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АНОТАЦІЯ 

 

Гринькевич О.С.  Управління конкурентоспроможністю вищої освіти 

України (методологія аналізу і системи моніторингу). – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 

спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством. – 

Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, 2018. 

У дисертації інтегровано економічні та управлінські теорії в дослідження 

конкурентоспроможності систем вищої освіти (СВО) і запропоновано нові 

підходи до вирішення актуальної наукової проблеми – поглиблення наявних і 

розроблення нових теоретико-методологічних і прикладних положень щодо 

управління конкурентоспроможністю вищої освіти країни в частині її аналізу, 

побудови систем моніторингу, прогнозування  та обґрунтування стратегічних 

напрямів підвищення конкурентоспроможності СВО України.  

Аналіз історичних етапів, функцій і чинників глобального розвитку СВО 

дає підстави виокремити три основні типи інституційних моделей СВО як об‟єкта 

управління: 1) середньовічний університет з домінуванням інститутів духовної 

влади у реалізації навчальної функції як головної, 2) університет Гумбольдта, 

концепція якого базується на академічній свободі та появі дослідницької функції 

ВО; 3) Мультиуніверситет/Університет-підприємство, які розширюють традиційні 

функції ЗВО через комерціалізацію нових знань і розвиток соціальних послуг. 

Виявлено, що в основу класифікації моделей розвитку СВО покладено три 

виміри: 1) цінність знань для індивідуальних та інституційних стейкхолдерів –-

зацікавлених сторін, 2) роль комерціалізації знань та  інноваційної активності 

ЗВО; 3) рівень взаємодії ЗВО з органами влади, громадськістю, бізнесом у 

вирішенні актуальних проблем локального, галузевого, національного масштабу. 

Запропоновано авторське визначення СВО як системи неформальних 

(звичаїв, цінностей, способів мислення, поведінки, тощо) і формальних (законів, 

стандартів, освітніх провайдерів, стейкхолдерів тощо) інститутів, які 
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забезпечують розуміння визначальної ролі знань у самовдосконаленні, їх 

нагромадження, поширення та генерацію нових знань для реалізації цілей 

індивідуального та інституційного розвитку, а також визначають інтелектуальний 

потенціал і конкурентоспроможність усіх сфер суспільного життя. Обґрунтовано, 

що головними сутнісними ознаками – критеріями аналізу в управлінні 

конкурентоспроможністю СВО на усіх рівнях її функціонування і розвитку є 

якість, економічна ефективність і соціальна відповідальність. 

На основі міждисциплінарного підходу, зокрема, теорій людського, 

соціального та інтелектуального капіталу, конкурентоспроможності, 

інституційної економіки, теорії стейкхолдерів, а також принципів системності і 

комплементарності розроблено  концептуальну модель  інституційного аналізу в 

управлінні конкурентоспроможністю СВО. Модель передбачає, що основними 

компонентами СВО будь-якого рівня є формальні (ЗВО) і неформальні 

провайдери ВО, їхні продукти і зацікавлені сторони – стейкхолдери. 

Запропоновано визначення конкурентоспроможності СВО як потенційної і 

реальної здатності її провайдерів створювати продукти, що забезпечують 

переваги у формуванні інтелектуального капіталу, а відтак – реалізації 

індивідуальних, національних і глобальних цілей суспільного розвитку. 

Глобальна мета управління конкурентоспроможністю СВО – підвищити цінність 

її продуктів для кожної особистості, соціуму, бізнесу та інших категорій 

споживачів. Інтереси стейкхолдерів, потенціал і результати діяльності 

провайдерів ВО є базовими об‟єктами для аналізу конкурентоспроможності 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 вищої освіти з відповідним комплексом індикаторів. 

Здійснено аналіз глобальних чинників трансформації національних СВО в 

європейських країнах, внаслідок чого з‟ясовано, що вплив демографічних 

чинників виявляється у структурних зрушеннях у віковому розподілі населення на 

користь осіб старшого віку, а відтак – зменшенні попиту на освітні продукти 
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серед населення традиційного “студентського” віку, необхідності диверсифікації 

освітніх продуктів відповідно до концепції навчання протягом усього життя. 

Вплив соціально-економічних чинників пов‟язаний з асиметрією показників 

якості життя та виявляється у зростанні процесів освітньої і трудової міграції, 

глобальній конкуренції за талановитих студентів і дослідників. Технологічні 

чинники зумовлюють диверсифікацію методів викладання і навчання, зростання 

кількості он-лайн освітніх продуктів, розвиток неформальної освіти, і у підсумку, 

– демократизацію СВО та ризики зменшення кількості традиційних ЗВО.  

На підставі дослідження вітчизняного і зарубіжного досвіду з питань 

управління якістю СВО, рекомендацій  щодо забезпечення якості в ЄПВО, 

міжнародних принципів управління якістю запропоновано чотири головні об‟єкти 

аналізу якості в управлінні конкурентоспроможністю СВО: 1) задоволеність 

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

4) якість постачальників/абітурієнтів. Запропоновано удосконалити систему 

внутрішнього забезпечення якості СВО за рахунок контрольних карт якості, які 

дають змогу виявити навчальні курси, щодо яких якість виходить за межі зони 

статистичного контролю, а відповідно – виконати 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 освітніх 

продуктів.  

Обґрунтовано, що необхідною умовою ефективної державної політики 

підвищення якості і соціальної відповідальності СВО є 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 спільноти) у забезпеченні якісної і 

соціально відповідальної ВО. Наголошено, що використання потенціалу 
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міжнародного інституційного середовища є визначальним чинником підвищення 

конкурентоспроможності СВО країни в умовах глобалізації. 

Однією зі складових стратегії управління конкурентоспроможністю СВО 

будь-якого рівня є стратегічна соціальна відповідальність, яка полягає у 

спланованій і систематичній діяльності суб‟єктів СВО з одночасного поліпшення 

свого конкурентного середовища, вирішення соціальних проблем країни та 

регіону діяльності ЗВО. Для стратегічного аналізу соціальної відповідальності 

СВО запропоновано виокремлювати її основні сфери виявлення (правову, 

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

інтереси внутрішніх і зовнішніх стейкхолдерів СВО.  

У дослідженні економічної ефективності управління СВО виокремлено три 

методологічні підходи, що відповідають критеріям ефективності: 1) окупність 

витрат на вищу освіту; 2) досягнення поставлених цілей; 3) втрати, пов‟язані з 

неефективним використанням потенціалу СВО. Для оцінки непродуктивних 

витрат і резервів підвищення економічної ефективності СВО запропоновано 

логіко-структурну схему її аналізу за критеріями результативності, 

продуктивності і диференціації доходів.  

Проаналізовано модель і механізм фінансування СВО України, які 

передбачають три основні джерела: кошти центрального і місцевих бюджетів, 

домашніх господарств і приватного бізнесу, а також використання державного і 

регіонального замовлення і контрактної форми навчання як базових інструментів 

в механізмі використання цих коштів. За результатами вивчення зарубіжного 

досвіду сформульовано висновок про відсутність універсальної моделі 

ефективного фінансування СВО, водночас актуальність для України 

диверсифікації доходів СВО за рахунок ендавментів, комерціалізації освітніх 

продуктів і наукових проектів в інноваційній діяльності та у співпраці з бізнесом. 

Запропоновано багатофакторну модель вартості навчання в університетах 

України, використання якої дає можливість виявити явище демпінгування цін та 

підвищити обґрунтованість управлінських рішень у ціновій політиці ЗВО. 
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У зв‟язку з відсутністю в Україні даних системного характеру про 

працевлаштування випускників ЗВО як критерію їх конкурентоспроможності 

розроблено науково-методичні засади моніторингу кар‟єри випускників та 

механізм його запровадження в рамках реалізації проектів регіонального 

розвитку. Обґрунтовано економічну ефективність запропонованого проекту з 

використанням теорії нечітких множин і критеріїв, які характеризують прямі і 

непрямі витрати внаслідок безробіття випускників. Доведено, що грошові потоки 

проекту будуть формуватися за рахунок зменшення безробіття випускників ЗВО,  

приросту валового регіонального продукту і зменшення витрат на отримання 

післядипломної освіти.  

В умовах інтеграції СВО України в глобальний освітній простір  

необхідною умовою конкурентоспроможністю є розробка і реалізація  на 

національному та інституційному рівнях довгострокових 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. Запропоновано логіко-структурну схему 

та інструментарій моніторингу процесів інтернаціоналізації СВО України, який 

передбачає з‟ясування соціокультурних, академічних, економічних та політичних 

наслідків цих процесів, аналіз динаміки, обсягів і збалансованості потоків 

освітньої мобільності, її мотивів, бар‟єрів і ризиків.  

Поряд з очевидними перевагами інтернаціоналізації СВО (розширення 

міжкультурних комунікацій, зростання соціального капіталу, доходів від експорту 

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

людського та інтелектуального потенціалу студентів, викладачів і дослідників у 

зв‟язку з їх подальшою трудовою міграцією до країн з вищими стандартами 

якості життя. Встановлено, що 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 конкурентоспроможності, низький рівень комерціалізації наукових 
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досліджень, недостатня міжнародна цитованість наукових публікацій дослідників. 

Сформульовано висновок, що реалізація потенціалу академічної науки у 

співробітництві з дослідницьким сектором вищої освіти та бізнесу може стати 

одним із напрямів підвищення глобальної конкурентоспроможності СВО України.  

Виокремлено основні складові механізму державного замовлення на 

підготовку фахівців в Україні (нормативно-правова база, фінансове забезпечення, 

організаційні структури, інформаційно-аналітична підтримка) та обґрунтовано 

напрями їх удосконалення, зокрема, розмежування і чітке визначення понять та 

методик формування державного і регіонального замовлення, удосконалення 

моніторингу їх виконання шляхом забезпечення публічного характеру його 

результатів, оптимізація переліку державних замовників з урахуванням 

пріоритетів національної безпеки та оборони країни, стратегічних пріоритетів 

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. 

Розроблено методичні рекомендації щодо запровадження національної 

системи моніторингу конкурентоспроможності СВО України, мета якого –  

забезпечення користувачів інформацією системного характеру для прийняття 

управлінських рішень щодо підвищення конкурентоспроможності СВО України 

за критеріями якості, соціальної відповідальності та економічної ефективності. 

Запропоновано механізм реалізації моніторингу з ініціативи Міністерства освіти і 

науки України та відповідального виконавця – Державної наукової установи 

“Інститут освітньої аналітики” МОН України.  

На підставі результатів апробації моніторингу, а також довгострокових 

програм суспільного розвитку глобального та національного рівнів, зокрема, 

Цілей Сталого Розвитку (ЦСР), Національної стратегії розвитку освіти в Україні 
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обґрунтовано стратегічні пріоритети підвищення конкурентоспроможності СВО 

України, зокрема,  

за критерієм якості: 1) запровадження на інституційному та національному 

рівнях 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, збільшення їх 

фінансування за рахунок взаємовигідних форм співробітництва закладів 

академічної науки, вищої освіти та бізнесу, 3) інтернаціоналізація змісту освітніх 

продуктів і СВО загалом через підвищення рівня володіння її учасниками 

іноземними мовами, міжнародного співробітництва у наукових дослідженнях;  

за критерієм соціальної відповідальності: 1) забезпечення вищого рівня 

доступу до СВО осіб з особливими освітніми потребами через співпрацю з 

громадськими організаціями, залучення державних і недержавних фондів; 2) 

зростання рівня академічної доброчесності ЗВО через запровадження репозитарію 

академічних текстів, розвиток культури наукових досліджень і відповідальності за 

порушення прав інтелектуальної власності; 4) збільшення участі ЗВО у реалізації 

проектів, орієнтованих на вирішення проблем розвитку регіонів діяльності ЗВО;  

за критерієм економічної ефективності: 1) зменшення диспропорцій у 

розвитку ринку освітніх послуг і ринку праці через запровадження і державну 

підтримку систем регіонального прогнозування і стратегічного планування 

потреби у фахівцях, моніторингу кар‟єри випускників; 2) диверсифікація видів 

діяльності і джерел доходів ЗВО за рахунок ендавментів, проектів у науковій та 

інноваційній діяльності, 3) підвищення ефективності використання матеріальних 

активів ЗВО, їх модернізація, запровадження спеціальних програми 

енергоефективності.   

Ключові слова: система вищої освіти, державне замовлення, управління 

конкурентоспроможністю, глобалізація, якість, соціальна відповідальність, 

економічна ефективність, інституційний аналіз, стейкхолдери, прогнозування, 

моніторинг, стратегічні пріоритети.       
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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. 

This thesis proposes the integration of economic and managerial theories into the 

research on competitiveness of higher education systems (HES). Additionally, it 

examines the following new approaches to the solution of this current scientific 

problem: the expansion of existing theoretical, methodological and applied provisions, 

as well as the development of new provisions, on the management of the country's 

higher education regarding its analysis, monitoring systems, forecasting and 

justification of strategic directions for increasing the competitiveness of the higher 

education system of Ukraine. 

The analysis of historical stages, functions and factors of the global development 

of higher education gives grounds for distinguishing three main types of institutional 

models of its development as an object of management: 1) a medieval university with 

religious influence in the implementation of basic educational functions; 2) a 

“Humboldt” university, whose concept is based on academic freedom and the 

emergence of the research function of the university; 3) Multiversity/University-

Enterprise, which expands the traditional functions of higher education institutions 

(HEIs) through the commercialization of new knowledge and the expansion of social 

services. It has been revealed that the classification of higher education models is based 

on the three dimensions: 1) the value of knowledge for individual and institutional 

stakeholders; 2) the role of commercialization of knowledge and innovative activity of 

HEIs; 3) the intensity of HEIs‟ interaction with the authorities, the public and 

businesses in solving actual problems on a local, sectoral, and national scale. 

This thesis presents the author's definition of HES as a system of informal 

institutions (customs, values, ways of thinking, behavior, etc.) and formal institutions 

(laws, standards, educational providers, stakeholders, etc.) which provide understanding 
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the determining role of knowledge in self-improvement, accumulate further knowledge, 

and transfer and generate 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 main essential features which also serve as criteria of analysis in 

the management of higher education competitiveness at all levels of HES functioning 

and development. 

Based on the interdisciplinary approach, in particular, the theories of human, 

social, and intellectual capital, competitive advantages, institutional economics, 

stakeholder theory, as well as the principles of system analysis and complementarity, a 

conceptual model of institutional analysis has been developed in managing the 

competitiveness of HES. 

The model assumes that the main components of the HES at any level are formal 

(HEI) and informal providers of higher education, as well as their products and 

stakeholders. The proposed definition of the competitiveness of HES is a potential and 

real ability of its providers to create products that provide advantages in the formation 

of intellectual capital, and, consequently, the realization of individual, national and 

global goals of development. The global goal of competitive HES management is to 

increase the value of its products for each person, society, business, and any other 

consumer. The interests of stakeholders and 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 (HEI, region, state) and the priorities of stakeholders, it is possible 

to build various types of applied models of analysis and monitoring in the management 

of HES competitiveness with a corresponding set of indicators. 

An analysis of the global factors of the transformation of national HES in 

European countries has been carried out. It has been revealed that the influence of 

demographic factors manifests itself in structural changes in the age distribution of the 

population in favor of older people. This change corresponds to a reduction of the 

demand for educational products among the population of the traditional «student» age 

and introduces the need to diversify educational products under the concept of lifelong 
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learning. The impact of socioeconomic factors is associated with the asymmetry of life 

quality indicators and is reflected in the growth of educational and labor migration 

processes creating global competition for gifted students and researchers. Technological 

factors determine the diversification of teaching and learning methods, the growth of the 

number of online educational products, the development of informal education, and, 

ultimately, the democratization of HES and the risk of reducing the number of 

traditional HEIs. 

Based on the study of domestic and foreign experiences in quality management of 

HES, recommendations on quality assurance in the European Higher Education Area, 

and international quality management principles, four main objects of quality analysis 

in HES management were proposed: 1) customer satisfaction; 2) quality of the 

institutional environment; 3) the quality of results; 4) quality of suppliers (entrants). It is 

suggested to improve the system of internal quality assurance of higher education (the 

level of HEIs) by means of quality control cards that allow to identify courses for which 

the quality goes beyond the limits of the statistical control zone and, accordingly, to 

perform an in-depth analysis of the main factors in the quality of educational programs 

and make a decision on their improvement. It is important to combine the proposed 

«hard» quality control methods with the «soft» factors of the development of a quality 

culture that provide for the collective responsibility of various stakeholder groups for 

the quality of educational products. 

It is substantiated that the institutional environment is considered as a complex 

system of formal and informal institutions, primarily of the legal frameworks, standards, 

national and international organizations, each representing the interests of a certain 

community (political, academic, professional, student community). This environment is 

a necessary condition for effective state policy to improve the quality and social 

responsibility of the HES. It is noted that the use of the potential of the international 

institutional environment is the determining factor for increasing the country's 

competitiveness in the context of globalization. 

One of the constituent parts of the strategy for managing HES competitiveness of 

any level is strategic social responsibility, which is the planned and systematic activity 
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of the participants of the HES aimed to improve its competitive environment and to 

solve the social problems of the country and the region of HEIs. For strategic analysis 

of HES social responsibility, this thesis proposes identifying its main areas of 

manifestation (legal, social, economic, environmental) in the implementation of the 

functions of higher education, as well as the interests of internal and external 

stakeholders of HES. 

In the study of the economic efficiency of HES management, three 

methodological approaches were identified that corresponded to the effectiveness 

criteria: 1) the recoupment of costs for higher education; 2) achievement of set goals; 3) 

losses associated with ineffective use of the potential of HES. To assess the 

unproductive expenditure and the reserves for improving the economic efficiency of the 

HES, a logical structure chart of its analysis has been proposed based on performance, 

productivity and income differentiation criteria. 

The model and the financing mechanism of the Ukrainian HES are analysed, 

which provide for three main sources of financial resources: central and local budgets, 

households and private business, as well as state and regional orders and contractual 

forms of training as basic instruments in the use of financial means. Based on the results 

of studying foreign experience, a conclusion is drawn noting the absence of a universal 

model for effective financing of HES and the relevance of Ukraine diversifying its 

revenues through endowments, the commercialization of educational products, and 

scientific projects in innovation and in cooperation with business. A multifactorial 

model of the cost of studying in universities of Ukraine is proposed, the use of which 

makes it possible to identify price dumping and to increase the validity of managerial 

decisions in the pricing policy of universities. 

Due to the absence of systematic data on the employment of graduates of HEIs in 

Ukraine as criteria for their competitiveness, the methodological and organizational 

tools for monitoring the graduates' career in Ukraine and the mechanism for its 

implementation within the framework of implementation of regional projects have been 

developed. The economic effectiveness of the proposed project with the use of the 

theory of fuzzy sets and the criteria of direct and indirect costs due to the unemployment 
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of graduates is justified. It has been proven that cash flows of the project will be formed 

at the expense of the reduction of unemployment of HEI graduates, the growth of the 

gross regional product, and the reduction of costs for postgraduate education. 

In the context of Ukraine‟s HES integrating into the global educational space, the 

development and implementation of long-term internationalization programs at the 

national and institutional levels are a necessary condition for competitiveness and cover 

the following main areas: 1) internationalization of the content of educational programs; 

2) international mobility of students, teachers and researchers; 3) teaching foreign 

students; 4) international scientific research; 5) international strategic partnership. A 

logical-structural scheme and tools for monitoring the processes of internationalization 

of Ukraine's HES are proposed. They provide for the determination of socio-cultural, 

academic, economic, and political consequences and risks of these processes, analysis 

of the dynamics, balance of educational mobility flows, motives, barriers and risks. 

Counter to the obvious advantages of internationalization of HES (expansion of 

intercultural communications, growth of social capital, revenues from export of 

educational services), the main threats to these processes for Ukraine are related to the 

loss of human and intellectual potential of students, teachers, and scholars due to their 

further labour migration to countries with higher standards of living. It has been 

revealed that in recent years Ukraine has been among the top 20 leading countries in 

terms of the number of foreign students and top 50 countries with the most powerful 

potential of national HES; but the weak sides of the Ukraine‟s HES are the relatively 

low positions of its HEIs in international university rankings, and low level of 

commercialization of scientific research or citation of scientific papers of scholars. The 

conclusion is drawn that the realization of the potential of academics in cooperation 

with the research sector of higher education and business can become one of the 

directions for increasing the global competitiveness of the Ukrainian HES. 

The main constituent parts of the mechanism of the state order for the training of 

specialists with higher education in Ukraine (regulatory framework, financial support, 

organizational structures, information and analytical support) have been determined. 

Directions for their improvement are substantiate: the delineation and clear definition of 
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concepts and methods for the formation of a state and regional order for training 

specialists with higher education, improving the monitoring of the implementation of 

the order by ensuring the public nature of its results as well as the optimizing lists of 

government customers taking into account national security and defence priorities, 

strategic priorities of economic and social development in the non-profit sector, as well 

as future needs for specialists with higher education in the profit sector of the economy 

and its regions. 

Models of forecasting the professional structure of demand for specialists with 

higher education in the labour market are proposed. These models use the toolkit survey 

of employers, as well as economic and mathematical modelling of enrolments to HEIs 

of Ukraine, while considering the demographic factor. 

The methodical recommendations for the implementation of the national system 

for monitoring the competitiveness of the Ukraine's HES have been developed, aimed at 

providing users with information of a systemic nature for making managerial decisions 

to increase the competitiveness of Ukraine's HES on the criteria of quality, social 

responsibility and economic efficiency. The mechanism of implementation of 

monitoring is suggested on the basis of the initiative of the Ministry of Education and 

Science of Ukraine and the responsible executor  the State Scientific Institution 

«Institute of Educational Analytics» of the Ministry of Education and Science of 

Ukraine. 

The strategic priorities of increasing the competitiveness of the Ukraine's HES are 

justified and they are based on the results of monitoring testing, as well as considering 

global, regional and national long-term programs of social development the Sustainable 

Development Goals (SDG) and the National Strategy for the Development of Education 

in Ukraine. The following priorities are determined:  

by the quality criterion: 1) running regular surveys of students and other higher 

education stakeholders at the institutional and national levels on issues of satisfaction 

with higher education quality as well as using of results in quality improvement 

programs; 2) increasing the position of Ukraine and its universities in international 

competitiveness rankings by providing state support to leading research universities 
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while increasing their funding through mutually beneficial forms of cooperation with 

academic and business institutions, and 3) internationalizing the content of educational 

products and HES by increasing the level of foreign language skills of HES' participants 

and promoting international cooperation in scientific research; 

by the criterion of social responsibility: 1) ensuring a higher level of access to 

higher education for persons with special educational needs through cooperation with 

public organizations, including the attraction of state and non-state funds; 2) 

strengthening the academic integrity of higher educational institutions by creating and 

using a national repository of academic texts and developing a culture of scientific 

research and responsibility for violating intellectual property rights; 3) increasing the 

participation of universities in the implementation of projects focused on solving the 

problems of the development of regions where universities carry out their activity; 

by the criterion of economic efficiency: 1) reduction of disparities in the 

development of the education services market and the labor market through the 

introduction and state support of regional forecasting and strategic planning systems of 

the needs of specialists with higher education while monitoring the careers of graduates; 

2) diversification of types of activity and sources of higher education institutions 

income through endowments and projects in scientific and innovation activities, 3) 

increasing the efficiency of using the assets of HEIs, their modernization, and the 

introduction of a special program of energy efficiency. 

Key words: higher education system, state order, competitiveness governance, 

globalization, quality, social responsibility, economic efficiency, analysis, stakeholders, 

forecasting, monitoring, strategic priorities. 



16 

 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА 

 

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації  

У монографіях: 

1. Гринькевич О. С. Управління конкурентоспроможністю вищої освіти в 

Україні: інституційний аналіз і моніторинг: монографія. Львів: ЛНУ імені Івана 

Франка, 2018. 462 с. (26,9 д.а.; Рецензія: Тринько Р. І. Аналіз і моніторинг в управлінні 

конкурентоспроможністю вищої освіти України. Регіональна економіка. 2018. № 1. С. 

158-160). 

2. Hrynkevych O. Internationalization of higher education in Ukraine: social-

economic opportunities and threats: monograph. Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic 

Publishing, 2017. 88 p. 5,1 д.а. 

3. Socio-economic potential of cross-border cooperation : international collective 

monograph / edited by S. Matkovskyy, M. Cierpiał-Wolan. L‟viv: Ivan Franko National 

University of L‟viv (Ukraine); University of Rzeszow (Poland), 2017. 205 p. Особистий 

внесок: підрозділ 3.1. Politics of internationalization and the rise of cross-border higher 

education: international experiences in Poland. P. 161-182 (1,2 д.а./12 д.а.).   

4. Регіональна маркетингова політика в галузі туризму: монографія /  

[М. М. Біль, С. В. Васильчак, О. М. Вітер, О. С. Гринькевич та ін.]. Львів: 

Видавництво «Растр-7», 2017. 234 с. Особистий внесок: розділ 2. Аналіз 

соціальної відповідальності вищої освіти та туристичного бізнесу у реалізації цілей 

сталого розвитку регіону. С. 84-114 (1,7 д.а. /13,1 д.а.).  

5. Наслідки міграційних процесів: нові виклики та можливості для 

регіонів: монографія / наук. ред. У. Я. Садова. Львів: ДУ «Інститут регіональних 

досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», 2015. 252 с. Особистий внесок: 

розділ 4. Формування моніторингу міграційних процесів у системі новітніх 

викликів регіонального розвитку України». С 137-146. Розроблено програмно-

методологічні основи обстеження внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та аналізу 

впливу чинника освіти на процеси соціальної адаптації. С. 137-146 (0,75 д.а./14,85 д.а.). 

6. Регіональні суспільні системи: монографія / відп. ред. Л. К. Семів. Львів: 

https://www.morebooks.de/books/gb/published_by/lap-lambert-academic-publishing/47/products
https://www.morebooks.de/books/gb/published_by/lap-lambert-academic-publishing/47/products
http://ird.gov.ua/irdp/p20150804.pdf
http://ird.gov.ua/irdp/p20150804.pdf
http://ird.gov.ua/irdp/p20150804.pdf
http://ird.gov.ua/irdp/p20150804.pdf
http://ird.gov.ua/irdp/p20150804.pdf


17 

 

Ін-т регіональних досліджень НАН України», 2007. 496 с. Особистий внесок: 

підрозділ 8.3. Визначення кадрових потреб регіональних суспільних систем у 

вирішенні проблем їх збалансованого розвитку. C. 376-390 (0,81 д.а./28,83д.а.) 

У навчальних посібниках: 

7. Методологія наукових досліджень у статистиці : навч. посібник /  

[С.О. Матковський, М.Л. Вдовин, О. С. Гринькевич та ін.]. Львів: ЛНУ імені Івана 

Франка, 2015. 378 с. Особистий внесок: розділ 1. Вступ у методологію наукових 

досліджень. С. 5-26; розділ 6. Евристичні методи наукових досліджень. С. 83-98; 

розділ 9. Інформаційне забезпечення наукового пошуку. С. 140-166; розділ 16. 

Методи збору емпіричних даних у статистиці. С. 254-273 (4,7 д.а./22,1 д.а.).  

8. Статистика: навч. посібник / [С. О. Матковський, Л. І. Гальків,  

О. С. Гринькевич, О. З. Сорочак] / Рекомендовано МОН України (Лист № 1.4/ 18-

Г-2161 від 22.10.08 р.). Львів : Новий світ, 2009. 430 с. Особистий внесок: розділ  

2. Статистичне спостереження» (С. 31-68); розділ 3 Зведення і групування 

матеріалів статистичного спостереження. С. 69-97; розділ 8. Статистичне 

вивчення динаміки. Аналіз інтенсивності динаміки. С. 244-273; розділ 9. 

Статистичне вивчення динаміки. Аналіз тенденцій розвитку і коливань. С. 274-

310; розділ 11. Вибірковий метод. С. 339-367 (9,2 д.а./ 25,4 д.а.).   

У наукових фахових виданнях України: 

9. Гринькевич О. С. Концептуальна модель інституційного аналізу 

конкурентоспроможності системи вищої освіти. Вісник Львівського університету 

імені Івана Франка. 2017. № 54. С. 157-168 (0,7 д.а.). 

10. Гринькевич О. С. Стратегічні пріоритети підвищення конкуренто-

спроможності вищої освіти в Україні. Формування ринкової економіки в Україні: 

зб. наук. праць. 2018. Вип. 40.  Ч. 1. С. 92-102 (0,7 д.а.). 

11. Гринькевич О. С. Прогнозування попиту на ринку освітніх послуг в 

Україні. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету 

імені Лесі Українки. 2016. № 2. С. 83–89 (0,4 д.а.).   

12. Гринькевич О. С. Освітня міграція в Україні та світі: інституційне 

середовище та проблеми державного регулювання. Соціально-економічні 



18 

 

проблеми сучасного періоду України. Територіальні міграційні системи: теорія і 

практика: зб. наук. праць. Львів: Ін-т регіональних досліджень НАН України, 

2013. Вип. 3 (101). С. 254–265 (0,7 д.а.). 

13. Гринькевич О. С. Менеджмент на ринку освітніх послуг України у 

контексті актуальних проблем регіонального розвитку. Вища освіта України. 

Додаток 3. Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до 

європейського освітнього простору», 2006. С. 320-329 (0,5 д.а.). 

14. Гринькевич О. С. Регіональна статистика ринку освітніх послуг: 

джерела інформації та напрямки використання на інформаційному ринку. 

Соціально-економічні дослідження у перехідний період. Механізми реалізації 

регіональної соціально-економічної політики: зб. наук. праць. Львів: Ін-т 

регіональних досліджень НАН України, 2004. Вип. XXXVIII. С. 138-143 (0,4 д.а.).  

15. Гринькевич О. С. Вторинна зайнятість студентської молоді в Україні у 

контексті аналізу її освітньо-професійних цінностей. Науковий вісник 

Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2016. 

Вип. 19/2016. С.127–141 (0,3 д.а.). 

16. Гринькевич О. С., Матковський С. О. Застосування вибіркового методу 

у маркетингових дослідженнях ринку освітніх послуг. Науковий вісник 

Волинського національного університету імені Лесі Українки. 2011. Вип. 6. С. 

215-218. Особистий внесок: розроблено  інструментарій вибіркових обстежень у 

вивченні попиту випускників шкіл на вищу освіту. (0,3 д.а/0,4 д.а.). 

17. Гринькевич О. С., Сорочак О. З. Застосування теорії нечітких множин у 

рейтинговій оцінці конкурентоспроможності ВНЗ. Економічна кібернетика. 

Міжнародний науковий журнал. 2011. № 1–3 (67–69). С. 61–69. Особистий 

внесок: обґрунтовано систему індикаторів аналізу конкурентоспроможності ЗВО 

України з використанням теорії нечітких множин (0,3 д.а./0,5 д.а.). 

18. Гринькевич О. С., Піндрис Г. М. Організація статистичного 

забезпечення оцінки та аналізу міграційних процесів: стан та проблеми 

удосконалення. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 

Міграційні процеси в умовах поліетнічного середовища регіону: зб. наук. праць. 



19 

 

Львів: Ін-т регіональних досліджень НАН України, 2009. Вип. 6 (80). С. 197-204. 

Особистий внесок: систематизовано джерела даних в аналізі міграційних 

процесів, у тім числі освітньої міграції (0,4 д.а./0,5 д.а.).  

19. Гринькевич О. С., Лелик Л. І. Система досліджень та моніторинг 

кадрових потреб бізнес-середовища у контексті розвитку територіальних 

суспільних систем. Соціально-економічні дослідження у перехідний період. 

Регіональні суспільні системи: зб. наук. праць. Львів: Ін-т регіональних 

досліджень НАН України, 2005. Вип. 3 (XLVII). Ч. 2. С. 148–155. Особистий 

внесок: запропоновано і реалізовано методику моніторингу кадрових потреб 

бізнес-середовища та аналізу компетентностей фахівців (0,3 д.а./0,4 д.а.). 

20. Гринькевич О. С., Лелик Л. І., Яворський М. С. Регіональні особливості 

та інноваційні підходи концепції освітньої діяльності у підготовці фахівців з 

менеджменту. Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Ресурсне 

забезпечення інтелектуально-інноваційного розвитку регіону: зб. наук. праць. 

Львів: Ін-т регіональних досліджень НАН України. 2007. Вип. 3(65) С. 489-500. 

Особистий внесок: визначено особливості формування регіонального замовлення 

на підготовку фахівців, а форми співпраці з сектором академічної науки та бізнесу 

у підготовці фахівців (0,3 д.а./0,4 д.а.) 

21. Гринькевич О. С., Юнко М. М., Мачкур А. Є. Про деякі проблеми 

розвитку та якості вищої освіти в Україні в контексті формування суспільства 

знань. Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Регіональні 

суспільні системи: ресурси і механізми ефект. упр.: зб. наук. праць. Львів: Ін-т 

регіональних досліджень НАН України, 2006. Вип. 2. С. 238-248. Особистий 

внесок: виконано аналіз еволюції підходів до розуміння чинників розвитку вищої 

освіти та визначення її якості (0,3 д.а./0,6 д.а.). 

22. Матковський С. О., Гринькевич О. С. Статистична підготовка фахівців 

у вищій школі: актуальні питання ефективності та розвитку. Статистика 

України. 2012. № 2. С. 79-85. Особистий внесок: систематизовано проблеми 

статистичної підготовки фахівців у ЗВО, сформульовано рекомендації щодо 

підвищення якості аналітичних компетентностей фахівців (0,3 д.а/0,5 д.а.). 



20 

 

23. Садова У., Гринькевич О., Телішевська Ю. Людський розвиток у світлі 

нових підходів до вимірювання якості трудового життя. Україна: аспекти праці. 

2013. № 8. С. 25-33. Особистий внесок: узагальнено методичні підходи до 

статистичного оцінювання якості трудового життя, проведено кореляційний 

аналіз взаємозв‟язку якості трудового життя  та  рівня освіти населення (0,3 д.а./ 

0,5 д.а.). 

У наукових фахових виданнях України, які включені до міжнародних 

наукометричних баз: 

24. Hrynkevych O. S. Cross-border factor of educational migration of ukrainian 

youth to Poland: social-economic opportunities and threats. Економічний часопис-XXI. 

2017 № 163 (1-2(1)). С. 26-30. (Scopus та ін.). (0,3 д.а.). 

25. Гринькевич О. С. Кадровий потенціал вищої освіти і науки України у 

контексті інноваційної активності її регіонів. Регіональна економіка. 2016. № 3.  

С. 121–129. (Index Copernicus та ін.). (0,5 д.а.). 

26. Гринькевич О. С. Глобальні чинники трансформації та конкуренто-

спроможності національних систем вищої освіти у XXI столітті. Економічний 

часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 

2017. № 3. С. 13-20. (Index Copernicus та ін.). (0,5 д.а.). 

27. Гринькевич О. С., Лутчин Н. П. Аналіз і моделювання процесів 

інтернаціоналізації вищої освіти у контексті інноваційного розвитку. Маркетинг і 

менеджмент інновацій. 2017. № 3, вересень. С. 314-325. Особистий внесок: 

запропоновано модель факторного аналізу міжнародної освітньої мобільності. 

(Web of Science та ін.). (0,4 д.а./ 0,6 д.а.). 

28. Гринькевич О. С., Левицька О. О. Інституційне середовище забезпечен-

ня якості системи вищої освіти: міжнародний і національний аспекти. Науковий 

вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні 

економічні відносини та світове господарство. 2017. Вип. 15, Ч. 1. С. 84-90 

Особистий внесок: визначено основні складові інституційного забезпечення 

якості вищої освіти в Україні та напрями його розвитку в умовах глобального 

освітнього середовища. (Index Copernicus та ін.). (0,4 д.а./ 0,5 д.а.). 



21 

 

29. Гринькевич О. С., Зеленюк К. П. Статистичні інструменти оцінювання 

якості вищої освіти в аналізі її конкурентоспроможності. Глобальні та 

національні проблеми економіки: електронне наукове фахове видання. 2017. № 16. 

Особистий внесок: систематизовано інструментарій аналізу якості вищої освіти 

на національному та інституційному рівнях з урахуванням вітчизняного та 

зарубіжного досвіду. (Index Copernicus та ін.). (0,52 д.а./0,74 д.а.). 

30. Панчишин С. М., Гринькевич О. С. Поняттєвий апарат інституційного 

аналізу конкурентоспроможності системи вищої освіти. Економіка розвитку 

(Economics of Development). 2017. № 1 (81). С. 50-58. Особистий внесок 

докторанта: розширено розуміння понять системи вищої освіти та її 

конкурентоспроможності на засадах міждисциплінарного підходу. (Index 

Copernicus та ін.). (0,3 д.а./0,6 д.а.).  

31. Гальків Л. І., Гринькевич О. С. Факторний аналіз вартості освітніх 

послуг в Україні у контексті розвитку людського капіталу. Актуальні проблеми 

економіки. Серія «Економічні науки». 2015. № 1 (163). Вип. 8/2014. С. 37-46. 

Особистий внесок: розроблено багатофакторну модель ціноутворення на освітні 

послуги університетів України (Scopus та ін.). (0,3 д.а./0,6 д.а.). 

32. Lutchyn N., Hrynkevych O. Life quality and a factor of education in the 

focus of regional  population survey in Ukraine. Регіональна економіка. 2018. № 1.  

С. 121-129. Особистий внесок: виконано факторний аналіз впливу вищої освіти на 

соціальні й економічні індикатори якості життя в Україні та країнах 

Європейського Союзу. (Index Copernicus та ін.). (0,2 д.а./0,6 д.а.). 

