний 

розвиток України: проблеми і перспективи» (м. Київ, 2017 р.); всеукраїнських 

конференціях: «Маркетингова освіта в Україні: забезпечення якісної підготовки 

маркетологів відповідно до потреб українського ринку» (м. Київ, 2005 р.), 

«Болонський процес: стан і перспективи розвитку вищої освіти в Україні» 

(м. Київ, 2010 р.), «Cуспільні трансформації і безпека: людина, держава, 

соціум» (м. Львів, 2016 р.; 2017 р.), «Управління системою економічної 

безпеки: від теорії до практики» (м. Львів, 2018 р.).  

Публікації. Основні положення та результати досліджень за темою 

дисертації опубліковані у 65 наукових працях, серед яких: 2 одноосібні 

монографії; розділи у 4 колективних монографіях і 2 навчальних посібниках; 25 

статей у наукових фахових виданнях України, з них 10 включені до 

міжнародних наукометричних баз даних, 5 – у зарубіжних виданнях; 24 

публікації за результатами участі у науково-практичних конференціях;  
3 додатково відображають наукові результати дисертації. Загальний обсяг 

публікацій, що належать автору, становить 69,34 д.а. 

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, п’ятьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг 

дисертації становить 619 сторінок, у тім числі основний текст –  408 сторінок. 

Дисертація містить 93 таблиці, 68 рисунків і 8 додатків. Список використаних 

джерел налічує 579 найменувань на 62 сторінках. 

 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, її зв’язок з науковими 

програмами, темами, визначено мету, завдання, об’єкт, предмет і методи 

дослідження, розкрито наукову новизну, практичне значення і апробацію 

одержаних результатів. 

У розділі 1 «Теоретико-методологічні засади управління конкуренто-

спроможністю вищої освіти» висвітлено еволюцію вищої освіти, її функцій та 

інституційних моделей розвитку, обґрунтовано чинники трансформації 

національних СВО, розвинуто поняттєвий апарат дослідження систем 

управління КС СВО, запропоновано  міждисциплінарний підхід як теоретико-

методологічну основу підвищення ефективності управління СВО, розроблено 

концептуальну модель інституційного аналізу в управлінні КС СВО.  

Обґрунтовано, що вища освіта є особливим видом економічної діяльності, 

що зумовлено реалізацією нею загальносуспільних і особливих функцій 

(навчання, наукові дослідження, служіння суспільству). Особливості вищої 

освіти як об’єкта управління конкурентоспроможністю пов’язані також з 

впливом інститутів державного регулювання, з одного боку (ліцензування і 

акредитація ЗВО, атестація працівників, державне замовлення тощо) та 

ірраціональними моделями поведінки індивідів на ринку освітніх послуг – з 

іншого. З огляду на такі особливості концепція інституціоналізму, яка фокусує 
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увагу на ролі формальних і неформальних інститутів в економіці та поведінці її 

учасників, а також міждисциплінарний підхід, що передбачає застосування 

теорій і методів різних галузей знань в обґрунтуванні управлінських рішень, 

використовується як теоретико-методологічна основа  дослідження.   

Вивчення еволюції розвитку вищої освіти дало підстави сформулювати 

висновок, що різні історичні епохи та притаманні їм чинники зумовили 

формування трьох основних типів інституційних моделей СВО:  

1) середньовічний університет з домінуванням релігійного світогляду, 

інститутів церкви і духовної влади; 2) університет Гумбольдта, концепція якого 

ґрунтувалася на академічній свободі та поєднанні освітньої й дослідницької 

функцій вищої освіти; 3) мультиуніверситет та університет-підприємство, які 

реалізують ширше коло функцій, що орієнтовані на комерціалізацію нових 

знань, соціальні послуги. Аргументовано, що в основу класифікації моделей 

розвитку СВО покладено три головні виміри: 1) вартість/цінність знань з позиції 

їхньої корисності для реалізації індивідуальних і суспільних інтересів;  

2) комерціалізація знань і рівень інноваційної активності у вищій освіті;  

3) взаємодія ЗВО з місцевими громадами, органами державної влади у вирішенні 

актуальних проблем локального національного і глобального масштабу. 

Реалізовано системний підхід до побудови ефективних систем управління 

КС СВО, який передбачає визначення суті та структури СВО як об’єкта 

управління, цілей і функцій системи управління; її підсистем і елементів; 

комплексу горизонтальних і вертикальних взаємозв’язків. З позицій 

міждисциплінарного підходу сформульовано визначення СВО як системи 

взаємопов’язаних неформальних (звичаїв, цінностей, способів мислення, 

поведінки тощо) і формальних (законів, стандартів, освітніх провайдерів, 

стейкхолдерів тощо) інститутів, які забезпечують розуміння визначальної ролі 

знань у самовдосконаленні, їх нагромадження, передачу та генерацію нових 

знань для реалізації цілей індивідуального та інституційного розвитку, а також 

визначають інтелектуальний потенціал і конкурентоспроможність усіх сфер 

суспільного життя. Запропоноване визначення дає цілісне уявлення про СВО як 

відкриту і динамічну систему, забезпечує окреслення інституційної архітектури 

національної СВО (рис. 1), ідентифікацію її основних складових, а саме: 

формальних і неформальних провайдерів, продуктів, внутрішніх і зовнішніх 

стейкхолдерів СВО.  
На підставі дослідження внутрішніх і зовнішніх щодо розвитку вищої освіти 

України цілей управління конкурентоспроможністю, зокрема, Глобальних цілей 

сталого розвитку (Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable 

Development), Стратегії сталого розвитку України (Україна – 2020), Національної 

стратегії розвитку освіти в Україні на період до 20121 року, Інчхонської декларації 

(Education 2030),  обґрунтовано висновок, що головними критеріями забезпечення 

її конкурентоспроможності у глобальному освітньому просторі є якість, соціальна 

відповідальність і економічна ефективність. Запропоновано визначення поняття 

конкурентоспроможності СВО як потенційної і реальної здатності її провайдерів 

створювати продукти, що забезпечують переваги у формуванні людського, 
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соціального й інтелектуального капіталу, а відтак – реалізації індивідуальних, 

національних і глобальних цілей суспільного розвитку. 

 

 
Рис. 1. Інституційна архітектура системи вищої освіти України 

 

Глобальна мета управління КС СВО – підвищити цінність її продуктів 

для кожної особистості, соціуму, бізнесу та інших категорій споживачів. За 

таких умов конкурентоспроможність СВО можна тлумачити як функцію трьох 

основних змінних – якості, соціальної відповідальності та економічної 

ефективності. Ефективне управління КС СВО передбачає наявність стратегії, 

політики та інститутів, які здатні забезпечувати процеси ефективного 

формування, використання та нагромадження інтелектуального капіталу.  

Виявлено практичне значення інституційного підходу в аналізі 

конкурентоспроможності СВО, яке полягає у розширенні можливостей 

традиційних видів аналізу складних об’єктів (системно-структурного, 

функціонального, стратегічного) за рахунок ідентифікації інтересів різних груп 

зацікавлених сторін – стейкхолдерів СВО, і визнання конкурентоспроможності 

продуктів СВО та її провайдерів визначальними умовами КС регіональних і 

національних СВО. Запропоновано концептуальну модель інституційного 

аналізу конкурентоспроможності СВО різного рівня (рис. 2).  
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Рис. 2. Концептуальна модель аналізу в управлінні  

конкурентоспроможністю системи вищої освіти 
 

Головна мета і предмет інституційного аналізу в управлінні КС СВО – 
визначення резервів її підвищення з урахуванням інтересів різних груп 
стейкхолдерів, потенціалу і результатів діяльності провайдерів СВО, а також 
рівнів функціонування СВО – локального/інституційного, регіонального і 
національного. З огляду на різноманітність чинників впливу, які зазнає СВО у 
своїй трансформації, її конкурентоспроможність важливо досліджувати у 
постійному взаємозв’язку з КС національної економіки країни, а також КС 
провайдерів вищої освіти та їхніх продуктів як головних інституційних 
складових освітньої системи. 

Систематизовано комплекс соціокультурних, демографічних, політичних, 
економічних та інформаційно-технологічних чинників трансформації СВО, що 
дає змогу не лише пояснити поточний стан, а й тенденції і перспективи 
розвитку вищої освіти України в глобальному освітньому просторі.  

Встановлено, що глобальний вплив демографічних чинників на СВО 
України виявляється в скороченні частки молоді, а відтак – зменшенні попиту 
на освітні програми для здобуття повної вищої освіти серед населення 
традиційного «студентського» віку, водночас, зростання потреби в освітніх 
продуктах ЗВО у формі окремих навчальних курсів, тренінгів для дорослого 
населення. Соціально-економічні чинники пов’язані з асиметрією показників 
якості життя і активними процесами соціальної мобільності, глобальною 
конкуренцією за талановитих студентів і дослідників. Технологічні чинники з 
ознаками четвертої промислової революції зумовлюють необхідність 
диверсифікацію методів навчання, розвиток різних видів неформальної освіти і, 
у підсумку, – демократизацію вищої освіти, ризики зменшення кількості ЗВО 
як традиційних провайдерів вищої освіти.  
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У розділі 2 «Методологія аналізу та моніторингу якості і соціальної  

відповідальності в управлінні конкурентоспроможністю вищої освіти» 

узагальнено підходи до розуміння якості вищої освіти та методологічні засади 

її аналізу в управлінні КС, запропоновано логіко-структурну схему побудови 

системи індикаторів якості на різних рівнях управління СВО, розвинуто 

інструментарій внутрішніх систем забезпечення якості за рахунок методики 

використання контрольних карт якості, зосереджено увагу на соціальній 

відповідальності СВО у реалізації цілей сталого розвитку та поліпшенні 

конкурентного середовища діяльності ЗВО, сформульовано рекомендації щодо 

удосконалення державного управління якістю та соціальною відповідальністю 

СВО України на основі реалізації потенціалу відповідного інституційного 

середовища на міжнародному, регіональному і національному  рівнях. 

З’ясовано, що у сучасній теорії і практиці управління СВО не існує 

єдиного загальноприйнятого визначення поняття якості вищої освіти, проте 

базовим підходом є компетентнісний, який передбачає відповідність знань, 

умінь і навичок, набутих в СВО, цілям особистісного і суспільного розвитку. 

Міжнародні та національні агенції розглядають якість як багатовимірну 

концепцію і головний об’єкт управління КС СВО. З урахуванням міжнародних 

принципів менеджменту якості, особливостей СВО як об’єкта управління і 

потреб збалансування інтересів різних груп стейкхолдерів запропоновано 

логіко-структурну схему аналізу якості СВО за такими групами критеріїв:  

1) задоволеність споживачів; 2) якість інституційного середовища; 3) якість 

результатів діяльності СВО; 4) якість постачальників. На підставі 

запропонованої схеми визначено комплекс індикаторів аналізу якості СВО, які 

можна використати в обґрунтуванні напрямів підвищення КС СВО України та 

її ЗВО. 

Для реалізації завдань внутрішнього забезпечення якості СВО, а саме, 

аналізу навчальних досягнень студентів та методів їх оцінювання, 

запропоновано використовувати контрольні карти якості. Цей інструмент дає 

змогу виявити навчальні предмети, щодо яких якість підготовки виходить за 

межі зони статистичного контролю, провести поглиблений аналіз основних 

чинників відхилення, зокрема, змісту програм, їхньої складності, методів 

навчання та оцінювання, а відповідно, – ухвалити рішення щодо їхнього 

удосконалення. 

За результатами аналізу якості СВО України відповідно до 

запропонованої логіко-структурної схеми сформульовано висновок, що 

головними напрямами її підвищення на національному рівні є відновлення 

роботи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 

(НАЗЯВО), активізація діяльності та соціального партнерства ЗВО, НАЗЯВО і 

працедавців у розробці стандартів вищої освіти, дотримання принципів 

доброчесності в освітній діяльності, створення з цією метою Національного 

репозитарію академічних текстів; удосконалення інформаційно-аналітичного 

забезпечення завдань управління якістю відповідно до міжнародних  

і європейських стандартів. 
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Складність проблем управління  якістю СВО дає підстави стверджувати, 

що її вирішення є сферою відповідальності та результатом взаємодії освітніх 

провайдерів, громадськості, бізнесу і держави. Визначальний системний 

чинник підвищення якості вищої освіти – розвиток культури якості, яку 

важливо розглядати як невід’ємну складову організаційної структури СВО. 

Одним із критеріїв КС сучасних СВО є соціальна відповідальність (СВ). З 

урахуванням міжнародних і національних тлумачень сутності СВ, а також 

практик її реалізації, запропоновано визначення СВ у вищій освіті як 

усвідомлений її суб’єктами та виражений у рішеннях і діях обов’язок перед 

соціумом за реалізацію цілей сталого розвитку. Запропоновано логіко-

структурну схему аналізу СВ в управлінні конкурентоспроможністю СВО, яка 

базується на основних сферах прояву соціальних ініціатив (правова, 

економічна, соціокультурна, екологічна) та інтересах її стейкхоллдерів 

(абітурієнти, студенти, випускники, викладачі і дослідники, працедавці, органи 

державного і регіонального управління, місцеві громади).  

Сформульовано висновок про те, що однією зі складових реалізації 

стратегій управління КС СВО будь-якого рівня має бути стратегічна соціальна 

відповідальність, яка передбачає сплановану і систематичну діяльність 

суб’єктів СВО з одночасного поліпшення свого конкурентного середовища, 

вирішення соціальних проблем країни та регіону діяльності ЗВО. 

Проаналізовано розвиток СВО України за індикаторами соціальної 

відповідальності, на підставі чого визначено такі пріоритетні напрями 

державної політики у сфері соціальної відповідальності СВО: 1) доброчесність 

в освітній діяльності і наукових дослідженнях; 2) якість освітніх продуктів, 

процесів їхнього виробництва; 3) соціальна справедливість у доступі до вищої 

освіти; 4) наукові дослідження, які спрямовані на підвищення якості життя і  не 

суперечать принципам суспільної безпеки; 5) cоціальні ініціативи, що 

реалізуються у співпраці та в інтересах різних груп стейкхолдерів вищої освіти. 

Аргументовано, що важливим чинником підвищення КС СВО України у сфері 

соціальної відповідальності є активна політика промоції позитивних практик 

партнерства ЗВО, громадськості, органів влади та бізнесу у реалізації 

соціальних проектів. 

Систематизовано функції і досвід глобальних, регіональних і 

національних інституцій у забезпеченні якості і соціальної відповідальності 

СВО (рис. 3). З’ясовано, що інституційне середовище забезпечення якості і 

соціальної відповідальності СВО є складною системою формальних і 

неформальних інститутів, насамперед національних і наднаціональних 

організацій, кожна з яких представляє інтереси певної політичної, академічної, 

студентської спільноти. Їхня взаємодія у реалізації спільних проектів сприяє 

формуванню глобального простору вищої освіти і забезпечує колективну СВ за 

якість вищої освіти. Обґрунтовано, що в умовах глобалізації використання 

країною потенціалу міжнародного інституційного середовища є одним із 

визначальних чинників підвищення КС національної СВО.  
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У розділі 3 «Економічна ефективність в управлінні конкуренто-
спроможністю вищої освіти» систематизовано науково-методичні підходи до 
аналізу економічної ефективності вищої освіти, охарактеризовано моделі і 
механізми її фінансування, перспективні напрями їх удосконалення з 
урахуванням зарубіжного досвіду, проаналізовано економічну ефективність 
діяльності ЗВО України з позиції комерціалізації наукових досліджень, 
обґрунтовано ефективність запровадження моніторингу кар’єри випускників 
ЗВО в управлінні їхньою КС, запропоновано економіко-математичну модель, 
яку можна використати в удосконаленні ціноутворення на освітні продукти 
університетів України.  