33. Садова У. Я., Гринькевич О. С., Зайшла Н. О. Бізнес-знання, що 

міняють світ. Регіональна економіка. 2015. № 3. С. 140-143. Особистий внесок: 

висвітлено досвід підготовки фахівців з бізнесу і менеджменту в Україні у 

контексті процесів інтернаціоналізації. (Index Copernicus та ін.). (0,1 д.а./0,3 д.а.). 

У зарубіжних наукових виданнях: 

34. Hrynkevych O. S. Statistical analysis of  higher education quality with use of 

control charts. Advanced Science Letters (American Scientific Publishers). 2017. Vol. 23.  

Nо 10. P. 10070–10072. (Scopus та інші). (0,3 д.а.). 



22 

 

35. Маркетинг образовательных услуг: монография / под общ. ред. проф. 

О. В. Прокопенко. Ruda Śląska : «Drukarnia i Studio Graficzne Omnidium» (Poland), 

2016. 168 с. Особистий внесок: підрозділ 3.2. Статистические методы в решении 

функциональных задач маркетинга образовательных услуг. С.128-138 (0,7 д.а./9,8 

д.а.).   

36. Sadova U., Hrnkevych O. Business education in Ukraine in the context of world 

and national social transformations. International Journal of Business Education (USA). 

2016. № 156. P. 68-81. Особистий внесок: узагальнено результати міжнародної 

інтеграції вищої освіти України в глобальний освітній простір у частині підготовки 

фахівців з бізнесу та менеджменту (0,4 д.а./0,8 д.а.). 

37. Matkovskyy S., Hrynkevych O. Jakosc ksztalcenia w szkolach wyzszych w 

Ukrainie oraz metody stosowane do jej oceny. Jakosc zycia i spoinosc przestrzenna : 

monographia pod redakcja Wlodzimierza Okrasy. Warszawa: Wydawnictwo naukove 

Uniwersytetu Kardynala Stefana Wyszynskiego, 2017. С. 257-272. Особистий внесок: 

запропоновано основні складові та інструментарій моніторингу якості вищої освіти у 

ЗВО України (0,75 д.а./21,1 д.а.).  

38. Sadova U., Hrynkevych О., Pasyeka S. Evaluating working life quality in 

Ukraine in terms of business responsibility. Annales Universitatis Mariae Curie-

Skłodowska. Sectio H (Oeconomia). 2014. Vol 48, No 4 (2014). P. 209-222.  

Особистий внесок: розроблено методичні підходи до аналізу якості трудового 

життя з урахуванням економічних, соціокультурних, у тому числі освітніх 

чинників. (Index Copernicus). (0,4 д.а. /0,8 д.а.). 

 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації 

39. Гринькевич О. С. Інтернаціоналізація вищої освіти: міжнародний та 

європейський досвід у моніторингу переваг та інституційних ризиків. Європейські 

студії в Україні: здобутки,  виклики та перспективи: матеріали Міжнар. наук.-

практ. конф. (Київ, 02 червня 2017 р.). Київ: КНЕУ імені Вадима Гетьмана, 2017.  

С. 77-82 (0,23 д.а.) 

https://journals.umcs.pl/h/issue/view/60


23 

 

40. Гринькевич О. С. Джерела фінансування вищої освіти в Україні та їх 

диверсифікація в умовах глобальної конкуренції. Перспективи розвитку 

економіки: теорія, методологія, практика: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 

(Луцьк, 24-25 травня 2017 р.). Луцьк: Східноєвропейський НУ імені Лесі Українки, 

2017. С. 18-21 (0,14 д.а.). 

41. Hrynkevych O. Use of control cards in HE quality monitoring. Proceeding 

of The International Workshop on Future Technology. (Kota Kinabalu, Malaysia, July 

13-14, 2017). Korea: Institute of Information Technology. Р. 72-73 (0,09 д.а.). 

42. Гринькевич О. С. Інституційний аналіз концентрації регіональних 

ринків освітніх послуг (на прикладі ВНЗ Львівської області). Регіональний 

розвиток України: проблеми і перспективи: матеріали IV Міжнар. наук.-практ. 

конф. (Київ, 27-28 квітня 2017 р.). Київ: ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017. С. 18-23 (0,21 д.а.). 

43. Гринькевич О. С. Соціальна відповідальність ЗВО у галузі підготовки 

фахівців з туризму. Туризм і гостинність: вчора, сьогодні, завтра: матеріали 

Міжнар. наук.-практ. конф. (Черкаси, 13-14 жовтня 2016 р.). Черкаси: Черкаський 

НУ імені Богдана Хмельницького, 2016. С. 119-123 (0,19 д.а.).  

44. Гринькевич О. С. Моніторинг кар‟єри випускників в управлінні 

конкурентоспроможністю і соціально-економічною безпекою вищої освіти 

України. Управління системою економічної безпеки: від теорії до практики: 

матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 01 червня 2018 р.). Львів: ЛДУВС 

України, 2018. С. 53-57 (0,20 д.а.).  

45. Гринькевич О. С. Освітня міграція в контексті розвитку 

транскордонних регіонів: нові можливості та загрози. Соціально-економічний 

потенціал транскордонного співробітництва: матеріали Міжнар. наук.-практ. 

конф. (Львів, 18-19 квітня 2016 р.). Львів: Видавництво ЛНУ імені Івана Франка, 

2016. C. 104-109 (0,24 д.а.). 

46. Гринькевич О. С. Прогнозні оцінки обсягів вступу у ВНЗ України. 

Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: європейський 

вектор – нові виклики та можливості: тези доповідей III Міжнар. наук.-практ. 



24 

 

конф. (Львів, 14-16 травня 2015 р.). Львів: Видавництво Львівської політехніки, 

2015. C. 633-635 (0,19 д.а.) 

47. Гринькевич О. С. Статистичні продукти у розвитку туристичної освіти 

та маркетингу туризму в Україні. Туризм і гостинність в Україні: матеріали 

Міжнар. наук.-практ. конф. (Черкаси, 16-17 жовтня 2014 р.). Черкаси: Черкаський 

НУ імені Богдана Хмельницького, 2014. С. 204-210 (0,28 д.а.). 

48. Гринькевич О. С. Інститути релігії в управлінні вищою освітою: 

історичний контекст. Наука і духовність у системі сучасного управління: тези  

доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 19 квітня 2012 р.). Львів: 

“СПОЛОМ”, 2012. С. 88-89 (0,15 д.а.). 

49. Hrynkevych O. S. Statistical analysis of the processes of educational 

migration patterns in Europe. The role of statistics in the modern economy model 

development. 20thUkrainian-polish-slovak scientific seminar. (Kyiv, November 5-7, 

2013). Kyiv: Kyiv National Economic University named after Vadym Heyman, 2013. 

P.7-8 (0,14 д.а.). 

50. Гринькевич О. С. Студентське самоврядування у побудові інноваційної 

системи управління ВНЗ: можливості і загрози. Управління інноваційними 

процесами в Україні: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 20-21 травня 

2010 р.). Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2010. С. 106-108 (0,19 

д.а.). 

51. Гринькевич О. С. Рейтингові оцінки в аналізі конкурентоспроможності 

ВНЗ. Болонський процес: стан і перспективи розвитку вищої освіти в Україні: 

матеріали IX Всеукр. наук.-метод. конф. (Київ, 18-19 листопада 2010 р.). Київ: 

НТУ «Київ. політехн. ін-т», 2010. С. 35-37 (0,19 д.а.). 

52. Гринькевич О. С. Застосування маркетингових технологій у вивченні 

освітніх потреб бізнес-середовища. Маркетингова освіта в Україні: забезпечення 

якісної підготовки маркетологів відповідно до потреб українського ринку: 

матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 16 грудня 2005 р.). Київ: Консорціум з 

удосконалення менеджмент-освіти в Україні, 2005. С. 43-48 (0,26 д.а.) 



25 

 

53. Гринькевич О. С., Гринькевич В. М. Підходи до визначення 

економічної ефективності вищої освіти як критерію її конкурентоспроможності. 

Cуспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум: матеріали 

доповідей Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 08 червня 2017 р.). Львів: МАУП, 

2017. С. 129-131. Особистий внесок: систематизовано результати зарубіжних 

прикладних досліджень економічної ефективності вищої освіти (0,09 д.а./0,14 д.а.). 

54. Гринькевич О. С., Касіян З. Я. Сучасні підходи до оцінки якості та 

конкурентоспроможності освіти в умовах ринкової економіки. Управління в 

освіті: тези доповідей IV Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 23-24 квітня 2009 р.). 

Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2009. С. 66-68. Особистий 

внесок: охарактеризовано роль якості в системі управління 

конкурентоспроможністю вищої освіти (0,11 д.а./0,18 д.а.). 

55. Гринькевич О. С., Данилюк Л. Г. Студентська молодь на ринку праці 

України: нові можливості і проблеми. Cуспільні трансформації і безпека: людина, 

держава, соціум: матеріали доповідей Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 17 

червня 2016 р.). Львів: Львівський інститут МАУП, 2016. С. 147-151. Особистий 

внесок: проаналізовано особливості вторинної зайнятості студентів ЗВО України 

на ринку праці (0,15 д.а./0,21 д.а.). 

56. Гринькевич О. С., Юнко М. М., Мацелюх А. І. Моніторинг 

професійних знань та навиків менеджерів у сфері готельно-туристичного бізнесу. 

Вісник Львівського інституту економіки і туризму. 2007. № 2. С. 92-97. 

Особистий внесок: запропоновано і реалізовано методику визначення загальних і 

професійних компетентностей фахівців з туризму на підставі опитувань 

працедавців (0,19 д.а./0,29 д.а.). 

57. Панчишин С. М., Гринькевич О. С. Конкурентоспроможність у вищій 

освіті як об‟єкт інституційного аналізу та управління. Проблеми формування та 

реалізації конкурентної політики: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 

21-22 вересня 2017 р.). Львів: Ліга-Прес, 2017. С. 91-93. Особистий внесок: 

сформульовано визначення поняття КС вищої освіти з позицій теорій 

інституціоналізму, конкурентних переваг і стейкхолдерів (0,09 д.а. /0,17 д.а.). 



26 

 

58. Гальків Л. І., Гринькевич О. С. Фінансова політика університету: чинник 

ціни освітньої послуги. Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах 

євроінтеграції: матеріали наук. конф. проф.-викл. складу і аспірантів. (Львів, 

1-2 травня 2015 р.). Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2015. С. 41- 

43. Особистий внесок: систематизовано чинники, які визначають вартість освітніх 

послуг ЗВО (0,06 д.а. /0,15 д.а.).  

59. Гальків Л. І., Гринькевич О. С. Інформаційне забезпечення задач марке-

тингового менеджменту у вищій освіті. Сучасні проблеми інформатики в 

управлінні, економіці, освіті: матеріали XIII міжнар. наук. семінару (Київ -  

оз. Світязь, 30 червня – 4 липня 2014 р.). Київ: Національна академія управління,  

2015. С. 224-228. Особистий внесок: систематизовано типи управлінських задач у 

маркетинговому менеджменті вищої освіти (0,13 д.а./0,24 д.а.). 

60. Sadova U., Hrynkevych O.. Statistical Tools of Measuring Globalization 

Processes in Higher Education of Ukraine. Proceeding of the 2nd International 

Conference on Big-data (Jeju Island, Korea , March 24 ~ 26, 2016). Korea: Korea 

Institute of Information Technology & Innovation (KIITI). P. 160-170. Особистий 

внесок: запропоновано логіко-структурну схему аналізу процесів глобалізації у 

вищій освіті (0,29 д.а./0,46 д.а.). 

61. Лелик Л. І., Гринькевич О. С. Інноваційні тенденції розвитку вищої освіти 

в Україні у контексті проблем якості освітніх послуг. Проблеми гуманітарної освіти 

в умовах реформування вищої школи України: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 

(Львів, 20 червня 2007 р.). Львів: МАУП, 2007. С. 6-11. Особистий внесок: 

визначено основні підходи до розуміння та вирішення  проблем підвищення 

якості у вищій освіті України (0,16 д.а./0,24 д.а.). 

62. Садова У. Я., Гринькевич О. С., Бідак В. Я. Маркетинг соціальної 

сфери регіону: адаптація до інформаційних потреб регіонального менеджменту. 

Маркетинг та логістика в системі менеджменту:  матеріали Міжнар. наук.-

практ. конф. (Львів, 3-5 листопада 2016 р.). Львів: НУ «Львівська політехніка», 

2016. C. 258-260. Особистий внесок: систематизовано комплекс аналітичних задач 

у маркетингу освітніх послуг на рівні регіону (0,06 д.а./0,14 д.а.). 



27 

 

Наукові праці, які додатково відображають наукові результати дисертації 

 

63. Регіональна міграційна політика та механізми її реалізації: монографія. 

Львів: Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України, 

2011. 528 с. Особистий внесок: підрозділи: 2.2. Роль інститутів регуляторів 

регіональної міграційної політики. С. 56-63; 3.3. Апробація методики оцінки та 

аналізу міграційних потоків. С. 104-121; 5.1. Ризики впливу міграційних процесів 

на трансформацію соціально-економічного простору України. С 164-190. 

Висвітлено роль інститутів-регуляторів у формуванні міграційної політики у сфері 

освітньої мобільності, запропоновано методику  аналізу міжрегіональних 

міграційних потоків в Україні (1,35 д.а./22,35 д.а.). 

64. Карпатський регіон: актуальні проблеми та перспективи розвитку: 

монографія у 8 томах. Том 2. Соціально-демографічний потенціал. Львів: ДУ 

«Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», 2013. 

454 c. Особистий внесок: підрозділ 3.1. Новітні тенденції регіональної соціально-

демографічної політики. С. 277-287 (0,51 д.а./ 21,35 д.а.). 

65. Регіональне обстеження внутрішньо переміщених осіб-громадян 

України: методичні рекомендації / редкол.: У. Я. Садова, С. О. Матковський, 

О. С. Гринькевич. Львів: Інститут регіональних досліджень імені М. І. 

Долішнього НАН України, 2014. 40 с. Особистий внесок: розроблено методику 

вибіркового обстеження вимушено переселених осіб в Україні з урахуванням 

впливу чинника вищої освіти на процеси соціальної адаптації (0,95 д.а./1,75 д.а.). 

 

 

http://ird.gov.ua/irdp/p20140801.pdf
http://ird.gov.ua/irdp/p20140801.pdf
http://ird.gov.ua/irdp/p20140801.pdf
http://ird.gov.ua/irdp/p20140801.pdf
http://ird.gov.ua/irdp/p20140801.pdf
http://ird.gov.ua/irdp/p20140801.pdf


28 

 

ЗМІСТ 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ…………………………………… 31 

ВСТУП………………………………………………………………………. 33 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВ-

ЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ВИЩОЇ ОСВІТИ…….. 

 

48 

1.1. Еволюція вищої освіти, її функцій та інституційних моделей 

розвитку………………………………………………………………… 48 

1.2. Поняттєвий апарат дослідження конкурентоспроможності вищої 

освіти…………………………………………………………………… 62 

1.3. Міждисциплінарний підхід як методологічна основа управління 

конкурентоспроможністю вищої освіти……………………………... 78 

1.4. Концептуальна модель інституційного аналізу в управлінні 

конкурентоспроможністю вищої освіти…………………………….. 95 

1.5. Чинники трансформації національних систем вищої освіти у світлі 

теорій конкурентоспроможності…………………………….............. 111 

 Висновки до розділу 1………………………………………………... 123 

РОЗДІЛ 2. МЕТОДОЛОГІЯ АНАЛІЗУ ТА МОНІТОРИНГУ 

ЯКОСТІ І СОЦІАЛЬНОЇ  ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УПРАВЛІННІ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ВИЩОЇ ОСВІТИ……………… 

 

 

127 

2.1. Якість вищої освіти в управлінні конкурентоспроможністю, 

методологічні підходи до  її аналізу…………………………………. 127 

2.2. Методики міжнародних, національних та інституційних систем 

моніторингу якості вищої освіти……………………………………. 146 

2.3. Соціальна відповідальність як необхідна умова та конкурентна 

перевага вищої освіти в реалізації цілей сталого розвитку………… 167 

2.4. Інституційне середовище управління якістю і соціальною 

відповідальністю вищої освіти……………………………………….. 186 

 Висновки до розділу 2………………………………………………… 201 

РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ В УПРАВЛІННІ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ВИЩОЇ ОСВІТИ………………. 

 

205 

3.1. Економічна ефективність вищої освіти та особливості її аналізу….. 205 



29 

 

3.2. Моделі та механізми фінансування вищої освіти, сучасні напрями 

розвитку………………………………………………………………… 220 

3.3. Реалізація потенціалу вищої освіти і науки в інноваційній 

діяльності………………………………………………………………. 240 

3.4. Економічне обґрунтування ефективності моніторингу кар‟єри  

випускників в управлінні конкурентоспроможністю вищої освіти  

України…………………………………………………………………. 249 

3.5. Моделювання політики ціноутворення в університетах України….. 265 

 Висновки до розділу 3………………………………………………… 284 

РОЗДІЛ 4. ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРО-

МОЖНІСТЮ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ…….... 

 

289 

4.1. Довгострокові програми  інтернаціоналізації в умовах глобальної 

конкуренції у вищій освіті…………………………………………….. 289 

4.2. Системи моніторингу інтернаціоналізації вищої освіти в 

управлінні її конкурентоспроможністю…………………………….... 309 

4.3. Стан, ризики і перспективи інтеграції України у глобальний 

освітній і науковий простір…………………………………………… 327 

4.4. Міжнародний досвід державної політики інтернаціоналізації вищої 

освіти…………………………………………………………….……... 350 

4.5. Рейтинги у стратегіях управління  конкурентоспроможністю 

національних систем вищої освіти…………………………………… 367 

 Висновки до розділу 4………………………………………………… 385 

РОЗДІЛ 5. РОЗВИТОК СИСТЕМ МОНІТОРИНГУ 

І ПРОГНОЗУВАННЯ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ…. 390 

5.1. Удосконалення механізму державного замовлення на підготовку 

фахівців в управлінні конкурентоспроможністю вищої освіти 

України………………………………………………………………….  

 

 

390 

5.2. Інституційний підхід у прогнозуванні потреб економіки та 

суспільства у фахівцях з вищої освітою…………………………….. 402 

5.3. Методика моніторингу вищої освіти України у стратегічному 

управлінні конкурентоспроможністю………………………………. 417 



30 

 

5.4. Стратегічні пріоритети підвищення конкурентоспроможності 

системи вищої освіти України………………………………………... 435 

 Висновки до розділу 5………………………………………………… 449 

ВИСНОВКИ………………………………………………………………… 454 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………… 461 

ДОДАТКИ…………………………………………………………………… 527 

 

 

 



31 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ  

 

ВНЗ Вищий навчальний заклад 

ВО Вища освіта 

ЗВО Заклад вищої освіти  

ЗПТО Заклад професійно-технічної освіти 

ЄС Європейський Союз 

ІЛР (HDI)  Індекс людського розвитку (Human Development Index) 

КС Конкурентоспроможність 

МОН України Міністерство освіти і науки України 

МСКО (ISCED) Міжнародна стандартна класифікація освіти (International 

Standard Classification of Education) 

НАН України Національна академія наук України 

НАЗЯВО Національна агентство із забезпечення якості вищої освіти 

НПП Науково-педагогічні працівники, науково-педагогічний 

персонал 

ОЕСР (OECD) Організація економічного співробітництва і розвитку 

(Organisation for Economic Cooperation and Development) 

ПТНЗ Професійно-технічний навчальний заклад 

РОП Ринок освітніх послуг 

СВО Система вищої освіти 

СВ Соціальна відповідальність 

AHELO Assessment of Higher Education Learning Outcomes  

(Оцінювання результатів навчання у вищій школі) 

ЕАСЕА Education, Audiovisual and Culture Executive Agency 

(Виконавче  агентство ЄС з питань освіти, аудіовізуальних 

засобів і культури(  

EAU European University Association (Європейська асоціація 

університетів) 



32 

 

EHEA (ЄПВО) European Higher Education Area (Європейський простір 

вищої освіти) 

ENQA The European Association for Quality Assurance in Higher 

Education (Європейська мережа забезпечення якості вищої 

освіти) 

ESG Standards and Guidelines for Quality Assurance in the 

European Higher Education Area (Стандарти за рекомендації з 

забезпечення якості в Європейському просторі вищої 

освіти) 

HEIs Higher education institutions (заклади вищої освіти) 

HERE  Higher Education Reform Experts (експерти з питань 

реформування вищої освіти) 

HESA Higher Education Strategy Associates (Партнерство зі 

стратегій розвитку вищої освіти) 

IIEP-UNESCO 

(МІПО-

ЮНЕСКО) 

International Institute for Educational Planning in UNESCO 

(Міжнародний інститут планування освіти у структурі 

ЮНЕСКО)  

IREG  International Ranking Expert Group (Міжнародна експертна 

група з рейтингування) 

ISO International Organization for Standardization (Міжнародна 

організація  зі стандартизації) 

ISCO International Standard Classification of Occupations 

(Міжнародна стандартна класифікація професій) 

МООCs Massive open online courses (Масові відкриті он-лайн курси) 

PISA  Programme for International Student Assessment (Програми 

оцінювання іноземних студентів )  

STEM  S – Science (природничі науки), T – Тechnology (технології),  

Е-engineering (інженерія), М – Mathematics (математика) 

UIS  UNESCO Institute for Statistics (Інститут статистики в 

структурі ЮНЕСКО) 



33 

 

ВСТУП 

 

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 конкурентоспроможності (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.  
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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 

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, 
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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 статистичної бази 

даних і метаданих у регіональному управлінні» (державний реєстраційний номер 
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0116U001642), де автором розроблено методику моніторингу 

конкурентоспроможності 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», реєстраційний номер 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», реєстраційний номер 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» (реєстраційний номер 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» (реєстраційний 

номер 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. 
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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; 

 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; 
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 сформувати програмно-методологічні й організаційні засади  

моніторингу конкурентоспроможності вищої освіти та здійснити їх апробацію для 

СВО України;  

 визначити стратегічні пріоритети підвищення конкурентоспроможності 

системи вищої освіти України та її регіонів. 

Об’єктом дослідження є процеси функціонування  і розвитку системи 

вищої освіти України в умовах глобальної конкуренції за людські та 

інтелектуальні ресурси.  

Предметом дослідження є теоретико-методологічні засади управління у 

вищій освіті і науково-прикладні аспекти підвищення ефективності управлінських 

рішень у сфері підвищення конкурентоспроможності національної системи вищої 

освіти. 

Методи дослідження. Теоретичну і методологічну основу дослідження  

становлять фундаментальні положення економіки, управління, соціології, інших 

соціально-поведінкових і суспільних наук, що забезпечує міждисциплінарний 

підхід до розвитку теоретико-методологічних положень управління 

конкурентоспроможністю вищої освіти.  

У процесі наукового дослідження використано історико-філософський, 

діалектичний методи, аналіз і синтез – для окреслення еволюції функцій та 

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

систематизації – до розуміння якості вищої освіти  (п. 2.1; 2.2.), її соціальної 

відповідальності (п. 2.3) та економічної ефективності (п. 3.1), процесів 

інтернаціоналізації (п. 4.1); методи системного аналізу, теорії інституціоналізму, 

конкурентних переваг, стейкхолдерів, принципи комплементарності – для 

характеристики сучасної архітектури національної СВО, обґрунтування критеріїв 

її конкурентоспроможності, побудови концептуальної моделі інституційного 

аналізу (п. 1.3; 1.4), розробки методики моніторингу конкурентоспроможності 

СВО України (п. 5.3); статистичні 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 
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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 

інноваційної діяльності (п. 3.3), виявленні чинників міжнародної освітньої 

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

удосконаленні політики ціноутворення закладів вищої освіти (далі – 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 – для удосконалення механізму державного замовлення на підготовку 

фахівців в Україні (п. 5.1), обґрунтування 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 
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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 конкурентоспроможністю вищої освіти, а саме, 

сформульовано визначення національної системи вищої освіти  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 

конкурентоспроможності вищої освіти країни і стратегічних пріоритетів її 

підвищення; 

 запропоновано концептуальну модель аналізу в управлінні 

конкурентоспроможністю 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 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 
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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 конкурентоспроможності вищої освіти України, завданнями якої є: 

1) ідентифікація сильних і слабких сторін вищої освіти України; 2) інформаційно-

аналітична підтримка рішень у визначенні стратегічних пріоритетів підвищення 

конкурентоспроможності вищої освіти  України; 3) формування інтегрованої бази 

даних для прогнозування і рейтингового оцінювання КС системи вищої освіти 

країни та її регіонів. Реалізація запропонованої методики дала змогу обґрунтувати 

стратегічні пріоритети підвищення конкурентоспроможності вищої освіти 

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 системи вищої освіти: 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 
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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 СВО України за 

критерієм економічної ефективності бюджетного фінансування підготовки 

фахівців;  

 науково-методичні засади моніторингу кар‟єри випускників в аналізі 

конкурентоспроможності вищої освіти України та механізм його реалізації в 

рамках здійснення проектів регіонального розвитку. Запровадження моніторингу 

забезпечує формування аналітичної бази даних в управлінні КС вищої освіти 

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 
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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 вищої освіти з позиції досягнення цілей управління; 3) оцінка 

людських, фінансових та інших втрат, пов‟язаних з неефективним використанням 

ресурсів системи вищої освіти. Поєднання зазначених підходів дає змогу 

провести комплексний аналіз економічної ефективності СВО та обґрунтувати 

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 

вищій освіті 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 заклади 

вищої освіти України з завищеною і заниженою вартістю навчання, забезпечити 

доказову базу для державного регулювання процесів ціноутворення, у тім числі 



44 

 

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 Міністерства освіти і науки 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 
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(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.);  

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 вищої освіти 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 та семінарах,  зокрема таких:  
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«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: 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 
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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. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ  

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

1.1. Еволюція вищої освіти, її функцій та інституційних моделей розвитку 

 

Національні уряди та представники бізнесу більшості країн світу, 

міжнародні організації називають сьогодні вищу освіту (ВО), її інститути (ІВО) 

головними драйверами суспільного розвитку. Таке зміщення уваги до ІВО 

пояснюють комплексом чинників, серед яких можна виокремити три 

найважливіші. 

По-перше, це зростання диференціації доходів, рівня віддачі від освіти. 

Важливість цього чинника ілюструють емпіричні дослідження взаємозв‟язку 

освітнього рівня населення та його економічної активності, доходів від 

зайнятості. Як свідчать результати спеціальних обстежень робочої сили (Labor 

Force Surveys, LFS; Labor Market and Social Outcomes of Learning) у країнах – 

членах Організації економічного співробітництва та розвитку – ОЕСР 

(Organisation for Economic Cooperation and Development, OECD), середні доходи 

населення з освітнім та освітньо-науковим рівнями “магістр” і “доктор” майже 

вдвічі (на 91 %) перевищують доходи осіб із загальною середньою освітою. 

Бакалаври та особи, які навчалися за коротким циклом вищої освіти, заробляють, 

відповідно, на 48 % і 20 % більше за тих, хто здобув загальну середню освіту 

(рис. 1.1). 

Аналогічні тенденції є помітними за показниками економічної активності на 

ринку праці: рівень зайнятості населення віком 25–64 роки у країнах ОЕСР  

зростає з 74 % до 91 % при переході від осіб із загальною середньою освітою до 

зайнятих з повною вищою освітою. Наявність вищої освітньої кваліфікації 

суттєво зменшує гендерні відмінності у сфері праці. Відмінності між чоловіками 

та жінками за рівнем зайнятості з освітою нижче загальної середньої (below upper 

secondary education), загальною середньою і післясередньою – не вищою (upper 
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secondary, post-secondary non-tertiary education) та вищою освітою (tertiary 

education) знижуються від 20 % до 14 % і 9 %, відповідно [401, c. 95-103]. 

 

Рис. 1.1. Відносний рівень доходів населення у країнах ОЕСР залежно від 

освітніх досягнень, 2015 рік. Доходи населення із загальною середньою 

освітою – 100 % 
Джерело: побудовано автором за виданням [401, с. 125]. 

 

Подібні закономірності у взаємозв‟язках освітнього рівня населення та його 

зайнятості простежуємо на регіональних ринках праці в Україні. Результати 

щорічних обстежень домогосподарств з питань економічної активності в регіонах 

України дають змогу провести порівняльний аналіз показників зайнятості та 

безробіття населення віком 15–70 років залежно від його освітніх досягнень. 

Проте у програмі таких обстежень не передбачено оцінки доходів  залежно від 

освітнього рівня населення. Результати дисперсійного аналізу взаємозв‟язку рівня 

зайнятості та освітнього рівня населення віком 15–70 років дають підстави 

стверджувати, що варіація зайнятості у регіонах України на 89,2 % може бути 

пояснена варіацією освітньої кваліфікації населення (табл. 1.1). 

Водночас в Україні немає прямого зв‟язку між зростанням освітньої 

кваліфікації та її реалізацією у сфері економічної активності. Звертає на себе 

увагу помітне зменшення рівня зайнятості серед українців з дипломом бакалавра. 

Це може свідчити, насамперед, про недостатній рівень професійних 

компетентностей, які набули під час навчання на бакалавраті, а також вплив 



50 

 

національних особливостей ринку праці, а саме зростання попиту на робітничі 

кадри, яке переживає сучасний ринок праці в Україні.  

Другим, не менш важливим чинником, що змушує національні уряди та 

бізнес-середовище фокусувати більшу увагу на інститутах вищої освіти,  

збільшення ролі та вартості знань у забезпеченні економічної 

конкурентоспроможності. Генерація нових знань, їхня комерціалізація у вигляді 

продуктових, технологічних та інших інновацій дедалі більше залежить від 

інтелектуального потенціалу людських ресурсів та інститутів вищої освіти, що 

забезпечують їхній розвиток. 

Таблиця 1.1 

Рівень зайнятості населення у регіонах України у 2016 році 

залежно від рівня освіти 

Рівень освіти населення  

Рівень зайнятості, % до 

населення віком 15-70 

років 

Варіація (дисперсія) 

рівня зайнятості  

у відповідній групі 

Повна вища освіта 70,8 14,0 

Базова вища освіта 46,2 75,2 

Неповна вища освіта 62,2 26,3 

Професійно-технічна освіта 62,9 21,7 

Повна загальна середня освіта 42,1 40,4 

Базова загальна середня освіта 18,3 50,4 

Джерело: побудовано та розраховано автором за виданням [86]. 

 

Усвідомлення цих залежностей на глобальному рівні зумовило включення 

блоку показників “Вища освіта і професійна підготовка” (основні об‟єкти 

оцінювання: стан вищої освіти загалом, рівень охоплення нею та її якість загалом, 

у тім числі в галузі менеджменту та бізнесу, природничих і математичних наук) 

до 12 груп контрольних індикаторів, які визначають конкурентоспроможність 

країни і виконують роль “підсилювачів продуктивності” [549; 550] у Глобальному 

індексі конкурентоспроможності (The Global Competitiveness Index). 

Третій чинник, який зумовлює зростання глобальної уваги урядів, 

громадськості та бізнесу до проблем функціонування інститутів вищої освіти, – 
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дещо “запізніле”, як зазначено у [485, c. 506], усвідомлення їхньої важливості у 

забезпеченні сталого суспільного розвитку. 

Серед 17 головних цілей глобального розвитку, визначених ООН у 

Декларації “Трансформація нашого світу: 2030 Порядок денний для сталого 

розвитку” [559] стратегічною метою суспільного розвитку в освітній галузі є 

“забезпечення всеохопної і справедливої якісної освіти та заохочення можливості 

навчання протягом усього життя для всіх” (Мета 4). Водночас досягнення кожної 

з інших глобальних цілей, як наприклад, (Мета 12) “забезпечення переходу до 

раціональних моделей споживання і виробництва”; (Мета 3) “забезпечення 

здорового способу життя і сприяння добробуту для всіх у будь-якому віці” 

неможливі без активної участі у цих процесах інститутів вищої освіти. 

Саме тому в Інчхонській декларації [399], яку прийняли на Всесвітньому 

форумі з питань освіти у 2015 році, а також у Попередній доповіді ЮНЕСКО про 

підготовку глобальної конвенції про визнання кваліфікації вищої освіти 

зазначено, що “вища освіта відіграватиме ключову роль в забезпеченні сталого 

розвитку, економічного зростання, гідної праці, гендерної рівності та 

відповідального глобального громадянства у всіх регіонах” [395, c. 10]. 

Отже, емпіричні дослідження, міжнародні та національні документи з 

питань вищої освіти, стратегій суспільного розвитку свідчать про те, що вища 

освіта, її інститути відіграють визначальну роль не лише в індивідуальному 

добробуті, а й завдяки розвитку інтелектуального потенціалу, генерації нових 

знань та їх комерціалізації забезпечують глобальні конкурентні переваги для 

країн і регіонів світу. 

Визнаною і підтвердженою у відповідних стратегічних документах на 

міжнародному рівні є роль вищої освіти у досягненні глобальних цілей сталого 

розвитку. Зростання доходів і рівня зайнятості, підвищення конкурентних позицій 

за рахунок інновацій, а також забезпечення умов для сталого розвитку – головні 

критерії, які використовують індивіди, бізнес, громадськість і національні уряди 

для аналізу економічних та соціальних ефектів від інвестицій у вищу освіту. 
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Реалізуючи місію головного інституту у формуванні людського, 

соціального та інтелектуального капіталу, національні інститути вищої освіти 

зазнають величезного впливу взаємопов‟язаних ендогенних та екзогенних 

(соціальних, політичних, економічних, інформаційно-технологічних) чинників 

суспільного розвитку. 

Ретроспективний аналіз становлення глобальної системи вищої освіти 

засвідчує те, що в різні історичні періоди (Середньовіччя, Відродження, 

Просвітництво, Індустріальне і Постіндустріальне суспільство) поступово 

формувалися головні цілі та функції вищої освіти. Її панівні ознаки зумовлені 

особливостями політичних, техніко-економічних, соціальних чинників, 

характерних для відповідної історичної доби  (табл. А.1 Додатку  А). 

Різні історичні епохи та притаманні їм чинники зумовили формування трьох 

головних генерацій, іншими словами – інституційних моделей вищої освіти [470; 

485]: 

1) середньовічного університету (Medieval University) з домінуванням 

релігійного світогляду, інститутів церкви і духовної влади; 

2) університету Гумбольдта (Humboldtian University), концепція якого 

базувалася на академічній свободі та поєднанні освітньої й дослідницької 

функцій; 

3) мультиуніверситету (Multiversity University) [470] та Університету-

підприємства (Enterprise University), які реалізують різні функції (освітні, 

дослідницькі, соціальні) й орієнтовані на комерціалізацію нових знань. 

Для зазначених вище інституційних моделей характерним є різний ступінь 

реалізації навчальних, дослідницьких і соціальних функцій, а також можливості 

їхньої реалізації залежно від рівня соціально-економічного розвитку країни. 

У табл. А.1 додатку А охарактеризовано історичні етапи становлення 

інститутів вищої освіти у контексті впливу політичних, техніко-економічних, 

соціокультурних і демографічних чинників розвитку. 

Аналізуючи в часі та просторі еволюцію “анатомії” (природи та сутності) 

університету як головної інституції глобальної системи вищої освіти, Т. Мак-
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Кован (T. McCowan) пропонує в [485] оригінальну аналітичну модель 

ідентифікації її головних характеристик, а також чинників і тенденцій подальшого 

розвитку ІВО. Така аналітична модель ґрунтується на використанні трьох вимірів 

дослідження вищої освіти 1) ціннісного; 2) функціонального; 3) комунікативного і 

дає змогу системно охарактеризувати еволюцію її глобального розвитку через 

типологію п‟яти основних інституційних моделей (табл. 1.2). 

Таблиця 1.2 

Еволюція університету як інституційної моделі  

глобального розвитку вищої освіти 

Модель 

університету 
Цінності Функції 

Взаємодія з 

зовнішнім світом 

Середньовічний 

університет 

Внутрішня 

(+інструментальна) 

Передача знань Низька 

“пористість” 

Університет 

Гумбольдта 

Внутрішня 

(+інструментальна) 

Наукові дослідження та 

відкриття 

Низька 

“пористість” 

Університет 

розвитку 

Інструментальна 

(освітні послуги) 

Застосування знань Середня 

“пористість” 

Мультиуніверситет Інструментальна 

(+внутрішня) 

Мультиплікативні, 

множинні 

Середня 

“пористість” 

Підприємницький 

університет 

Інструментальна 

(+економічна) 

Комерціалізація знань Висока 

“пористість” 

Джерело: складено за [485]. 

 

Аналізуючи ВО у ціннісному вимірі, Т. Мак-Кован виокремлює внутрішню 

цінність знань (самих по собі для людини, її саморозвитку) і зовнішню – 

інструментальну цінність. Інструментальну цінність визначають з погляду того, 

наскільки знання сприяють досягненню індивідуальних і суспільних цілей, а 

також інтересів економічного, політичного і культурного характеру. Різновидом 

інструментальної цінності є позиційна цінність знань, яка пов‟язана з 

індивідуальними можливостями та вигодами стосовно інших у контексті дефіциту 

та існування виняткових (особливих) і конкуруючих освітніх продуктів. 

Очевидно, що внутрішні та інструментальні цінності вищої освіти не виступають 

взаємовиключними категоріями. 

В аналізі інструментальних цінностей як одного з визначальних чинників 

розвитку змісту і моделей функціонування вищої освіти, важливим є, на нашу 

думку, врахування загальних ціннісних орієнтацій суспільства. Вони визначають 
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не лише ідеологічний зміст гуманітарної складової вищої освіти, а й систему 

розподілу її фінансових ресурсів. Підтвердженням цьому є колишня радянська і 

американська моделі формування змісту та функціонування ВО. Стержнем 

ціннісної та ідеологічної складової змісту першої був колективізм, другої – 

індивідуалізм. Відповідно визначальним джерелом фінансування радянських 

закладів вищої освіти (ЗВО) слугували кошти державного бюджету, 

американських і більшості європейських  приватні кошти і кредитні ресурси. 