Обґрунтовано, що економічна ефективність управління вищою освітою є 
одним із головних критеріїв  її конкурентоспроможності, оскільки передбачає 
раціональне використання ресурсів у формуванні вартості освітніх продуктів та 
забезпеченні їх якості. Сформульовано визначення сутності поняття 
економічної ефективності СВО як співвідношення економічних результатів її 
функціонування до матеріальних і нематеріальних активів/людського 
потенціалу або витрат на їхню реалізацію. У широкому розумінні економічно 
ефективною є СВО, яка підвищує якість життя її основних стейкхолдерів – 
здобувачів вищої освіти, генерує нові знання, що забезпечують інноваційний 
розвиток і КС суб’єктів бізнесу, регіону та країни діяльності її ЗВО.  

Систематизовано підходи до аналізу економічної ефективності вищої 
освіти за критеріями окупності витрат, досягнення поставлених цілей, а також 
втрат внаслідок непродуктивного використання ресурсів СВО. Розроблено й 
апробовано методику аналізу економічної ефективності вищої освіти на 
макрорівні, яка базується на оцінюванні людських, фінансових та інших втрат, 
які пов’язані з неефективним використанням потенціалу СВО. Індикаторами 
таких втрат є: 1) витрати на підготовку фахівців, які отримали статус 
безробітного на ринку праці; 2) витрати, пов’язані з виплатою випускникам 
допомоги з безробіття; 3) втрати, пов’язані з недоотриманим ВВП (валового 
регіонального продукту на рівні регіону) у зв’язку з безробіттям випускників 
ЗВО (формула 1)   

 

   
    

     
        

  
      

        
     

        
       

       ,    (1) 
 

де    
    – загальні середньорічні економічні втрати від безробіття випускників 

ЗВО в країні, зважені на тривалість безробіття протягом року;      
    – кількість 

безробітних серед випускників ЗВО;      – середня тривалість безробіття у 

місяцях;     
        

 – середньорічні витрати на вищу освіту у розрахунку на 

одного здобувача вищої освіти;     
        

 – середньорічні витрати на допомогу з 

безробіття у розрахунку на одного безробітного;       
       – ВВП у розрахунку 

на одного зайнятого в країні.  

Результати апробації запропонованої методики засвідчили, що внаслідок 

безробіття випускників закладів вищої і професійної освіти України щорічні 

державні фінансові втрати становлять не менше одного мільярда гривень.  
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Асоціація з вивчення ВО 

Консорціум дослідників 

ВО 

Центр дослідження 
політики в системі ВО 

Центр міжнародної ВО 

Глобальний рівень забезпечення якості 

Європейська 
асоціація 

університетів 

Європейський 

союз 

студентів 

Європейська 

асоціація 

дослідників 

освіти 

Окремі громадяни 
(викладачі, студенти, їх батьки) 

Національний рівень забезпечення якості 
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Для виявлення непродуктивних витрат і резервів підвищення економічної 
ефективності СВО розроблено логіко-структурну схему її аналізу за критеріями 
результативності, продуктивності і диференціації доходів, яку можна 
реалізувати на різних ієрархічних рівнях функціонування СВО. З урахуванням 
зарубіжного досвіду запропоновано комплекс показників моніторингу 
економічної ефективності СВО, який передбачає такі об’єкти/індикатори 
аналізу: 1) доходи СВО за джерелами/інститутами фінансування і видами 
діяльності ЗВО; 2) витрати СВО за терміном їх здійснення, функціональним 
призначення, економічними елементами; 3) відносні показники економічної 
ефективності  СВО (доходи і витрати у розрахунку на одного працівника ЗВО, 
здобувача вищої освіти тощо); 4) показники вартості вищої освіти для 
здобувача та інших суб’єктів її фінансування, ціни на освітні продукти (плата за 
навчання); 5) показники працевлаштування випускників ЗВО та їхніх доходів. 

Проаналізовано модель фінансування СВО України, яка передбачає три 
головні джерела: кошти центрального і місцевих бюджетів, домашніх 
господарств і приватного бізнесу. Результати аналізу виявили, що в Україні за 
останні роки відбувається щорічне номінальне зростання сукупних видатків на 
вищу освіту, з яких на державний сектор припадає не менше 50-60%, на 
домогосподарства – 30-40%, частка приватного бізнесу не перевищує 3%. 
Зміщення пріоритетів держави на користь інших секторів соціальної сфери, 
інтересів національної безпеки зумовили зниження частки бюджетних видатків 
на вищу освіту до 1,5% у ВВП країни, що є найнижчим показником за період 
2007-2017 років. З урахуванням чинника інфляції та різкого падіння курсу 
гривні, бюджетні видатки на один ЗВО України державної форми власності за 
аналогічний період зменшилися з 5,1 до 3,1 млн дол. США (рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Динаміка сукупних і бюджетних видатків на вищу освіту  

України у 2007-2016 роках 
Джерело: складено автором за даними офіційних сайтів Державної служби 

статистики України та Національного банку України. 
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За результатами аналізу фінансування СВО України, вивчення 

зарубіжного досвіду, що свідчить про відсутність універсальної моделі 

ефективного фінансування вищої освіти, обґрунтовано напрями підвищення 

економічної ефективності витрат у СВО України, а саме: 1) удосконалення 

механізму формування і розміщення державного замовлення на підготовку 

фахівців з урахуванням моніторингу працевлаштування випускників та 

прогнозних оцінок потреб працедавців; 2) модернізація моделі фінансування  

ЗВО залежно від його статусу як суб’єкта господарювання, масштабу і 

результатів діяльності; 3) удосконалення цінової політики ЗВО, подолання 

демпінгу у вартості навчання за контрактом; 4) підвищення ефективності 

використання активів ЗВО через запровадження відповідних програм і 

проектів; 4) диверсифікація джерел фінансування ЗВО за рахунок ендавментів, 

комерціалізації освітніх продуктів у формі окремих навчальних курсів і 

тренінгів для корпоративних клієнтів і дорослого населення, наукових проектів 

в інноваційній діяльності у співпраці з бізнесом. 

З’ясовано, що кадровий та інституційний потенціал СВО України є одним 

із головних чинників реалізації інноваційної моделі їхнього розвитку, про що 

свідчить щільний характер взаємозв’язку кількості фахівців вищої кваліфікації 

з обсягами створених і використаних передових технологій, кількістю 

підприємств, які впроваджують інновації в регіонах України. Водночас 

низькою є реалізація кадрового потенціалу СВО України в обсягах інноваційної 

продукції. Серед головних причин – низький рівень мотивації підприємств 

здійснювати інновації, нестача коштів на інноваційну діяльність, а також той 

факт, що на сектор вищої освіти України протягом 2010-2016 рр. припадало не 

більше 16% організацій, що проводили наукові дослідження та розробки і лише 

7% сукупних витрат на їхнє фінансування.  

Аргументовано, що підвищення ефективності використання потенціалу 

СВО регіонів України пов’язане з комплексом чинників, серед яких важливі 

такі: 1) зростання платоспроможного попиту на інновації суб’єктів вітчизняної 

економіки; 2) реалізація взаємовигідних форм співробітництва закладів 

академічної науки, вищої освіти та бізнесу в інтересах розвитку кожного з них; 

3) використання різноманітних інструментів інформаційної політики для 

популяризації інноваційних розробок ЗВО. 
Розроблено економіко-математичну модель формування вартості 

навчання в університетах України з урахуванням внутрішніх і зовнішніх 
чинників ціноутворення. За результатами економіко-статистичного аналізу і 
моделювання виявлено, що головними чинниками варіації вартості здобуття 
вищої освіти в Україні за спеціальністю «Менеджмент» у 2017/2018 н. р. у 35 
найбільших університетах України є престижність ЗВО в академічному 
середовищі, популярність спеціальності серед абітурієнтів і платоспроможний 
попит населення у регіоні діяльності ЗВО (формула 2)  

Cost.of.study = 773,7 + 1,3 Av.mon.wage + 70,4 Integr.ind + 387,7 Comp,       (2) 

де Cost.of.study – вартість року навчання за спеціальністю; Av.mon.wage  

середньомісячна заробітна плата в регіоні діяльності ЗВО; Int.ind – 
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інтегральний індекс ЗВО у рейтингу Топ-200 Україна; Comp – загальний 

конкурс на спеціальність (кількість поданих заяв на одне ліцензоване місце).  

Запропонована багатофакторна модель дає змогу визначити відхилення 

фактичної вартості навчання від оптимальної, виявити явище демпінгування 

цін, підвищити обґрунтованість управлінських рішень у ціновій політиці ЗВО. 

У розділі 4 «Інструменти управління конкурентоспроможністю вищої 

освіти в умовах глобалізації» визначено суть та основні складові 

інституційного середовища процесів інтернаціоналізації вищої освіти, особливу 

роль у них довготермінових програм інтернаціоналізації і рейтингів КС, 

запропоновано методичний інструментарій моніторингу процесів 

інтернаціоналізації в управлінні конкурентоспроможністю СВО, 

проаналізовано позиції СВО України та її ЗВО у глобальному просторі вищої 

освіти, виклики, які пов’язані з розвитком міжнародної освітньої мобільності та 

транскордонної освіти, вплив на ці процеси соціокультурних, економічних та 

геополітичних чинників. 

З’ясовано, що інтернаціоналізація вищої освіти як інтеграція 

міжнародних, міжкультурних і глобальних вимірів у цілі, функції та діяльність 

провайдерів СВО є об’єктивним процесом, який характерний для більшості 

національних освітніх систем, зумовлений геополітичними чинниками, 

асиметрією соціально-економічного розвитку країн, цінностями свободи 

вибору й академічної свободи. У глобальному освітньому просторі 

інтернаціоналізація змісту освіти і різні форми мобільності стають необхідними 

умовами забезпечення КС СВО країни, її ЗВО та індивідуальних учасників. 

Сформульовано висновок, що технологічною основою управління 

процесами інтернаціоналізації СВО країни є відповідне інституційне 

середовище, яке регламентує, сприяє або обмежує функціонування і розвиток 

цих процесів. Їхня ефективність виявляється у реалізації комплексу 

соціокультурних, академічних, економічних і політичних завдань, постановка 

яких потребує розробки на національному й інституційному рівнях відповідних 

стратегій інтернаціоналізації.  

Виявлено, що в країнах з високим рейтингом конкурентоспроможності 

освітніх систем стратегії інтернаціоналізації є основою відповідного 

інституційного середовища та охоплюють такі основні напрями:  

1) інтернаціоналізація змісту освітніх програм; 2) міжнародна мобільність 

студентів, викладачів і дослідників; 3) навчання іноземних студентів;  

4) міжнародні наукові дослідження; 5) міжнародне стратегічне партнерство.  

Доведено, що виклики та ризики зростання міжнародної освітньої 

мобільності, а також визначені у вітчизняному законодавстві принципи 

державної політики щодо міжнародної інтеграції, забезпечення захисту 

національних інтересів, зумовлюють актуальність розроблення державної 

стратегії інтернаціоналізації вищої освіти. Обґрунтовано, що для України 

важливим є забезпечення інтернаціонального характеру вищої освіти не лише 

через міжнародну мобільність, а й внутрішню інтернаціоналізацію, зокрема, 

використання досвіду країн Європейської Союзу у реалізації на національному, 
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місцевому та інституційному рівнях програм інтернаціоналізації, залучення до 

їхнього виконання професійних і громадських організацій, інших зацікавлених 

сторін. Запропоновано логіко-структурну схему і методичний інструментарій 

системи моніторингу інтернаціоналізації СВО України в управлінні її 

конкурентоспроможністю. 

Аргументовано, що підписання Україною документів про інтеграцію в 

Європейський освітній і науковий простір, Угоди про асоціацію між ЄС та 

Україною стало інституційним поштовхом для активізації процесів 

міжнародної освітньої мобільності (табл. 1). 

Таблиця 1  
Індикатори міжнародної освітньої мобільності в Україні у 2012-2016 роках 

Індикатор 
Роки 

2012 2013 2014 2015 2016 

Кількість студентів з України, які 

навчаються за кордоном, осіб 
37425 42441 49911 68279 76185 

Кількість іноземних студентів в Україні, осіб 43609 49686 60037 57583 54144 

Чистий потік міжнародної мобільності 

студентів, осіб 
6184 7245 10126 -10696 -22041 

Співвідношення кількості українських 

студентів за кордоном до їхньої загальної 

кількості в Україні, % 

1,565 1,924 2,326 3,844 4,509 

Співвідношення кількості іноземних 

студентів в Україні до їхньої загальної 

кількості в Україні, % 

1,824 2,253 2,798 3,242 3,204 

Джерело: складено автором за даними Інституту статистики ЮНЕСКО. 

Виявлено, що поряд з очевидними перевагами інтернаціоналізації СВО 

(розширення досвіду міжкультурних комунікацій, зростання соціального 

капіталу, конкурентоспроможності на ринку праці, доходів від експорту 

освітніх послуг), основні загрози цих процесів для України пов’язані з втратою 

інтелектуального потенціалу студентів, викладачів і дослідників у зв’язку з 

їхньою подальшою трудовою міграцією до країн з вищими стандартами якості 

життя. 

У дисертації побудовано багатофакторну регресійну модель, яка 

доводить, що 70% варіації показника міжнародної вхідної мобільності 

студентів у європейських та інших країнах світу пов’язані з впливом трьох 

чинників – міжнародної репутації її ЗВО, туристичною привабливістю та 

економічним потенціалом країни (формула 3) 

 

                                                       (3) 

 

де InbMR – коефіцієнт міжнародної вхідної мобільності студентів у країні; 

URank – частка уніерситетів країни у міжнародному рейтингу університетів 

(дані рейтингу The Times Higher Education World University Rankings); TTCI – 

індекс туристичної привабливості країни у сфері подорожей і туризму 

http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=246581344&cat_id=223223535
http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=246581344&cat_id=223223535
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(The Travel & Tourism Competitiveness Index); GDPpc – ВВП у розрахунку на 

одного жителя країни. 

З’ясовано, що впродовж останніх років Україна потрапляє до 20 країн-

лідерів за кількістю іноземних студентів і до 50 країн – з найбільш потужною 

СВО. Проте СВО України суттєво поступається за індикаторами міжнародного 

рейтингу національних СВО (QS Higher Education System Strength Rankings) не 

лише країнам-лідерам – США (100), Великобританії (99), Німеччині (94), 

Австралії (89), Канаді (86), але й найближчим сусідам (табл. 2).  
 