Свобода вибору та відповідальність за його реалізацію і наслідки були і 

залишаються найбільш потужними цінностями, які забезпечують індивідуальний, 

інституційний та суспільний розвиток вищої освіти. Певною мірою цей висновок 

підтверджує перелік міжнародних індикаторів оцінки та аналізу людського 

розвитку. Серед переліку п‟яти суб‟єктивних оцінок-критеріїв індивідуального 

благополуччя (perceptions of well-being)  якість освіти, охорони здоров‟я, 

відчуття безпеки, задоволеність стандартами життя та свободою вибору [450,  

c. 250–253]. 

З іншого боку, прагнення до фінансової свободи та матеріальної 

незалежності зумовлюють прагматичне ставлення людини та соціуму до вищої 

освіти з позиції її можливостей швидко забезпечити матеріальний добробут і 

незалежність. У підсумку, ідеальну роботу часто сприймають не як таку, що 

забезпечує самореалізацію, а пов‟язують насамперед з високим рівнем заробітної 

плати. Ще одним індикатором переважання матеріальних цінностей у реалізації 

права на свободу вибору у траєкторії подальшої освіти є домінування 

високооплачуваних професій, а відтак – і спеціальностей у вступі до ЗВО. 

Домінування матеріальних цінностей у розвитку вищої освіти України у 

перші десятиліття з часу проголошення незалежності країни, вітчизняні експерти 

й аналітики пов‟язують з переважанням цінностей виживання та впливом 

інституту батьківства. Як зазначає Є. Глібовецький, “батьки дають своїм дітям 

певні знання, моделі й цінності, які відтворюються в дітях… З часом цінності 

виживання стають на заваді можливостям самореалізації, інституційного розвитку 

та ціннісного прогресу” [40]. Зміна такого прогресу вже простежується у сучасній 
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вищій освіті. Результати поданих у шостому розділі роботи анкетних опитувань 

абітурієнтів свідчать про суттєве зменшення впливу інституту батьківства у 

виборі майбутньої спеціальності та зростання чинника природних здібностей  

й індивідуальних уподобань у виборі траєкторії професійного розвитку. 

Другий вимір аналізу вищої освіти – це її функції, конкретні види 

діяльності. Для їх характеристики класичною вже сьогодні є тріада: навчання, 

дослідження і послуги громадськості (служіння суспільству). 

Іспанський філософ, найвідоміший представник філософії та історії вищої 

освіти Хосе Ортега-і-Гассет у праці “Місія Університету” [203, c. 67-107] визначає 

три основні завдання – функції вищої освіти: 1) передання культури; 2) навчання 

професій; 3) наукові дослідження і виховання нових науковців. Проголошуючи 

вищу освіту насамперед освітою культури, Ортега-і-Гассет визначає її головною 

місією трансляції духовної культури, передачу новому поколінню тієї системи 

уявлень про людину і світ, яка визріла в умах попереднього покоління. 

З часом традиційні функції вищої освіти наповнюються ширшим змістом, 

що стає особливо помітним з розвитком мультиуніверситетів та університетів-

підприємств. Одним із перших помітив формування нової інституційної моделі 

вищої освіти і запропонував їй особливе визначення – “мультиуніверситет” 

президент Університету Каліфорнії (США) Кларк Кер (Clarc Kerr). К. Кер 

пропонує дещо категоричну, на нашу думку, проте чітко окреслену еволюцію 

домінуючих характеристик університету через його головну ідею, функції та 

модель функціонування. Ідеєю класичного/середньовічного Університету К. Кер 

називає невеличке містечко/село з його священиками, нового Університету – 

одногалузеве промислове місто з інтелектуальною олігархією, 

Мультиуніверситету – місто з нескінченною різноманітністю [470]. 

Різноманітність функцій, факультетів і відділень (для проживання, харчування, 

медичної допомоги, майданчиків для тренувань і спортивних змагань, культурних 

і дослідницьких центрів) є визначальними ознаками моделі Мультиуніверситету. 

В умовах масового характеру вищої освіти й обмежених бюджетних 

можливостей її фінансування наступною генерацією інституційної моделі ВО 
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стають підприємницькі університети (університети-підприємства, корпоративні 

університети). Їхня головна функція – не просто генерація нових знань, а 

комерціалізація знань за рахунок постійної взаємодії з високотехнологічними 

компаніями та взаємної фінансової вигоди. 

Третім виміром аналізу основних ознак та еволюції розвитку вищої освіти 

Т. Мак-Кован називає рівень її взаємодії з суспільством та комунікацій всередині 

самої системи. У цьому контексті йдеться про здатність вищої освіти реагувати не 

лише на внутрішні, а й зовнішні локальні, національні і глобальні цілі суспільного 

розвитку, активність її інститутів у процесах інтернаціоналізації змісту та форм 

вищої освіти. 

На нашу думку, різні форми взаємодії інститутів вищої освіти з зовнішнім 

світом, їхня інтенсивність, є не так виміром, а радше – середовищем, в якому і 

завдяки якому відбувається ціннісний прогрес у суспільстві та вищій освіті 

зокрема. Як зазначає український філософ Г. Волинка,  “виникнувши в епоху 

європейського середньовіччя, Університет одразу ж став об‟єктом активного 

політичного ангажування з боку державних і церковних владних структур; 

оскільки виявився носієм …. людського інтелекту, здатного здійснювати 

ефективний вплив на суспільство практично в усіх галузях і, головне, в освітній” 

[32, c. 485–487]. 

В Україні взаємодія вищої освіти з іншими інститутами суспільного життя 

виявилася передовсім у способах заснування перших ЗВО. Як зауважив 

В. Петров, Київський університет, створений за наказом Миколи II, “був архівом 

державно визнаних істин.  В армії дисциплінували рух людини, в Університеті – її 

розум; університет мав адміністративне призначення; він був функцією режиму” 

[222]. 

У сучасному глобальному суспільстві прикладом реального впливу 

економічних і політичних чинників на розвиток національних і регіональних 

освітніх систем є інституційні перетворення, що відбуваються у європейській 

вищій освіті і мають назву Болонський процес. Одна зі стратегічних цілей цього 

процесу – створення спільної Зони європейської вищої освіти як соціокультурної 
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основи стабільності розвитку політичної системи під назвою Європейський Союз 

[104, c. 3–17 ]. 

Отже, узагальнюючи підходи вітчизняних і зарубіжних філософів, 

науковців, громадських діячів до вивчення глобальної еволюції вищої освіти, 

можна виокремити три базові виміри її аналізу у контексті відповідних 

інституційних моделей розвитку (рис. 1.2). 

 
Рис. 1.2. Виміри аналізу вищої освіти у контексті розвитку  

її інституційних моделей 
Джерело: побудовано автором за виданням [485]. 

 

Зображена на рис. 1.2 схема дослідження вищої освіти дає змогу виділити 

три основні методологічні особливості її аналізу: 

1) оцінювання вартості/цінності знань з позиції їхньої корисності для 

реалізації індивідуальних, організаційних і суспільних інтересів; 

2) аналіз зростання ролі комерціалізації знань, а відтак – інноваційної 

активності у вищій освіті для забезпечення її економічного потенціалу та 

ефективності; 

3) обґрунтування ефективних форм взаємодії вищої освіти з місцевими 

громадами, бізнесом, органами державної влади у вирішенні актуальних проблем 

локального, галузевого, національного та глобального масштабу. 
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Незважаючи на всеохопний вплив глобальних трансформацій, розвиток 

інституційних моделей вищої освіти відбувається передовсім під впливом 

національних політичних і соціально-економічних чинників, має характерні 

особливості та прояви у кожній країні світу. Як зазначає Х. Ортега-і-Гассет «міць 

будь-якої нації твориться сукупно». Хоч якими досконалими, на  думку філософа. 

не були освітні інституції країни, немає сенсу запозичувати їхні моделі, оскільки 

їхнє існування можливе лише в країнах, які їх створили та підтримують [203, c. 

67–107]. 

Розпад Радянського Союзу і відновлення України як незалежної держави, 

формування інститутів, які гарантують захист громадянських свобод (свобода 

світогляду, думки і слова пересування
1
, перехід від командно-адміністративної до 

ринкової економіки, визнання та захист приватної власності, конкуренції як 

основи підприємницької ініціативи в умовах ринку), зумовили кардинальні зміни 

в українській системі вищої освіти радянського періоду. 

Становлення в Україні незалежної політичної нації супроводжувалось 

процесами розвитку власних інститутів підготовки кадрів вищої кваліфікації в 

освіті, формування власних наукових і навчальних видань, інших складових 

національної системи вищої освіти. 

Як зазначає голова Кантівського товариства в Україні М. Мінаков, 

“українське суспільство в критичні моменти готове солідаризуватися навколо 

цінностей свободи і самовираження. Завдяки цьому Україна – не “слабка ланка” у 

пострадянських автократіях, а простір надії на регіональне оновлення” [233]. 

Визначаючи найбільші досягнення у соціокультурній та науковій сферах з часу 

проголошення незалежності України, вітчизняні експерти М. Мінаков, 

В. Єрмоленко, О. Жук, А. Куріна, О. Островська-Люта називають відродження 

Національного університету “Києво-Могилянська академія” (1991), заснування 

Українського католицького університету (2002) головними інституційними 

                                                 
1
 Саме ці свободи є переумовою формування критичного мислення у вищій освіті, зокрема на 

таких його принципах: адогматизм, незаангажованість, відкритість, презумпція розумності 

опонента. 
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подіями. Значною мірою завдяки культурним менеджерам, арт-кураторам, 

журналістам, медіа-експертам, представникам духовенства, які інтелектуально 

формуються у просторі альтернативних університетів, здатні мислити 

глобальними процесами, на думку згаданих експертів, вдається модернізувати 

культурний процес, формувати модель ліберальної освіти в Україні [233]. 

В історичному контексті важливо зазначити, що для розвитку української 

культури підприємництва, а відтак – економічної освіти, величезний вплив на 

теренах Західної України мала діяльність Митрополита Української греко-

католицької церкви Андрея Шептицького. Як зазначає Х. Інжутова, після першої 

світової війни, завдячуючи А. Шептицькому, «галичани стали реальною 

модерною нацією зі своїми банками, школами, національним музеєм, розвиненим 

сільським господарством та власною промисловістю; гасла “Свій до свого по 

своє”, “Спирайся на власні сили”, “Українські гроші – в українські руки – на 

українські справи” допомогли не лише “встати на ноги” західноукраїнському 

селянину, а й змінили національну свідомість» [109]. 

Період становлення української економічної освіти позначився активними 

спробами українського менеджменту вищої школи та її викладачів адаптувати 

європейський і міжнародний досвід розвитку цієї галузі, а також позитивні 

практики вітчизняного бізнесу у навчальні видання та аудиторії університетів. 

Класичними книгами цього періоду стали “Economics” Пола Семюелсона та 

“Management” Мескона та Хедоуорі. 

На момент проголошення незалежності України її університети 

здійснювали підготовку фахівців п‟яти спеціальностей (“автоматизовані системи 

управління”, “облік та аудит”, “економічна кібернетика”, “планування та 

організація народного господарства”, “економіка будівництва”) на економічних 

факультетах, хоча з достатньо розгалуженою мережею технікумів економічного 

профілю, які забезпечували здобуття початкового (короткого) циклу вищої освіти. 

Протягом 1991-2015 років в Україні п‟ять разів (1997, 2006, 2007, 2010 та 2015 

рр.) змінювався перелік спеціальностей, за якими відбувається підготовка 

здобувачів вищої освіти. У квітні 2015 року Кабінет Міністрів України затвердив 
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новий Перелік галузей знань і спеціальностей, згідно з яким на рівні “бакалавр” 

кількість спеціальностей зменшилася зі 160 до 100. Кількість спеціальностей, за 

якими українська вища освіта підготує фахівців у галузі економіки, управління, 

адміністрування та сфери обслуговування зменшилася з 2016 року з 15 до 10 

(табл. А.2 Додатку А). 

Затвердження нового Переліку спеціальностей викликало неоднозначну 

реакцію у вищій школі України, оскільки, за словами тодішнього заступника 

Міністра освіти і науки України Інни Совсун, суттєво вплинуло на “символічний 

капітал” адміністративного менеджменту ЗВО [288]. Водночас новий Перелік 

покликаний не лише гармонізувати українські освітні класифікації з 

міжнародними аналогами, а й розпочати процес розроблення нових стандартів 

якості вищої освіти за визначеними спеціальностями, спростити процедури 

визнання дипломів та створення програм подвійних дипломів у співпраці з 

міжнародними партнерами. 

Одним із вирішальних кроків у реформуванні вищої освіти в Україні 

вітчизняні і міжнародні експерти [435]  називають ухвалення у 2014 році Закону 

України «Про вищу освіту». Представляючи проект Закону у Верховній Раді 

України, Голова Комітету з питань науки і освіти Л. Гриневич зазначила, що цей 

документ «…починає нову еру в розвитку української вищої освіти і ставить за 

мету її перетворення у конкурентоспроможну систему в Європейському Союзі» 

[44].  

Закон України «Про вищу освіту» [235] забезпечив правову базу для 

запровадження в Україні нових європейських принципів в управлінні ВО: 

адміністративної, академічної та фінансової автономії ЗВО, академічної свободи 

викладачів і студентів, незалежної оцінки якості вищої освіти, прозорості та 

підзвітності ЗВО в реалізації її основних функцій. 

Незважаючи на низку досягнень у реформуванні вітчизняної ВО: запуск 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, розробка нового 

покоління стандартів вищої освіти на основі компетентнісного підходу, 

автоматизація процесу зарахування студентів до ЗВО за попередньо визначеними 
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пріоритетами для абітурієнтів, ратифікація Угоди про асоційоване членство у 

програмі ЄС “Горизонт-2020” [121], українське суспільство сприймає 

ефективність цих процесів досить критично. 

За результатами загальнонаціонального опитування, яке провів Фонд 

“Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва разом із Київським міжнародним 

інститутом соціології у 2016 році лише 26,4% населення України вважали 

перетворення в освіті успішними [341]. Дискусійним вважають експерти та 

громадські діячі “освітню політику підтримки обраних”. Зважаючи на залежність 

успішності складання ЗНО від “місця проживання дітей, типу школи, культурного 

та економічного потенціалу сім‟ї”, вітчизняні науковці вказують на проблеми 

погіршення умов доступу до освіти залежно від соціально-економічного 

походження [174, с. 9-19]. Такі результати змушують усіх стейкхолдерів ВО 

активізувати наукові розвідки та практичну діяльність у реалізації ефективних 

проектів її подальшого реформування і розвитку. 

Процеси реформування характерні для освітніх систем у глобальному 

масштабі. У Всесвітній декларації ЮНЕСКО “Вища освіта у XXI столітті: 

бачення та дія” зазначено, що скрізь вища освіта стикається з серйозними 

викликами, які пов‟язані з фінансуванням, справедливістю умов доступу, 

підвищенням кваліфікації персоналу, працевлаштуванням випускників, 

створенням ефективних угод про співпрацю, рівним доступом до міжнародного 

співробітництва [434]. 

Серед тенденцій, які характерні для глобального розвитку вищої освіти, 

міжнародні організації та експерти-аналітики з питань вищої освіти називають 

[554, c. 4] зростання обсягів міжнародної мобільності студентів; появу та розвиток 

нових моделей глобальних партнерств; розширення моделей наукової продукції 

(patterns in research output), зростання участі ЗВО у комерційних наукових 

проектах як відповідна реакція на зменшення інвестицій у галузі вищої освіти. 

Отже, демонструючи в теорії та практиці суспільного розвитку здатність 

викликати зміни та прогрес в суспільстві, інститути вищої освіти теж 

переживають кардинальні зміни, зумовлені низкою чинників різного масштабу та 
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характеру впливу. Очевидним також є той факт, що глобальні тенденції розвитку 

вищої освіти потребують наукового переосмислення методологічних підходів до 

аналізу її конкурентоспроможності на індивідуальному, локальному та 

національному рівнях, формування практичних рекомендацій щодо зростання 

конкурентоспроможності вищої освіти країни як передумови національної 

безпеки у глобальному світі. 

 

 

 

1.2.Поняттєвий апарат дослідження конкурентоспроможності вищої освіти 

 

Розвиток складних і динамічних суспільних систем характеризується 

змінами та рефлексіями у науковому супроводі відповідних процесів. Його 

первинну основу становить поняттєвий апарат, який акумулює найбільш суттєві 

характеристики досліджуваного об‟єкта та відображає еволюцію його розвитку. 

Поряд з такими вже усталеними поняттями у дослідженні вищої освіти як 

“ринок освітніх послуг”, “компетентності”, “глобальний” та “європейський 

освітній простір”, набувають поширення нові терміни, серед яких – “освітні 

провайдери” і “платформи”, “корпоративні” та “срібні” університети, 

“стейкхолдери”, “ендавменти”. Зазначені терміни відображають найбільш суттєві 

тренди розвитку вищої освіти. Серед них – комодифікація (commodification) і 

диверсифікація [485, c. 506], що виявляються у розширенні асортименту освітніх 

продуктів і способів їхнього “постачання”; інтернаціоналізація змісту вищої 

освіти і наукових досліджень; зростаюча динаміка процесів академічної 

мобільності. Очевидно, що процеси активної трансформації усіх складових вищої 

освіти в Україні та світі потребують теоретичного осмислення і відповідного 

розвитку, насамперед, поняттєвого апарату дослідження. 

Розвитку напрямів, методології та інструментарію, у тім числі поняттєвого 

апарату дослідження вищої освіти, присвячені публікації таких вітчизняних 

учених: як О. Грішнова [63-65 ], В. Кремінь [90], А. Колот, К. Корсак, Н. Савицька 
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[273], У. Садова [274 ], Л. Семів [281], І. Тимошенков [335], Ю. Рашкевич  [255], 

А. Шевчук [360], Л. Яковенко, О. Пащенко [363] та ін. У працях зазначених 

авторів, зокрема, у [О. Грішнової, В. Кременя, О. Савицької, А. Колота] 

зосереджується увага на розумінні сутності вищої освіти як визначальної сфери 

відтворення соціального та інтелектуального капіталу в умовах формування 

економіки знань, таких якісних характеристиках її сучасного розвитку як 

фундаменталізація змісту й індивідуалізація форм навчання, реалізація функцій 

головного інституту економіки знань та соціальної відповідальності для цілей 

сталого суспільного розвитку. 

Найбільш фундаментальними, на нашу думку, публікаціями, які 

забезпечують міждисциплінарний підхід у дослідженні базових понять 

національної системи вищої освіти в Україні є довідково-аналітичні праці 

“Енциклопедія освіти” [90] і “Національний освітній глосарій: вища освіта” [186], 

підготовлені за редакцією В. Кременя і членів Національної команди експертів з 

реформування вищої освіти (HERE – Higher Education Reform Experts) в Україні. З 

позиції інституційного впливу на розвиток понятійного апарату, теорії та 

практики аналізу конкурентоспроможності ВО важливим є Закон України “Про 

вищу освіту”, який забезпечує не лише правову та інституційну основу 

державного регулювання цієї галузі, а й слугує одним із базових інститутів 

інтеграції національної системи вищої освіти у глобальний освітній простір. 

Серед зарубіжних авторів, чиї дослідження присвячені окресленню 

сучасних проблем розвитку вищої освіти у глобальному масштабі та відповідних 

рефлексій у поняттєвому апараті, на особливу увагу заслуговують, на нашу 

думку, наукові праці таких авторів: Л. Рамблей (L. Rumbley), П. Альтбах 

(P. Altbach), Д. Стенфілд (D. Stanfield), Ю. Шиммі (Y. Shimmi), А. Гайардон 

(A. Gayardon), Р. Чан (R. Chan). У комплексному дослідженні на тему “Вища 

освіта: всесвітня інвентаризація дослідницьких центрів, академічних програм, 

журналів і публікацій” згадані автори звертають увагу на ту обставину, що вища 

освіта як особлива сфера життєдіяльності стала об‟єктом вивчення економічних 

наук і формування відповідного поняттєвого апарату лише у другій половині XX 
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століття, не характеризується чітко окресленою “центральною” методологією 

дослідження і внаслідок поєднання своїх соціокультурних та економічних 

функцій потребує міждисциплінарного підходу у вирішенні проблем теорії та 

практики управління конкурентоспроможністю [440; 212]. 

Отже, незважаючи на низку наукових публікацій, документів нормативно-

правового, довідково-аналітичного та інформаційного змісту у галузі вищої 

освіти, залишаються актуальними дослідження, які забезпечують комплексний 

характер у визначенні основних понять і складових формування 

конкурентоспроможної національної системи вищої освіти. 

Центральними поняттями у теорії та практиці управління вищою освітою є 

ті, що відображають її зміст, цілі, системну архітектуру як об‟єкта управління. У 

національних освітніх системах вища освіта (Higher Education) є необов‟язковим 

заключним етапом формального навчання. Водночас право доступу до цього 

сектору освіти задеклароване у багатьох міжнародних документах з прав людини. 

Зокрема, Міжнародна угода про економічні, соціальні і культурні права людини у 

країнах-членах ООН у ст. 13 декларує, що “вища освіта повинна бути однаково 

доступною для всіх на основі здібностей кожного через вжиття усіх необхідних 

заходів і, зокрема, поступового запровадження безоплатної освіти” [453]. У 

Європейській конвенції про права людини [416] звернуто увагу на роль держави у 

реалізації права на здобуття освіти відповідно до власних релігійних і 

філософських переконань. 

У дослідженнях вищої освіти на глобальному рівні, зокрема у міжнародній 

термінології, поряд з вищою освітою використовують поняття “третинна” 

(Tertiary education), “післясередня” (Postsecondary education), “університетська” 

освіта (University education), “освіта третього рівня” (Third stage education). У 

міжнародних аналітичних публікаціях з питань ресурсів, результатів та інших 

об‟єктів аналізу вищої освіти найбільш поширеним серед зазначеного ряду є 

поняття третинної освіти (Tertiary education). Наприклад, Міжнародна стандартна 

класифікація освіти, МСКО-11 (International Standard Classification of Education, 

ISCED-11) [457], розроблена Інститутом статистики ЮНЕСКО, визначає третинну 
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освіту як сукупність усіх видів освітньої діяльності, що базується на середній 

освіті і забезпечує здобуття певної кваліфікації у галузі професійної чи 

академічної освіти. Глобальні потоки студентів у секторі третинної освіти (Global 

Flow of Tertiary-Level Students) є головним індикатором процесів 

інтернаціоналізації освітнього простору, які ЮНЕСКО аналізує на міжнародному 

рівні. 

Аналіз сучасних міжнародно-правових і національних документів з питань 

вищої освіти дає підстави стверджувати, що сьогодні простежується певна 

“різноманітність” методологічних підходів до трактування змісту цього поняття 

(табл. 1.3). 

Таблиця 1.3 

Поняття “вища освіта” у міжнародних і національних документах 

з питань освіти 

Організація, документ Визначення 

ЮНЕСКО: Всесвітня декларація 

“Вища освіта у XXI столітті: візія і 

дія” (преамбула) [434]   

Вища освіта (Higher Education) містить всі види навчання, 

підготовчих курсів або підготовки для наукових досліджень на 

рівні післясередньої освіти, що надають університети або інші 

заклади вищої освіти, які визнані такими компетентними 

державними органами 

Інститут статистики ЮНЕСКО: 

Міжнародна стандартна 

класифікація освіти (МСКО-11). 

Глосарій  [457, c. 83] 

Третинна освіта (Tertiary education) – освіта, яка ґрунтується на 

середній освіті шляхом організації навчальної діяльності у 

спеціалізованих галузях освіти. Спрямована на навчання на 

вищому рівні складності і спеціалізації. Містить те, що 

зазвичай розуміють як академічну освіту, але вона також 

містить професійну освіту 
Рада Європи: Конвенція про 

визнання кваліфікацій, що 

належать до вищої освіти в 

Європейському регіоні. Конвенцію 

ратифіковано Верховною Радою 

України [131]  

Вища освіта – всі види курсів або циклів навчання, 

професійної підготовки або підготовки до наукових 

досліджень післясередньоосвітнього рівня, які визначені 

уповноваженими органами, що належать до її системи вищої 

освіти 

Закон України “Про вищу освіту” 

235, ст. 1] ; 
Національний освітній глосарій: 

вища освіта [186]  

Вища освіта – сукупність систематизованих знань, умінь і 

практичних навичок, способів мислення, професійних, 

світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних 

цінностей, інших компетентностей, здобутих у закладі вищої 

освіти (науковій установі) у відповідній галузі знань за певною 

кваліфікацією на рівнях вищої освіти, що за складністю є 

вищими, ніж рівень повної загальної середньої освіти. 

Кодекс Республіки Білорусь “Про 

освіту” [129]    

Вища освіта – рівень основної освіти, спрямований на 

розвиток особистості студента, курсанта, слухача, їхніх 

інтелектуальних і творчих здібностей, отримання ними 

спеціальної теоретичної та практичної підготовки, що 

завершується присвоєнням кваліфікації спеціаліста з вищою 

освітою, ступеня магістра 
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Закінчення табл. 1.3 

Організація, документ Визначення 

Закон Республіки Польща “Про 

вищу освіту” [508]   

Вища освіта – освіта першого, другого ступеня навчання або 

однорічної магістратури, яку забезпечують уповноважені на це 

заклади освіти 

Закон Російської Федерації “Про 

освіту” [345] 

Вища освіта має на меті забезпечення підготовки 

висококваліфікованих кадрів за всіма основними напрямами 

суспільно корисної діяльності відповідно до потреб 

суспільства і держави, задоволення потреб особистості в 

інтелектуальному, культурному та моральному розвитку, 

поглибленні і розширенні освіти, науково-педагогічної 

кваліфікації 

Джерело: складено автором. 

 

У визначенні ЮНЕСКО як головної міжнародної організації з питань 

освіти, науки і культури наголошено на процесному та інституційному підходах, 

окреслено основні типи процесів (навчання та наукові дослідження) у сфері вищої 

освіти, а також інституцій, які уповноважені забезпечувати реалізацію зазначених 

процесів з дотриманням норм, визначених державою. 

Процесний підхід є визначальним у Міжнародній стандартній класифікації 

освіти (МСКО-11), де її в широкому розумінні визначають як процеси, за 

допомогою яких суспільство цілеспрямовано передає нагромаджену інформацію, 

знання, розуміння, світосприйняття, цінності, навики, компетенції та моделі 

поведінки від покоління до покоління. Цей процес передбачає комунікацію з 

метою навчання” [457, с. 79]. У вітчизняній Eнциклопедії освіти – першій в 

Україні довідково-аналітичній праці з різних аспектів дослідження освіти, йдеться 

про вищу освіту як “процес і результат поєднання навчання та професійної 

підготовки; …, які передбачають розвиток інтелектуальних і моральних якостей 

студента, потреб і навичок подальшого вдосконалення та безперервної освіти” 

[90, с. 98-100]. 

На роль комунікацій і цінності знання як особливого капіталу, що 

формується у вищій освіті, звертають увагу соціологи. Президент Інституту 

Бергрюна (Berggruen Institute, неурядова організація/аналітичний центр, який 

розробляє ідеї для розвитку політичних і соціальних інститутів), директор 

Лондонської школи економіки і політичних наук (2012–2016 рр.), професор 
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К. Калхун (Craig Calhoun) визначає вищу освіту як “сукупність індивідуальних та 

інституційних учасників, чиї практики організовані у відношенні один до одного 

та до окремого типу цінності чи капіталу – знання або точніше  здатності 

авторитетно говорити на теми науки та пізнання” [117, с. 12]. 

Для законодавчих документів національних освітніх систем характерними є 

використання когнітивного/компетентнісного підходу (Закон України “Про вищу 

освіту”), інституційного з акцентом на рівні вищої освіти та інституції, що можуть 

їх забезпечувати (Закон Республіки Польща “Про вищу освіту”), компетентнісно-

результативного/програмно-цільового підходу (Кодекс Республіки Білорусь про 

освіту, Федеральний закон “Про освіту в Російській Федерації”), де зосереджено 

увагу на кінцеві особистісні та суспільні цілі вищої освіти. 

З урахуванням документів міжнародно-правового характеру, у тім числі 

міжнародних стандартів (МСКО-11), доповнюваної її класифікації галузей освіти 

і підготовки (ISCED-F 2013) [458], а також національного законодавства з питань 

освіти, можна визначити таку логічну послідовність у трактуванні видів навчання 

після закінчення середньої освіти: 

 третинна освіта – означає всі види підготовки після здобуття середньої 

освіти включно з короткими професійними курсами; 

 післясередня (не третинна) освіта є результатом засвоєння навчальних 

програм, які зазвичай розширюють, а не поглиблюють програми середньої освіти, 

є досить нетривалими і забезпечують професійну підготовку для виходу на ринок 

праці; 

 вища освіта – сектор дипломованої третинної освіти, де протягом 

тривалого періоду (не менше трьох років) забезпечується здобуття професійних 

компетентностей, у тім числі дослідницьких, потрібних для успішної 

самореалізації на ринку праці. Інституції, які реалізують програми вищої освіти в 

Україні, – акредитовані державними чи іншими компетентними органами заклади 

вищої освіти – ЗВО (у міжнародній термінології – higher education institutions, 

HEIs). Основними характеристиками ЗВО як інститутів вищої освіти в Україні та 

світі є академічна свобода та автономія у реалізації освітніх і наукових функцій. 
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Поєднання компетентнісного, процесного та інституційного підходів у 

вираженні сутнісних характеристик вищої освіти дає підстави для її визначення у 

широкому розумінні як системи неформальних (цінностей, способів мислення, 

поведінки тощо) і формальних (правових документів, стандартів, освітніх 

провайдерів тощо) інститутів, які забезпечують розуміння визначальної ролі 

знань і компетентностей у самовдосконаленні, засвоєнні, нагромадженні та 

капіталізації для реалізації цілей індивідуального та суспільного розвитку, 

визначають його конкурентоспроможність у різних сферах життя. 

У табл. А.3 Додатку А наведено основні кваліфікаційні рівні та ступені 

вищої освіти в Україні з урахуванням відповідних міжнародних стандартів, а 

також національних нормативно-правових актів з питань вищої освіти. 

Як свідчать дані табл. А.3 Додатку А, міжнародні підходи до побудови 

інституційної структури змісту вищої освіти, а також відповідні європейські 

стандарти і рекомендації значною мірою адаптовані в українській системі вищої 

освіти. Відповідно до Національної рамки кваліфікацій, затвердженої Кабінетом 

Міністрів України у 2011 році, Закону України “Про вищу освіту”, який прийняла 

Верховна Рада у 2014 році, структуру вищої освіти в Україні формують 5–8 

освітні рівні за МСКО-11, вона відповідає 5–8 кваліфікаційним рівням 

Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя, 1–4 

кваліфікаційним рівням Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої 

освіти, 5–9 кваліфікаційним рівням Національної рамки кваліфікацій. 

Ступені вищої освіти та відповідні їм кваліфікаційні рівні, перелік галузей 

знань і спеціальностей, за якими здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти, 

міжнародні і національні стандарти щодо змісту і процесів у вищій освіті, а також 

типи закладів, які їх забезпечують, є основними класифікаційними ознаками, які 

визначають внутрішню організаційну структуру ВО в Україні та світі. 

Оцінку відповідності рівня кваліфікації роботи, що виконує особа, та її 

рівня освіти можна виконати за допомогою кваліфікаційних характеристик груп 

професій, що передбачені Міжнародною стандартною класифікацією професій 

(International Standard Classification of Occupations, ISCO). ISCO-08 містить 
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розподіл основних професійних груп (перший знак Класифікатора) за рівнем 

освіти відповідно до Міжнародного стандарту класифікації освіти (International 

Standard Classification of Education – ISCED), табл. 1.4. 

Таблиця 1.4 

Основні групи професій за відповідними освітніми рівнями 

згідно з міжнародними класифікаціями 

Групи професій за ISCO 
Розширені професійні 

групи 
Освітній рівень за 

ISCED  
Законодавці, вищі державні службовці, 

керівники, менеджери Висококваліфіковані 

працівники неручної праці 
Вища освіта 
(ISCED 5-6) Професіонали 

Фахівці 
Технічні службовці Низькокваліфіковані 

працівники неручної праці 

Середня освіта 
(ISCED 3-4) 

Працівники сфери торгівлі та послуг 
Кваліфіковані робітники сільського та 

лісового господарств, рибництва та 

рибальства 
Висококваліфіковані 

працівники ручної праці 
Кваліфіковані робітники з інструментом 
Робітники з обслуговування, експлуатації 

та контролю за роботою технологічного 

устаткування, складання устаткування та 

машин 
Найпростіші професії Низькокваліфіковані 

працівники 
Початкова освіта 

(ISCED 1-2) 

Джерело : [221, с. 27]. 

 

Диверсифікація освітньої діяльності та її результатів зумовлює розширення 

поняттєвого апарату дослідження за рахунок формальної і неформальної освіти, а 

також її провайдерів. У МСКО-11 формальну освіту визначають як 

“інституціоналізовану, цілеспрямовану та сплановану освітню діяльність, яку 

здійснюють державні і визнані державою приватні організації” [457, с. 80]. Саме 

державні і недержавні заклади вищої освіти становлять в Україні та більшості 

країн світу основу системи формальної вищої освіти. 

Програми формальної вищої освіти визнаються відповідними 

національними органами освіти, наприклад, будь-яким ВНЗ у співпраці з 

Міністерством освіти і науки України. Основна ознака формальної вищої освіти – 

здобуття кваліфікації/ступеня вищої освіти, які передбачені відповідним 

законодавством країни (бакалавр, магістр тощо). 
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Динамічний розвиток суспільних потреб і запитів сучасної економіки 

потребує швидшого реагування на нові виклики. Ці процеси активно 

пожвавлюються інформаційними технологіями, які забезпечують швидку 

передачу найновіших знань у різних сферах життєдіяльності. З‟являється нова 

інституційна форма освітньої діяльності – неформальна освіта. Визначальними 

ознаками неформальної освіти є те, що, по-перше, вона здебільшого має 

додатковий і/або альтернативний характер до формальної освіти, забезпечуючи 

особистісний та професійний розвиток людини будь-якого віку і рівня освіти 

протягом усього життя (life-long learning); по-друге, організована у формі 

короткострокових курсів, майстер-класів, семінарів тощо; по-третє, не забезпечує 

здобуття кваліфікації/ступеня вищої освіти, які передбачені відповідним 

законодавством країни, але може бути підтверджена іншими документами 

освітнього провайдера (сертифікатом тощо). 

Для порівняльного аналізу освітніх систем на міжнародному рівні Глосарій 

інституту ЮНЕСКО [557] використовує поняття “освітній провайдер”, 

позначаючи ним державні освітні заклади, приватні підприємства, неурядові, 

громадські організації або інші недержавні установи, які надають освітні послуги 

як свою основну чи допоміжну мету діяльності. 

Аналогічні поняття у вищій освіті використовують національні уряди. 

Наприклад, для системи зовнішнього оцінювання якості в Австралії Національна 

агенція зі стандартів та якості у третинній освіті (The Tertiary Education Quality 

and Standards Agency, TEQSA) використовує Національний реєстр провайдерів 

вищої освіти (National Register of higher education providers) [494]. 

Поняття “провайдер” використовують також в інформаційно-аналітичних 

матеріалах України та країн ЄС з питань фінансування освіти, зокрема, у побудові 

допоміжного рахунку освіти [189]. Методологія розробки цього рахунку 

розроблена європейською статистикою для узагальнення, оцінки та порівняльного 

аналізу фінансування національних освітніх систем. 

З часу формування системи вищої освіти в Україні та світі головним 

постачальником – провайдером її послуг стають вищі навчальні заклади 
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(університети, академії, інститути, коледжі тощо), визнані національними 

органами влади як інститути, що забезпечують здобуття дипломованої вищої 

освіти певного ступеня. В англомовній термінології міжнародних організацій, які 

спеціалізуються на дослідженні вищої освіти, для позначення цього типу 

формальних інститутів використовують поняття Higher education institutions 

(HEIs), визначаючи їх як будь-яку інституцію, яка забезпечує (provides) послуги у 

галузі вищої освіти відповідно до норм національного законодавства [557]. 

Зростання кількості осіб, які навчаються, демократизація та індивідуалізація 

освітніх процесів, їх удосконалення за рахунок сучасних інформаційних 

технологій зумовили розширення мережі освітніх провайдерів. Серед них – 

профільні та непрофільні, державні та недержавні інститути, які забезпечують 

реалізацію традиційних і он-лайн освітніх програм короткого циклу для осіб, 

зацікавлених в особистісному та професійному зростанні. Їх прикладом є МВОК – 

масові відкриті он-лайн курси (МООCs – Massive open online courses), які 

пропонують такі міжнародні освітні провайдери: COURSERA.COM, EDX.ORG, 

Udacity.com, залучаючи як партнерів не лише кращі ЗВО, а й комерційні та 

громадські організації, зацікавлені у передачі та генерації нових знань. 

Серед подібних національних провайдерів в Україні – громадський проект 

МВОК “Prometheus”, у рамках якого його організатори у співпраці з викладачами 

провідних ЗВО України створюють і забезпечують на власній платформі 

безкоштовний онлайн-доступ до навчальних курсів університетського рівня всім 

бажаючим. За оцінками В. Воробея – директора компанії PPV Knowledge 

Networks, ринок масових онлайн-курсів щороку зростає на 10–15 %  [33]. 