Таблиця 2 

Україна та окремі країни світу у Міжнародному рейтингу потенціалу  

національних систем вищої освіти у 2016 році 

 

Інтегральна 

оцінка, 

бали 

(0-100) 

Складові оцінки, бали (0-100) 

потужність 

системи 

доступність 

якісної 

вищої освіти 

позиція 

кращого 

університету 

економічні 

умови 

кращих ЗВО 

Україна 16,6 10,0 5,0 12,2 39,3 

США (лідер 

рейтингу) 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Польща 20,0 11,2 25,2 29,8 13,9 

Російська 

Федерація  
59,8 63,5 19,0 84,4 72,1 

Джерело: складено автором за виданням QS Higher Education System Strength 

Rankings, 2016. 

 

Виявлено, що серед головних причин нижчого рейтингу СВО України 

порівняно з найбільшими СВО країн-сусідів є значно менша кількість її ЗВО в 

авторитетних міжнародних рейтингах КС (QS; Times Higher Education, ARWU 

тощо). Напрямами використання міжнародних і національних рейтингів в 

стратегічному управлінні КС є аналіз діяльності ЗВО та якості освітніх 

програм, оцінка ефективності фінансування вищої освіти, розподіл бюджетних 

та інших фінансових ресурсів, створення програм підтримки кращих ЗВО та 

підвищення КС регіональних і національних СВО.  

Встановлено, що серед слабких сторін ЗВО України у глобальному 

освітньому просторі – низький рівень співпраці з бізнесом у комерціалізації 

наукових досліджень, недостатня присутність і цитованість наукових 

публікацій викладачів і дослідників у виданнях, що індексуються у 

міжнародних наукометричних базах даних, низький рівень фінансування 

наукових досліджень і розробок у ЗВО. 

Сформульовано висновок, що для підвищення КС СВО України за 

індикатором кількості та позицій її ЗВО у міжнародних рейтингах КС 

важливим завданням є удосконалення механізму використання потенціалу 

академічної науки, зокрема, через створення вертикально інтегрованих 

науково-освітніх консорціумів з установами НАН України. Реалізація 
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потенціалу академічної науки у співпраці з дослідницьким сектором вищої 

освіти та бізнесу може стати одним із напрямів підвищення глобальної КС СВО 

України.  

У розділі 5 «Розвиток систем моніторингу і прогнозування в 

державному управлінні конкурентоспроможністю вищої освіти України» 
обґрунтовано напрями удосконалення державної підтримки розвитку вищої 

освіти у частині механізму державного замовлення на підготовку фахівців, 

запропоновано моделі прогнозування попиту на вищу освіту, які базуються на 

соціально-демографічних чинниках і цілях збалансування з потребами ринку 

праці, розроблено методику моніторингу КС СВО України, здійснено її 

апробацію та визначено стратегічні пріоритети підвищення КС СВО України за 

критеріями якості, соціальної відповідальності та економічної ефективності. 

В управлінні вищою освітою України державне замовлення на підготовку 

фахівців є одним із головних інструментів реалізації державної політики у 

сфері економіки СВО. Водночас механізм державного замовлення потребує 

удосконалення, про що свідчить збереження суттєвих дисбалансів між 

обсягами і структурою підготовки фахівців та попитом на них на ринку праці. 

Обґрунтовано основні складові механізму державного замовлення на 

підготовку фахівців в Україні та напрями їх удосконалення, зокрема, в частині  

нормативно-правової бази та фінансового забезпечення важливими завданнями 

є розмежування і чітке визначення понять державного і регіонального 

замовлення; закріплення за ЗВО права розподіляти кошти державного 

замовлення з урахуванням потреб підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників, стажування в Україні та за кордоном.  

Запропоновано удосконалити інформаційно-аналітичну базу формування 

держзамовлення на підготовку фахівців через: 1) запровадження моніторингу 

його виконання у розрізі замовників, регіонів, галузей знань на основі наявного 

державного статистичного спостереження за формою № 1 «Звіт про виконання 

державного замовлення»; 2) забезпечення публічного характеру результатів 

моніторингу у відкритих джерелах інформації; 3) розробку і запровадження 

методики формування регіонального замовлення на підготовку фахівців.  

Виявлено, що в організаційній складовій механізму державного 

замовлення на підготовку фахівців необґрунтовано високою є кількість 

міністерств і відомств України, через які відбувається бюджетне фінансування 

вищої освіти. Запропоновано здійснити оптимізацію переліку державних 

замовників з урахуванням трьох основних груп пріоритетів: 1) інтереси 

національної безпеки та оборони країни; 2) стратегічні пріоритети розвитку 

економіки та суспільства в неринковому секторі: охорона здоров’я, освіта, 

наука; 3) перспективні потреби у фахівцях ринкового сектору економіки.   

У прогнозуванні попиту на здобуття вищої освіти запропоновано 

використовувати кількісні економіко-математичні моделі, які враховують 

об’єктивні демографічні чинники, а також якісні методи, що ґрунтуються на 

прогнозних оцінках працедавців щодо попиту фахівців на ринку праці. 

Побудовано економіко-математичну модель прогнозу вступу до ЗВО України з 
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урахуванням демографічного чинника та відповідного лагу між роком 

народження і вступу до ЗВО (формула 4) 
 

                            (4) 
 

де    – теоретичні значення обсягів вступу до ЗВО (університетів, академій, 

інститутів) України у році t;         фактична кількість дітей, які народилися у 

році t-18.  З урахуванням моделі виявлено, що в Україні з 2020 року очікується 

припинення тривалої тенденції щорічного зменшення обсягів вступу до ЗВО та 

зростання кількості потенційних здобувачів вищої освіти (рис. 5).  

 

 
Рис. 5. Прогноз вступу до ЗВО України 

(університетів, академій, інститутів) на період до 2031 року 

 
Розроблено програмно-методологічні й організаційні основи 

періодичного анкетування працедавців задля середньострокового 
прогнозування професійної структури попиту на фахівців та обґрунтування 
державного і регіонального замовлення на їхню підготовку. За результатами 
анкетування, проведеного у 2017 р., виявлено, що на період 2018-2020 років 
основний масив потреби у фахівцях на ринку праці Львівщини пов’язаний з 
їхньою підготовкою у таких галузях знань: «Управління та адміністрування» 
(26,9% від загальної потреби), «Освіта/Педагогіка» (10,9%), «Механічна 
інженерія» (9,8%), «Охорона здоров’я» (8,4%), «Архітектура та будівництво» 
(7%), «Інженерія» (6%), «Інформаційні технології» (5,9%), «Виробництво та 
технології» (5,4%).  

Інтереси національної безпеки у сфері збереження та розвитку 
інтелектуального потенціалу зумовлюють необхідність запровадження в 
Україні моніторингу конкурентоспроможності СВО України, мета якого – 
забезпечення користувачів інформацією системного характеру для прийняття 
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управлінських рішень з питань розвитку СВО України, підвищення її 
конкурентоспроможності. Розроблено методичні рекомендації для проведення 
Моніторингу, які базуються на концептуальній моделі інституційного аналізу 
конкурентоспроможності СВО і можуть бути реалізовані на 
національному/регіональному рівнях. Для комплексної оцінки та порівняльного 
аналізу КС СВО України та її регіонів розроблено методику побудови 
інтегрального індексу конкурентоспроможності СВО (рис. 6).  

 
Рис. 6. Логіко-структурна схема побудови інтегрального індексу 

конкурентоспроможності СВО  

 

На основі комплексного аналізу показників КС СВО регіонів України 

виявлено суттєві дисбаланси їхнього розвитку за критеріями якості, соціальної 

відповідальності та економічної ефективності (рис. 7). Наприклад, високі 

значення показників академічної репутації викладачів і дослідників, рівень 

підготовки абітурієнтів ЗВО забезпечують Львівській області лідерські позиції 

за критерієм якості. Натомість порівняно низький рівень реалізації 

інноваційного потенціалу СВО в економіці області, забезпечення студентів 

гуртожитками, доступності вищої освіти для осіб з особливими освітніми 

потребами, невисока частка іноземних студентів зумовлюють суттєве зниження 

конкурентних позицій Львівщини серед інших регіонів України за критеріями 

соціальної відповідальності та економічної ефективності.   

За інтегральною оцінкою КС СВО регіонів України до п’ятірки лідерів 

увійшли м. Київ, Сумська, Чернівецька, Харківська та Дніпропетровська 

області. ЗВО цих регіонів мають не лише найвищі значення показників 
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академічної репутації, але й більшу збалансованість академічних, соціальних та 

економічних індикаторів конкурентоспроможності СВО.  

 

 
Рис. 7. Інтегральна оцінка конкурентоспроможності СВО регіонів України  

 

За результатами моніторингу конкурентоспроможності СВО регіонів 

України, а також з урахуванням цілей сталого розвитку України, завдань, 

визначених у стратегіях регіонального розвитку щодо СВО, сформульовано 

пріоритетні напрями підвищення КС СВО України та її регіонів.  

У дисертації обґрунтовано такі загальнонаціональні стратегічні 

пріоритети підвищення конкурентоспроможності СВО України: 

за критерієм якості СВО: 1) підвищення позиції України у рейтингу 

глобальної конкурентоспроможності у частині якості вищої освіти, статусу 

провідних національних університетів у міжнародних рейтингах через 

зростання академічної репутації наукових досліджень, збільшення обсягів 

інвестування у дослідження і розробки сектору вищої освіти, інноваційної 

діяльності ЗВО у співпраці з сектором академічної науки та бізнесом;  

2) запровадження на інституційному і національному рівнях регулярних систем 

опитування студентів, випускників, працедавців щодо задоволення якістю, 

умовами та результатами навчання; 3) інтернаціоналізація змісту освітніх 

продуктів і СВО загалом через підвищення рівня володіння науково-

педагогічними працівниками і менеджментом ЗВО іноземними мовами, їхньої 

участі у програмах міжнародної академічної мобільності, використання 

наукової інформації у міжнародних базах даних Scopus і Web of Science; 

за критерієм соціальної відповідальності: 1) підвищення рівня доступу 

до вищої освіти осіб з особливими освітніми потребами через активнішу 
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співпрацю з громадськими організаціями, залучення державних і недержавних 

фондів; 2) зростання рівня академічної доброчесності ЗВО засобами 

репозитарію академічних текстів, розвитку культури наукових досліджень і 

відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності; 3) сприяння 

підвищенню якості життя осіб зрілого віку, тривалості активного життя через 

збільшення обсягів надання різноманітних освітніх послуг для осіб різного віку, 

зацікавлених в особистісному та професійному розвитку; 4) активізація участі 

ЗВО у реалізації проектів, орієнтованих на підвищення КС регіону діяльності 

ЗВО, вирішення соціальних проблем регіонального розвитку;  

за критерієм економічної ефективності: 1) зменшення диспропорцій у 

розвитку ринку освітніх послуг і ринку праці через запровадження та державну 

підтримку систем регіонального прогнозування і стратегічного планування 

потреби у фахівцях, моніторингу кар’єри випускників; 2) зменшення втрат 

бюджетних ресурсів унаслідок неофіційної зайнятості випускників ЗВО, 

зайнятості не за фахом, зовнішньої трудової міграції; 3) диверсифікація видів 

діяльності і джерел доходів у вищій освіті за рахунок співпраці з випускниками 

у створенні ендавментів, бізнес-сектором економіки – у науковій та 

інноваційній діяльності, удосконалення ціноутворення на освітні продукти;  

4) підвищення ефективності використання матеріальних активів ЗВО, їх 

модернізації, запровадження спеціальних програм енергоефективності у ЗВО.   

 

ВИСНОВКИ 

Інтеграція України в глобальний простір вищої освіти і науки, посилення 

конкуренції за інтелектуальні ресурси та ознаки глобальної академічної 

революції, потребують інноваційних теоретичних підходів, сучасних методів і 

практичних рішень в управлінні конкурентоспроможністю вищої освіти. У 

дисертації запропоновано нові підходи до розв’язання важливої наукової 

проблеми – поглиблення наявних і розроблення нових теоретико-методологічних і 

прикладних положень щодо управління КС СВО країни в частині її аналізу, 

побудови систем моніторингу, прогнозування й обґрунтування стратегічних 

напрямів підвищення КС СВО України. За результатами дослідження здійснено 

теоретико-методологічні узагальнення, сформульовано такі висновки і 

рекомендації. 

1. Систематизація етапів розвитку і функцій вищої освіти дає підстави 

виокремити три основні типи її інституційних моделей як об’єкта управління: 

1) середньовічний університет з домінуванням інститутів духовної влади у 

реалізації базової – освітньої функції; 2) університет Гумбольдта, концепція 

якого базується на академічній свободі та появі дослідницької функції вищої 

освіти; 3) мультиуніверситет/університет-підприємство, які розширюють 

традиційні функції ЗВО комерціалізацією нових знань, соціальними послугами. 

В основу класифікації моделей розвитку СВО доцільно покласти три основні 

виміри: 1) цінність знань з позиції індивідуальних і суспільних інтересів, 2) 

роль комерціалізації знань та інноваційної активності ЗВО; 3) рівень взаємодії 
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ЗВО з органами влади, громадськістю, бізнесом у розв’язанні актуальних 

проблем локального, галузевого, національного масштабу. 

2. Міждисциплінарний підхід до визначення сутнісних ознак і змісту 

СВО країни дає змогу розглядати її як сукупність неформальних (звичаїв, 

цінностей, способів мислення, поведінки тощо) і формальних (нормативно-

правових актів, стандартів, освітніх провайдерів, стейкхолдерів тощо) 

інститутів, які забезпечують розуміння визначальної ролі знань у 

самовдосконаленні, їх засвоєнні та генерації нових знань для реалізації цілей 

індивідуального і суспільного розвитку. Основними сутнісними ознаками – 

критеріями аналізу в управлінні КС СВО на усіх рівнях її функціонування і 

розвитку є якість, економічна ефективність і соціальна відповідальність. 

3. Побудована концептуальна модель інституційного аналізу в 

управлінні КС ВО передбачає, що основними компонентами СВО будь-якого 

рівня є формальні (ЗВО) і неформальні провайдери вищої освіти, їхні продукти 

і зацікавлені сторони – стейкхолдери. За такого підходу КС СВО доцільно 

визначати як потенційну та реальну здатність її провайдерів створювати 

продукти, що забезпечують переваги у формуванні інтелектуального капіталу, а 

відтак, реалізації індивідуальних, національних і глобальних цілей суспільного 

розвитку. Глобальна мета управління КС СВО – підвищити цінність її 

продуктів для кожної особистості, соціуму, бізнесу та інших категорій 

споживачів. Інтереси стейкхолдерів, потенціал і результати діяльності 

провайдерів вищої освіти є базовими об’єктами для аналізу КС СВО за 

критеріями якості, соціальної відповідальності та економічної ефективності. 

Залежно від рівня управління (ЗВО, регіон, держава) і пріоритетів зацікавлених 

сторін можливою є побудова різних типів прикладних моделей аналізу і 

моніторингу в управлінні КС СВО з відповідним комплексом індикаторів. 