Отже, у системі вищої освіти України за інституційним характером 

функціонування усю сукупність провайдерів (як узагальнюваного поняття для 

позначення виробників і постачальників освітніх продуктів) можна поділити на 

дві головні групи: 

Формальні освітні провайдери – ЗВО усіх типів та організаційно-правових 

форм господарювання, які акредитовані Міністерством освіти та науки України і 

забезпечують здобуття освітніх рівнів, передбачених національним 
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законодавством у галузі вищої освіти. Зважаючи на зростаючу роль ЗВО у 

наукових дослідженнях і соціальних ініціативах, відповідну міжнародну 

термінологію (Higher education institutions, HEIs), поняттєвий апарат сучасних 

вітчизняних досліджень з питань вищої освіти, зокрема [186]; [268], вважаємо, для 

позначення цього типу провайдера ВО доцільніше використовувати поняття 

“заклад вищої освіти” (ЗВО) замість поняття “вищий навчальний заклад” (ВНЗ). 

Серед формальних провайдерів також існує певне інституційне різноманіття 

моделей (університети, академії, інститути, дослідницькі та галузеві ЗВО), 

обумовлене підпорядкуванням ЗВО, масштабом дослідницьких функцій, 

переліком галузей освітньої спеціалізації тощо. 

Неформальні освітні провайдери – різноманітні типи державних і 

недержавних організацій, громадських проектів, які забезпечують здобуття 

окремих видів загальних і професійних компетентностей, передбачених 

стандартами та програмами вищої освіти, без здобуття диплому про завершений 

рівень вищої освіти. 

Функціонування інститутів вищої освіти як підприємницьких структур 

розширило понятійний апарат їхнього дослідження за рахунок таких економічних 

категорій: “освітні продукти”, їхній асортимент, номінальна і реальна вартість, 

ціна, інвестиційні й операційні доходи і витрати, фінансові результати діяльності. 

Зростання різноманітності провайдерів ВО, розвиток інформаційних 

технологій і відкритих освітніх ресурсів, обмеженість бюджетного фінансування 

вищої освіти актуалізує проблеми забезпечення її конкурентоспроможності. 

Використання економічної категорії “конкурентоспроможність” та 

проблематика КС національних систем вищої освіти, її інститутів і продуктів 

безпосередньо пов‟язана з пошуком чинників конкурентоспроможності 

національних економік. У системі ринкових відносин федеральний уряд та 

корпоративний бізнес США першим розпочали активні політичні дії щодо 

вирішення проблематики конкурентоспроможності вищої освіти. 

Американський соціолог К. Калхун (С. Calhoun) визначив три головні 

компоненти структурних трансформацій вищої освіти США як реакції на інтереси 
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держави та бізнесу забезпечити глобальну конкурентоспроможність. Перший 

компонент – прийняття закону Бея Доула (Bayh Dole Act), покликаного сприяти 

збільшенню обсягів патентування результатів академічних досліджень, 

ліцензуванню, а відповідно – ефективнішій співпраці з бізнесом у розробці 

інноваційних продуктів. Другим компонентом К. Калхун називає «гонитву за 

студентом» з огляду на зростання освітніх інституцій, їхньої інституційної 

ієрархії, посиленої різноманітними системами рейтингування. Третій компонент – 

зменшення державного фінансування вищої освіти, диверсифікація джерел 

фінансової підтримки та її орієнтація не так на критерії потреби, як на результати 

тестування та рейтингові бали  [117, с. 8–9 ]. 

Отже, внаслідок глобалізації, структурних трансформацій в економіці у 

другій половині XX ст. не лише в США, а й більшості європейських країн 

інститути вищої освіти стають особливими типами корпорацій, а відповідно, – 

об‟єктами аналізу конкурентоспроможності на національному та локальному 

(ЗВО) рівнях. 

У табл. 1.5 систематизовано підходи вітчизняних і зарубіжних авторів до 

розуміння поняття “конкурентоспроможність вищої освіти”. 

Таблиця 1.5 

Основні підходи до визначення поняття  

“конкурентоспроможність вищої освіти” 

Автор Визначення 

Хоменко О. В., 

Сандул М.С.  

[350, с. 17]  

КС системи вищої освіти – це здатність ефективно забезпечувати 

потреби держави в інтелектуальному капіталі, наукових дослідженнях 

і формуванні в соціумі гуманістичних цінностей та світогляду, 

успішно інтегруючись у глобальний освітній простір і роблячи внесок 

у соціально-економічний розвиток нації та в науково-технічний 

прогрес людства 

Царенко І. О.  

[351; с. 122;  

352] 

КС ВО – це здатність вищої освіти забезпечувати у повній мірі 

потреби на ринку освітніх послуг серед їхніх споживачів. 

Говорячи про здатність до конкуренції в межах макросередовища, 

треба розуміти це як змагання головно між ВНЗ 

Нікончук Н. В.  

[191, с. 77]  

КС СВО має визначатись, наскільки вона забезпечує соціально-

економічну безпеку держави за рахунок формування та розвитку 

людського капіталу суспільства, що призводить до інноваційного 

розвитку економіки та формування економіки знань 
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Закінчення табл. 1.5 

Автор Визначення 

Сандул М. С. 

[276, с. 21] 

Конкурентоспроможною є така СВО, яка здатна не тільки якісно і вчасно 

забезпечити суспільні потреби в сучасних і майбутніх навиках і 

компетенціях, знаннях і наукових дослідженнях, а й успішно 

комерціалізувати ці результати, тісно співпрацюючи в рамках 

національної інноваційної системи країни з бізнесом і державою; 

розвивати міжнародні академічні зв‟язки та брати участь в 

міжнародному обміні знаннями; сприяти сталому розвитку держави; 

забезпечувати соціально-просвітницьку функцію і формувати 

гуманістичні цінності в суспільстві 

Джерело: складено автором. 

 

Узагальнюючи сучасні підходи до розуміння КС у вищій освіті, важливо 

виокремити такі основні положення для подальшого дослідження КС як об‟єкта 

вимірювання та аналізу. 

1) КС вищої освіти є категорією загальної теорії конкурентних переваг 

(Майкл Портер: “Конкурентні переваги націй” (1985); “Стратегія і суспільство: 

зв‟язок між конкурентними перевагами і корпоративною соціальною 

відповідальністю” (2006) [507, с. 78-92]), водночас, нерозривно пов‟язана з 

теоріями людського капіталу (Теодор Шульц: “Теорія людського капіталу” (1960); 

Гері Беккер: “Людський капітал: теоретичний та емпіричний аналіз” (1964)); 

соціального капіталу (Пьєр Бурдьє: “Форми капіталу” (1983); Джеймс Коулман: 

“Соціальний капітал у виробництві людського капіталу” (1988)); інтелектуального 

капіталу (Томас Стюарт: “Інтелектуальний капітал: нове багатство організацій” 

(1997), “Багатство знань: інтелектуальний капітал і організація XXI століття”); 

2) КС вищої освіти є комплексною характеристикою, яку розглядають у 

нерозривному зв‟язку з такими категоріями – критеріями її оцінювання як 

“якість”, “ефективність”, “соціальна відповідальність”, а також динамічними 

потребами та інтересами різних груп стейкхолдерів/споживачів освітніх продуктів 

– індивідів, організацій і суспільства в цілому; 

3) з огляду на різноманітність соціокультурних, техніко-економічних, 

політичних чинників впливу, які зазнає вища освіта у своїй трансформації, її 

конкурентоспроможність важливо досліджувати у постійному взаємозв‟язку з КС 
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національної економіки країни, а також КС провайдерів ВО та їхніх продуктів як 

головних інституційних складових освітньої системи (рис. 1.3). 

 

 

 

Рис. 1.3. Взаємозв’язок рівнів аналізу конкурентоспроможності  

у вищій освіті  
Джерело: складено автором. 

 

У табл. 1.6 наведено основні визначення поняття “конкурентоспроможність 

ЗВО” як базової категорії в ієрархії рівнів КС у вищій освіті. 

 

Таблиця 1.6 

Основні підходи до визначення поняття “конкурентоспроможність 

ЗВО/ВНЗ” 

Автор Визначення 

Верхоглядова 

Н. І. [24]   

Здатність ВНЗ здійснювати діяльність і формування освітнього 

продукту та асортименту послуг, що відповідають потребам 

конкурентного ринку 

Єкшикеєв Т. К. 

[89, с. 393]   

Здатність ВНЗ задовольняти потреби суспільства в освітніх послугах 

відповідно до державних стандартів і робити це не гірше, ніж наявні 

на ринку конкуренти 

Лазарев В. А., 

Мохначев С. А.  

[138, с. 71] 

Комплексна характеристика ВНЗ за певний період часу в умовах 

конкретного ринку, що відображає його перевагу перед конкурентами 

за комплексом показників (фінансово-економічних, маркетингових, 

матеріально-технічних, кадрових і соціально-політичних), а також 

здатність ВНЗ до безкризового функціонування і своєчасної адаптації 

до динамічних умов зовнішнього середовища 

Конкурентоспроможність 

національної / регіональної економіки  

Конкурентоспроможність  

національної / регіональної систем вищої освіти  

Конкурентоспроможність провайдерів  

ВО (ЗВО, інших формальних і 

неформальних інститутів ВО) 

Конкурентоспроможність “продуктів” 

провайдерів ВО (випускників, 

освітніх програм, результатів 

наукових досліджень тощо)  
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Закінчення табл. 1.6 

Автор Визначення 

Романова І. Б.  

[269, с. 40-41] 

 

Конкурентоспроможність ЗВО означає здатність працювати в 

конкурентному середовищі при утриманні наявних конкурентних 

переваг, як мінімум, в незмінному вигляді, а краще – з позитивною 

динамікою. Основним компонентом конкурентоспроможності ЗВО є 

конкурентоспроможність вироблених ним освітніх послуг 

Фатхутдінов Р. А. 

[344, с. 37] 

Здатність ВНЗ: 1) готувати фахівців, спроможних конкурувати на 

зовнішньому та внутрішньому ринку праці; 2) розробляти 

конкурентоспроможні нововведення у галузі своєї діяльності; 3) вести 

ефективну відтворювальну політику в усіх сферах своєї діяльності 

Царенко І. О. 

[351, с. 122] 

Здатність одного ВНЗ забезпечувати собі конкурентну перевагу у 

порівнянні з іншим через задоволення потреб споживачів освітніх 

послуг і відповідності рівня їх надання потребам ринку праці 

Джерело: складено автором. 

 

Продовжуючи логічний ряд головних положень, які визначають суть понять 

конкурентоспроможності вищої освіти і ЗВО, важливо зауважити, що 

невід‟ємними супутніми поняттями у їхньому дослідженні є конкурентні переваги 

у процесі створення, поширення, у тім числі комерціалізації різних освітніх 

продуктів в умовах ринкової економіки. У підсумку можна стверджувати про 

існування такого ланцюжка: “продукти провайдера ВО” 

(“освітні/наукові/інноваційні”) – “потенціал конкурентоспроможності” – 

“конкурентні переваги” – “КС провайдера ВО” – “КС системи вищої освіти” – 

“КС економіки країни та її регіонів”. 

Узагальнюючи підходи до розуміння КС вищої освіти вітчизняних і 

зарубіжних авторів, а також враховуючи сутнісний зміст цілей та функцій ВО, 

можемо визначити поняття КС системи вищої освіти як потенційну та реальну 

здатність її провайдерів створювати продукти, які забезпечують переваги у 

формуванні людського, соціального та інтелектуального капіталу, а відтак – 

реалізації індивідуальних, регіональних, національних і глобальних цілей 

суспільного розвитку. 

У вузькому розумінні конкурентоспроможність системи вищої освіти та 

ЗВО як її головного інституційного елемента – це комплексна ознака, яка 
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відображає наявність у системи/ЗВО переваг перед конкурентами за певним 

набором критеріїв і показників, а також свідчить про ефективне використання 

ресурсів для досягнення поставлених цілей в умовах ринкової конкуренції. 

Глобальна мета управління КС ВО – підвищити цінність її продуктів для 

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

умов конкурентоспроможність системи вищої освіти можна подати як функцію 

трьох її основних змінних: якості, соціальної відповідальності та економічної 

ефективності. У національному, регіональному та глобальному масштабах КС 

вищої освіти передбачає наявність 1) стратегії, 2) політики та 3) інститутів, які 

здатні забезпечувати процеси ефективного формування, використання та 

нагромадження інтелектуального капіталу. 

Конкурентоспроможність вищої освіти перебуває у складному зв‟язку з 

іншими визначальними інститутами формування людини та суспільства – 

економікою, політикою, релігією. Яскравим прикладом є корелюючі позиції країн 

світу у міжнародних рейтингах університетів та рейтингах їх глобальної 

конкурентоспроможності, людського розвитку тощо. 

Глобальне усвідомлення вищої освіти як головної сфери формування 

інтелектуального капіталу, економіки та суспільства знань зумовлюють активне 

зростання міждисциплінарних досліджень цієї галузі. В економічних науках 

актуальною є проблема формування методології дослідження 

конкурентоспроможності вищої освіти як системи неформальних і формальних 

інститутів, які забезпечують розуміння визначальної ролі знань у 

самовдосконаленні, їх засвоєння та збільшення для реалізації цілей як 

особистісного, так і суспільного інтелектуального розвитку. 

Різноманітність провайдерів ВО та продуктів, які вони пропонують для 

різних категорій споживачів, внутрішніх і зовнішніх чинників, що визначають 

ефективність цих процесів, потребують системного підходу до побудови 

аналітичних моделей конкурентоспроможності у вищій освіті. 
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1.3. Міждисциплінарний підхід як методологічна основа управління 

конкурентоспроможністю вищої освіти 

 

У дослідженні конкурентоспроможності  вищої освіти як складного об‟єкта 

першочергове значення має обґрунтування та дотримання головних 

методологічних принципів і підходів, які забезпечують об‟єктивність і практичну 

значущість отриманих результатів. До таких зачисляємо принципи системності, 

комплементарності та розвитку. 

Принцип системності передбачає дослідження об‟єкта як сукупності 

елементів, які взаємодіють як єдине ціле. Принцип комплементарності 

ґрунтується на усвідомленні та визначенні сукупності зв‟язків, що 

характеризують процеси взаємодії і взаємодоповнення стосовно самостійних 

соціально-економічних систем [18]. Принцип розвитку передбачає проведення 

дослідження у трьох часових вимірах: минулому, теперішньому та майбутньому, 

оскільки для визначення чинників КС важливо знати передумови розвитку 

системи та прогнозувати її майбутній стан [128, с. 132 ]. 

Принципи системності та комплементарності взаємопов‟язані і формують 

основу концепцій інституціоналізму. В. Липов [482], А. Гриценко, В. Геєць [292] 

у дослідженні суспільних систем, їхньої архітектоніки звертають увагу на 

інституційну комплементарність як форму взаємодії різних типів відносно 

самостійних інститутів, завдяки яким зростає ефективність їхнього розвитку, або 

ж спостерігаються, як зазначає Д. Кемпбел компенсаторні ініціативи певних 

інституцій, у тім числі державних, які намагаються забезпечити баланс інтересів 

усіх учасників ринку, у випадку “надто корисливих інтересів приватних 

компаній”  [18; 382]. 

Основоположний принцип системного підходу у теоретичному дослідженні 

об‟єкта та побудові моделей управління ним на практиці передбачає розуміння 

вищої освіти як складної системи, яка функціонує на різних ієрархічних рівнях, а 

саме: 

 локальному (провайдер вищої освіти); 
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 регіональному (регіон: регіональна система вищої освіти); 

 національному (держава: національна система вищої освіти); 

 галузевому (галузь вищої освіти: система медичної, педагогічної, 

юридичної освіти тощо); 

 глобальному (глобальна система вищої освіти). 

Кожна з зазначених систем характеризується власними, але 

взаємопов‟язаними та взаємодоповнюваними цілями, ресурсами й умовами 

функціонування і розвитку. Очевидно, що на кожному з ієрархічних рівнів 

відбувається постійна взаємодія із зовнішнім середовищем – системами вищого 

порядку, а саме, регіональною, національною та глобальною суспільними 

системами. Базові напрями таких взаємних впливів детально характеризує у 

своєму дослідженні на рівні регіональних освітніх систем А. Шевчук [360]. За 

аналогією, характеризуючи взаємодію системи вищої освіти з іншими 

суспільними системами, важливо виокремити серед них такі основні види: 

 систему органів державного та регіонального управління (підготовка 

управлінської інтелектуальної еліти ↔ законодавчі і програмні регулятори 

розвитку СВО; формування державного і регіонального замовлення на підготовку 

кадрів; фінансування СВО); 

 територіальну систему (концентрація інтелектуальних ресурсів, 

розвиток процесів урбанізації ↔ проблеми асиметрії розвитку соціальної 

інфраструктури за рахунок освітньої мобільності); 

 національний і регіональні ринки праці (пропозиція↔попит на фахівців 

у сфері економічної активності, формування конкурентного середовища у їхній 

підготовці); 

 наукову та інноваційну системи (формування наукової еліти↔попит на 

нові знання та інновації); 

 екологічну систему (формування інтелектуальних ресурсів для 

зменшення негативного впливу на екосистему ↔ попит на нові знання та 

технології для збереження рівноваги в екосистемі, розвитку зеленої економіки). 
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У класичному визначенні системи як сукупності елементів, які взаємодіють 

як єдине ціле  [15; 34]  , а також системи управління, як складнішого її різновиду, 

що забезпечує динамічний, цілеспрямований розвиток об‟єкта, важливим є 

визначення таких основних компонентів СВО: 

 цілей і функцій системи; 

 принципів/основних положень до побудови структури/архітектури 

системи, її розвитку; 

 підсистем і елементів системи; 

 комплексу горизонтальних і вертикальних взаємозв‟язків (у 

внутрішньому середовищі системи та поза цими умовними межами), які 

забезпечують функціонування і розвиток системи. 

Зазначені вище концептуальні компоненти визначають архітектуру системи, 

тобто її елементи, взаємозв‟язки і принципи їхнього “дизайну”/проектування, а 

також “еволюції”/удосконалення. Ідентифікація архітектури для конкретного виду 

системи, у нашому випадку – концептуалізація архітектури системи вищої освіти 

– сприяє кращому розумінню її сутності і основних властивостей. Такі 

властивості СВО виражаються в її структурі, функціонуванні, взаємодії з 

зовнішнім середовищем та удосконаленні, що впливає на розв‟язання проблем, 

пов‟язаних із забезпеченням конкурентоспроможності вищої освіти. 

Cистемотворчий чинник, який забезпечує цілісність функціонування вищої 

освіти та динамічний характер її розвитку, – відповідна система цілей. Цілі СВО 

мають ієрархічний і комплементарний характер, оскільки визначаються цілями 

розвитку систем вищого порядку, а саме, глобальних стратегій та довгострокових 

програм розвитку країн і регіонів діяльності ЗВО, та цілями розвитку самої вищої 

освіти, які також можуть розглядатися на глобальному, національному, 

регіональному та локальному рівнях. Комплекс таких цілей визначає характер 

зовнішнього і внутрішнього середовища системи вищої освіти. Типологію цілей, 

які пов‟язані із розвитком вищої освіти в Україні, зображено на рис. 1.4. 

Глобальні цілі системи вищої освіти визначаються глобальними 

довгостроковими цілями та стратегіями суспільного розвитку, серед яких – Цілі 
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сталого розвитку (2016-2030), визначені у Декларації ООН “Трансформація 

нашого світу: 2030 Порядок денний для сталого розвитку”. Серед 17 головних 

цілей глобального розвитку, які сформульовані ООН у зазначеному документі на 

найближчих п‟ятнадцять років, стратегічною метою суспільного розвитку в 

освітній галузі є “забезпечення всеохопної і справедливої якісної освіти та 

заохочення можливості навчання протягом усього життя для всіх” (Мета 4) [559]. 

 

Зовнішні цілі щодо вищої освіти:  
 

визначають очікування 

суспільних систем різного рівня 

щодо розвитку вищої освіти 

 

Внутрішні цілі вищої освіти: 
 

визначаються її провайдерами 

та суб‟єктами управління 

 

Глобальні цілі: Цілі розвитку 

тисячоліття (Transforming 

Our World: The 2030 Agenda 

For Sustainable Development) 

Макрорегіональні цілі  

(Європа):Стратегічні цілі 

розвитку Євросоюзу 

 Національні цілі (Україна): 

 Стратегія сталого розвитку  

України (Україна-2020) 

Регіональні  цілі  
(області України): 
Стратегії розвитку областей 
і міст 
 

Глобальні цілі:  

Інчхонська декларація 

(Education 2030) 

Макрорегіональні цілі  

(Європа):Єреванське 

Комюніке з питань розвитку  

Європейського простору 

вищої освіти (EHEA)   

 

 Національні цілі  

(Україна): 

Стратегія реформування  

вищої освіти в Україні до 

2020 року (Проект) 

 
 

Рис. 1.4. Типологія цілей вищої освіти у контексті  

принципів інституційної комплементарності 

Джерело: побудовано автором. 

 

Для сфери вищої освіти глобальною метою є її демократизація, яка ставить 

завдання забезпечити до 2030 року для усіх жінок і чоловіків рівний доступ до 

недорогої та якісної професійно-технічної і вищої, у тім числі університетської, 

освіти. 



82 

 

Досягнення кожної з інших глобальних цілей, як наприклад, (Мета 12) 

“забезпечення переходу до раціональних моделей споживання і виробництва”; 

(Мета 3) “забезпечення здорового способу життя і сприяння добробуту для всіх у 

будь-якому віці” неможливі без активної участі у цих процесах інститутів вищої 

освіти. Саме тому в Інчхонській декларації [399], прийнятій на Всесвітньому 

форумі з питань освіти у 2015 році, а також у Попередній доповіді ЮНЕСКО про 

підготовку глобальної конвенції про визнання кваліфікації вищої освіти, 

зазначено, що «вища освіта відіграватиме ключову роль в забезпеченні сталого 

розвитку, економічного зростання, гідної праці, гендерної рівності та 

відповідального глобального громадянства у всіх регіонах» [395, с. 10]. 

Своєю чергою вища освіта через своїх освітніх провайдерів, їхню 

інституційну автономію та академічну свободу реалізує власні глобальні, 

національні, регіональні, галузеві і локальні цілі та функції. Наприклад, у 

Всесвітній декларації «Вища освіта у XXI столітті: візія і дія" преамбула) [434] 

визначено такі три основні цільові завдання/функції вищих закладів освіти: 

1) дослідження; 2) навчання; 3) послуги громадськості, служіння суспільству. 

Конференція Міністрів освіти країн – учасників Європейського простору 

вищої освіти, що відбулася у 2015 році, у Єреванському Комюніке визначила 

співзвучні регіональні цілі: підготовка студентів до активного громадянства, 

їхньої майбутньої кар‟єри (наприклад, сприяючи розвитку їхньої здатності до 

працевлаштування), підтримка особистісного розвитку, створення широкої бази 

передових знань і стимулювання досліджень та інновацій. 

Головні завдання розвитку Європейського простору вищої освіти на 

найближчі п‟ять років (2015–2020) такі: підвищення якості й актуальності 

навчання та викладання; забезпечення затребуваності на випускників протягом 

їхнього трудового життя; формування інклюзивного, всеохопного характеру 

вищої освіти; реалізація узгоджених структурних реформ [579, c. 2–3]. 

У проекті Стратегії реформування  вищої освіти в Україні до 2020 року, 

розробленому робочою групою під керівництвом Міністерства освіти і науки 

України, визначено стратегічну мету – створення привабливої та 
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конкурентоспроможної національної системи вищої освіти, інтегрованої в 

Європейський освітній простір та Європейський дослідницький простір. Серед 

основних стратегічних завдань, покликаних реалізувати визначену мету – 

забезпечення рівного доступу до якісної вищої освіти, реформування системи 

управління у вищій освіті для захисту національних, регіональних і місцевих 

інтересів, а також інтересів усіх інституційних суб‟єктів вищої освіти, 

забезпечення справедливої конкуренції між ЗВО, посилення взаємозв‟язків із 

потребами ринку праці [307]. 

Отже, проектуючи принципи системного підходу і комплементарності на 

побудову конкурентоспроможних систем вищої освіти різного рівня, можна 

визначити такі основні положення в аналізі їхнього функціонування та розвитку. 

1. Цілі систем вищої освіти усіх рівнів (локального, галузевого, 

регіонального, національного, глобального) взаємопов‟язані, мають визначати, 

насамперед, зміст ВО, функціональну структуру СВО та реалізуватися, у 

широкому розумінні, за допомогою програм і стратегій, у вузькому – через 

розробку різноманітних освітніх продуктів. 

2. «Розробку», «виробництво» та «реалізацію» освітніх продуктів 

здійснюють різні типи освітніх провайдерів, забезпечуючи здобуття загальних і 

професійних компетентностей у вигляді формальної (диплом про здобуття 

певного ступеня освіти) та неформальної вищої освіти. 

3. Ефективність реалізації основних функцій системи вищої освіти 

(дослідження, навчання і послуги громадськості) на кожному рівні, їхня 

відповідність зовнішнім цілям (глобального, національного, регіонального) 

суспільного розвитку має забезпечуватись керуючим впливом суб‟єктів 

управління різного рівня та відповідними інституційними формами його 

реалізації (закони, стандарти, стратегії, програми тощо). 

4. Конкурентоспроможність як інтегральна характеристика системи вищої 

освіти будь-якого рівня передбачає ідентифікацію і постійний розвиток каналів 

зворотного зв‟язку з усіма стейкхолдерами вищої освіти (абітурієнти та їхні 

батьки, студенти, випускники, персонал освітніх провайдерів, громадські 
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організації, працедавці, органи державної влади та місцевого самоврядування 

тощо). 

З урахуванням наведених вище положень можна стверджувати, що вища 

освіта як інституційна система – це сукупність взаємопов‟язаних формальних і 

неформальних соціокультурних, політичних та економічних інститутів, які 

забезпечують досягнення цілей особистісного та суспільного розвитку за рахунок 

трансляції загальнолюдських цінностей, знань і компетентностей, їх виробництво, 

нагромадження і капіталізацію, а також визначають інтелектуальний потенціал і 

конкурентоспроможність усіх сфер суспільного життя. 

Концептуальна мета управління конкурентоспроможністю в системі вищої 

освіти будь-якого рівня – підвищити споживчу цінність вищої освіти для кожної 

особистості, соціуму, бізнесу та інших зацікавлених сторін.  

На рис. 1.5 зображено головні складові національної системи вищої освіти в 

Україні у контексті її інституційного аналізу. 

 

 

Рис. 1.5. Головні складові системи вищої освіти 

в контексті її інституційного аналізу 

Джерело: авторська розробка. 
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Порівняльний аналіз законодавчих документів з питань вищої освіти 

України та інших європейських країн – сусідів, дає підстави стверджувати, що 

подані на рис 1.5 головні складові системи вищої освіти містять передбачені 

законодавчими документами основні елементи такої системи. Згідно з Законом 

України «Про вищу освіту» такими елементами є: 1) ЗВО усіх форм власності; 2) 

рівні та ступені (кваліфікації) вищої освіти; 3) галузі знань і спеціальності; 

4) освітні та наукові програми; 5) стандарти освітньої діяльності та стандарти 

вищої освіти; 6) органи, що здійснюють управління у сфері вищої освіти; 

7) учасники освітнього процесу. 

На відміну від законодавства Білорусі, Польщі, Росії, законодавчо 

визначений перелік елементів СВО в Україні не містить жодних відомостей про 

такі групи зацікавлених у конкурентоспроможності системи вищої освіти сторін 

як: організації-замовники фахівців, підготовлених у ЗВО, громадські організації, 

які здійснюють громадський контроль та інші функції у сфері реалізації основних 

цілей вищої освіти. 

Згідно з теорією стейкхолдерів (stakeholder theory), основоположником якої 

є Р. Фріман (R. Freeman) [417], організація може досягти довготривалих 

конкурентних переваг, будуючи стратегію своєї діяльності на основі 

попереднього визначення різних груп зацікавлених сторін – стейкхолдерів 

(stakeholders). Взаємодія із стейкхолдерами формує внутрішнє та зовнішнє 

середовище організації. У зв‟язку з цим для формування сприятливого 

середовища діяльності важливо, як зазначає Дж. Фруман (J. Frooman) [419], знати 

відповіді на запитання, хто є її зацікавленими сторонами організації?, чого вони 

хочуть? як вони будуть діяти для досягнення своїх цілей? 

Визначення стейкхолдерів у системі вищої освіти автори публікації 

“Конкурентні переваги ЗВО: пропозиція моделі дослідження” [483] називають 

фундаментальним кроком в ідентифікації конкурентних переваг ЗВО та їхньої 

реалізації шляхом задоволення потреб зацікавлених сторін. До головних груп 

стейкхолдерів ЗВО дослідники зачисляють потенційних і теперішніх студентів, 
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випускників, працівників ЗВО, органи державної влади, місцеву громаду, інші 

ЗВО, у тім числі – конкуренти. 

Визначення усіх груп зацікавлених сторін або стейкхолдерів – ключовий 

елемент нормативної документації, зокрема, міжнародних стандартів у галузі 

системної інженерії, соціальної відповідальності та суспільної безпеки. 

Наприклад, документ Міжнародної організації зі стандартизації (ISO) 

ISO/IEC/IEEE 42010:2011 “Системна інженерія та програмування. Опис 

архітектури” [467], визначаючи вимоги до побудови архітектури складних систем 

як одного з головних термінів, використовує поняття “стейкхолдери”. У 

міжнародному стандарті такими вважають окремих осіб, їхні групи (команди), 

організації, а також об‟єднання, які зацікавлені, мають інтерес до системи. 

У стандарті ISO 26000:2010 “Керівництво з соціальної відповідальності” 

[466] автори визначають стейкхолдерів як фізичних осіб або їхні групи, які 

виявляють інтерес до будь-якого рішення чи діяльності організації. Серед 

головних – Міжнародний стандарт з соціальної відповідальності визначає також 

поняття взаємодії з стейкхолдерами як діяльності, що здійснюється задля 

створення можливостей для діалогу між організацією і зацікавленими сторонами і 

забезпечує інформаційну базу для прийняття рішень. 

В інших аналогічних документах [468] йдеться про стейкхолдерів як 

фізичних чи юридичних осіб, які можуть впливати на систему або бути об‟єктом 

такого впливу внаслідок певного рішення чи діяльності. Головні функції 

стейкхолдерів системи: забезпечення можливостей для її функціонування, а також 

формування відповідних вимог до компонентів системи. 

З урахуванням розглянутих вище підходів до визначення стейкхолдерів у 

міжнародних стандартах, а також їхніх головних функцій у різних типах систем, 

стейкхолдерами системи вищої освіти вважаємо усіх фізичних і юридичних осіб, 

які мають певні інтереси, вимоги чи потреби стосовно основних цілей, функцій, 

процесів, продуктів/послуг, а також інших компонентів вищої освіти. Очевидною 

є важливість взаємодії стейкхолдерів у всіх видах процесів, що реалізуються в 

системі вищої освіти: визначенні потреби в її продуктах і послугах, вимог щодо 
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їхньої якості, розробці у формі освітніх програм, наукових досліджень, 

соціальних проектів тощо. Важливо також зауважити, що у Дорожній карті 

освітньої реформи в Україні (2015–2025), яку розробила стратегічна дорадча 

група при МОН України і координаційній участі Благодійного фонду «Інститут 

розвитку освіти» [80], задоволеність стейкхолдерів є головним індикатором 

реалізації заходів, які пов‟язані з реформуванням системи вищої освіти.  

Наявні міжнародні стандарти та інші документи нормативного характеру не 

містять вичерпного переліку та класифікації стейкхолдерів. Залежно від сфери 

інтересів і життєвого циклу процесів, які відбуваються у складних системах, 

виділяють типові групи стейкхолдерів, які з урахуванням цілей, функцій та 

особливостей національної СВО Україні, систематизовано у табл. 1.7. 

Таблиця 1.7  

Типи стейкхолдерів соціально-економічних систем 

та їх ідентифікація (специфікація) у системі вищої освіти України 

Типові групи 

стейкхолдерів 

Ідентифікація типових груп стейкхолдерів 

системи вищої освіти 

Сторона (фізична або 

юридична особа), 

яка замовляє, 

отримує або купує 

продукт/послугу: 

замовники, клієнти, 

покупці, власники 

 Абітурієнти та їхні батьки 

 Студенти/Здобувачі вищої освіти 

 Підприємства, установи, організації – замовники 

продуктів/послуг вищої освіти, працедавці 

 Органи державного та регіонального управління – замовники 

продуктів/послуг вищої освіти, працедавці 

Розробники, 

виробники 

продуктів/послуг 

 Засновники освітніх провайдерів (державних і недержавних 

ЗВО, інших виробників освітніх продуктів) 

 Персонал освітніх провайдерів (науково-педагогічні 

працівники, допоміжний і обслуговуючий персонал) 

Постачальники 

 Домашні господарства 

 Підприємства, установи, організації 

 Школи та інші типи освітніх провайдерів 

Користувачі 

продуктів/послуг 

 Випускники  

 Працедавці /Підприємства, установи, організації 

 Окремі соціальні групи населення регіону, країни 

Регулятивні органи, 

“акредитатори” 

 Центральні органи законодавчої та виконавчої влади (Верховна 

Рада України, Уряд, Міністерство освіти і науки), які розробляють 

документи (закони, постанови, положення, довгострокові 

програми) з питань державної політики у вищій освіті 

 Державні (Національне агентство з забезпечення якості вищої 

освіти) і недержавні організації, що забезпечують розробку та 

реалізацію систем забезпечення якості вищої освіти, у тім числі 

через процедуру ліцензування, акредитації, сертифікації 
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Закінчення табл. 1.7 

Типові групи 

стейкхолдерів 

Ідентифікація типових груп стейкхолдерів 

системи вищої освіти 

Партнери 

 Зарубіжні освітні провайдери-партнери 

 Підприємства, установи, організації – бази практики, 

стажування здобувачів вищої освіти 

 Державний та регіональні центри зайнятості 

 Рекрутингові агенції 

 Професійні організації роботодавців 

 Недержавні, у тому числі громадські організації у галузі вищої 

освіти 

 Засоби масової інформації 

Джерело: складено автором. 

 

Типологія стейкхолдерів національної СВО, запропонована у табл. 1.7, 

визначає особливу групу її елементів, щодо яких має бути забезпечений головний 

принцип побудови ефективних систем управління – принцип зворотного зв‟язку. 

Крім того, чітка ідентифікація стейкхолдерів, теорія поведінки яких в 

оригінальному варіанті представлена працями Дж Фрумана [419], та 

характеристика механізмів взаємодії з ними є основою архітектоніки соціально-

економічних відносин у системі вищої освіти. Такі взаємовідносини формують 

мережу вертикальних і горизонтальних взаємозв‟язків, у внутрішньому 

середовищі СВО та поза її формальними межами. 

Важливим є також подальше дослідження ефективних механізмів взаємодії 

з усіма типами стейкхолдерів, у тім числі у процесі складання ЗВО соціальної 

звітності з розкриттям інформації про його цілі, стратегію, інституційні основи, 

результати освітньої, наукової, інноваційної, соціально-економічної, екологічної 

та інших видів діяльності. 

Комерціалізація відносин у системі вищої освіти в Україні, яка з середини 

90-х років минулого століття супроводжувалась диверсифікацією джерел її 

фінансування, навчанням на контрактній основі, появою недержавних ЗВО, а 

також інших типів провайдерів ВО, визначила інституційні умови для 

функціонування ринку освітніх послуг. Структурно-логічну схему такого ринку 

зображено на рис. 1.6. 
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Рис. 1.6. Структурно-логічна схема функціонування ринку освітніх послуг в Україні 

Джерело: авторська розробка. 
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Ринкові економічні відносини у системі вищої освіти, її еволюція як 

особливого виду економічної діяльності в умовах розвитку економіки знань 

зумовлюють зміщення акцентів у дослідженні результатів функціонування СВО з 

традиційного для сфери освіти комплексу таких понять: “знання”, 

“компетентності”, “освітні послуги” до поняття продуктів вищої освіти, їхнього 

асортименту, ціни, якості та конкурентоспроможності. Комплекс дій, пов‟язаний 

зі створенням і реалізацією освітніх продуктів (за аналогією до розробки бізнес-

плану), пропонує в [92] російський методолог освітніх продуктів Г. Єрмолкевич. 

У ринково орієнтованих видах діяльності продукцією/послугами у 

найширшому розумінні є корисні результати, надані організацією для своїх 

клієнтів, споживачів, усіх зацікавлених сторін. У міжнародній статистиці та 

економічній аналітиці термін “продукт” використовують для позначення 

результатів економічної діяльності і використовують для товарів і послуг. 

У національних документах нормативного, програмного та наукового 

характеру немає чіткого визначення продуктів вищої освіти чи їхньої 

класифікації. Водночас Національний глосарій вищої освіти, посилаючись на 

документи Болонського процесу, пропонує визначення понять “результат” і 

“результат навчання” як сукупність різноманітних компетентностей, набутих 

особою у процесі навчання, які можна ідентифікувати, кількісно оцінити та 

виміряти [186, c. 51-52]. 

Аналізуючи ефективність результатів діяльності у вищій освіті, Мак-кован в 

[485] звертає увагу на необхідність розрізняти індивідуальні результати, пов‟язані 

з економічними цілями здобувача вищої освіти та теорією людського капіталу, і 

ширші концепції результатів з позиції свободи для досягнення своїх життєвих 

цілей. Така диференціація зумовлює потребу в аналізі результатів СВО з позиції 

індивідуальної та суспільної корисності товарів вищої освіти, їхньої вигоди на 

локальному, національному та глобальному рівнях. Яскравий приклад – 

інтернаціоналізація процесів навчання, яка часто супроводжується подальшою 

трудовою міграцією випускників у країни, де рівень економічної віддачі від 

отриманої освіти є вищим (індивідуальна вигода), проте країна чи регіон 
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походження випускників-мігрантів втрачає (тимчасово чи назавжди) людський 

капітал. 

У наукових публікаціях з питань вищої освіти пропонують різні приклади 

результатів діяльності у цій сфері, серед яких система знань, умінь і навиків, 

набуті компетентності фахівця, освітні програми і технології. Дещо дискусійним, 

на нашу думку, є зачислення Н. М. Савицькою в [273] до таких результатів 

діяльності освітніх стандартів і ліцензій. Водночас погоджуємося з тезою цього ж 

дослідника про те, що основним продуктом вищої освіти є “фундаментальні 

знання, які можуть слугувати інфраструктурою для виробництва інноваційних 

комерційних продуктів і технологій”. 

Зважаючи на сучасні функції інститутів вищої освіти, їхня роль у 

суспільному розвитку, С. Алашеєв, Є. Коган, Н. Тюріна в [1] пропонують 

розглядати три типи освітніх продуктів вищої освіти: 1) нові знання як результат 

науково-дослідної діяльності; 2) технологічні, інженерні та гуманітарні розробки, 

участь у регіональних і галузевих програмах; 3) підготовку кадрів і підтримку 

кваліфікації зайнятих в економіці регіону, що відповідає стратегії його розвитку. 

Очевидно, що обсяги та ефективність виробництва зазначених типів продуктів 

залежать від потенційних замовників, академічного середовища, бізнесу, 

регіональних органів влади, абітурієнтів. Автори пропонують виконувати аналіз 

ефективності ЗВО за рівнем затребуваності їхніх продуктів з боку споживачів, 

фактично, за результатами діяльності. 

Отже, продуктами СВО, на нашу думку, є різні форми результатів 

діяльності провайдерів вищої освіти, які розроблені у процесі реалізації їхніх 

основних функцій (навчання, дослідження, послуги громадськості) для 

задоволення потреб стейкхолдерів вищої освіти і можуть бути кількісно виміряні. 

Враховуючи інтереси та потреби різних груп стейкхолдерів СВО, а також 

комплекс її функцій і напрямів діяльності у процесі задоволення цих потреб, 

пропонуємо таку типологію продуктів СВО (табл. 1.8). 
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Таблиця 1.8 

Типологія продуктів системи вищої освіти  

відповідно до її головних функцій і стейкхолдерів 

Основні 

функції СВО 

Типи продуктів СВО 

Навчання 

 Компетентності здобувача вищої освіти, підтверджені дипломом, 

сертифікатом, нагородою чи іншою відзнакою/документом 

 Випуск дипломованих фахівців 

 Сертифіковані он-лайн курси 

 Сертифіковані освітні програми 

 Підручники, навчальні посібники, довідкові та навчально-методичні 

матеріали для навчання 

 Електронні бази знань/віртуальне інформаційне середовище 

 Освітні технології навчання, спеціальні освітні платформи 

Наукові 

дослідження, 

їхня апробація 

та 

впровадження 

результатів 

 Патенти та авторські свідоцтва на винахід 

 Наукові документи, які містять нові знання: дисертації, монографії, 

інші види наукових публікацій, зокрема, що індексуються у міжнародних 

наукометричних базах даних 

 Наукові ідеї у формі продуктових, процесових, маркетингових та 

організаційних інновацій, впроваджені за результатами взаємодії з різними 

групами стейкхолдерів 

Послуги 

громадськості 

 Соціальні та екологічні проекти, реалізовані освітніми провайдерами 

у співпраці з різними групами стейкхолдерів 

 Соціально-економічні проекти і програми, які розроблені та 

реалізовані відповідно до потреб стратегій регіонального розвитку 

 Обсяги випуску дипломованих фахівців відповідно до державного та 

регіонального замовлення та з орієнтацією на стратегічні цілі розвитку 

країни та її регіонів 

 Соціальні звіти освітніх провайдерів, підготовлені відповідно до 

міжнародних та національних стандартів 

Джерело: складено автором. 

 

Запропонована у табл. 1.8 типологія продуктів ВО мала б стати предметною 

базою для оцінки та аналізу конкурентоспроможності освітнього провайдера, а 

також систем вищої освіти інших рівнів (СВО регіону, країни). Водночас важливо 

зауважити, що КС системи вищої освіти визначається не лише КС її освітніх 

продуктів. Важливе значення мають так звані комплементарні ознаки: 

- макрооточення: соціально-економічна, екологічна та політична безпека 

у країні/регіоні діяльності ЗВО, їхнє геополітичне розташування, у тім числі 

транскордонний характер; попит і пропозиція на ринку праці, ціна робочої сили; 

- мезооточення: конкурентне середовище діяльності освітніх провайдерів, 

кон‟юнктура ринку освітніх послуг; 
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- внутрішнього середовища ЗВО та інших освітніх провайдерів: їх 

фінансовий стан і матеріально-технічна база, житло та харчування студентів і 

персоналу, можливості для дозвілля і відпочинку. 

Міждисциплінарний підхід до аналізу основних компонентів вищої освіти, 

теорій конкурентоспроможності та стейкхолдерів дає підстави визначити 

своєрідний магічний трикутник суб‟єктів і об‟єктів аналізу її 

конкурентоспроможності, поданий на рис. 1.7.  

 

 

Рис. 1.7. “Магічний трикутник” суб’єктів і об’єктів аналізу 

конкурентоспроможності у системі вищої освіти 
Джерело: авторська розробка. 

 

Отже, різноманітність провайдерів СВО та продуктів їхньої діяльності, 

внутрішніх і зовнішніх чинників, які визначають ефективність відповідних 

процесів, а відтак – конкурентоспроможність, обґрунтовують доцільність 

системного підходу до побудови інституційної архітектури національної системи 

вищої освіти. Її основні компоненти зображені на рис. 1.8. 

Як зазначає Р. Фатхутдінов, будь-яка соціально-економічна система 

становить єдність об‟єкта управління та його зв‟язків із зовнішнім середовищем. 

Застосовуючи системний і процесний підходи, вчений пропонує будувати дерево 

цілей та вирішити такі головні завдання в системі управління КС вищою освітою 

[344, c. 37-38]: 1) визначити місію та ресурсні можливості системи (“що ми 

хочемо і чим володіємо?”); 2) оцінити “виходи” системи (що ринок споживачів 
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Цінності, потреби, інтереси 

внутрішніх стейкхолдерів 

вищої освіти:студентів, 

викладачів, дослідників, 

менеджерів  

Освітні продукти як 

результати діяльності у 

системі  формальної та 

неформальної вищої освіти  

 

Формальні  

та неформальні провайдери 

вищої освіти, їхні органи 

управління 

 

Абітурієнти, 

батьки, домашні 

господарства 

Органи 

державного та 

регіонального 

управління  

Бізнес-

середовище, 

працедавці 

Нормативно-правова база 

вищої освіти 

Міжнародні, національні та 

галузеві стандарти у вищій 

освіті 

В н у т р і ш н є  с е р е д о в и щ е  с и с т е м и  в и щ о ї  о с в і т и  

Недержавні 

громадські, 

професійні 

об‟єднання  

З о в н і ш н є  с е р е д о в и щ е  с и с т е м и  в и щ о ї  о с в і т и :  з о в н і ш н і  с т е й к х о л д е р и  

З о в н і ш н є  с е р е д о в и щ е  с и с т е м и  в и щ о ї  о с в і т и : і н с т и т у т и  – н о р м и  

Міжнародні освітні 

організації, освітні 

провайдери інших 

країн 

Випускники  

 

Рис. 1.8. Інституційна архітектура системи вищої освіти в Україні 

Джерело: авторська розробка. 
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очікує від СВО?); 3) охарактеризувати зовнішнє середовище СВО (хто і як 

впливає зовні?); 4) оцінити “входи” системи (що ринок постачальників дає 

СВО?). 

Визначені вище головні компоненти та інституційна архітектура системи 

національної вищої освіти, а також напрями її аналізу забезпечують у 

подальшому розроблення стратегії і механізму підвищення 

конкурентоспроможності у вищій освіті на національному та регіональному і 

локальному рівнях.Конкурентоспроможність вищої освіти важливо аналізувати 

у контексті окремих рівнів та інститутів, які стосуються її розвитку. Базовими 

рівнями є національний, регіональний і локальний, а інститутами – цінності, які 

визначають стратегічні цілі розвитку та критерії їх досягнення (якість, 

економічна ефективність і соціальна відповідальність), освітні провайдери 

(їхній потенціал і результати діяльності), а також внутрішні 1 зовнішні 

стейкхолдери СВО. 

 

 

 

1.4. Концептуальна модель інституційного аналізу в управлінні 

конкурентоспроможністю вищої освіти 

 

Особливості вищої освіти як об‟єкта дослідження пов‟язані з комплексом 

чинників, які визначають її місію, функції та особливий статус у суспільній 

життєдіяльності. 

По-перше, йдеться про сучасне розуміння і дослідження процесів 

розвитку ВО як сфери формування людського, соціального та інтелектуального 

капіталу особи, організації, держави та її регіонів. 

По-друге, в умовах ринку вища освіта виступає особливим сектором 

національної економіки. Основним результатом діяльності інституційних 

одиниць цього сектору є нові знання і навики, які приносять не лише реальну 
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чи потенційну вигоду на ринку праці, а й формують інноваційний потенціал 

економічного зростання в інших секторах. 

По-третє, в аналізі чинників конкурентоспроможності СВО важливим є 

усвідомлення взаємодоповнюваності функцій ВО, що мають загальний і 

особливий (властивий лише для СВО) характер (табл. 1.9). 

 

Таблиця 1.9 

Матриця взаємозв’язку загальних і особливих функцій вищої освіти  

у сучасному суспільстві 

 Особливі функції вищої освіти 

Навчання Дослідження Послуги громадськості 

З
аг

ал
ь
н

і 
су

сп
іл

ь
н

і 
ф

у
н

к
ц

ії
 в

и
щ

о
ї 

о
св

іт
и

 Соціальна 

Розвиток 

соціального 

капіталу в 

результаті 

соціальної взаємодії 

та міжкультурних 

комунікацій 

Генерація нових 

ідей, знань, які 

втілюються у 

соціальні інновації та 

забезпечують 

соціальну безпеку 

Реалізація ідей 

відповідальності ВО у 

соціокультурній, 

екологічній сферах 

життєдіяльності 

суспільства 

Економічна 

Розвиток 

інтелектуального 

капіталу, який 

забезпечує 

конкурентоспро-

можність на ринку 

праці 

Генерація нових 

ідей, які втілюються 

у ринкові інновації 

та забезпечують КС 

економіки 

Реалізація ідей 

соціальної 

відповідальності в 

економічній сфері 

життєдіяльності 

суспільства 

Політична 

Розвиток навиків 

лідерства, який 

забезпечує 

формування 

політичної еліти 

суспільства 

 

Генерація нових 

знань, які 

забезпечують 

безпеку на рівні 

національних, 

регіональних, 

локальних 

політичних систем 

Критичне осмислення 

та публічне 

обговорення 

суспільних проблем і 

політики. 

Розвиток інститутів 

громадянського 

суспільства 

Джерело: авторська розробка. 

 

Складність цілей і взаємозв‟язків, які визначають функціонування і 

розвиток вищої освіти, забезпечення її конкурентоспроможності на різних 

ієрархічних рівнях потребує використання комплексу наукових теорій, 

міждисциплінарного характеру застосування.  
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Серед класичних і сучасних теорій, в яких освіта є базовою категорією, 

об‟єктом дослідження, чинником сталого розвитку, можна виділити такі 

головні групи: 

- теорії і концепції, які обґрунтовують закономірності цивілізаційного 

розвитку, в тім числі в контексті зростання ролі знань та інтелекту – концепції 

суспільства знань, інформаційного (постіндустріального) суспільства, 

інформаційної економіки, сталого розвитку та ін.; 

- теорії і концепції, які обґрунтовують методологію “виробництва” і 

поширення освітніх продуктів – дидактичні теорії (особливості засвоєння 

знань, умінь, навиків), теорії освітнього менеджменту, освітніх систем, 

концепція навчання впродовж життя та ін.; 

- ціннісно-мотиваційні теорії, які аргументують важливість у системі 

(ієрархії) цінностей сучасної людини знань, потреб неперервного розвитку – 

теорії цінностей, мотивації і заробітної плати, базових потреб, добробуту, 

справедливості, концепція неперервної освіти та ін.; 

- теорії мобільності, які обґрунтовують можливості освітньої мобільності 

за напрямами просторових переміщень та адаптації до нових вимог – міграційні 

теорії, концепція мереж (каналів) мобільності, теорії мобільного навчання, 

соціальної стратифікації, суспільного вибору, людських відносин та ін.; 

- теорії і концепції, які вмотивовують взаємозв‟язок інститутів освіти з 

іншими суспільними інститутами – теорії зайнятості, концепції трудового 

потенціалу, людського і соціального капіталу (економіка), теорії 

народонаселення, демографічного переходу, теорії людського розвитку 

(суспільство) та ін.; 

- теорії і концепції, які обґрунтовують можливості забезпечення 

конкурентоспроможності вищої освіти – теорії конкурентних, порівняльних 

переваг, досконалої і недосконалої конкуренції, концепції просторового 

розвитку (виштовхування-притягання, центр-периферія, досяжності, полюсів 

зростання) та ін.; 
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- теорії і концепції, які обґрунтовують управлінські пріоритети 

забезпечення конкурентоспроможності вищої освіти – теорії державного 

управління, державного регулювання економіки, регульованого ринку, 

децентралізації та ін.; 

- теорії і концепції, які аргументують методологічні підходи до аналізу 

конкурентоспроможності вищої освіти – теорії систем, структуралізму, 

стратегічного планування, інституціоналізму, функціоналізму. Ця теоретична 

група визначає можливості виявлення прикладних проблем забезпечення 

конкурентоспроможності вищої освіти, розвитку її системи на різних рівнях. 

Різноманітність наукових теорій у дослідженні вищої освіти об‟єднують 

важливі положення: 1) зростання ролі знань, методів їхнього продукування, 

поширення і комерціалізації в інтересах індивідуального та суспільного 

розвитку; 2) усвідомлення розвитку вищої освіти як результату взаємодії та 

синергетичного впливу комплексу внутрішніх і зовнішніх щодо розвитку СВО 

чинників. 

Внутрішні чинники конкурентоспроможності СВО пов‟язані з 

внутрішнім середовищем функціонування системи: його людськими, 

фінансовими, матеріально-технічними ресурсами, анімацією і культурою 

менеджменту. Таке середовище перебуває під безпосереднім впливом суб‟єктів 

прийняття рішень у межах СВО. 

Характерна особливість зовнішніх чинників КС СВО – є та обставина, що 

суб‟єкти прийняття рішень щодо її розвитку перебувають поза формальними 

межами ВО. Відповідно до методологічних підходів стратегічного аналізу у 

сукупності цих чинників виокремлюють мезооточення (конкурентів, 

споживачів, постачальників, партнерів) і макрооточення (соціокультурні 

традиції, законодавчу базу, демографічні процеси, політичну ситуацію тощо) 

(табл. 1.10). 
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Таблиця 1.10  

Система внутрішніх і зовнішніх чинників розвитку вищої освіти 

Чинники змістовного, онтологічного характеру 

Соціокультурні та 

демографічні 

Політичні Економічні Інформаційно-

технологічні 

Внутрішнє середовище СВО 

Людський та 

інтелектуальний капітал 

СВО, соціальні норми і 

традиції, культура 

менеджменту 

Інституції та 

системи прийняття 

рішень у межах 

СВО 

Фінансові та 

матеріальні ресурси 

СВО, механізм 

їхнього 

формування та 

використання 

Бази даних, 

інформаційні та 

комп‟ютерні 

технології у СВО 

Зовнішнє середовище СВО  
(суб‟єкти прийняття рішень перебувають поза формальними межами СВО) 

Мезооточення 

Соціальне замовлення на 

продукти ВО з боку 

домогосподарств, 

приватних компаній і 

регіональних органів 

влади 

Інституції та 

системи прийняття 

рішень у 

мезооточенні СВО 

(регіон, галузеві, 

професійні та 

громадські 

об‟єднання) 

Фінансові та 

матеріальні ресурси 

СВО, сформовані за 

рахунок 

домогосподарств і 

приватних 

компаній 

Бази даних, 

інформаційні та 

комп‟ютерні 

технології у 

мезооточенні СВО 

(регіон, галузеві, 

професійні та 

громадські 

об‟єднання) 

Макрооточення 

Соціальні норми та 

традиції щодо цінності 

вищої освіти. 

Демографічні зміни і 

соціальна мобільність 

населення 

 

Нормативно-

правова база 

функціонування і 

розвитку СВО на 

національному, 

регіональному та 

міжнародному 

рівнях 

Бюджетне 

фінансування СВО. 

Міжнародні, 

національні та 

регіональні цільові 

фонди 

Бази даних, 

інформаційні та 

комп‟ютерні 

технології 

національного та 

міжнародного 

характеру 

Джерело: авторська розробка. 

 

Незалежно від інституційних меж прийняття рішень, розвиток СВО та її 

конкурентоспроможність залежить від впливу таких основних груп чинників: 

- соціально-культурні та демографічні чинники, які пов‟язані з 

інститутами сім‟ї, культури та релігії, ієрархією цінностей, зокрема значенням 

вищої освіти в сім‟ї та суспільстві, демографічною структурою населення та 

його соціальною мобільністю; 

- політичні чинники, вплив яких на СВО, пов‟язаний із розподілом 

владних повноважень в управлінні ВО, відповідною політикою фінансування, 
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рівнем розвитку освітнього права, впливом інститутів громадянського 

суспільства; 

- економічні чинники, які не лише зумовлюють формування ринку 

освітніх послуг, динаміку цін на продукти ВО, а й зумовлюють міграцію 

інтелектуальних ресурсів у результаті асиметрії економічного розвитку країн і 

регіонів; 

- технологічні чинники, що визначають нові можливості, які пов‟язані 

передовсім із розширенням доступу до ВО за рахунок он-лайн ресурсів та 

загрози, пов‟язані, у тім числі, зі скороченням попиту на формальну 

університетську освіту. 

Виразний і доказовий вплив на розвиток СВО комплексу 

соціокультурних, демографічних, економічних та інших чинників розвитку 

означає необхідність застосування до їхнього дослідження методологічних 

підходів, які здатні врахувати системність такого впливу, а також одну з 

провідних ідей сучасних економічних теорій про те, що людина, як головний 

носій і генератор нових знань у суспільстві, інституційно залежна. 

Визначальна роль СВО у реалізації економічних та соціокультурних, 

політичних цілей суспільного розвитку, високий рівень взаємозв‟язку та 

залежності від впливу неформальних (цінностей, норм поведінки, традицій) і 

формальних (норм права, державного замовлення тощо) інститутів держави та 

громадянського суспільства дають підстави до застосування інституційної 

теорії як методологічної основи аналізу КС у вищій освіті. 

Дослідники у галузі інституційної теорії звертають увагу на такі головні 

принципи інституційного аналізу: 

1) загальні принципи аналізу: системності, міждисциплінарності, 

комплексності; 

2) універсальні принципи інституціоналізму: інститутоцентризму 

(предмет дослідження – конкретна інституційна форма); неможливості 

зведення природничо-наукового, економічного і соціального знання; єдності; 

історизму; діалектичної суперечності [96, c. 53 ]; 
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3) спеціальні принципи інституційного аналізу в освіті: місії забезпечення 

якості та розвитку; інституційної незалежності; спеціалізації; колегіальності; 

публічності стандартів; різноманіття форм; циклічності; самоокупності в 

умовах диверсифікації джерел, у тім числі державних; стратегічного 

планування; управління знаннями [107, c. 45]. 

Методологічну основу інституційного аналізу вищої освіти та її 

конкурентоспроможності формують положення теорії інституціоналізму, 

розвиток якої пов‟язують з ідеями американських вчених – професора права, 

економіста У. Гамільтона (Walton Hamilton) і соціолога та економіста 

Т. Веблена (Thorstein Veblen). В основі ідей інституціоналізму – вивчення 

еволюції інститутів та їхнього впливу на економічні та інші суспільні процеси. 

На етапах раннього інституціоналізму головну увагу зосереджували на 

взаємозв‟язку приватних і суспільних інтересів. Сьогодні інституціоналізм 

набув значного ідейного розгалуження, враховуючи положення нової 

інституційно-еволюційної теорії, неоінституціоналізму та соціального напряму 

інституціоналізму. 

Основні поняття інституційної економіки – «індивід», «організація» та 

«інститут/інституція» [190, c. 44]. Засновник теорії нового інституціоналізму 

Д. Норт (Douglass North) вважає, що становлення інституційної економіки 

відбувається під впливом взаємодії між інститутами та організаціями, коли 

інститути визначають “правила гри”, а організації є “гравцями” [193, c. 6]. 

Популярність ідей інституціоналізму зумовила формування положень 

теорії інституційної економіки, яка позиціонується як окрема, альтернативна 

економічна теорія. Її альтернативність афішована визнанням детермінантної 

ролі інститутів/інституцій, вплив яких визначає характер економічних відносин 

[173, c. 5]. 

О. Гудзинський та Т. Гуренко стверджують, що інституціоналізм 

виступає основним регулятором системи соціальних, соціально-трудових, 

власних, владних, власно-владних, системно-економічних відносин. 

Серцевиною таких відносин є інтерес, тому їхнє збалансування – це головне 
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завдання відповідних регуляторів [66, c. 32]. У цьому контексті цілком 

обґрунтованим є застосування в аналізі КС вищої освіти інституційного 

підходу, що передбачає врахування пріоритетів та інтересів різних груп 

стейкхолдерів і функцій вищої освіти. 

У вітчизняній економічній термінології зберігаються певні розбіжності у 

трактуванні понять “інституційний” та “інституціональний” [190, c. 43-44]. 

Поняття “інституційний”, “інститут” деякі науковці використовують лише для 

позначення формальних інститутів (організацій, законодавчих та інших 

юридичних норм).  

Поняття “інституціональний” вітчизняні науковці часто вживають у дещо 

ширшому контексті, об‟єднуючи в ньому формальні і неформальні інститути – 

цінності, звичаї, правила поведінки [15, c. 127]. Очевидно, що використання 

зарубіжних теорій та особливості їхнього перекладу на мови інших дослідників 

часто супроводжуються розширенням понятійного апарату. Одночасно, 

зважаючи на той факт, що засновники та визнані світовою академічною 

спільнотою представники інституційної теорії не використовували для 

позначення формальних та неформальних інститутів окремих дефініцій, більш 

обґрунтованим, на нашу думку, є використання понятійного ряду інститут – 

інституційна економіка – інституційний аналіз. 

Центральним поняттям інституційного підходу є “інститут”. Д. Норт 

визначає інститути як “правила гри” в суспільстві, або, висловлюючись 

формальніше, створені людиною обмежувальні рамки, які організовують 

взаємовідносини між людьми; отже, вони задають структуру спонукальних 

мотивів людської взаємодії – в політиці, соціальній сфері чи економіці; 

інституційні зміни відображають, як суспільства розвиваються в часі й, отже, є 

ключем до розуміння історичних змін [193, c. 17]. 

О. Поліщук стверджує, що в широкому розумінні “інститути” можуть 

бути окремими стандартними процедурами чи їхньою сукупністю; якщо ж 

стандартні дії вимагають узгодженої, регульованої певними нормами участі 

агентів, інститути набувають характеру установ [228, c. 171]. Схожі міркування 
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знаходимо в праці О. Мороза, В. Сємцова та Н. Мандзюк. Учені подають на 

відмінності понять інституту та організації: будь-яке тлумачення інститутів як 

організаційних структур є хибним; інститути бувають формальними і 

неформальними, реалізація будь-яких інститутів у вигляді певних 

організаційних форм (держави, сім‟ї тощо) є процесом формалізації інститутів 

[173, c. 6]. 

Не зважаючи на різноманітне трактування головної категорії «інститут», 

представники інституціоналізму розглядають суспільство та його економічну 

складову як сукупність інститутів, які становлять основу діяльності індивідів і 

колективів, індивідуальних та групових, колективних економічних інститутів 

[140, c. 167 ]. Як зазначає Д. Норт, головна роль, яку інститути відіграють у 

суспільстві, полягає в зменшенні невизначеності через встановлення стійкої 

(хоча не обов‟язково ефективної) структури взаємодії між людьми [193, c. 21]. 

Серед визначень поняття “інститут”, поширеним є його розуміння як 

системи соціальних чинників, сукупний вплив яких спричиняє регулярність 

поведінки. Кожен компонент такої системи є соціальним, тобто рукотворним 

соціальним чинником; він виявляється екзогенним стосовно кожного індивіда, 

на поведінку якого він впливає [43, c. 55]; [70, c. 29]. В. Дементьєв пише, що 

природа інститутів корениться не в індивіді як суб‟єкті вибору, а в суспільних 

умовах, у рамках яких цей індивід робить свій вибір, точніше кажучи, у змісті 

та природі тих відносин, на структурування яких спрямований інститут [70, c. 

45]. 

Існують різні підходи до типології інститутів. З позиції інституційного 

аналізу суспільства як системи, імпонує їхній розподіл на інститути сімейного, 

освітнього, соціально-громадського та бізнесового спрямування [66, c. 32]. В 

умовах розвитку суспільства знань інститут освіти формує “ядро” 

прогресивних змін економічного, соціокультурного, політичного характеру 

(рис. 1.9). 

М. Кльов зазначає, що інститут освіти як складна, відкрита, нелінійна 

система починає швидко диференціюватись: з нього виділяються раніше 
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існуючі інституційні практики – вища освіта, дистанційна освіта, безперервна 

освіта, додаткова освіта тощо, які стають самостійними соціальними 

інститутами; проте особливе місце серед цих соціальних інститутів належить 

вищій освіті, яка при переході до нової соціокультурної реальності в 60–70-х 

роках минулого століття названа основним соціальним інститутом [124, c. 18]. 
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Рис. 1.9. Місце інституту освіти в інституційному середовищі  

розвитку людини та суспільства 

Джерело: авторська розробка. 

 

Розглянемо детальніше типологію інститутів у системі вищої освіти. 

Залежно від рівня регламентування, офіційного статусу виокремлюють: 

- формальні інститути: освітнє право – міжнародні договори й угоди, 

національне законодавство, стандарти, які регламентують діяльність у вищій 

освіті; провайдери вищої освіти як організаційні структури СВО; інститути 

ширшого профілю, до напрямів діяльності яких входить надання освітніх 

послуг чи регулювання відповідних процесів [336, c. 20-21]; 

- неформальні інституції: цінності, моральні норми, звичаї, традиції, що 

визначають ставлення до вищої освіти, критерії її аналізу та поведінку на ринку 

освітніх послуг у процесі їхнього виробництва, споживання та обміну. 

З позиції функціональної участі в системі вищої освіти розрізняють: 

- інститути-норми та стандарти, які регламентують навчально-

педагогічні, матеріально-технічні, кадрові вимоги до організації освітнього 
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процесу або ж є нерегламентованими правилами, важливими для забезпечення 

конкурентоспроможності освіти; 

- комунікаційні інститути, які визначають порядок відносин у формі 

усних і письмових угод, контрактів; 

- інститути-організації, які мають визнаний державою юридичний статус і 

реалізують основні функції вищої освіти (її провайдери) або ж здійснюють 

управління СВО різного рівня; 

- громадські інститути (інститути громадянського суспільства), які 

функціонують задля консолідації зусиль, щоб забезпечити соціальну 

справедливість та якість у вищій освіті. 

З урахуванням ступеня формальної інституціоналізації розрізняють: 

- інститути формальної освіти – ЗВО усіх типів та організаційно-правових 

форм господарювання, які акредитовані Міністерством освіти та науки 

України, забезпечують здобуття освітніх рівнів, передбачених національним 

законодавством у галузі вищої освіти (див. пп. 1.2); 

- інститути неформальної освіти – різноманітні типи державних і 

недержавних організацій, які забезпечують здобуття окремих видів загальних і 

професійних компетентностей, передбачених стандартами та програмами вищої 

освіти, без здобуття диплому про завершений рівень вищої освіти (див. пп. 1.2); 

- інститути інформальної освіти – носії інформації, яка необхідна для 

набуття знань у процесі трудової діяльності, спілкування через засоби масової 

інформації, соціальні мережі, самоосвіти тощо [284, c. 39]. 

У процесі взаємодії інститутів вищої освіти формується її інституційне 

середовище. Інституційний підхід, вважає Н. Василенко [23] передбачає 

розуміння основних інститутів та інституційного середовища як технологічної 

основи управління, що визначає обмеження та можливості для прийняття 

управлінських рішень, а сам процес управління як процес формування і 

трансформації інституційного середовища. Як зазначає Л. Сергеєва, інтерес до 

феномена інституційного освітнього середовища обумовлений зростанням його 

значення як чинника управління розвитком навчального закладу; коли таке 
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середовище розглядають як сукупність змістовних процесів управлінської та 

професійно-освітньої діяльності суб‟єктів [282, c. 113]. 

Інституційне середовище системи вищої освіти формується залежно від 

рівня та суб‟єкта аналізу. Якщо йдеться про рівень провайдера вищої освіти, то 

у фокус уваги потрапляють насамперед його зв‟язки та залежності з 

інститутами у спільному та суміжному сегментах діяльності.  

Якщо об‟єктом аналізу є система вищої освіти регіону чи країни, то 

інституційне середовище розширюється за рахунок необхідності порівняння 

умов та особливостей національного та регіонального розвитку. На рис. 1.10 

зображено інституційне середовище розвитку вищої освіти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.12 – Інституційне середовище розвитку вищої освіти 

* Джерело: авторська розробка 

 

 

Рис. 1.10. Інституційне середовище розвитку вищої освіти 

Джерело: авторська розробка. 
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В аналізі інституційного середовища ВО важливо виділяти інституційні 

межі, архітектуру, матрицю та структуру. Інституційні межі визначають 

можливості розвитку його інституційного потенціалу. Йдеться про перспективи 

налагодження нових зв‟язків, форм співпраці з іншими інститутами 

організаційного типу або ж впровадження нових норм, правил, цінностей у 

систему вищої освіти.  

Інституційна архітектура тривалий період формується та глибоко 

вкорінюється у системі освіти за рахунок неформальних норм, правил, звичаїв  

і т. д. Відповідно до архітектури розвивається структура, яка відображає, які 

конкретно інститути формують відповідне інституційне середовище.  

Практичне значення інституційного підходу до аналізу 

конкурентоспроможності системи вищої освіти полягає у розширенні 

можливостей традиційних видів аналізу складних об‟єктів, зокрема, системно-

структурного, стратегічного аналізу, враховуючи інтереси різних груп 

зацікавлених сторін, а також визнання конкурентоспроможності продуктів СВО 

та її провайдерів визначальними умовами конкурентоспроможності  

регіональних і національних СВО (рис. 1.11). 

Отже, методологія інституційного аналізу конкурентоспроможності 

вищої освіти базується на концептуальному визначенні цілей і основних 

складових об‟єкта аналізу конкурентоспроможності, а також критеріїв її 

оцінювання, що визначаються індивідуальними, організаційними та 

суспільними цінностями, а відтак – цілями розвитку. 

Головна мета та предмет інституційного аналізу конкурентоспроможності 

вищої освіти – визначення резервів для її підвищення з урахуванням інтересів 

різних груп стейкхолдерів ВО, потенціалу і результатів діяльності провайдерів 

ВО, а також рівнів функціонування систем вищої освіти – локального, 

регіонального та національного. На рис. 1.12 зображена концептуальна модель 

інституційного аналізу конкурентоспроможності систем вищої освіти різного 

рівня. 
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Рис. 1.11. Види аналізу в  управлінні конкурентоспроможністю  

вищої освіти  

Джерело: авторська розробка. 

 

Визначені об‟єкти як основні складові системи вищої освіти 

(стейкхолдери, провайдери та продукти), а також критерії їхнього оцінювання 

становлять ядро інституційного аналізу конкурентоспроможності СВО. Таке 

ядро передбачає: 

по-перше, врахування цілей і підходів до розуміння 

конкурентоспроможності різними групами стейкхолдерів; 

по-друге, оцінку потенціалу провайдерів у реалізації основних функцій 

вищої освіти; 

по-третє, аналіз досягнутих результатів за критеріями якості, соціальної 
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відповідальності й економічної ефективності. 

Наступний рівень концептуальної моделі інституційного аналізу 

конкурентоспроможності вищої освіти, що набуває за рахунок визначеного 

ядра ознак системного характеру, враховує можливість і доцільність його 

здійснення на різних ієрархічних рівнях функціонування системи вищої освіти: 

локальному, регіональному, національному, глобальному. 

 

 

 

Рис. 1.12. Концептуальна модель аналізу конкурентоспроможності  

систем вищої освіти 
Джерело: авторська розробка. 

 

Запропонована на рис. 1.12 модель демонструє важливість 

міждисциплінарного підходу до аналізу конкурентоспроможності у вищій 

освіті і передбачає: 
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1) визначення основних елементів системи вищої освіти: провайдерів 

ВО, їхніх продуктів і стейкхолдерів. Інтереси стейкхолдерів, потенціал і 

результати діяльності провайдерів вищої освіти формують ядро моделі і є 

головними об‟єктами для аналізу конкурентоспроможності; 

2) урахування комплексу критеріїв аналізу – якості, соціальної 

відповідальності та економічної ефективності як головних умов 

конкурентоспроможності у вищій освіті; 

3) розробки різних типів прикладних моделей аналізу 

конкурентоспроможності залежно від рівня аналізу (локального, 

регіонального, національного) та груп пріоритетів зацікавлених 

сторін/стейкхолдерів. 

Отже, методологія інституційного аналізу конкурентоспроможності 

системи вищої освіти є комплексом понять, принципів і положень, які 

ґрунтуються на теоріях людського, соціального й інтелектуального капіталу, 

конкурентоспроможності, інституційної економіки, теорії стейкхолдерів тощо. 

Наявність розвиненої методології дає змогу в подальшому обґрунтувати 

методичні підходи до аналізу та виявлення чинників конкурентоспроможності 

конкретних СВО певного рівня.  

Одночасно важливе значення для удосконалення теоретичних підходів до 

аналізу конкурентоспроможності у вищій освіті мають результати дослідження 

актуальних тенденцій її розвитку внаслідок чинників глобального характеру 

впливу. 
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1.5. Чинники трансформації національних систем вищої освіти у світлі 

теорій конкурентоспроможності 

 

Класичне положення теорій конкурентоспроможності – твердження про 

те, що конкурентні переваги організації, певної галузі чи країни формуються 

під впливом низки чинників глобального, національного, локального та іншого 

характеру впливу. Саме вони визначають можливості та загрози, які пов‟язані з 

подальшим розвитком організацій певної галузі, регіону чи країни в умовах 

ринкової конкуренції. 

Серед загальної сукупності чинників, які мають глобальний характер 

впливу на конкурентоспроможність національних систем вищої освіти, можна 

виокремити три основні категорії: демографічні, соціально-економічні та 

технологічні. 

Глобальним за рівнем охоплення більшості європейських країн і 

довготриваливим за терміном дії є демографічний спад і зміна вікової 

структури населення. У країнах Євросоюзу (EU-28) відбувається збільшення 

частки дорослого населення (25–64 роки) і людей, старших 65 років, порівняно 

з питомою вагою дітей і молоді. За прогнозами європейської статистики, 

питома вага населення Європи (ЄС-28) віком 65 і старше за період 2015–2080 

років може зрости з 18,9 % до 28,7 %, натомість частка осіб у працездатному 

віці за аналогічний прогнозний період зменшиться на 9,3 % (табл. 1.11). 

Таблиця 1.11 

 Фактична та прогнозна оцінка вікової структури населення європейських 

країн (ЄС-28) у 1990–2080 роках, % 

 
 Частка вікової групи у загальній кількості населення, % 

До 15 років 15–64 років 65 років і старші 

1990 рік 20,0 67,0 13,0 

2005 рік 16,3 67,2 16,6 

2015 рік 15,6 65,6 18,9 

2080* (прогнозна оцінка) 15,1 56,2 28,7 

Джерело: складено автором за виданнями [505; 506]. 
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Аналогічні демографічні тенденції простежуємо і в Україні. За період 

1990–2015 років середньорічна кількість населення в Україні віком до 15 років 

зменшилася майже вдвічі (з 11 084,2 тис. осіб до 6 449, 2 тис. осіб) а їхня частка 

у віковій структурі населення з 21,5 % до 15,1 % (табл. 1.12). 

 

Таблиця 1.12 

Фактична та прогнозна оцінка вікової структури населення в Україні  

у 1990–2050 роках, % 

 Частка вікової групи населення  

у його загальній кількості, % 

До 15 років 15–64 років 65 років і старші 

1990 рік 21,5 66,5 12,0 

2005 рік 14,8 69,2 15,9 

2015 рік 15,1 69,3 15,6 

2050* (прогнозна оцінка) 15,3 60,6 24,1 

Джерело: розраховано та складено автором за [130; 176 
2
]. 

 

Очевидними є три найсуттєвіші наслідки впливу демографічного спаду та 

вікових структурних зрушень у розподілі населення країн Європи.  

По-перше, демографічний чинник зумовить структурні зрушення у 

цільових аудиторіях студентів  споживачів освітніх продуктів на користь 

поступового зростання осіб середнього та старшого віку. Кожна з таких 

категорій має свої специфічні цілі – від перепідготовки та підвищення 

кваліфікації, до потреби у формуванні нових компетентностей внаслідок 

швидкого старіння знань і появи нових технологій. 

По-друге, на підставі демографічних структурних зрушень 

відбуватиметься активний розвиток університетів “третього віку” (або срібних 

університетів) як нових інституцій в архітектурі вищої освіти кожної країни. 