4. Національні СВО європейських країн трансформуються внаслідок 

впливу комплексу чинників глобального та локального характеру. Впливи 

демографічних чинників виявляються у структурних зрушеннях у віковому 

розподілі населення на користь осіб старшого віку, а відтак – зменшенні попиту 

на освітні продукти серед населення традиційного «студентського» віку, 

необхідності диверсифікації освітніх продуктів відповідно до концепції 

навчання впродовж усього життя. Вплив соціально-економічних чинників 

пов’язаний з асиметрією показників якості життя та інтенсивністю процесів 

різних форм міграції, глобальною конкуренцією за талановитих студентів і 

дослідників. Технологічні чинники з ознаками четвертої промислової революції 

зумовлюють диверсифікацію методів викладання і навчання, зростання 

кількості он-лайн освітніх продуктів, розвиток неформальної освіти, 

демократизацію СВО та ризики помітного зменшення кількості ЗВО як 

традиційних провайдерів вищої освіти.  

5. Масовий характер вищої освіти на фоні зростання кількості її 

провайдерів підвищують актуальність проблем управління якістю СВО. 

Враховуючи міжнародні принципи управління якістю, рекомендації  щодо 

забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти, запропоновано 
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чотири головні об’єкти аналізу якості в управлінні КС СВО: 1) задоволеність 

споживачів; 2) якість інституційного середовища; 3) якість результатів 

діяльності; 4) якість постачальників/абітурієнтів. Для удосконалення систем 

внутрішнього забезпечення якості на рівні ЗВО запропоновано 

використовувати контрольні карти якості, які дають змогу виявити навчальні 

курси, щодо яких якість виходить за межі зони статистичного контролю, а 

відповідно – провести поглиблений аналіз основних чинників якості освітніх 

програм та ухвалити рішення щодо їхнього удосконалення. Запропоновані 

«жорсткі» методи контролю якості важливо поєднувати з «м’якими» 

чинниками розвитку культури якості, яка передбачає колективну 

відповідальність різних груп стейкхолдерів за якість СВО.  

6. Однією зі складових стратегії управління КС СВО будь-якого рівня 

має бути стратегічна соціальна відповідальність, яка полягає у спланованій і 

систематичній діяльності суб’єктів СВО з одночасного поліпшення свого 

конкурентного середовища, розв’язання соціальних проблем країни та регіону 

діяльності ЗВО. Для стратегічного аналізу соціальної відповідальності СВО 

важливо виокремлювати її основні сфери виявлення (правову, соціальну, 

економічну, екологічну) у реалізації функцій вищої освіти, а також інтереси 

внутрішніх і зовнішніх стейкхолдерів СВО. 

7. Необхідною умовою ефективної державної політики підвищення 

якості і соціальної відповідальності СВО є сприятливе інституційне 

середовище, яке розглядається як складна система  формальних і неформальних 

інститутів, насамперед, правової бази, стандартів, національних і 

наднаціональних організацій, кожна з яких представляє інтереси певної 

спільноти (політичної, академічної, професійної, студентської) у забезпеченні 

якісної і соціально відповідальної вищої освіти. Використання потенціалу 

міжнародного інституційного середовища є визначальним чинником 

підвищення конкурентоспроможності СВО країни в умовах глобалізації. 

8. Методологічні підходи до аналізу економічної ефективності 

управління СВО доцільно систематизувати за критеріями окупності витрат, 

досягнення поставлених цілей і витрат, які пов’язані з неефективним 

використанням потенціалу СВО. Для виявлення непродуктивних витрат і 

резервів підвищення економічної ефективності СВО запропоновано логіко-

структурну схему її аналізу за критеріями результативності, продуктивності і 

диференціації доходів. За результатами вивчення зарубіжного досвіду 

сформульовано висновок про відсутність універсальної моделі ефективного 

фінансування СВО та актуальність для України диверсифікації доходів СВО за 

рахунок ендавментів, комерціалізації освітніх продуктів і наукових проектів в 

інноваційній діяльності та у співпраці з бізнесом. Розроблено багатофакторну 

модель вартості навчання у вітчизняних університетах України, використання 

якої дає змогу виявити явище демпінгування цін та підвищити обґрунтованість 

управлінських рішень у ціновій політиці ЗВО. 

9. Задля підвищення економічної ефективності управління СВО України 

розроблено науково-методичні засади моніторингу кар’єри випускників і 
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механізм його запровадження в рамках реалізації проектів регіонального 

розвитку. Визначено економічну ефективність запропонованого проекту з 

використанням теорії нечітких множин і критеріїв, які характеризують прямі та 

непрямі витрати внаслідок безробіття випускників. Грошові потоки проекту 

потрібно формувати за рахунок зменшення безробіття випускників ЗВО,  

приросту валового регіонального продукту і зменшення витрат на отримання 

післядипломної освіти.  

10. В умовах інтеграції у глобальний освітній простір  необхідною 

умовою підвищення КС СВО України є розробка і реалізація  на національному 

та інституційному рівнях довготермінових програм  інтернаціоналізації, які 

охоплюють такі основні напрями: 1) інтернаціоналізація змісту освітніх 

програм; 2) міжнародна мобільність студентів, викладачів і дослідників;  

3) навчання іноземних студентів; 4) міжнародні наукові дослідження;  

5) міжнародне стратегічне партнерство.  

11. Запропонована логіко-структурна схема та інструментарій 

моніторингу процесів інтернаціоналізації СВО України, яка передбачає 

з’ясування соціокультурних, академічних, економічних та політичних наслідків 

цих процесів, аналіз динамки і збалансованості потоків освітньої мобільності, її 

мотивів, бар’єрів і ризиків Для реалізації системи моніторингу запропоновано 

внести до програми державних статистичних обстежень ЗВО України 

показники, які характеризують обсяги міжнародної академічної мобільності, 

результати міжнародної співпраці ЗВО у науково-дослідній сфері, джерела й 

обсяги фінансування відповідних видів діяльності. 

12. Поряд з очевидними перевагами інтернаціоналізації СВО 

(розширення міжкультурних комунікацій, зростання соціального капіталу, 

доходів від експорту освітніх послуг) наявні загрози цих процесів для України 

пов’язані з втратою людського й інтелектуального потенціалу студентів, 

викладачів і дослідників у зв’язку з їх подальшою трудовою еміграцією до 

країн з вищими стандартами якості життя. Хоча Україна потрапляє до 20 країн-

лідерів за кількістю іноземних студентів і до 50 країн – з найбільш потужною 

СВО, проте серед слабких сторін СВО України – порівняно невисокі позиції її 

ЗВО у міжнародних рейтингах КС, низький рівень комерціалізації наукових 

досліджень, недостатня міжнародна цитованість наукових публікацій 

дослідників тощо. Реалізація потенціалу академічної науки у співробітництві з 

дослідницьким сектором вищої освіти та бізнесу може стати одним із напрямів 

підвищення глобальної КС СВО України.  

13. Складовими механізму державного замовлення на підготовку фахівців 

в Україні є нормативно-правова база, фінансове забезпечення, організаційні 

структури, інформаційно-аналітична підтримка. Обґрунтовано напрями їхнього 

удосконалення, зокрема, розмежування і чітке визначення понять і методик 

формування державного і регіонального замовлення, удосконалення 

моніторингу їх виконання через забезпечення публічного характеру його 

результатів, оптимізація переліку державних замовників з урахуванням 

пріоритетів національної безпеки та оборони країни, стратегічних пріоритетів 
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розвитку економіки та суспільства в неринковому секторі і перспективної потреби 

у фахівцях ринкового сектору економіки країни та її регіонів. Запропоновано 

моделі прогнозування професійної структури попиту на фахівців ринку праці з 

використанням інструментарію анкетування працедавців, а також економіко-

математичного моделювання обсягів вступу до ЗВО України з урахуванням 

демографічного чинника. 