Вже сьогодні національні освітні системи усіх регіонів світу активно 

дискутують про зростаючі потреби та можливості срібних університетів і 

технології навчання для осіб старших вікових груп. За період 2005-2015 років 

рівень охоплення вищою освітою дорослого населення віком 25-64 роки зріс у 

країнах з розвинутою економікою з 25,6 % до 34,5 % (рис. 1.13). Лідерами за 

цим показником серед країн – членів ОЕСР у 2015 році були Канада (46 %), 

Ізраїль (43 %), США (39 %), Японія (40 %), Фінляндія (35 %) [401]. 

                                                 
2
 Обрано варіант демографічного прогнозу “високий-високий-високий” за відповідними 

компонентами очікуваних рівнів народжуваності, смертності та сальдо міграції. 
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Рис. 1.13. Середня частка осіб з вищою освітою у країнах-членах ОЕСР у 

2005 та 2015 роках, %  
Джерело: побудовано за виданням [401, c. 43]. 

 

По-третє, зменшення попиту на традиційну дипломовану вищу освіту 

серед молоді зумовить посилення внутрішньої та міжнародної конкуренції 

серед ЗВО споживачів освітніх продуктів “традиційного” студентського віку. 

Тенденція демографічного старіння населення країн-членів ЄС за рахунок 

високого рівня життя та соціальних стандартів супроводжується наростаючою 

динамікою міграційного припливу до цих країн. Позитивне міграційне сальдо, 

особливо серед молодших вікових груп, не лише виступає чинником зростання 

кількості населення країн з розвинутою економікою, а й позитивно впливає на 

“омолодження” його вікової структури. 

Протилежну ситуацію маємо в Україні. На фоні незначного позитивного 

сальдо міграції відбувається масштабна міграція молоді та населення 

середнього працездатного віку населення, що позначається на процесах 

народжуваності. Як зазначають автори Комплексного демографічного пронозу 

України на період до 2050 року [130], на відміну від країн Євросоюзу, в Україні 

(як і в Польщі та Росії) триватиме скорочення кількості мешканців і 

демографічне старіння населення. Одним із інструментів компенсації 

негативного впливу зазначеного чинника експерти називають проведення чіткої 

демографічної політики на різних рівнях, зокрема, включення до державної 

практики рекомендацій Концепції та Стратегії демографічного розвитку 

України. 
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Другим не менш важливим глобальним чинником, який визначає 

динаміку трансформацій у національних системах вищої освіти, є асиметрія 

соціально-економічного розвитку країн і регіонів світу. Результати 

міжнародного оцінювання рівня людського розвитку за економічною 

складовою та відповідним індикатором – валовим національним доходом на 

одного жителя, вказують на те, що співвідношення крайніх значень цього 

індикатора становить майже 132 до 1, досягнувши найвищого значення у 2015 

році у Сінгапурі (76628 доларів на особу) і найнижчого –у Центральній 

Африканській Республіці (581 доларів на особу). Основні складові індексу 

людського розвитку у деяких країнах світу, у тому числі сусідів України, 

наведено у таблиці 1.13.  

 

Таблиця 1.13 

Окремі складові Індексу людського розвитку 

(Human Development Index, HDI) у деяких країнах світу у 2015 році 

 Середня очікувана 

тривалість життя 

при народженні, 

років 

Середня 

очікувана 

кількість років 

навчання, років 

Валовий 

національний 

дохід на одну 

особу, дол. США 

Норвегія (найвищий ІЛР) 81,6 17,5 64992 

Словаччина 76,3 15,1 25845 

Польща 77,4 15,5 23177 

Угорщина 75,2 15,4 22916 

Білорусь 71,3 15,7 16676 

Російська Федерація 70,1 14,7 22352 

Румунія 74,7 14,2 18108 

Україна 71,0 15,1 8178 

Молдова 71,6 11,9 5223 

Нігер (найнижчий ІЛР) 61,4 5,4 908 

Примітка. Для порівняння обрано країни з найвищим і найнижчим рівнем ІЛР, 

Україну та країни, з якими вона межує. 

Джерело: складено автором  за [447]. 

 

Незважаючи на відносно високі показники за рівнем освіченості 

населення, для України характерними є одні з найнижчих серед європейських 

країн макроекономічні показники доходів у розрахунку на одного жителя. 

Валовий національний дохід у 2014 році з урахуванням паритету купівельної 
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спроможності становив на одного жителя України 8,178 доларів, що є одним із 

найнижчих значень не лише серед європейських країн, але країн – колишніх 

республік Радянського Союзу, з якими Україна має спільні кордони і 

традиційно тісні взаємозв‟язки. 

Нерівномірність розвитку країн і макрорегіонів зумовлює формування 

різних соціально-антропологічних проектів та “освітніх ареалів” у світі. Кожен 

із них має свої стратегічні завдання у галузі вищої освіти. За прогнозними 

оцінками ООН та висновками науковців [91, c. 7-9] “на фоні міжцивілізаційної 

конкуренції відбувається формування “освітніх ареалів”, в основі яких є 

близькість мов і культур”. Найбільш потужними освітніми ареалами В. Єфімов 

та А. Лаптєва називають англо-західний, китайський, іспано-латино-

американський та арабо-ісламський. У кожному з цих ареалів, на думку 

згаданих авторів, будуть формуватися країни-лідери, що експортують послуги 

вищої освіти. 

У країнах Організації економічного співробітництва та розвитку вже 

сьогодні формуються системи освіти, які забезпечують довгострокові 

соціально-економічні та технологічні переваги в умовах постіндустріальних 

переходів. Їх системи освіти орієнтуються на управлінські та інноваційно-

технологічні види діяльності і за рахунок високого рівня економічних доходів 

забезпечують можливість концентрації інтелектуального капіталу найвищої 

якості. 

Неминучим наслідком нерівномірності людського розвитку стає 

активізація міграційних процесів, серед яких за останні десятиліття найбільш 

активними в країнах ОЕСР є гуманітарний та вільний рух людських ресурсів. 

За даними спеціальних досліджень, проведених у 2015 році у країнах ОЕСР, 

міжнародні студенти складали в середньому 8% усіх осіб, які навчалися у 

секторі професійної та вищої освіти (tertiary education). Ця частка є вищою 

серед студентів магістерських програм (13%) та докторантури (22%). 55% 

міжнародних студентів навчаються для здобуття докторського ступеня у галузі 

інженерії та either science [455, c. 14-15]. 
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Отже, на глобальній карті вищої освіти країни з розвинутою економікою 

та високим рівнем людського розвитку формують глобальний 

“інтелектуальний” насос, спрямовуючи потоки освітньої міграції до країн-

лідерів у сфері забезпечення вищої якості життя. 

Вплив економічних чинників перебуває у тісному взаємозв‟язку з іншими 

– демографічними, соціокультурними, політичними. Підвищення доступності 

вищої освіти зумовило її масовий характер, проте загострило проблему 

дефіциту бюджетних ресурсів її фінансування. Як наслідок – у більшості країн 

світу фінансування вищої освіти поступово перестає буде лише державним 

завданням і переходить у сферу ініціативи та відповідальності бізнесу, 

громадських організацій та кожної людини. Фінансовим інструментом 

вирішення цих проблем стає кредитування освіти. У той час, як економічні 

сектори виробляють наукомісткі товари, вища освіта як особливий економічний 

вид діяльності відіграє важливу роль у сприянні виробництву і 

розповсюдженню знань. Поряд з обмеженим характером бюджетних ресурсів, 

що обумовлює приватні та корпоративні інвестиції в освіту, потужним 

економічним чинником стають динамічні потреби ринкової економіки в 

різноманітних інноваціях. 

Третій чинник глобального характеру впливу на розвиток систем вищої 

освіти пов‟язаний з технологічними змінами та інноваціями в усіх сферах 

суспільного життя. Традиційно глобальний вплив технологічних змін на 

суспільний розвиток виявляється у використанні нових матеріалів, джерел 

енергії, машин, новій організації праці та її спеціалізації, змінах у системі 

транспортування та комунікації, активному впровадженні наукових ідей у 

різних сферах життєдіяльності людини. У XXI столітті технологічними 

чинниками нових перетворень, експерти визнають “нанотехнології, 

нейробіологію, 3D-друк, мобільні мережі, соціальні медіа, інтернет речей, 

використання великої бази даних (Big data) для прийняття рішень, зростання 

обчислювальних можливостей комп‟ютерів та безпрецедентну взаємодію між 

усіма цими напрямами” [84; 148]. 
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Швидкість, розмах і системний характер, з якими відбуваються сучасні 

технологічні зміни в усіх сферах діяльності, дали підстави засновнику 

Всесвітнього економічного форуму, швейцарському економісту К. Швабу у 

книзі “The Fourth Industrial Revolution” [472] назвати ці процеси четвертою 

промисловою революцією. Якщо драйвером першої став паровий двигун, 

забезпечивши механізацію виробництва, рушієм наступної – електроенергія, що 

дала можливість забезпечити масовий характер цього виробництва, третьої – 

електроніка та інформаційні технології, які зумовили автоматизацію 

виробничих та інших процесів, то проявами четвертої промислової революції 

стає поєднання технологій та стирання меж між фізичною, цифровою та 

біологічною сферами життя людини. 

У відповідь на безпрецедентні можливості та виклики, пов‟язані з новими 

технологіями, Євросоюз у межах стратегії “Європа-2020” реалізує сім основних 

стратегічних завдань для створення високотехнологічної цифрової економіки 

21 століття. У рамках однієї з флагманських ініціатив Digital agenda for Europe 

[366], передбачається створення єдиного цифрового ринку; розвиток 

функціональної сумісності та стандартів у галузі електронних інформаційно-

комунікаційних технологій; залучення найкращих дослідників у галузь 

інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ); підвищення рівня 

комп‟ютерної грамотності та застосування електронних ресурсів серед 

населення; використання ІКТ для вирішення соціальних проблем. 

Фундаментальний і глобальний характер нових технологій означає їх 

вплив на усі країни світу, економічний, соціокультурний та інші контексти 

суспільного розвитку. За висновками експертів основні впливи нових 

технологічних перетворень на розвиток економіки пов‟язані з індивідуальними 

потребами споживачів, продуктами, що базуються на обробці великих масивів 

даних, електронною комерцією, новими операційними моделями. В результаті 

найбільші вигоди від таких революційних перетворень отримують носії 

інтелектуального та фінансового капіталу: висококваліфіковані і здатні до 

безперервного навчання працівники, винахідники, акціонери та інвестори. 
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Попит на нові знання, їх реалізація у технологічних та інших інноваціях 

підвищує потребу у фахівцях, здатних не лише продукувати такі інновації, але 

ефективно їх використовувати. У зв‟язку з цим, у спеціальній доповіді 

Європейської комісії “Переосмислення освіти: інвестування в навички для 

кращих соціально-економічних результатів” йдеться про збільшення частки 

робочих місць в країнах ЄС, що потребують вищої освіти з 20% у 2010 році до 

34% у 2020 році [525].  

Виконуючи функцію продукування нових знань, їх поширення та 

комерціалізації, сучасні інститути вищої освіти самі опинилися перед 

величезними можливостями та новими викликами, які зумовлені 

використанням Інтернет-технологій, засобів мобільного зв‟язку, соціальних 

мереж, робототехніки та інших технологій сучасного навчання. 

У проекті попередньої Доповіді щодо визнання кваліфікацій у вищій 

освіті йдеться про те, що останньою найбільш резонансною подією у розвитку 

технологій надання послуг у вищій освіті стало створення Масових відкритих 

онлайн-курсів (Massive open online course, MOOC), які відрізняються від 

традиційних університетських програм наявністю відкритого доступу через 

Інтернет для всіх бажаючих. За рахунок широкого доступу, модульності та 

можливості масштабування МВОК стали одним із чинників демократизації у 

вищій освіті. За прогнозами європейських експертів у найближчі десять років 

на електронне навчання припадатиме не менше 30% усіх форматів вищої 

освіти. Така тенденція посилить актуальність завдань розробки механізмів 

визнання транскордонної освіти, здобутої з використанням нових форматів 

навчання, суттєво вплине на процеси адміністративного управління у вищій 

освіті [395]. 

Одним із результатів найсучасніших і довготривалих (протягом 14 років) 

щорічних досліджень у зазначеній проблематиці є спеціальний звіт, 

підготовлений американськими компаніями New Media Consortium та 

EDUCAUSE Learning Initiative (ELI) у рамках спеціального освітнього проекту 

[469]. На глобальному рівні 58 експертів, які представляють 46 університетів та 
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інші інституції ВО з 15 країн світу, визначають ключові тенденції, проблеми і 

найважливіші досягнення впровадження освітніх технологій у контексті їх 

можливого впливу на довго-, середньо- та короткотермінові завдання 

діяльності ЗВО. 

Цікавим з позиції подальшого аналізу та запровадження в освітню 

практику є класифікація нових технологій, які використовують або в 

майбутньому можуть бути використані для навчання і досліджень у вищій 

освіті. Керівники експертної групи New Media Consortium (NMK) виокремили 

сім основних категорій технологічних нововведень: споживчі технології, 

цифрові стратегії, Інтернет-навчання, технології навчання, технології 

соціальних мереж, технології візуалізації, проривні технології. 

Серед визначених категорій до тих нововведень, які дозволяють у 

найближчій перспективі удосконалити викладацьку діяльність, навчання та 

наукові дослідження у вищій освіті, автори глобального звіту називають 

навчання з використанням особистих мобільних пристроїв (категорія “цифрові 

стратегії”), аналітику навчального процесу (наприклад, створення 

індивідуальних профілів студентів) і адаптивне навчання (категорія “технології 

навчання”). 

У середньостроковій перспективі (від двох до трьох років) на 

глобальному рівні експерти прогнозують масове використання технологій 

доповненої та віртуальної реальності (категорія “технології візуалізації”) і 

творчих просторів формату Makerspace (типу творчих майстерень) для 

стимулювання активного навчання та створення власних продуктів і послуг в 

умовах сприятливого робочого середовища. 

Програмування емоцій (категорія “проривні технології”) та робототехніка 

(“споживчі технології”) – це ті види технологій, які визначатимуть глобальну 

динаміку розвитку вищої освіти у найближчі 4-5 років. Очікується, що до 2020 

року кількість роботів у світі становитиме чотири мільйони і неминуче вплине 

на економічну ситуацію та бізнес-моделі у світі. Сьогодні продовжується 

полеміка про загрози різкого зменшення робочих місць у промисловості у 

зв‟язку з поширенням автономних, дешевих і безпечних роботів. Одночасно 
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користь використання робототехніки у медицині і медичних ЗВО, а також у 

галузі інженерії об‟єктивно вказує на ефективність сучасних технологій у 

вирішенні проблем навчання та інших суспільно важливих завдань. 

Основні тенденції та проблеми впровадження нових технологій у вищу 

освіту, які впливатимуть у найближчій перспективі на її технологічну складову 

конкурентоспроможності, систематизовано у таблиці 1.14. 

 

Таблиця 1.14 

Основні тенденції, проблеми та досягнення в реалізації нових  

освітніх технологій у галузі вищої освіти 
 

Основні тенденції, які 
прискорюють впровадження 

нових технологій 

Основні проблеми, які 
ускладнюють впровадження 

нових технологій 

Технологічні досягнення за 
терміном впровадження 

Короткострокові: 
• Підвищена увага до 
кількісної оцінки освітнього 
процесу 
• Активніше використання 
змішаного/комбінованого 
навчання 

Проблеми з відомими 
способами вирішення: 

• Поєднання формального 
і неформального навчання 
• Підвищення цифрової 
грамотності 

Найближчі рік-два: 
• Навчання з 
використанням особистих 
мобільних пристроїв 
• Аналітика навчального 
процесу і адаптивне 
навчання 

Середньострокові: 
• Перепланування 
навчальних аудиторій 
• Перехід на глибинний 
підхід у навчанні 

Складні проблеми з 
відсутніми способами 

вирішення: 
• Конкуруючі моделі 
освіти 
• Персоналізація навчання 

Від двох до трьох років: 
• Доповнена і 
віртуальна реальність 
• Творчі простори 
формату Makerspace 

Довгострокові: 

• Удосконалення культури 

інновацій 

• Переосмислення методів 

роботи освітніх установ 

Складні проблеми з нечіткою 

постановкою: 

• Досягнення балансу між 

життям в реальному світі і 

життям в мережі Інтернет 

• Збереження 

релевантності освіти 

Від чотирьох до п’яти 

років: 

• Програмування емоцій 

• Робототехніка 

Джерело: складено автором за [469]. 

 

В умовах швидкого та глобального розвитку нових технологій Україна, за 

висновками міжнародних аналітиків, має реальні підстави опинитися серед 

країн, які виступають драйверами нових суспільних трансформацій та 

технологічними лідерами. Такі можливості пов‟язують із людським 

потенціалом, який має Україна на ринку STEM-робочої сили та відповідних 
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компетентносте й у галузі науки (S – Science), технологій (T – Тechnology), 

інженерії (Е-engineering), математики (М – Mathematics). 

За середньорічною кількістю випускників інженерних спеціальностей у 

світі Україна посідає восьме місце, а за їх чисельністю у розрахунку на одного 

жителя країна піднімається ще на дві позиції вгору. За показником кількості 

випускників ЗВО у галузі STEM-компетенцій в розрахунку на одного жителя у 

Центральній та Східній Європі Україна випереджає Чехію, Естонію, Латвію, 

Литву, Словаччину та Словенію [502].  

Аналізуючи рівень залучення населення України у сферу здобуття 

третинної освіти (Tertiary Education), потенціал робочої сили та її частку на 

ринку STEM-робочої сили, міжнародні експерти стверджують, що українська 

економіка у разі зменшення ризиків існуючої корупції, захисту прав 

інтелектуальної власності і подолання тривалого спаду зможе забезпечити на 

світовому ринку експорт технологій на рівні 200 мільярдів доларів США. Саме 

такий показник збалансовує її позиції у світовому експорті технологій з 

відповідними рейтингами на ринку STEM-робочої сили (табл. 1.15). 

 

           Таблиця 1.15 

Позиції окремих країн світу на ринку STEM labor force  

та в експорті технологій у 2016 році 

Країна 
Місце країни на ринку 

STEM-робочої сили 

Річний обсяг експорту технологій, 

мільярдів дол. США 

Південна Корея 7 268,61 

Україна 8 7,76 (275 – прогнозна оцінка) 

Франція 9 227,79 

Джерело: [502]. 

 

Посідаючи шосту позицію в рейтингу STEM-skills і ставлячи перед собою 

цілі технологічного прориву, Україна, за прогнозними оцінками аналітиків, 

може забезпечити собі аналогічні позиції за експортом технологій, піднявши 

цей показник з 70-позиції на рівні 170,54 доларів на особу до рівня 275 

мільярдів (200 мільярдів в експорті товарів та 75 мільярдів в експорті ІКТ) 
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загального експорту технологій, що еквівалентно 5995,1 доларів на одну особу. 

В умовах високої динаміки технологічних змін вкрай важливим є 

використовувати потенціал вищої освіти та науки України не лише у підготовці 

фахівців для високотехнологічної економіки, а й розробці та комерційній 

реалізації нових технологічних інновацій та програмних продуктів як для 

експорту, так і вітчизняного використання. 

Розглянуті вище чинники зовнішнього та внутрішнього щодо СВО 

характеру впливу визначають не лише тенденції її розвитку, але й 

характеризують наявні та перспективні можливості і загрози такого розвитку. У 

таблиці 1.16 систематизовано можливості і загрози для розвитку СВО в Україні 

та світі з урахуванням охарактеризованої низки чинників глобального 

характеру впливу. 

Таблиця 1.16  

Можливості та загрози для розвитку систем вищої освіті у контексті 

впливу глобальних зовнішніх і внутрішніх чинників 

Чинники Можливості Загрози 

Демографічні 

Зростання попиту на ВО у 

формі окремих навчальних курсів, 

тренінгів короткого циклу серед 

дорослого населення 

Зменшення попиту на ВО у формі 

програм для здобуття повної вищої 

освіти у зв‟язку зі зменшенням частки 

молоді 

Соціально-

економічні 

Збільшення попиту на ВО з боку 

мігрантів для СВО країн і регіонів 

– реципієнтів з вищим рівнем 

безпеки, економічного розвитку 

та туристичної привабливості 

Відтік потенційних споживачів СВО 

з країн і регіонів – донорів людських 

ресурсів з нижчим рівнем безпеки, 

економічного розвитку в результаті 

різних форм міграції 

Зростання конкуренції на РОП у 

результаті розвитку корпоративних 

університетів, створених на базі 

приватних компаній 

Технологічні 

Зростання доступності ВО для її 

споживачів з різним рівнем 

доходів за рахунок он-лайн 

навчання 

Підвищення якості ВО  

розширення можливостей вибору 

електронних освітніх продуктів і 

технологій навчання 

Зростання конкуренції на РОП у 

результаті розвитку неформальних 

провайдерів ВО, віртуальних 

університетів, різних форм он-лайн 

навчання 

Скорочення чисельності зайнятих у 

ЗВО 
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Закінчення табл. 1.16 

Політичні 

Підвищення якості ВО за 

рахунок процесів 

інтернаціоналізації, розвитку 

різних форм співробітництва 

(транскордонного, 

міжрегіонального, міжнародного) 

Зниження попиту на ВО у країнах і 

регіонах, де відбуваються військові 

конфлікти, обмеження свободи та 

можливостей для академічної 

мобільності 

Джерело: авторська розробка. 

Відповідно до теорії конкурентоспроможності, систематизовані у таблиці 

1.16 можливості і загрози зовнішнього і внутрішнього середовища СВО, а 

також її сильні та слабкі сторони визначають конкурентні переваги систем 

вищої освіти. Ідентифікація таких переваг та їх ефективна реалізація в умовах 

асиметрії соціально-економічного розвитку потребує врахування національних, 

регіональних і локальних особливостей розвитку. Йдеться, насамперед про те, 

що розробка та реалізація стратегій зростання конкурентоспроможності СВО та 

кожного з її провайдерів має враховувати тенденції, умови та стратегії розвитку 

країн і регіонів діяльності провайдерів вищої освіти. Водночас, як показує 

аналіз міжнародних і європейських документів щодо стратегічного розвитку 

систем вищої освіти, якість, соціальна відповідальність та економічна 

ефективність використання ресурсів є визначальними ознаками 

конкурентоспроможності СВО у будь-якій країні світу. 

 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

У розділі охарактеризовано еволюцію вищої освіти, її функцій та 

інституційних моделей розвитку, обґрунтовано чинники трансформації 

національних СВО, розвинуто поняттєвий апарат дослідження систем 

управління конкурентоспроможністю вищої освіти,. запропоновано  

міждисциплінарний підхід як методологічну основу підвищення ефективності 

управління вищою освітою, розроблено концептуальну модель інституційного 
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аналізу в управлінні конкурентоспроможністю СВО. Результатами дослідження 

дали змогу сформулювати такі висновки. 

1. Обґрунтовано, що вища освіта є особливим видом економічної 

діяльності, що обумовлено, по-перше, реалізацією СВО як загальносуспільних 

(соціокультурних, економічних, політичних),  так і особливих (навчання, 

наукові дослідження, служіння суспільству) функцій, по-друге, впливом на 

СВО як об‟єкту управління інститутів державного регулювання з однієї 

сторони (ліцензування і акредитація ЗВО, атестація працівників, державне 

замовлення тощо) та ірраціональними моделями поведінки індивідів на ринку 

освітніх послуг з іншої. З огляду на такі особливості концепція 

інституціоналізму, яка фокусує увагу на ролі формальних і неформальних 

інститутів в економіці та поведінці її учасників, а також міждисциплінарний 

підхід, що передбачає застосування комплексу методів прийняття рішень в 

управлінні використовується як теоретико-методологічна основа  дослідження.   

2. На підставі аналізу еволюції розвитку вищої освіти виокремлено три 

основні типи інституційних моделей її розвитку: 1) середньовічний університет 

з домінуванням релігійного світогляду, інститутів церкви і духовної влади; 2) 

університет Гумбольдта, концепція якого базувалася на академічній свободі та 

появі другої – дослідницької функції ВО; 3) мультиуніверситет та Університет-

підприємство, які реалізують ширше коло функцій і орієнтовані на 

комерціалізацію нових знань. З‟ясовано, що в основі класифікації 

інституційних моделей розвитку вищої освіти використовують три основні 

виміри 1) оцінювання вартості/цінності знань з позиції їхньої корисності для 

реалізації індивідуальних, організаційних і суспільних інтересів; 2) роль 

комерціалізації знань, а відтак – інноваційної активності у вищій освіті; 3) 

взаємодія вищої освіти з органами державної влади, місцевими громадами, 

бізнесом у вирішенні актуальних проблем локального, галузевого, 

національного та глобального масштабу. 

3. З позицій міждисциплінарного підходу сформульовано визначення  

вищої освіти як системи взаємопов‟язаних формальних і неформальних 
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інститутів, які забезпечують досягнення цілей особистісного і суспільного 

розвитку за рахунок трансляції загальнолюдських цінностей, знань і 

компетентностей, їх виробництва, нагромадження і капіталізації, а також 

визначають інтелектуальний потенціал і конкурентоспроможність усіх сфер 

суспільного життя.   

Систематизовано і проаналізовано комплекс внутрішніх і зовнішніх щодо 

розвитку вищої освіти України цілей в управлінні конкурентоспроможністю, 

визначених, зокрема, у Глобальних цілях сталого розвитку, в Інчхонській 

декларації, прийнятій на Всесвітньому форумі з питань освіти, Стратегії 

сталого України, проекті Стратегії реформування вищої освіти України. 

Обґрунтовано висновок, що головними критеріями забезпечення 

конкурентоспроможності СВО України в умовах інтеграції в глобальний 

простір вищої освіти і науки є якість, соціальна відповідальність і економічна 

ефективність. 

4. У роботі сформульовано визначення конкурентоспроможності СВО як 

потенційної  і реальної здатності її провайдерів створювати продукти, що 

забезпечують переваги у формуванні людського, соціального та 

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. За таких умов конкурентоспроможність СВО 

можна представити як функцію трьох її основних змінних: якості, соціальної 

відповідальності та економічної ефективності. У національному, регіональному 

та глобальному масштабах КС СВО передбачає наявність стратегії, політики 

інститутів, які здатні забезпечувати процеси ефективного формування, 

використання та нагромадження інтелектуального капіталу. Головна мета та 

предмет інституційного аналізу в управлінні конкурентоспроможності вищої 

освіти – визначення резервів для її підвищення з урахуванням інтересів різних 

груп стейкхолдерів, потенціалу і результатів діяльності провайдерів СВО, а 

також рівнів її функціонування – локального/інституційного, регіонального і 
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національного. З огляду на різноманітність чинників впливу, які зазнає вища 

освіта у своїй трансформації, її конкурентоспроможність важливо досліджувати 

у постійному взаємозв‟язку з КС національної економіки країни, а також КС 

провайдерів ВО та їхніх продуктів як головних інституційних складових 

освітньої системи.. 

5. Дослідження вищої освіти як відкритої динамічної системи 

передбачає виокремлення комплексу внутрішніх і зовнішніх чинників Їх 

системна ідентифікація дає змогу не лише пояснити  поточний стан, але й 

тенденції і перспективи розвитку вищої освіти. Вплив демографічних чинників 

виявляється в скороченні частки молоді в країнах Європи, а відтак – зменшенні 

попиту на освітні продукти серед населення традиційного «студентського» 

віку. Соціально-економічні чинники пов‟язані з асиметрією показників якості 

життя і активними процесами міграції, глобальною конкуренцією за 

талановитих студентів і дослідників. Технологічні чинники з ознаками 

четвертої промислової революції зумовлюють диверсифікацію методів 

навчання, розвиток різних видів неформальної освіти і, як наслідок, – 

демократизацію вищої освіти, ризики зменшення кількості ЗВО як традиційних 

провайдерів вищої освіти. Врахування зазначених чинників є однією з вихідних 

умов управління конкурентоспроможністю вищої освіти. 

Основні положення і результати дослідження, сформульовані у пeршому 

роздiлi дисертації, опублiковaно у нaукових прaцях aвторa [48; 50; 54; 56; 211; 

212; 481; 526]. 
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РОЗДІЛ 2. МЕТОДОЛОГІЯ АНАЛІЗУ ТА МОНІТОРИНГУ 

ЯКОСТІ І СОЦІАЛЬНОЇ  ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УПРАВЛІННІ   

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

2.1. Якість вищої освіти в управлінні конкурентоспроможністю, 

методологічні підходи до її аналізу 

 

Розвиток глобальної економіки знань підвищує актуальність проблем, які 

пов‟язані з підготовкою фахівців, здатних генерувати інноваційні ідеї, 

забезпечувати якість і безпеку суспільного розвитку.  

У глобальному індексі конкурентоспроможності (The Global 

Competitiveness Report – Звіт про глобальну конкурентоспроможність) вища 

освіта та професійна підготовка відіграє роль підсилювача продуктивності з 

акцентом на якість освітньої системи. Водночас у комплексі показників, які 

характеризують систему вищої освіти України, помітні значні диспропорції у 

рівні охоплення нею населення та якісними показниками розвитку. Наприклад, 

за рівнем зарахування до ЗВО Україна протягом останніх років потрапляє до 

першої двадцятки зі 138 країн світу. Проте за міжнародними оцінками якості 

освітньої системи у 2016/2017 році Україна посідала 56-те місце, якості шкіл 

менеджменту – 93-тє [549, с. 355; 550, с. 351]. Динаміку оцінок якості вищої 

освіти в Україні як складових (“підсилювачів продуктивності”) Глобального 

індексу конкурентоспроможності ілюструє табл. 2.1. 

Масовий характер вищої освіти, а також процеси її інтернаціоналізації 

загострюють актуальність проблем, які пов‟язані з забезпеченням її якості, не 

лише на національному, а й глобальному рівні. У попередній доповіді 

ЮНЕСКО щодо підготовки глобальної конвенції про визнання кваліфікацій 

вищої освіти [395, c. 7-8] йдеться про те, що збільшення кількості студентів і 

ЗВО безпосередньо впливає на якість освіти. Ще один чинник, але непрямого 

впливу на якість вищої освіти, – процеси інтернаціоналізації.  
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Таблиця 2.1  

Якість вищої освіти в Україні як складова Глобального індексу 

конкурентоспроможності у 2010-2017 роках 

 Роки 

2010–

2011 

2011–

2012 

2012–

2013 

2013–

2014 

2014–

2015 

2015–

2016 

2016–

2017 

Загальне місце в рейтингу за 

індексом глобальної 

конкурентоспроможності 

89 82 73 84 76 79 85 

Стан вищої та професійної 

освіти (загалом) 
46 51 47 43 40 34 33 

Охоплення вищою освітою 8 7 10 10 13 14 11 

Якість системи освіти (загалом) 56 62 70 79 72 54 56 

Якість освіти з менеджменту та 

бізнесу 
108 116 117 115 88 87 93 

Якість математичної і 

природничої освіти 
42 36 34 28 30 38 27 

Кількість країн, які брали 

участь у побудові індексу 
139 142 144 148 144 140 138 

Джерело: складено автором за [549; 550]. 

 

Транскордонна освіта на основі програм подвійних дипломів передбачає 

визнання результатів навчання у ЗВО-партнерах, а відповідно – підвищення 

їхньої відповідальності за якість освітніх продуктів. Саме тому, поряд із 

активізацією діяльності на національному рівні з підвищення якості, зокрема, 

запровадження національних рамок кваліфікацій, компетентнісного підходу до 

розробки освітніх програм, зусилля з забезпечення якості набувають 

інтернаціонального характеру. 

Підтвердження цієї тенденції – європейський проект Тюнінг (Tuning 

educational structures in Europe, TUNIING), Стандарти і рекомендації щодо 

забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (Standards and 

Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area, ESG), 

ухвалені міністрами, що відповідають за освіту в європейських країнах [538].  

Зазначені міжнародні документи, а також національне законодавство 

України про вищу освіту (ст. 16 Закону України “Про вищу освіту” [235, ст. 16] 
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передбачають формування та постійне удосконалення якості СВО за рахунок 

трьох основних підсистем: 

1) внутрішнього забезпечення якості, тобто періодичний моніторинг на 

рівні провайдера ВО якості освітніх програм, успішності здобувачів вищої 

освіти, забезпечення підвищення кваліфікації персоналу ЗВО, дотримання 

принципів доброчесності, забезпеченість ресурсами, доступність інформації 

про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації; 

2) зовнішнього забезпечення якості, зокрема, доступне і зрозуміле 

звітування, оприлюднення критеріїв прийняття рішень щодо стандартів і 

рекомендацій забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти, 

наявність системи проведення процедур зовнішнього забезпечення якості 

зовнішніми акредитаційними агентствами; 

3) забезпечення незалежної діяльності Національного агентства з 

забезпечення якості вищої освіти та незалежних установ оцінювання. 

Важливими інституційними кроками на шляху до формування єдиної 

системи забезпечення якості вищої освіти в ЄПВО стало ухвалення Стандартів і 

рекомендацій щодо забезпечення якості; розвиток незалежних акредитаційних 

агентств із забезпечення якості; формування європейського реєстру 

акредитаційних агентств та включення до нього відповідно до визначених 

критеріїв національних структур; право ЗВО самостійно обирати з реєстру 

агентство для зовнішнього оцінювання якості відповідно до власних моделей 

розвитку; ухвалення уповноваженими державними органами рішення про 

ліцензування ЗВО й обсягів його фінансування на підставі результатів 

зовнішньої оцінки акредитованим агентством. 

Отже, постановка і вирішення завдань, які пов‟язані з забезпеченням 

якості вищої освіти на національному, регіональному і міжнародному рівнях, 

передбачає наявність відповідного інституційного середовища й орієнтується 

на урахування різних груп внутрішніх і зовнішніх стейкхолдерів вищої освіти. 

У філософському пізнанні реальності якість і кількість головними 

категоріями, за допомогою яких характеризують об‟єкти у сфері їхнього буття. 
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В логіці Аристотеля якість виступає категорією, за допомогою якої 

характеризують міру відмінності об‟єктів один від одного, їх змістовні 

властивості та спосіб функціонування. 

Як комплексне поняття якість виступає головним об‟єктом вивчення у 

кваліметрії – науці про методи вимірювання якості об‟єктів різної природи. У 

зазначеній галузі знань виокремлюють теорію якості, теорію оцінювання якості 

та теорію управління якістю [90, c. 1017]. 

Глобалізація економіки та інших сфер суспільного життя активізувала 

процеси розробки міжнародних підходів до розуміння якості у різних галузях 

діяльності. Відповідно до міжнародних і національних стандартів [83; 516; 519] 

якість – це сукупність певних характеристик продукту, які визначають його 

здатність задовольняти заявлені або передбачувані потреби (цілі, вимоги, 

норми/стандарти). Стандарти передбачають використання взаємопов‟язаних 

рівнів аналізу якості продуктів, процесів та їхніх результатів, які мають подібне 

функціональне призначення. 

Якість у статистичному розумінні є складною ознакою об‟єкта, що може 

бути кількісно виміряна комплексом показників з урахуванням потреб і вимог 

суб‟єкта аналізу. У загальному менеджменті якості (TQM – Total Quality 

Management) йдеться про постійне й одночасне удосконалення трьох 

складових: 1) якості продукції; 2) якості організації процесів; 3) рівня 

кваліфікації персоналу. 

Головний інструмент аналізу як функції управління якістю – міжнародні 

стандарти. Робота Міжнародної організації зі стандартизації (International 

Organization for Standardization, ISO) з упорядкування термінології у сфері 

якості завершилась виданням стандарту ISO 9001:2015. В ISO 9001 визначено 

такі універсальні принципи управління якістю (рис. 2.1). 
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Рис. 2.1. Принципи системного управління якістю  

Джерело: побудовано за  [519]. 

 

Наведені на рис. 2.1. принципи використовують у подальшому 

вимірюванні й аналізі якості будь-якого об‟єкта чи системи, у тім числі СВО на 

різних ієрархічних рівнях її функціонування. Наприклад, на їхній основі 

побудована система управління якістю в Івано-Франківському національному 

технічному університеті нафти і газу (ІФНТУНГ), яка сертифікована 

Національним органом України з сертифікації (система сертифікації 

УкрСЕПРО). Як зазначено у витязі зі стандарту ІФНТУНГ “Організування, 

керування та якість Настанови щодо якості” “головною метою системи 

управління якістю є гарантування якості усіх видів діяльності ЗВО, 

забезпечення стабільного виконання вимог стандартів освіти, органів 

ліцензування і акредитації” [248]. 

Процеси реформування національних освітніх систем початку XX 

століття, які ґрунтувались на усвідомленні визначальної ролі освіти та її якості 

у формуванні людського капіталу, активізували наукові дослідження та 

практичні рішення у галузі аналізу якості вищої освіти. У табл. 2.2 

систематизовано основні підходи до розуміння поняття якості вищої освіти у 

міжнародних і національних наукових документах, програмах і стандартах. 

ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ 

Quality management principles 

1. Орієнтація 

на споживача 

Customer focus 

2. Лідерство 

 

Leadership 

3. Залучення 

працівників 

Engagement of people 

4. Процесний 

підхід 

Process approach 

5. Безперервне 

удосконалення 

Improvement 

6. Прийняття рішень на 

підставі фактів 

Evidence-based decision 

making 

7. Менеджмент 

взаємовідносин 

Relationship management 
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Таблиця 2.2  

Міжнародні та національні підходи до розуміння поняття 

 “якість вищої освіти”  

Автор, джерело Визначення, критерії та підходи до оцінювання 

ЮНЕСКО, програмний 

документ “Реформа та 

розвиток вищої освіти” 

[267, c. 35-36], 

Міжнародний проект 

UNESCO-CEPES 

“Системні і стратегічні 

індикатори 

моніторингу вищої 

освіти у ХХІ столітті” 

[542] 

Якість ВО – багатовимірна концепція, яка охоплює всі 

основні функції та різновиди діяльності ЗВО, спрямовані на 

забезпечення випускникові можливостей швидко й ефективно 

розпочати трудову діяльність в інтересах суспільства, 

працедавця та задля власної користі. 