14. З метою забезпечення користувачів інформацією системного характеру для 

прийняття управлінських рішень щодо підвищення КС СВО України розроблено 

методичні рекомендації щодо запровадження національної системи моніторингу 

конкурентоспроможності СВО України та її регіонів за критеріями якості, соціальної 

відповідальності та економічної ефективності, яка може бути реалізована за 

ініціативи МОН України та відповідального виконавця – Державної наукової 

установи «Інститут освітньої аналітики» МОН України.  

15. Стратегічні пріоритети підвищення КС СВО України за критерієм 

якості, соціальної відповідальності та економічної ефективності такі:  

1) запровадження регулярних систем опитування щодо задоволення якістю СВО її 

стейкхолдерів і використання результатів у програмах підвищення якості СВО; 2) 

підвищення позиції України та її ЗВО у міжнародних рейтингах КС через 

державну підтримку провідних дослідницьких університетів;  

3) інтернаціоналізація змісту освітніх продуктів і СВО загалом, підвищення рівня 

володіння її учасниками іноземними мовами, міжнародного співробітництва у 

наукових дослідженнях; 4) забезпечення вищого рівня доступу до СВО осіб з 

особливими освітніми потребами через співпрацю з громадськими організаціями, 

залучення державних і недержавних фондів; 5) підвищення рівня академічної 

доброчесності ЗВО засобами репозитарію академічних текстів, розвитку культури 

наукових досліджень і відповідальності за порушення прав інтелектуальної 

власності; 6) активізація участі ЗВО у реалізації проектів, орієнтованих на вирішення 

проблем розвитку регіонів їх  діяльності; 7) запровадження і державна підтримка 

систем регіонального прогнозування і стратегічного планування потреби у 

фахівцях, моніторингу кар’єри випускників; 8) диверсифікація видів діяльності і 

джерел доходів ЗВО за рахунок ендавментів, проектів у науковій та інноваційній 

діяльності, 9) підвищення ефективності використання матеріальних активів ЗВО, 

їх модернізації, запровадження спеціальних програми енергоефективності.   
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У дисертації інтегровано економічні та управлінські теорії в дослідження 
проблеми підвищення КС СВО України. Висвітлено еволюцію інституційних 
моделей розвитку вищої освіти, чинники їх трансформації в умовах глобальної 
конкуренції за інтелектуальні ресурси. Сформульовано концептуальну модель 
інституційного аналізу в управлінні КС СВО, яка базується на врахуванні 
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державного замовлення на підготовку фахівців і напрями його удосконалення, що 
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Обґрунтовано стратегічні пріоритети підвищення конкурентоспроможності вищої 
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Украины. Охарактеризованы институциональные модели его развития, факторы 
трансформации в условиях глобальной конкуренции за интеллектуальные 
ресурсы. Предложена концептуальная модель анализа в управлении 
конкурентоспособностью высшего образования, которая базируется на учете 
интересов ее стейкхолдеров, потенциале и результатах деятельности провайдеров 
высшего образования, критериях качества, социальной ответственности и 
экономической эффективности. Доказана эффективность проведения в Украине 
мониторинга трудоустройства выпускников вузов с учетом опыта зарубежных 
стран. Разработана многофакторная модель стоимости обучения, которая 
обеспечивает повышение эффективности процессов ценообразования на 
образовательные продукты университетов Украины. Определены составляющие 
механизма государственного заказа на подготовку специалистов и направления их 
усовершенствования, основанные на методах прогнозирования. Разработана 
методика национальной системы мониторинга конкурентоспособности высшего 
образования Украины и механизм ее реализации. Обоснованы стратегические 
приоритеты повышения конкурентоспособности высшего образования Украины с 
учетом процессов интеграции в глобальное пространство высшего образования и 
науки и определением соответствующей системы целевых индикаторов. 

Ключевые слова: система высшего образования, государственный заказ, 
управление конкурентоспособностью, глобализация, качество, социальная 
ответственность, экономическая эффективность, стейкхолдеры, анализ, 
мониторинг, прогнозирование, стратегические приоритеты. 

 

 
SUMMARY 

Hrynkevych O. S. Competitiveness Governance of Ukraine’s Higher 

Education (Methodology of Analysis and Monitoring System). – Manuscript. 
Thesis for the Scholarly Degree of Doctor of Economic Sciences, Specialty 

08.00.03 – Economics and Governance of National Economy. – Ivan Franko National 
University of L’viv, L’viv, 2018. 

The thesis offers the integration of economic and managerial theories into the 
study on the problem of boosting higher education system (HES) competitiveness in 
Ukraine. The evolution and institutional models of HES development as well as the 
factors of its transformation under the conditions of global competition for intellectual 
resources are covered. The conceptual model of institutional analysis in the governance 
of HES competitiveness is offered, that is based on the interests of stakeholders, the 
potential and results of the activity of higher education providers, the criteria of quality, 
social responsibility and economic efficiency. 

The thesis presents the author's definition HES as a system of informal (customs, 
values, ways of thinking, behavior, etc.) and formal institutions (laws, standards, 
educational providers, stakeholders, etc.) that provide understanding the determining 
role of knowledge in self-improvement, accumulation further knowledge, transfer as 
well as generation new knowledge for the realization of the goals of individual and 
social development. It is substantiated that quality, economic efficiency and social 
responsibility are the essential features that also serve as criteria of analysis at all levels 
of HES competitiveness governance. 
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Methodological frameworks of the analysis of quality, social responsibility and 
economic efficiency in the governance of HES competitiveness on national, regional and 
institutional levels are developed. The global goal of HES competitiveness governance  
is to increase the value of its products for each person, society, business, and any other 
consumer. The interests of stakeholders, as well as the potential and real results of 
activity of higher education providers are the basic objects for analysing HES 
competitiveness by the criteria of quality, social responsibility and economic efficiency. 
Depending on the level of governance (Higher Education Institutions (HEIs), region, 
state) and the priorities of stakeholders, it is possible to build various types of applied 
models for analysis and monitoring in the governance of HES competitiveness with a 
corresponding set of indicators. 

Taking into account the international experience, the economic justification for 
the effectiveness of the introduction of graduates’ employment monitoring in Ukraine is 
carried out. The multi-factorial model of tuition fees at universities of Ukraine is offered, 
that ensures an increase in the efficiency of price policy of Ukrainian HEIs. 

The essence and main directions of HES internationalization, the special role of 
long-term internationalization programs are defined, the methodological toolkit for 
monitoring HES internationalization in competitiveness governance is offered, the 
strengths and weaknesses, opportunities and threats to the Ukrainian HES in the 
condition of increasing international academic mobility are revealed. 

The main components of the mechanism of the state order for the training in 
Ukrainian HEIs and the directions of its improvement are determined, that are based on 
quantitative and qualitative methods of forecasting the demand for graduates with 
tertiary education in the market sector of the national economy, as well as on the 
demographic forecasts of the potential demand for higher education among secondary 
school graduates. 

The methodology of the national system for monitoring the competitiveness of 
Ukraine’s HES by the criterions of quality, social responsibility and economic efficiency 
as well as the mechanism for its implementation are suggested. The strategic priorities of 
boosting the competitiveness of Ukraine’s HES are substantiated, taking into account the 
processes of its integration into the global space of HE, global, regional and national 
long-term programs of social development as well as the definition of an appropriate 
system of target indicators. 

Key words: higher education system, state order, competitiveness governance, 
globalization, quality, social responsibility, economic efficiency, analysis, stakeholders, 
forecasting, monitoring, strategic priorities. 
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