Критерії вимірювання якості ВО: 

– задоволення споживачів (студентів, батьків, інших 

стейкхолдерів) 

– успішність на ринку праці 

–  відповідність цілям (стандартам, вимогам 

акредитаційних органів) з акцентом на результати діяльності. 

Європейська асоціація 

забезпечення якості 

вищої освіти, 

Стандарти і 

рекомендації щодо 

забезпечення якості 

[538, c. 6-7] 

Якість ВО – результат взаємодії між викладачами, 

студентами та інституційним навчальним середовищем. 

 

У процесі забезпечення якості має бути визначене таке 

навчальне середовище, в якому зміст програм, навчальні 

можливості та матеріально-технічні засоби відповідають 

поставленій меті 

Закон України “Про 

вищу освіту” 

[235, ст. 1] 

Якість ВО – відповідність результатів навчання вимогам,які 

встановлені законодавством, стандартами та/або договором про 

надання освітніх послуг. 

Якість освітньої діяльності – рівень організації освітнього 

процесу у ЗВО, що відповідає стандартам вищої освіти, 

забезпечує здобуття особами якісної вищої освіти та сприяє 

створенню нових знань 

Енциклопедія освіти 

[90, c. 1016] 

Якість ВО – комплексна характеристика, яка відображає 

діапазон і рівень освітніх послуг, які надає система освіти 

відповідно до інтересів особи, суспільства і держави. 

Якість ВО – системна категорія, яка охоплює поняття “якість 

навчання” і “якість підготовки”. Якість навчання –передбачає 

певний рівень кваліфікації викладачів, стан матеріальної та 

лабораторної бази, якість науково-методичної літератури, 

навчальних програм, професорських і студентських практик та 

ін. Якість підготовки – спроможність майбутнього фахівця 

відповідати вимогам галузі практичної діяльності, до якої він 

готується у ЗВО 

Джерело: складено автором. 

 

У рекомендаціях Комітету Міністрів Ради Європи щодо суспільної 

відповідальності за вищу освіту і науку зазначено, що вища освіта покликана 

забезпечувати реалізацію різноманітних цілей: підготовку до сталої зайнятості, 
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до активного громадянства в умовах демократичного суспільства; підтримку 

особистісного розвитку, створення широкої бази передових знань і 

стимулювання інновацій [266]. 

Отже, орієнтуючись на різні пріоритети, стейкхолдери ВО можуть 

оцінювати її якість на підставі різних критеріїв. Проте базовим підходом до 

оцінювання якості ВО на міжнародному та національному рівнях є 

компетентнісний підхід, який передбачає відповідність набутих знань, умінь і 

навичок цілям особистісного і суспільного розвитку. 

Європейська асоціація університетів, досліджуючи у рамках спеціального 

проекту концепції і культури якості (Quality Culture Project) у вищій освіті, 

пропонує перелік різних підходів до визначення поняття якості вищої освіти з 

акцентом на такі характеристики: відповідність очікуваним цілям, відсутність 

помилок, здатність задовольняти потреби споживачів тощо [517, c. 9]. 

Про те, що немає консенсусу у розумінні поняття “якість вищої освіти”, 

стверджують також американські дослідники, пропонуючи концептуальну 

модель аналізу якості ВО та відповідну множину індикаторів [530, c. 8]. Така 

модель передбачає можливість використання чотирьох різних підходів до 

аналізу якості ВО з позиції: 

1) досягнення поставлених цілей (Purposeful) і відповідності стандартам, 

які визначили регулюючі чи акредитаційні органи; 

2) досконалості/винятковості (Exceptional); за критеріями репутації, 

престижності, позицій у різноманітних рейтингах; 

3) трансформативності (Transformative): позитивних змін у когнітивних 

характеристиках студентів, особистісних і професійних досягненнях; 

4) оптимального використання ресурсів (Accountable), відсутності 

порушень у вимогах, які визначені різними групами стейкхолдерів до якості 

освіти. 

Узагальнюючи підходи до визначення й оцінювання якості вищої освіти, 

можемо дійти таких висновків: 
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Якість вищої освіти є комплексною характеристикою, яка враховує 

існування різних ієрархічних та інституційних рівнів функціонування систем 

вищої освіти: ВО як сукупності набутих компетентностей особи; ВО як галузі 

освіти та суспільної життєдіяльності; ВО як результату діяльності освітніх 

провайдерів. 

Головним об‟єктом аналізу якості вищої освіти стають набуті 

компетентності (знання, навики та вміння). Водночас якість таких 

компетентностей розглядають як результат функціонування локальних, 

регіональних, національних СВО, зокрема, якості процесів реалізації ними 

основних функцій (навчання, наукові дослідження, послуги громадськості), 

ресурсного забезпечення та системи менеджменту. 

Головними критеріями інституційного аналізу якості ВО є відповідність 

очікуваним цілям, потребам, визначеним стандартам різних груп стейкхолдерів 

ВО, а також задоволеність різних категорій споживачів (студентів, працедавців, 

суспільства загалом) освітніх продуктів їхніми характеристиками. 

У порівняльному аналізі якості національних СВО важливим є 

врахування культурологічних особливостей розуміння якості різними 

національними освітніми провайдерами та іншими інституціями у вищій освіті. 

Бажання менеджменту у галузі вищої освіти поступово переходити від 

контролю якості (обліку, звітності, аналізу і регулювання) до зростання 

автономії та довіри обумовило розвиток нового напряму – культури якості. 

Європейська Асоціація університетів (European University Association, EAU) 

розглядає культуру якості як складову (субкультуру) організаційної культури 

ЗВО, виокремлюючи в ній структурні/управлінські та культурні/психологічні 

елементи [517, c. 10]. 

Структурна/управлінська складова культури якості (“hard” aspects) 

передбачає формування менеджменту якості, побудову й удосконалення 

відповідних стратегій і процесів. Психологічна/культурна складова (“soft” 

aspects) ґрунтується на цінностях, переконаннях, дотриманні високих 

стандартів якості у вищій освіті. Лідерство та комунікації з персоналом 
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дослідники культури якості вищої освіти, зокрема, автори публікації 

“Розплутування культури якості: практичний огляд” [377, c. 39] вважають 

головними драйверами її розвитку. 

В Україні проблеми якості вищої освіти на національному та 

регіональному рівнях є предметом дослідженнях таких авторів: В. Бахрушин, 

О. Горбань [11], Т. Добко [82; 268], І. Золотарьова, С. Калашнікова [268],  

В. Кремень, Г. Клімова [123], В. Луговий [146; 268], Н. Морзе, А. Кочарян, 

Є. Смірнова-Трибульська [491], О. Цюк [354] та ін. 

Низку вітчизняних і зарубіжних публікацій присвячено підходам до 

вимірювання якості вищої освіти не лише у побудові рейтингових оцінок ЗВО, 

а й показникам, які характеризують готовність випускника до роботи в сучасній 

економіці. Цим питанням присвячено праці таких авторів: В. Бахрушин та О. 

Горбань [11], Н. Морзе, А. Кочарян та Є. Смірнова-Трибульська [491], О. Цюк 

[354], Є. Пітухін, М. Насадкін [223]. На необхідності урахування пріоритетів 

для ЗВО  підвищення статусу у рейтингах конкурентоспроможності чи рівня 

працевлаштування випускників як індикатора якості ВО звертає увагу 

президент Асоціації у галузі стратегій вищої освіти (Higher Education Strategy 

Associates, HESA) А. Ашер [116]. 

На особливу увагу, на нашу думку, заслуговують дослідження якості 

вищої освіти, здійснені у межах міжнародного проекту «Національна система 

забезпечення якості і взаємної довіри в системі вищої освіти – TRUST». 

Зазначений проект реалізовувався в Україні протягом 2011–2015 років у рамках 

програми Європейського Союзу з модернізації вищої освіти Темпус [183]. Його 

головна мета – підтримати реформування українських ЗВО завдяки 

впровадженню системи, яка передбачає використання мультиконтекстного 

підходу, розробку кожним ЗВО власної стратегії з забезпечення якості, 

оцінювання якості освіти та ранжування ЗВО. 

Результатом реалізації міжнародного проекту TRUST із забезпечення 

якості ВО в Україні став аналіз кращих європейських практик у досліджуваній 

галузі. Йдеться про “засадничі спостереження в системі забезпечення якості” 
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[82] європейських країн: культуру якості, мотивацію щодо її забезпечення, 

особливу увагу до якості наукових досліджень (“від індексу цитувань до peer 

review”), взаємодію з основними стейхолдерами, інтернаціоналізацію як 

особливий інструмент забезпечення якості в умовах глобалізації. 

У рамках згаданого вище Проекту його українські учасники 

запропоновували Концепцію забезпечення якості вищої освіти, основою якої є 

культура громадського контролю у відповідній галузі [134]. Важливим 

практичним результатом проекту “Національна система забезпечення якості і 

взаємної довіри в системі вищої освіти (TRUST)” став запуск в Україні 

медійних проектів: Національного порталу з забезпечення якості вищої освіти і 

двох практичних посібників “Імператив якості: вчимося цінувати і оцінювати 

вищу освіту” [108] і “Від контролю до культури якості” [27]. Автори 

зазначених видань – представники менеджменту, викладачі і дослідники вищої 

освіти в Україні намагаються відповісти на два головні запитання: “Що 

потрібно робити для забезпечення якості вищої освіти в Україні?” та “Як це 

робити?” в українських реаліях. 

Серед основних кроків на шляху до розвитку культури якості вищої 

освіти міжнародні та українські експерти називають створення за допомогою 

сучасних інформаційних технологій спеціальної платформи для прямого 

зв‟язку між суспільством і освітою, яка би забезпечила [134]: 

– доступ громадськості до інформації про існуючу систему освіти, її 

учасників і відповідні процеси; 

– посилення громадського впливу та контролю за правдивістю 

інформації про систему освіти за допомогою соціальних механізмів перевірки 

та контролю; 

– можливість отримати об‟єктивні аналітичні висновки й оцінки у 

вигляді статистик, рейтингів тощо на основі первинної інформації про систему 

освіти. 

Як зазначив учасник проекту TRUST В. Терзіян, національний Web-

портал із забезпечення якості вищої освіти може реалізовувати функції 

“соціального барометра академічної якості” [544]. Водночас складність 

системного вирішення проблем вимірювання й аналізу якості зумовлена 
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певними об‟єктивними розбіжностями у її розумінні різними стейкхолдерами 

вищої освіти.  

Розбіжності у розумінні якості вищої освіти, а відтак – її основних 

критеріїв обумовлюють актуальність для реалізації аналітичних функцій 

управління вищою освітою завдань чіткого визначення та узгодження 

показників оцінювання якості різними групами її стейкхолдерів. Одночасно 

європейські експерти – виконавці проекту Тюнінг – вважають, що у підсумку 

відповідальними за розробку, підтримку та підвищення якості вищої освіти є 

насамперед університети, їх співробітники та студенти. Якщо викладацький 

склад і студенти не зацікавлені в підвищення якості, зовнішні стейкхолдери чи 

агенти матимуть змогу лише зафіксувати наявність проблеми, але вони не 

можуть створювати і впроваджувати якісні програми [518]. 

Для національної системи вищої освіти актуальним завданням є 

обґрунтування комплексу показників-індикаторів, які забезпечують 

функціонування передбаченої законом України “Про вищу освіту” внутрішньої 

і зовнішньої підсистем управління якістю. Практична реалізація комплексу 

таких показників передбачає проведення внутрішнього та зовнішнього 

моніторингу якості, результати якого можуть використовувати суб‟єкти 

прийняття рішень на різних рівнях для підвищення конкурентоспроможності у 

вищій освіті. Глобальна мета такого моніторингу – виявити чинники, які 

впливають на рівень розвитку людського, соціального й інтелектуального 

капіталу, що формується за допомогою інститутів вищої освіти. 

Відповідно до згаданих вище принципів менеджменту якості, 

розроблених Міжнародною організацією зі стандартизації (ISO) [516; 519], 

створено окремий розділ стандарту ISO 9001 “Вимір, аналіз та вдосконалення”, 

в якому зазначається, що організація має визначати, планувати та виконувати 

дії з вимірювання і моніторингу якості. Об‟єктами з вимірювання мають стати: 

1) задоволеність споживача/замовника; 

2) процеси діяльності (їхні основні характеристики: ресурси, технології, 

тенденції змін); 

3) продукти як результати діяльності (відповідність вимогам); 

4) постачальники. 



138 

 

Враховуючи міжнародні принципи менеджменту якості, особливості 

структури СВО, необхідності збалансування у ній інтересів різних груп 

стейкхолдерів, у табл. 2.3 подано логіко-структурну схему показників аналізу 

якості у вищій освіті. 

Таблиця 2.3  

Логіко-структурна схема побудови системи показників аналізу якості  

в управлінні конкурентоспроможністю вищої освіти 

Критерії / об‟єкти аналізу якості 

вищої освіти 

Ієрархічні рівні аналізу якості вищої освіти 

освітній 

продукт 

освітній 

провайдер 

регіональна 

СВО 

національна 

СВО 

Задоволеність споживачів 

(студенти, випускники, 

працедавці тощо) 

    

Якість інституційного 

середовища (інституцій, норма-

тивно-правової бази, ресурсів і 

процесів діяльності) 

    

Якість результатів діяльності     

Якість постачальників 

(абітурієнти, вчителі, заклади 

середньої освіти тощо) 

    

Джерело: складено автором. 

 

Особливості кожного з поданих у табл. 2.3 об‟єктів аналізу якості 

зумовлюють використання: 

– як суб‟єктивних оцінок, які ґрунтуються на результатах спеціальних 

соціологічних обстежень споживачів освітніх продуктів, і статистичних та 

адміністративних даних щодо якості освіти, передбачених наявними системами 

обліку та звітності ЗВО, державних та інших зовнішніх агенцій у галузі 

оцінювання якості освіти (зокрема, Українського центру оцінювання якості 

освіти, Міністерства освіти і науки України, Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти тощо); 

– прямих і непрямих оцінок якості, наприклад, рівня 

працевлаштування випускників за фахом як прямої оцінки якості надання 

освітніх послуг ЗВО регіону та рівня інноваційної активності підприємств у 

регіоні як непрямої оцінки якості регіональної СВО; 
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– показників, які характеризують відповідність існуючих значень 

показників функціонування в освітній діяльності визначеним національним, 

європейським і міжнародним нормативам чи стандартам якості у вищій освіті. 

На підставі наведеної нижче логіко-структурної схеми (табл. 2.4) та 

особливостей аналізу якості на різних ієрархічних рівнях функціонування 

вищої освіти у табл. 2.4 запропоновано перелік показників, які характеризують 

якість ВО на двох базових рівнях аналізу: освітній продукт/програма та її 

провайдер – ЗВО. 

У теперішній час моніторинг якості освітніх програм/ЗВО за окремими 

показниками, наведеними у табл. 2.4, проводять під час процедур: 

− внутрішнього аналізу результатів освітньої, наукової та інших видів 

діяльності ЗВО та звітування до центральних виконавчих органів у галузі 

освіти і науки (в Україні – Міністерства освіти і науки); 

− поточного та підсумкового контролю знань студентів, державної 

атестації на завершальному етапі навчального процесу; 

− атестації науково-педагогічних працівників, їхнього конкурсного 

відбору до ЗВО; 

− акредитації ЗВО, їхніх освітніх програм, спеціальностей, які 

періодично виконують уповноважені за реалізацію державної політики 

забезпечення якості ВО акредитаційні агентства країни (в Україні – створене у 

2014 році Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти); 

− зовнішнього оцінювання освітньої програми/ЗВО недержавними, 

наприклад, міжнародними чи національними професійними об‟єднаннями; 

− побудови міжнародних і національних рейтингів конкуренто-

спроможності ЗВО і національних СВО, в яких показникам якості процесів і 

результатів діяльності відведено найбільшу вагу; 

− зовнішнього незалежного оцінювання випускників шкіл і конкурсного 

відбору до ЗВО. 
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Таблиця 2.4 

 Індикатори/показники аналізу якості вищої освіти на рівні освітніх 

продуктів-програм (ОП) та їх провайдерів - ЗВО 

Об‟єкт аналізу Показники аналізу 

Задоволеність 

споживача/замовника 

(студенти, працедавці) 

– Рівень задоволення студентів якістю ОП/ЗВО 

– Рівень задоволення випускників здобутим фахом/ЗВО 

– Рівень задоволення працедавців якістю підготовки випускників 

ОП/ЗВО 

Якість інституційного 

середовища 

((інституцій, 

стратегічної та 

нормативно-правової 

бази, ресурсів і 

процесів діяльності 

(фінансування, 

матеріально-технічна 

база, інформаційні 

технології)) 

− Наявність задекларованої у відповідних документах (на рівні 

ЗВО) стратегії, політики та процедур забезпечення якості вищої 

освіти 

− Наявність структурних підрозділів/інститутів, які 

безпосередньо відповідають за моніторинг якості ОП/ЗВО 

− Кількість зафіксованих випадків порушень доброчесності за 

ОП/ЗВО 

– Кількість кандидатів і докторів наук у розрахунку на 100 

студентів за ОП/ЗВО 

− Частка НПП за ОП/ЗВО, які беруть участь у міжнародних 

освітніх і наукових проектах, програмах академічної мобільності 

− Середній вік НПП за ОП/ЗВО 

– Кількість і частка студентів за ОП/ЗВО, які беруть участь у 

програмах академічної мобільності 

– Коефіцієнт зносу активів ЗВО 

– Кількість одиниць комп‟ютерної техніки у розрахунку на 100 

студентів за ОП/ЗВО 

– Використання сучасних технологій в розробці та поширенні 

ОП 

Результати діяльності 

– Рівень працевлаштування випускників ОП/ЗВО за фахом 

– Кількість і частка студентів – переможців міжнародних і 

національних освітніх і наукових конкурсів за ОП/ЗВО 

– Середня успішність студентів ОП/ЗВО 

– Частка відрахованих студентів за ОП/ЗВО 

– Кількість і частка іноземних студентів за ОП/ЗВО 

– Частка студентів, які беруть участь у програмах міжнародної 

кредитної мобільності 

– Кількість наукових публікацій у виданнях, що індексуються в 

МНБД, у розрахунку на одного НПП 

– H-index для ЗВО у Scopus,  Web of Science  

– Кількість запатентованих наукових розробок НПП за ОП/ЗВО 

– Кількість отриманих національних і міжнародних премій у 

галузі освіти і науки за ОПП/ЗВО 

– Позиція ОП/ЗВО у внутрішніх (ЗВО), регіональних, 

національних і міжнародних рейтингах 

Постачальники 

(абітурієнти) 

– Середній/медіанний бал документа про освіту абітурієнтів 

ОП/ЗВО 

– Середній/медіанний конкурсний бал абітурієнта ОП/ЗВО 

– Частка абітурієнтів ОП/ЗВО із середнім конкурсним балом 180 

і вище 

Джерело: складено автором. 
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У чинних системах державної статистичної звітності ЗВО практично 

немає показників, які дають змогу виконати порівняльний аналіз їхньої 

діяльності за індикаторами публікаційної активності науково-педагогічних 

працівників, рівня їхньої участі у виконанні національних і міжнародних 

проектів, договорах на комерційній основі, академічної мобільності студентів, 

викладачів і дослідників ЗВО, технічного стану активів ЗВО, їхнього 

фінансового забезпечення. 

Відсутні на регіональному і національному рівнях та несистемні – на 

рівні ЗВО є процедури моніторингу працевлаштування випускників як 

головною критерію якості функціонування СВО, а відтак – її 

конкурентоспроможності. Зазначені недоліки обумовлюють актуальність 

системного підходу та активних практичних дій щодо створення сучасних 

інформаційно-аналітичних систем управління якістю вищої освіти на різних 

рівнях її функціонування. 

Якість освітніх програм, діяльність ЗВО з їхньої розробки та реалізації 

безпосередньо впливає на якість і конкурентоспроможність регіональної та 

національної систем вищої освіти. У зв‟язку з цим погоджуємося з тезою 

В. Бахрушина та О. Горбаня про доцільність побудови ієрархічної системи 

показників, яка б забезпечувала можливість аналізу якості ВО не лише на рівні 

ЗВО та його продуктів, а й на загальнодержавному, регіональному та 

галузевому рівнях [11]. 

Зважаючи на взаємозв‟язок якості процесів і результатів діяльності ЗВО, 

інших освітніх провайдерів з системами управління якістю вищого рівня, 

важливо визначити перелік індикаторів, які характеризують якість систем ВО 

на регіональному та національному рівнях (табл. 2.5). 

Очевидно, що у побудові моніторингових систем аналізу якості вищої 

освіти важливе значення має кожна зі складових системи ВО (освітні програми 

та інші продукти, інституційне, у тому числі ресурсне забезпечення їх розробки 

й удосконалення тощо.) Проте, як зазначають українські дослідники якості 

вищої освіти І. Бабін [8, c. 10], Г. Клімова [123, c. 207] у національних СВО 
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простежується зміщення уваги від моніторингу «входів» до моніторингу якості 

«виходів» освітньої діяльності. У зв‟язку з цим одним із найважливіших 

критеріїв якості СВО стають результати освіти: набуті компетентності, 

здатність їх реалізувати для успішного працевлаштування, особистісного та 

професійного розвитку. 

Таблиця 2.5  

Індикатори/показники аналізу якості СВО на національному  

та регіональному рівнях 

Об‟єкт аналізу Показники аналізу 

Задоволеність 

споживача/ 

замовника 

 

– Рівень задоволення студентів якістю ВО у регіоні/країні 

– Рівень задоволення випускників ЗВО регіону/країни здобутим 

фахом 

– Рівень задоволення працедавців якістю підготовки випускників 

ЗВО у регіоні/країні 

Якість 

інституційного 

середовища  

− Наявність задекларованої у відповідних документах (на рівні 

регіону, країни) стратегії, політики та процедур забезпечення 

якості у вищій освіті 

− Наявність структурних підрозділів/інститутів в органах державної 

виконавчої влади (їх регіональних управлінь), які безпосередньо 

відповідають за моніторинг якості вищої освіти на рівні регіону, 

країни 

− Кількість зафіксованих випадків порушень доброчесності у СВО 

регіону/країни 

– Кількість кандидатів і докторів наук у розрахунку на 100 студентів 

у регіоні/країні 

− Частка НПП у регіоні/країні, які беруть участь у міжнародних 

освітніх і наукових проектах, програмах академічної мобільності 

− Середній вік НПП у ЗВО регіону, країни 

– Кількість і частка студентів ЗВО регіону, країни, які беруть участь 

у програмах академічної мобільності 

– Коефіцієнт зносу активів ЗВО у регіоні, країні 

– Кількість одиниць комп‟ютерної техніки у розрахунку на 100 

студентів ЗВО регіону, країни 

– Використання сучасних технологій у ЗВО регіону/країни 

Результати 

діяльності  

– Рівень працевлаштування випускників ЗВО регіону/країни (загалом 

і за фахом) 

– Частка студентів ЗВО регіону/країни – переможців міжнародних і 

національних освітніх і наукових конкурсів 

– Кількість публікацій з міжнародною індексацією у розрахунку на 

одного НПП у ЗВО регіону/країни 

– Кількість запатентованих розробок у розрахунку на одного НПП у 

ЗВО регіону/країни 

– Частка отриманих національних і міжнародних премій у галузі 

освіти і науки НПП у ЗВО регіону/країни 

– Середній рейтинг ЗВО регіону у національних рейтингах ЗВО 

– Кількість і частка ЗВО регіону/країни у міжнародних рейтингах 

ЗВО 
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Закінчення табл. 2.5 

Об‟єкт аналізу Показники аналізу 

Результати 

діяльності  

– Частка іноземних студентів у ЗВО регіону/країни 

– Рейтинг країни в Індексі глобальної конкурентоспроможності 

(розділ “Стан і якість вищої і професійної освіти) 

– Частка інноваційної продукції в обсягах реалізованої продукції 

країни/регіону 

– Рівень інноваційної активності підприємств регіону/країни 

– Рейтинг країни у Глобальному інноваційному індексі 

Постачальники 

(абітурієнти) 

– Середній/медіанний бал документа про освіту абітурієнтів ЗВО 

регіону/країни 

– Середній/медіанний конкурсний бал абітурієнтів ЗВО 

регіону/країни 

– Частка учасників ЗНО в регіоні/країні, які не «подолали» 

пороговий бал ЗНО 

–  Частка абітурієнтів до ЗВО регіону/країни з конкурсним балом 

180 і вище 

Джерело: складено автором. 

 

Моніторинг якості вищої освіти передбачає не лише формування 

комплексу показників оцінки та аналізу, а й застосування надійних 

інструментів їх вимірювання, достовірних джерел інформації та зацікавлених 

сторін, здатних забезпечити реалізацію ефективних інформаційно-аналітичних 

систем управління якістю вищої освіти на різних рівнях її функціонування. У 

цьому контексті корисним, на нашу думку, є використання принципу закритого 

кола («Close the lоop») у моніторингу якості вищої освіти в Університеті 

Едінбургу (Шотландія, Великобританія). Суть принципу полягає у моніторингу 

тих індикаторів якості, щодо яких обов‟язковим в подальшому є прийняття  

управлінських рішень щодо розвитку культури якості [28, с. 10-11]. 

У таблиці 2.6 систематизовано основні напрями, методологічні і 

методичні підходи до аналізу якості вищої освіти, визначені відповідно до 

принципів менеджменту якості, методології аналізу складних об‟єктів та систем 

вищої освіти як одного з таких об‟єктів. 

Реалізація запропонованих у табл. 2.6 методів передбачає наявність та 

актуалізацію різних типів інформаційно-статистичних та аналітичних баз даних 

і метаданих щодо основних індикаторів якості ВО. Функціонування таких баз 
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на різних ієрархічних рівнях є, на нашу думку, головною умовою ухвалення 

ефективних управлінських рішень у забезпеченні якості системи вищої освіти. 

 

Таблиця 2.6  

Об’єкти, завдання та методологічні підходи до аналізу  

якості систем вищої освіти  

Об‟єкт і завдання 

оцінки та аналізу 
Методологічні та методичні підходи й інструменти 

Задоволеність 

споживачів освітніх 

продуктів 

– Соціологічні опитування, анкетування студентів, 

викладачів, дослідників, працедавців, випускників 

– Фокус-групи, глибинні інтерв‟ю з різними групами 

стейкхолдерів СВО 

Якість 

інституційного 

середовища СВО, 

процесів і результатів 

діяльності ЗВО 

– Вивчення та системний аналіз нормативно-правової бази, 

стратегічних та інших документів (національний, регіональний, 

інституційний рівень) з питань якості ВО 

– Аналіз адміністративних та інших даних про порушення 

академічної доброчесності у СВО 

– Економіко-статистичний аналіз стану та ефективності 

використання ресурсного потенціалу СВО, сучасних 

інформаційних технологій 

– Інструменти описової статистики: характеристики 

розподілу студентів за успішністю, показники варіації, 

концентрації та локалізації тощо 

– Аналіз прогностичної валідності успішності студентів на 

проміжному та підсумковому етапах оцінювання знань 

– Побудова та аналіз міжнародних, національних рейтингів 

ЗВО, внутрішніх рейтингів ОП, кафедр за критеріями якості 

Визначення основних 

чинників підвищення 

якості СВО 

– Якісний і кількісний аналіз постачальників СВО – рівня 

підготовки абітурієнтів, їх попиту на ЗВО та ОП 

– Графічні методи: діаграми Паретто, причинно-наслідкові 

діаграми Ісікави 

– Методи аналізу взаємозв‟язків кількісних та якісних 

параметрів якості, які характеризують ресурси, результати  і 

менеджмент вищої освіти 

– SWOT-аналіз для розробки стратегій розвитку систем 

управління якістю у вищій освіті 

Визначення зони 

ризиків у процесах 

управління якістю 

вищої освіти 

– Евристичні методи (експертні опитування) в обґрунтуванні 

зон ризику в менеджменті якості ВО 

– Побудова контрольних карт якості для аналізу навчальних 

досягнень і виявлення курсів, які виходять із “зони 

статистичного контролю якості” 

– Моделювання і прогнозування попиту і пропозиції на 

ринку праці та ринку освітніх послуг 

Джерело: складено автором. 
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Підсумовуючи викладене, маємо підстави стверджувати, що у сучасній 

теорії та практиці економіки та управління СВО не існує єдиного 

загальноприйнятого визначення поняття якості ВО. Міжнародні та національні 

агенції у галузі освіти, науки та культури визнають якість багатовимірною 

концепцією і одним із визначальних критеріїв аналізу конкурентоспроможності 

усіх сфер діяльності у вищій освіті. 

Вивчення міжнародних і національних підходів до вимірювання та 

аналізу якості у ВО свідчить про те, що їхніми основними індикаторами є 

відповідність набутих компетентностей визначеним вимогам, а також 

задоволеність різних категорій споживачів характеристиками освітніх 

продуктів. 

Складність проблеми якості на різних рівнях функціонування систем 

вищої освіти засвідчує те, 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 ЗВО. 

В авторському дослідженні на підставі принципів системного управління 

якістю, вимог щодо об‟єктів вимірювання якості, а також різних груп 

стейкхолдерів ВО визначено основні групи показників аналізу якості ВО на 

різних інституційних рівнях: освітній продукт/програма, освітній 

провайдер/ЗВО, регіональна та національна система ВО. 

Кожний із показників оцінки та аналізу якості ВО має різну вагомість для 

окремих груп стейкхолдерів ВО. У зв‟язку з цим запропонований перелік 

показників аналізу якості ВО може бути використаний: 

− як “множина можливих індикаторів” для формулювання різних типів 

управлінських задач вибору кращих освітніх продуктів, ЗВО, інших об‟єктів за 

критеріями якості; 
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− для розробки інформаційно-аналітичної бази даних щодо якості СВО 

як окремої системи та підсистеми/тематичного розділу у базі даних аналізу 

конкурентоспроможності СВО; 

− для виявлення сильних і слабких сторін, можливостей і загроз у 

стратегічному аналізі СВО за індикаторами якості й обґрунтування напрямів 

підвищення на різних ієрархічних рівнях функціонування СВО. 

 

 

 

2.2. Методики міжнародних, національних та інституційних систем 

моніторингу якості вищої освіти 

 

Світова практика має достатньо прикладів міжнародних  

і національних моніторингових систем оцінки та аналізу якості вищої освіти. 

На міжнародному рівні якість освіти та вищої освіти зокрема як об‟єкта 

порівняльної оцінки та аналізу, виступає у низці інтегральних показників 

соціально-економічного, інноваційного розвитку та глобальної 

конкурентоспроможності країни. Головні міжнародні інституції, які 

враховують якісні та кількісні параметри національних систем освіти у 

порівняльному аналізі рівня людського розвитку та конкурентоспроможності 

країн, такі: 

Організація Об‟єднаних націй (The United Nations), яка у рамках 

програми розвитку ООН – ПРООН щорічно публікує звіт про людський 

розвиток (Human Development Report), його основні складові та індикатори 

сталого розвитку за країнами світу з урахуванням додаткових індикаторів 

сприйняття добробуту, серед яких – рівень задоволення якістю освіти; 

Всесвітній економічний форум (The World Economic Forum, WEF) – 

міжнародна неурядова організація, яка проводить щорічну оцінку та аналіз 

глобальної конкурентоспроможності країн (The Global Competitiveness Report 
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2016–2017) з урахуванням освіти та професійної підготовки як чинника – 

підсилювача продуктивності національної економіки; 

Організація економічного розвитку та співробітництва (Organisation for 

Economic Cooperation and Development, OECD) – міжнародна організація, яка 

об‟єднує країни з високим рівнем доходів громадян, Iндексу людського 

розвитку і здійснює щорічний моніторинг кількісних і якісних показників 

системи середньої, післясередньої (не вищої) та вищої освіти (OECD Indicators 

of Education Systems, INES). 

У табл. 2.7 систематизовано основні характеристики міжнародних 

обстежень, в яких якість системи освіти, у тім числі вищої, виступає одним із 

чинників добробуту населення, соціально-економічного розвитку та 

конкурентоспроможності країни. 

Таблиця 2.7 

Міжнародні обстеження та інтегральні оцінки розвитку країни 

 з урахуванням індикаторів якості освітніх систем 

Назва дослідження,  

цільові індикатори 

Організація, яка 

проводить обстеження; 

типи даних для аналізу 

Особливості та складові 

оцінки та аналізу 

Дослідження людського 

розвитку в країнах світу. 

Цільовий індикатор –

інтегральна оцінка людського 

розвитку та його компонентів 

(Human Development Index and its 

components). 

Результати щорічно 

публікують у спеціальному звіті 

(Human Development Report) 

[450, c. 250-253]  

– Програма розвитку 

ООН – ПРООН  

– Статистичні дані про 

соціально-економічний 

розвиток країн світу 

(тривалість життя і 

навчання, макроеко-

номічні показники) 

– Соціологічні дані за 

результатами опитування 

населення (The Gallup 

World Poll question) 

Якість освіти оцінюють у 

додаткових індикаторах 

людського розвитку 

(Supplementary indicators:  

Perceptions of well-being) 

за часткою населення, 

задоволеного якістю 

освіти (Satisfaction with 

education quality, %) 

Дослідження глобальної 

конкурентоспроможності країн 

світу. Цільовий індикатор – 

Індекс глобальної конкуренто-

спроможності (The Global 

Competitiveness Index – GCI), 

визначає рейтинг країни за 

рівнем КС на основі 12 груп 

показників. 

Результати щорічно 

публікують у звіті [The Global 

Competitiveness Report [550] 

– Всесвітній 

економічний форум 

(World Economic Forum) 

– Загальнодоступні 

статистичні дані та 

результати спеціального 

опитування керівників 

компаній  

Вища освіта і професійна 

підготовка – одна з 12 

груп показників в GCI. 

Якість освіти (освітньої 

системи загалом, 

математичної і 

природничої підготовки, 

шкіл бізнесу і 

менеджменту) оцінюють 

керівники провідних 

компаній кожної країни 
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Закінчення табл. 2.7 

Назва дослідження,  

цільові індикатори 

Організація, яка проводить 

обстеження; типи даних 

для аналізу 

Особливості та складові 

оцінки та аналізу 

Спеціальна програма 

ОЕСР з моніторингу 

показників системи освіти 

(OECD Indicators of 

Education Systems (INES)) 

Результати моніторингу 

освітніх систем країн-членів 

ОЕСР щорічно публікують у 

виданні Education at a Glance: 

OECD Indicators [401] 

– Дирекція ОЕСР з 

питань освіти та навичок 

(The OECD Directorate for 

Education and Skills) 

 

– Статистичні та 

адміністративні дані країн-

членів ОЕСР 

Моніторинг містить 

фінансові та нефінансові 

індикатори розвитку різних 

рівнів освіти, їхньої якості та 

ефективності ( з урахуванням 

рівня зайнятості і доходів 

населення), фінансові 

витрати та інвестиції в освіту 

Джерело: cкладено автором. 

 

Подані у табл. 2.7 дослідження дають змогу не лише зовнішньо 

оцінювати якість національних освітніх систем, їх міжнародного порівняння, а 

й аналізувати вплив освіти, її кількісних та якісних індикаторів на показники 

економічного розвитку країни, доходи населення,  рівень зайнятості з 

урахуванням освітніх досягнень. 

У табл. 2.8 наведено результати аналізу динаміки рівня задоволення 

освітою та її якістю як одного з індикаторів індивідуального сприйняття 

добробуту населення в окремих країнах світу. 

Таблиця 2.8  

Рівень задоволення якістю освіти у сприйнятті індивідуального добробуту 

в Україні та деяких країнах світу, % до опитаних респондентів 

 Роки 

2006-2009 2011 2014-2015 
Україна 38 50,1 50 

Білорусь 57 55,4 55 
Молдова 58 53,7 55 

Польща 66 60,8 67 
Російська Федерація 42 38,0 51 

Румунія 58 45,3 64 
Словаччина 53 58,4 66 

Угорщина 60 56,4 55 
Увесь світ (середній рівень)  64,2 65 

Джерело: складено автором за [448, c. 180-181; 449, c. 170-171; 450, c. 250-251]. 
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Оцінку та аналіз кількісних і якісних індикаторів національних освітніх 

систем можна також виконати з використанням бази даних міжнародних і 

національних статистичних організацій, а саме: 

− Міжнародного інституту статистики ЮНЕСКО (The UNESCO 

Institute for Statistics), зокрема, в частині освітньої мобільності, профілів 

національних систем освіти; 

− Статистичного офісу Європейського Союзу (EUROSTAT) – щодо 

рівня зайнятості випускників, які здобули післясередню, у тім числі вищу 

освіту («employment rates of recent graduates») не раніше, ніж за три роки до 

початку обстеження робочої сили (EU: Labour Force Survey) [406]. 

Окремі прямі та непрямі оцінки якості національних і регіональних 

освітніх систем забезпечують показники, передбачені програмами державних 

статистичних обстежень з питань освіти кожної країни. Наприклад, згідно з 

програмою аналітико-статистичних робіт Центральний статистичний офіс 

Польщі щорічно готує видання “Вища освіта та її фінанси” (Higher Education 

Institutions and Their Finances) [543]. Публікація містить детальний опис 

показників діяльності ЗВО з акцентом на академічну мобільність у СВО 

Польщі, її фінансові ресурси та результати діяльності ЗВО як особливих типів 

економічних одиниць. 

З 2012 року Міністерство освіти і науки Російської Федерації запровадило 

щорічний моніторинг ефективності ЗВО за усіма напрямами їхньої діяльності 

[195]. У частині якості СВО моніторинг передбачає оцінку та аналіз: 

− якості прийому до ЗВО, у тім числі за показниками середнього та 

мінімального балу зарахованих на навчання студентів за спеціальностями і 

джерелами фінансування підготовки; 

− кількості освітніх програм, які реалізують іноземними мовами 

(повністю чи частково), спільно з ЗВО інших країн світу, а також передбачають 

здобуття двох дипломів про вищу освіту; 

− кількості студентів, які, здобуваючи вищу освіту, пройшли навчання 

в інших ЗВО країни чи за кордоном; 
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− кількості наукових публікацій працівників, які індексуються у 

міжнародних інформаційно-аналітичних системах наукового цитування, 

виданих у зарубіжних монографіях, а також спільно з іноземними авторами; 

− кількості отриманих ґрантів на проведення наукових досліджень, 

обсягу комерціалізації їхніх результатів; 

− відомостей про кваліфікацію, вік та оплату праці науково-

педагогічних працівників, кількість серед них громадян інших держав; 

− стан матеріально-технічної бази, у тім числі тієї частини, що 

потребує капітального ремонту, кількості спеціальних технічних і програмних 

засобів для навчання (навчальні комп‟ютерні програми з окремих предметів, 

електронні версії навчальних видань, програми тестування тощо). 

До окремої групи аналітичних досліджень з питань якості національних 

освітніх систем можна зачислити побудову міжнародних рейтингів ЗВО. 

Методика побудови більшості з них передбачає врахування якісних індикаторів 

діяльності ЗВО, зокрема, рівня кваліфікації викладачів і дослідників, індекс 

цитування їхніх наукових праць, обсяги навчання іноземних студентів, 

залучення до навчання, викладання та наукових досліджень у ЗВО іноземців, 

результати співпраці з працедавцями задля комерціалізації наукових 

досліджень. Детальний огляд переліку індикаторів у рейтингах міжнародної та 

національної конкурентоспроможності ЗВО наведено у пп. 4.5 дисертації. 

Своєрідною альтернативою міжнародним рейтингам ЗВО в аналізі якості 

вищої освіти став міжнародний проект “Оцінка результатів навчання у вищій 

освіті” (Assessment of Higher Education Learning Outcomes, AHELO). Кінцева 

мета проекту – надати національним урядам, ЗВО і студентам порівняльну 

міжнародну інформацію про результати здобуття вищої освіти і відповідей на 

запитання “що студенти знають і вміють робити ?” Як зазначено на офіційному 

сайті проекту [370], результати міжнародної порівняльної оцінки знань 

студентів дадуть змогу національним урядам оцінити якість людського капіталу 

своєї країни у частині вимог міжнародних стандартів вищої освіти, освітнім 

інституціям – визначити якість своєї діяльності порівняно з ЗВО інших країн, а 
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студентам – порівняти власні освітні досягнення з вимогами міжнародних 

освітніх стандартів. 

Для оцінки принципової можливості реалізації кінцевої мети проекту 

AHELO, зокрема щодо визначення необхідних загальних і професійних 

компетентностей студентів, розробки міжнародних освітніх стандартів (для 

двох пілотних програм “Економіка” та “Цивільне будівництво”) за ініціативою 

ОЕСР протягом 2008-2012 років у 17 країнах світу проведено спеціальне 

пілотне дослідження (feasibility study) [545]. Результати реалізації першого 

етапу проекту виявили низку критичних коментарів з приводу можливості та 

доцільності формування універсальних підходів до вимірювання і порівняння 

знань і навичок студентів, здобутих у різних мовних, культурних та 

інституційних контекстах [381]. Водночас у 2015 році ОЕСР заявила про наміри 

реалізації наступного повномасштабного проекту AHELO (The Main Study), 

який планують завершити у 2020 році з урахуванням результатів і критичних 

зауважень до попередніх етапів міжнародного аналітичного дослідження. 

Подібним у частині формулювання задач із розробки професійних 

стандартів освіти в європейських країнах (пізніше  у країнах Південної та 

Центральної Америки) є започаткований у 2000 році та фінансово підтриманий 

Європейською Комісією проект Тюнінг (Tuning Project). Ідея проекту полягає у 

гармонізації освітніх структур в Європі на підставі методології розробки та 

впровадження освітніх програм, які базуються на спільно визначених 

компетентностях за предметними галузями і циклами навчання. Заразом його 

автори та учасники наголошують на прагненні зберегти різноманіття систем 

європейської освіти й уникати уніфікованості освітніх планів [36, c. 2]. 

Прикладом реалізації проекту Тьюнінг у предметній галузі “Бізнес і 

менеджмент освіта” (“Business and Management Education”) є видання 

“Орієнтири для проектування і запровадження ступеневих програм у бізнесі-

освіті (Reference Points for the Design and Delivery of Degree Programmes in 

Business) [523]. Розробка визначає перелік і рівень важливості загальних і 
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фахових компетентностей у галузі бізнесу з урахуванням думки різних груп 

стейкхолдерів ВО. 

Результати реалізації проекту у частині визначення загальних 

компетентностей у галузі бізнесу (в опитуванні взяли участь випускники –5000 

осіб, працедавці – 950 осіб і науково-педагогічні працівники – 1000 осіб) 

виявили помітні розбіжності щодо пріоритетності загальних компетентностей 

для різних груп респондентів (табл. 2.9). 

Таблиця 2.9 

Top-5 загальних компетентностей фахівців з бізнесу і менеджменту, 

визначені різними групами стейкхолдерів вищої освіти 

 Ранги за групами 

респондентів/стейкхолдерів 

працедавці 

X1 

випускники 

X2 

викладачі, 

X3 

Здатність до навчання 1 2 3 

Здатність до застосування знань на практиці 2 3 5 

Здатність до аналізу і синтезу 3 1 2 

Здатність до адаптації в нових ситуаціях 4 5 7 

Навики міжособистісного спілкування 5 6 14 

Елементарні комп‟ютерні навички 10 4 16 

Здатність генерувати нові ідеї (креативність) 6 9 4 

Базові загальні знання 12 12 1 

Коефіцієнти парної лінійної кореляції рангів 

компететностей, визначених різними 

стейкхолдерами 

r (X1, X2) = 

0,735 

r (X1, X3) = 

0,223 

r (X1, X2) = 

0,735 

r (X2, X3) =-

0,132 

r (X1, X3) 

= 0,223 

r (X2, X3) 

=-0,132 

Джерело: складено і розраховано автором за [523]. 

 

Як свідчать результати кореляції рангів загальних компететностей, 

визначених різними стейкхолдерами ВО, трапляються суттєві розбіжності 

(слабка кореляція) у пріоритетах з погляду випускників і викладачів ЗВО 

(кореляція рангів становить 0,132), працедавців і викладачів ЗВО (кореляція 

рангів – 0,223). 

Аналіз якості на інституційному/локальному рівні (ЗВО, освітня 

програма) у європейських країнах виконують відповідно до Стандартів і 

рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої 
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освіти [538]. Досвід європейських та інших країн світу (Естонія, Нідерланди, 

Польща, Сполучене Королівство, США, Фінляндія, Швеція) у формуванні 

систем зовнішнього оцінювання та аналізу якості ВО на рівні національних 

інституцій детально висвітлено українськими дослідниками в інформаційно-

аналітичному виданні “Розвиток системи забезпечення вищої освіти в Україні”, 

виконаний у рамках проекту ЄC “Національний Еразмус + офіс в Україні”. Як 

зазначено у передмові видання, його мета – “формування у національному 

просторі ВО України нової культури якості на засадах об‟єктивності та 

прозорості, довіри і субсидіарності, партнерства та колегіальної 

відповідальності” [268, c. 2]. 

У потенціалі розвитку СВО європейських країн якість методів 

викладання і навчання (МВН) визначають одним із головних чинників 

удосконалення системи. У спеціальному звіті з питань модернізації ВО, який 

підготувала група експертів високого рівня для Єврокомісії, подано огляд 

найсучасніших практик щодо підтримки якості викладання і навчання і в 

країнах ЄС [433]. Результати досліджень дали змогу визначити 16 основних 

напрямів модернізації європейської СВО через механізми підвищення якості 

змісту викладання і навчання, управління цими процесами на національному та 

локальному рівнях, їхнє належне економічне забезпечення (табл. 2.10). 

Вивчення досвіду європейських країн у галузі розвитку систем 

забезпечення якості вищої освіти дає підстави сформулювати такі висновки: 

Інституційне середовище якості європейських СВО формується 

передовсім  за рахунок її визнання як цінності, яка виступає чинником не лише 

конкурентоспроможності ЗВО, а й людського капіталу розвитку європейського 

суспільства, якості життя населення. 

Формальними інститутами, які забезпечують оцінку та аналіз якості СВО 

на рівні ЗВО, є Стандарти і рекомендації з забезпечення якості в 

Європейському просторі вищої освіти [538], інституційна мережа незалежних 

акредитаційних агентств із забезпечення якості; право ЗВО обирати для 

зовнішньої оцінки якості інституцію з європейського реєстру акредитаційних  
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Таблиця 2.10  

Напрями підвищення якості вищої освіти у країнах ЄС у контексті методів викладання і навчання 

Характеристика напряму Позитивні практики на національному та інституційному рівнях 

Розвиток змісту методів навчання і викладання (МВН) 

Увесь викладацький склад ЗВО до 2020 році має 

отримати сертифіковану педагогічну підготовку 

Міжнародний вимір навчальних програм, міжкультурні 

компетенції та академічна мобільність мають стати 

незмінними компонентами СВО в Європі 

Розвиток навичок використання сучасних технологій – 

головний інструмент підвищення якості МВН 

Згідно з даними дослідження, опублікованого в British Medical Journal 

(Gibson, 2009), основними рисами викладача високої якості (“Es of an exellent 

university teacher) є освіченість; досвід; ентузіазм; легкість  

і ексцентричність. 

Швеція: викладачів заохочують мати “навчальні портфелі” з описом 

власних методів викладання, їхніх успіхів і недоліків 

 

Удосконалення процесів управління якістю навчання та викладання 

ЗВО розробляє та реалізує стратегію підвищення якості 

МВН, забезпечуючи належний паритет з якістю наукових 

досліджень 

ЗВО забезпечують зворотний зв‟язок зі студентами та 

зовнішнім середовищем, систематичний збір даних про 

актуальні проблеми щодо якості МВН 

Якість МВН оцінюють з урахуванням необхідності 

формування підприємницьких навичок у студентів, 

успішності випускників після завершення навчання 

Іспанія: національна агенція з якості та акредитації оцінює  викладачів за 

спеціально розробленою програмою DOCENTIA. Участь добровільна. 

Результати використовують в акредитації викладачів. 

Великобританія: розроблено спеціальні професійні стандарти для МВН 

“UK Professional Standards Framework for teaching and supporting learning in 

HE”. 

Європейська асоціація університетів: проект “Track” для моніторингу 

випускників, рекомендації для ЗВО щодо запровадження та реалізації систем 

моніторингу випускників 

Економічна підтримка діяльності щодо підвищення якості методів викладання і навчання 

Національні уряди формують добре фінансовані рамки 

для підтримки зусиль ЗВО щодо підвищення якості МВН 

Керівники ЗВО та їхні структурні підрозділи повинні 

сприяти додатковому стимулюванню викладачів, які 

сприяють підвищенню якості МВН 

Норвегія: Міністерство освіти і науки надає щорічні премії за кращі 

практики у галузі МВН 

Німеччина: національний план заходів з підвищення якості МВН 

передбачає 2 млрд євро до 2020 року. Уряди земель і приватні донори 

фінансують 10 ЗВО, які систематично працюють у сфері якості МВН, 

викладачі отримують спеціальні премії за передовий досвід у МВН 

(збалансування із системою стимулювання якості наукових досліджень) 

Джерело: складено автором за [433]. 
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агентств (European Quality Assurance Register for Higher Education, EQAR). Саме 

ці інститути гарантують повноту, прозорість і публічний характер оцінки та 

аналізу якості усіх напрямів діяльності ЗВО. 

Механізм підвищення якості СВО в країнах ЄС передбачає: 1) розробку 

освітніх програм у співпраці з працедавцями й інститутами ринку праці, а 

також на підставі використання даних про працевлаштування випускників, 

компетентності на ринку праці та прогнози його розвитку; 2) диверсифікацію 

форм навчання (дистанційна, модульна, змішана тощо), а також навчання 

дорослих протягом усього життя; 3) індивідуалізацію навчання та 

удосконалення методів викладання і досліджень за рахунок використання 

сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, віртуальних платформ 

навчання; 4) безперервного професійного розвитку персоналу ЗВО та його 

фінансового стимулювання; 5) розвитку програм докторського рівня (PhD) 

відповідно до Принципів інноваційної докторської підготовки [541, c. 8-10; 268, 

c. 8]. Особливими чинниками підвищення якості систем вищої освіти країн ЄС, 

а також рівня їх економічних доходів визнано залучення кращих студентів, 

викладачів і дослідників з-за кордону і нові форми транскордонного 

співробітництва. 

Провівши аналіз існуючих практик моніторингу якості національної 

системи ВО України, як однієї з головних передумов її 

конкурентоспроможності, можемо констатувати, що сьогодні такий моніторинг 

не має системного характеру. Незважаючи на той факт, що в Україні існує 

багато державних і недержаних аналітичних центрів, які аналізують якість СВО 

в Україні, у тім числі в рамках міжнародних і європейських проектів, подібні 

аналітичні дослідження, сфокусовані лише на окремі аспекти якості ВО чи 

групи її індикаторів. 

Коротко охарактеризуємо загальнонаціональні дослідження з питань 

якості вищої освіти в Україні, дотримуючись запропонованої у табл. 2.3 

логічної послідовності критеріїв і показників аналізу якості. 
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Рівень задоволення якістю вищої освіти серед студентів – головних 

стейкхолдерів СВО – предмет загальнонаціонального опитування на тему: 

“Вища освіта в Україні: громадська думка студентів”. Обстеження проводили у 

2011 і 2015 роках Фонд “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва та 

компанія “Ukrainian Sociology Service”. У 2015 році опитали 1001 студента у 

ЗВО усіх регіонів України, форм власності і курсів навчання. Як довели 

результати соціологічного дослідження, українські студенти значно підвищили 

вимоги до якості вищої освіти. Якщо у 2011 році частка респондентів, які 

оцінювали якість ВО в Україні як високу, становила 47,5 %, то у 2015 році цей 

показник зменшився до 18 % (рис. 2.2).  
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Рис. 2.2. Оцінка студентами та населенням України  

у 2011, 2014 та 2015 роках якості вищої освіти, % до опитаних респондентів  

Джерело: побудовано за [25]. 

 

Суттєво зросла роль якості ВО в успішному працевлаштуванні. Якщо у 

2011 році на важливість цього чинника у пошуках хорошої роботи вказали 38 % 

українських студентів, то у 2015 році їхня частка збільшилась до 45 %. Найвищі 

оцінки якості своєї освіти поставили студенти юридичних спеціальностей (3,6 

бала). Якість суспільно-гуманітарної та природничої освіти студенти оцінили 

на 3,0 бали (найнижчі оцінки), фінансово-економічної – 3,2, технічної – 3,3 
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бали. Оцінка здобувачів вищої освіти її якості помітно залежить від успішності, 

здебільшого студенти з вищим балом успішності оцінюють якість освіти вище. 

На думку студентів, пріоритетними заходами для поліпшення якості ВО в 

Україні мають стати: подолання корупції і недоброчесності (44 %), 

налагодження співпраці з кращими світовими університетами (43 %), 

підвищення оплати праці викладачів (43 %), стимулювання наукової діяльності 

у ЗВО (41 %), зв‟язок викладання з потребами майбутньої професії (36 %), 

скорочення кількості ЗВО (31 %) [25]. 

Зовнішня оцінка знань випускників працедавцями, рівень їхнього 

задоволення потенційними та новими працівниками – ще один критерій у 

дослідженні якості ВО. Прикладами таких досліджень в Україні є соціологічне 

опитування “Випускники українських ВНЗ очима працедавців” [364], 

загальнонаціональний рейтинг “Компас”, ініційований компанією СКМ 

(“Систем Кепітал Менеджмент”) за методологічної та аналітичної підтримки 

Київського міжнародного інституту соціології (з 2013 року проект не 

реалізують), побудова інформаційно-аналітичними виданнями (наприклад, 

журналом “Фокус”) рейтингів ЗВО на основі опитування менеджерів з 

персоналу відомих компаній [339]. 

Емпіричні факти щодо важливих навичок, якими мають володіти 

працівники для досягнення успіху на ринку праці України, є головними 

результатами дослідження “Навички для сучасної України” (Skills for a Modern 

Ukraine), яке протягом 2012-2016 років проводили експерти Світового банку 

(World Bank). На підставі аналізу вимог до персоналу, зазначених у вакансіях 

на кадрових Інтернет порталах (2015 рік), вибіркових обстежень 

домогосподарств (2012 рік) і працедавців (2014 рік, STEP, Навички на шляху до 

зайнятості та продуктивності) у чотирьох секторах економіки 

(агровиробництво, агропереробка, відновлювальна енергетика, інформаційні 

технології), а також даних кореляційного аналізу взаємозв‟язку рівня навичок і 

успішності на ринку праці (2016) робоча група експертів Світового банку 
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визначила основний набір навичок, який найбільше цінують працедавці в 

Україні (табл. 2.11). 

Таблиця 2.11 

Основний набір навичок, які найбільше цінують в Україні 

Передові 

когнітивні 

навички 

− Здатність вирішувати проблеми 

− Комунікабельність 

− Креативне та критичне мислення 

− Організація робочого часу 

− Здатність до навчання 

Соціоемоційні 

навички 

− Контроль (самоорганізація) 

− Стійкість (стресостійкість і наполегливість) 

− Етика 

− Мотивація досягнень (цілеспрямованість і бажання вчитися) 

− Командна робота 

Технічні 

навички 

− Комп‟ютерні навички та програмування 

− Знання ринків і законодавства 

− Уміння продавати 

− Проектування 

− Керування автомобілем 

Джерело: [394, c. XVI]. 

 

За висновками експертів – авторів звіту “Навички для сучасної України” 

(Skills for a Modern Ukraine) – система розвитку навичок в Україні 

характеризується високим рівнем базових знань і умінь, значною кількістю осіб 

з вищою освітою, але такій системі бракує якості та відповідності потребам 

сучасного ринку праці. До пріоритетних заходів з розвитку навичок для 

модернізації економіки України автори дослідження зараховують 

удосконалення змісту освітніх програм, розвиток системи інформування про 

ситуацію на ринку праці й освітні програми, розвиток партнерства між 

підприємствами та ЗВО, удосконалення трудового законодавства, яке б сприяло 

створенню більшої кількості якісніших робочих місць [394, с. XV–XIX]. 

Задоволеність різних груп стейкхолдерів системи вищої освіти – це 

індикатор, який перебуває у безпосередньому взаємозв‟язку з якістю 

інституційного середовища СВО, зокрема наявності відповідного 

законодавства, освітніх стандартів, інституцій, які забезпечують їхнє 
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дотримання та розвиток якості, відповідного ресурсного забезпечення та 

системи управління. 

Правову основу розвитку систем управління якістю вищої освіти в 

Україні з урахуванням європейських і світових стандартів якості забезпечує 

ухвалений у 2014 році Закон України “Про вищу освіту”. “Створення системи 

забезпечення якості вищої освіти” – це головне завдання, яке передбачене 

проектом Стратегії реформування вищої освіти в Україні до 2020 року [307]. 

Нова редакція пріоритетів Міністерства освіти і науки України до 

проекту Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року, 

передбачає такі основні завдання в частині забезпечення якості ВО [234; 283]: 

а) інституціоналізацію системи забезпечення якості ВО на 

національному, регіональному та локальному рівнях за участю державних 

громадських і професійних організацій. Важливими кроками на національному 

рівні є входження НАЗЯВО до Європейського реєстру агентств забезпечення 

якості вищої освіти, створення та функціонування Національного репозитарію 

академічних текстів – для запобігання та виявлення академічного плагіату, 

підвищення академічної доброчесності в освіті і науці; 

б) залучення зовнішніх і внутрішніх стейкхолдерів до розроблення нових 

нормативно-правових актів і методичних розробок, стандартів вищої освіти. На 

початок 2017 року розроблено 102 проекти відповідних стандартів для 

освітнього рівня бакалавра та 28 – магістра. До 2020 року передбачено 

затвердження таких стандартів на рівні бакалавра, магістра та доктора 

філософії 125, 127 і 117  відповідно; 

в) апробацію прозорої системи вступу на навчання за освітнім рівнем 

магістра за спеціальністю “Право”. 

Пріоритетне завдання забезпечення якості ВО в Україні на 

загальнонаціональному рівні – запровадження до 2020 року єдиного 

державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ) з окремих спеціальностей 

відповідно до нових стандартів вищої освіти. 

Незважаючи на активний інтерес дослідників і менеджерів СВО до 

проблеми підвищення якості, недостатніми, на нашу думку, є прикладні 
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розробки у галузі вимірювання та аналізу, у тім числі аналізу навчальних 

досягнень студентів як складової внутрішньої підсистеми забезпечення якості 

ВО. 

З позиції теорії пізнання категорії якості та кількості нерозривно 

пов‟язані. Кількість виступає ступенем визначення якості як міри і дає 

конкретніше знання об‟єктивної якісної визначеності об‟єкта пізнання. Саме 

статистичні інструменти забезпечують об‟єктивність вимірювання якості 

процесів, для яких характерна масовість і можливість кількісного оцінювання. 

У дослідженні реалізована ідея використання контрольних карт у 

моніторингу якості результатів навчання студентів, належного визнання їхніх 

досягнень. Контрольні карти (КК) – це спеціальний вид діаграм, який вперше 

запропонував В. Шухарт для виявлення точок виходу процесу зі 

стабільного/контрольованого стану для подальшого виявлення причини 

відхилення та усунення. Для побудови КК на графіку проводять центральну 

лінію, яка відповідає середньому значенню ознаки якості (W), і дві лінії, які 

називають контрольними межами  верхня (ВКМ) і нижня (НКМ). Якщо 

позначити через Mw математичне сподівання вибіркової величини (W), яка 

характеризує ознаку якості, а через σw – її середньоквадратичне відхилення, 

тоді центральну лінію, верхню і нижню межі контрольної карти можна подати 

так [98]: 

 

ВКМ = МW + LσW,     (2.1) 

 ЦЛ = МW,       (2.2) 

НКМ = МW – LσW,     (2.3) 

 

де L – відстань між контрольною межею та центральною лінією. 

Для аналізу якості навчання студентів та виявлення зон ризику у 

засвоєнні ними освітньої програми ми побудували КК двох видів: коли 

стандартні значення контрольованих параметрів задано і коли таких 

стандартних значень немає. Для побудови КК використали результати 

успішності різних груп студентів напряму підготовки “Прикладна статистика” 
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ЛНУ імені Івана Франка з 37 навчальних дисциплін за період 2012–2016 років. 

Результати обстеження для побудови контрольних карт наведено у табл. 2.12. 

 

Таблиця 2.12 

Результати успішності студентів напряму підготовки “Прикладна 

статистика” за період 2012–2016 років 

Предмет 
Середня 

оцінка,  

Розмах 

варіації, 

 

Предмет 

Середня 

оцінка, 

 

Розмах 

варіації, 

 

Бехпека 

життєдіяльності 

(БЖД) 

73,19 39 

Історія економіки 

та економічної 

думки 

64,00 44 

Історія України 68,69 41 Гроші і кредит 68,87 40 

Історія української 

культури 
66,19 40 

Основи охорони 

праці 
72,65 38 

Основи 

економічної науки 
62,56 39 Фінанси 72,31 47 

Вища математика 66,75 37 
Українська мова (за 

проф. спрям.) 
77,00 41 

Інформатика 72,31 39 Економетрія 65,96 44 

Іноземна мова 67,25 39 Менеджмент 78,19 45 

Вища математика 67,00 39 Маркетинг 82,00 48 

Макроекономіка 62,65 40 курсова робота 75,52 41 

ТІМС 70,70 40 
Економічна 

статистика 
70,30 39 

Соціологія 82,00 47 
Бухгалтерський 

облік 
82,25 44 

Філософія 70,94 44 Аудит 77,13 42 

Мікроекономіка 62,96 39 

Аналіз 

господарської 

діяльності 

76,88 40 

Оптимізаційні 

методи та моделі 
70,39 47,0 

Виробнича 

практика 
82,30 32 

Міжнародна 

економіка 
69,57 44 

Соціальна 

статистика 
67,70 48 

Регіональна 

економіка 
70,13 39 

Статистика ринків 

товарів і послуг 
64,26 45 

Статистика 70,50 39,0 
Податкова звітність 

і статистика ДФ 
70,39 40 

Економіка 

підприємства 
73,69 39 

Фінансовий облік - 

1 
70,22 47 

Управлінський 

облік 
66,91 46 × 

Джерело: розраховано за даними обліку успішності студентів напряму підготовки 

“Прикладна статистика” в ЛНУ імені Івана Франка за період 2012–2016 років. 
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За умови відсутності заданих стандартних значень контрольованого 

параметра та рівня його варіації контрольні межі досліджуваного показника 

визначають за формулами [98] 
 

        (2.4) 

        (2.5) 

         (2.6) 
 

Враховуючи, що обсяг вибірки у кожній групі спостережень становить 

25, табульоване значення константи A2 – 0,153 [98]. Розраховане загальне 

середнє значення успішності з дисциплін ( ) – 71,14, а середній розмах варіації 

( ) – 41,67. Отже, характеристики КК середньої успішності студентів за умови 

відсутності заданих наперед стандартних значень цього показника такі: 
 

   (2.7) 

   (2.8) 

        (2.9) 
 

Графік контрольної карти для аналізу успішності студентів з вивчення 

дисциплін навчального плану підготовки бакалаврів з прикладної статистики 

зображено на рис. 2.3. 

Рис. 2.3. Контрольна карта для середньої  успішності студентів напряму 

підготовки “Прикладна статистика” в ЛНУ імені Івана Франка за період 

2012–2016 років (стандартні значення успішності не задано) 
Джерело: побудовано за даними табл. 2.12. 
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Як видно з рис. 2.3, у випадку відсутності заданих наперед вимог щодо 

граничних значень середньої успішності та рівня її варіації, навчальний процес 

підготовки бакалаврів з прикладної статистики вийшов із зони статистичного 

контролю. Про це свідчать значно вищі за визначені контрольною картою 

середні значення успішності з таких дисциплін: “Соціологія”, “Маркетинг”, 

“Бухгалтерський облік”. Водночас з курсів “Основи економічної науки”, 

“Макроекономіка”, “Мікроекономіка” студенти виявили успішність нижчу за 

межі якості, визначені контрольною картою. 

Дещо іншими виявилися результати застосування методики контрольних 

карт за умови заданих вимог щодо успішності засвоєння навчальних дисциплін 

підготовки. Такі стандартні значення можуть бути визначені, наприклад, на 

підставі Державних вимог до акредитації напряму підготовки, спеціальності та 

вищого навчального закладу, затверджених Наказом Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту України [73]. У табл. 2.13 подано вихідні дані та 

результати обчислення відповідних стандартних значень контрольованого 

параметру успішності з урахуванням державних вимог в Україні щодо 

абсолютного та якісного рівнів виконання контрольних завдань. 

Таблиця 2.13  

Розрахунок стандартних значень для побудови контрольних карт якості 

при заданих вимогах щодо розподілу студентів  

за критеріями абсолютної та якісної успішності 

Нижня межа інтервалу 

успішності  

у 100-бальній шкалі 

Верхня межа інтервалу 

успішності у 100-бальній 

шкалі 

Гранична  

частота, fi, % 

Серединне 

значення, Хі 

71 100 50 85,5 

51 70 40 60,5 

0 50 10 25 

Середнє значення, Х0 69,45 

Середнє квадратичне 

відхилення, σ0 
18,93 

Джерело: побудовано та розраховано автором з використанням [73]. 

 

У заданих стандартних значеннях контрольованого показника відповідна 

контрольна карта для середньої успішності описується такою моделлю (А= 

0,626): 
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        (2.10) 

   (2.11) 

   (2.11) 

 

 

На рис. 2.4 зображено контрольну карту середніх значень успішності 

студентів при заданих стандартних значеннях контрольованого параметра.  

 

 
 

Рис. 2.4. Контрольна карта для середньої успішності студентів напряму 

підготовки “Прикладна статистика” в ЛНУ імені Івана Франка за період 

2012–2016 років (стандартні значення задано) 
Джерело: побудовано за даними табл. 2.12; 2.13. 

 

Дані рис. 2.4 свідчать про те, що наявність граничних інтервалів 

абсолютної та якісної успішності, передбачених державними вимогами до 

акредитації спеціальностей/освітніх програм, певною мірою впливає на 

контрольні межі досліджуваного показника та результати оцінювання знань 

студентів. 

Отже, для реалізації задач внутрішнього забезпечення якості, зокрема, 

аналізу навчальних досягнень студентів та їх оцінювання, доцільно 

використовувати контрольні карти якості. Цей статистичний інструмент дає 
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змогу виявити навчальні курси, щодо яких якість підготовки виходить за межі 

зони статистичного контролю, провести поглиблений аналіз основних чинників 

якості освітніх програм, методів викладання й оцінювання знань, а відповідно, 

– ухвалити рішення щодо їхнього удосконалення. 

Запропоновані “жорсткі” статистичні методи контролю якості у ЗВО 

важливо поєднувати з “м‟якими” психологічними чинниками розвитку 

культури якості, яка передбачає колективну відповідальність студентів, 

викладачів і менеджменту за якість освітніх програм та інших освітніх 

продуктів. 

Задоволеність вибором освітньої програми та навчальними дисциплінами 

експерти, зокрема в [201], визнають одним із чинників непрямої дії на рівень 

якості навчання у ЗВО, її суб‟єктивне оцінювання студентами, а також 

навчальні досягнення. Такий висновок підтверджують результати анкетування 

студентів економічного факультету Львівського національного університету 

імені Івана Франка, який провели у 2016 році щодо якості навчання у ЗВО та її 

основних чинників (анкета подана у додатку Б). 

У таблиці 2.14 наведено результати аналізу взаємозв‟язку відповідей 

студентів на запитання “Наскільки Ви задоволені вибором своєї спеціальності?” 

і “Наскільки Ви задоволені якістю Вашого навчання?” 

 

Таблиця 2.14 

Таблиця взаємної спряженості задоволеності якістю навчання  

та вибором спеціальності 

Задоволеність 

вибором 

спеціальності 

Задоволеність якістю навчання 
Всього 

задоволені важко відповісти не задоволені 

Задоволені 43 19 0 62 

Важко відповісти 12 14 6 32 

Не задоволені 0 2 1 3 

Всього 55 35 7 97 

Джерело: складено автором за результатами анкетування студентів економічного 

факультету ЛНУ імені Івана Франка у 2016 році. 
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Розраховане за даними табл. 2.14 теоретичне значення статистичного 

критерію 2 становить 20,47, перевищує критичне значення 
2

табл


=9,49 (для 

кількості ступенів свободи df = 4 і рівня істотності =0,05) і дає підстави 

стверджувати про невипадковий характер досліджуваного зв‟язку. Коефіцієнт 

взаємної спряженості Пірсона, розрахований для досліджуваних ознак за 

формулою 

42,0
9747,20

47,20
2

2








n

K П




 свідчить про помірний характер 

виявленого невипадкового зв‟язку між рівнем задоволення студентами вибором 

освітньої спеціальності та рівнем задоволення якістю навчання. 

Дослідження прикладних питань аналізу якості вищої освіти в Україні та 

світі вказують на те, що забезпечення високої якості є головним критерієм 

аналізу конкурентоспроможності освітніх систем будь-якого рівня і предметом 

аналізу на локальному та національному й глобальному рівнях. 

Результати аналізу якості СВО в Україні дають підстави стверджувати, 

що головними напрямами її підвищення на загальнонаціональному рівні є 

активізація діяльності та соціального партнерства у розробці стандартів ВО, 

дотримання принципів доброчесності у розробці продуктів вищої освіти та їх 

поширенні, удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення задач 

управління якістю відповідно до міжнародних стандартів та особливостей 

основних функцій вищої освіти. 

Важливим інституційним мотивом, що стимулюватиме ЗВО до 

підвищення якості своїх продуктів, можуть стати регулярні моніторинги якості, 

які враховують об‟єктивні/формальні індикатори якості, зокрема кваліфікацію 

науково-педагогічного персоналу, рівень їхніх наукових публікацій, 

працевлаштування, доходи випускників тощо, та суб‟єктивні оцінки, а саме, 

рівень задоволення навчанням студентів, оцінку якості випускників 

працедавцями. 

Прикладом подібного моніторингу, який підтримується на національному 

рівні урядом Австралії, є “Індикатори якості для навчання і викладання (“The 
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Quality Indicators for Learning and Teaching, QILT) [553]. За результатами 

спеціальних загальнонаціональних обстежень студентів, випускників і 

працедавців Центр соціальних досліджень Австралії розміщує на спеціальному 

веб-сайті дані про індикатори якості вищої освіти з погляду її головних 

стейкхолдерів, забезпечуючи порівняльну оцінку й аналіз якості в розрізі 

кожного ЗВО, включеного до національного реєстру освітніх провайдерів, а 

також галузей навчання. 

 

 

 

2.3. Соціальна відповідальність як необхідна умова та конкурентна 

перевага вищої освіти в реалізації цілей сталого розвитку 

 

Місія і цілі вищої освіти, визначені у відповідних документах 

стратегічного характеру (див. пп 1.3 дисертації), свідчать про те, що одним із 

критеріїв аналізу конкурентоспроможності сучасних СВО є соціальна 

відповідальність у реалізації глобальних, національних і регіональних цілей 

сталого розвитку. 

Перші два десятиліття XXI ст. характеризуються загостренням проблем 

суспільної безпеки в усіх сферах життєдіяльності людини. Соціокультурні, 

політичні, економічні конфлікти, породжені ними реальні і гібридні війни у 

вигляді військових та інформаційних атак, масові потоки вимушених мігрантів, 

природні та спровоковані людиною екологічні дисбаланси змушують 

цивілізовану частину людства, його інтелектуальну еліту шукати нові ідеї, 

здатні забезпечити суспільне виживання, безпеку і розвиток. Однією з таких 

глобальний ідей, вперше задекларованих під егідою ООН, стала стратегія 

виживання у XXI ст. на засадах сталого розвитку. 

Головним принципом сталого розвитку є збалансованість соціальної, 

економічної та екологічної сфер існування людини, а відтак – поєднання 

принципів соціальної справедливості, політичної свободи, гармонійного 
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співжиття з природою разом із цілями економічного зростання та матеріального 

добробуту. У 2015 році Генеральна асамблея ООН ухвалила нову декларацію – 

“Трансформація нашого світу: порядок денний у галузі сталого розвитку на 

період 2030 року” [559], зазначаючи в ній 17 глобальних цілей і 169 завдань у 

найважливіших для суспільства і планети сферах: люди, планета, добробут, мир 

і партнерство.  

Серед глобальних завдань, які сформульовані ООН з урахуванням 

можливостей кожної країни і можуть бути використані її урядами у розробці 

національних і регіональних стратегій розвитку: ліквідація бідності в усіх її 

проявах; забезпечення здорового способу життя і добробуту для людей різного 

віку, сприяння всеохопній, справедливій та якісній освіті протягом життя, 

гендерна рівність, раціональне використання водних ресурсів, доступ до 

надійних і сучасних джерел енергії, забезпечення умов для продуктивної 

зайнятості та гідної праці для всіх, зменшення нерівності всередині країни та 

між ними, перехід до раціональних моделей споживання і виробництва, 

раціональне використання природних ресурсів, збереження екосистем та їх 

біорізноманіття. Очевидно, що реалізація більшості з зазначених вище завдань 

прямо чи безпосередньо пов‟язана з інститутами системи вищої освіти. 

Результатом теоретичного осмислення глобальних ідей та цілей сталого 

розвитку людства, їх практичної реалізації на рівні міжнародних інституцій і 

національних урядів, бізнесу та громадськості є довгострокові програми і 

проекти у галузі соціальної відповідальності (СВ) та корпоративної СВ (КСВ) 

зокрема. Однією з таких програм на міжнародному рівні став Глобальний 

договір ООН (UN Global Compact) [555], який на добровільній основі об‟єднує 

компанії з різних країн світу для підтримки універсальних принципів СВ. 

У сучасній теорії та практиці соціальної економіки, політики та 

менеджменту існує різноманіття концепцій СВ. Їхнє формування пов‟язане зі 

становленням і розвитком національних і міжнародних інститутів, які 

регулюють поведінку людини та соціуму. На спеціальній сторінці офіційного 

сайту Міжнародної організації зі стандартизації (ISO), присвяченій соціальній 
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відповідальності, йдеться про те, що “бізнес та організації не працюють в 

вакуумі. Їхнє ставлення до суспільства і навколишнього середовища, є 

вирішальним фактором здатності продовжувати функціонувати ефективно” 

[465]. 

Теоретичним підґрунтям для усвідомлення організаціями важливості 

врахування суспільних інтересів і наслідків впливу на соціальне та екологічне 

середовище стали праці таких представників економічної науки: Г. Бовен 

(H. Bowen), М. Фрідман (M. Friedman), A. Керол (A. Caroll), М. Крамер 

(M. Kramer), М. Портер (M. Porter). 

Стартовою у науковому дискурсі проблем КСВ (Corporate Social 

Responsibility, CSR) називають працю Г. Бовена “Соціальна відповідальність 

бізнесмена”, який у 1953 році одним із перших звернув увагу на необхідність 

сумісності цілей бізнесу, держави та суспільства [379]. М. Фрідман розглядав 

КСВ у контексті усіх легальних способів збільшення прибутків, вважаючи 

головною сферою відповідальності бізнесу – відповідальність перед його 

акціонерами, а відтак – діяльність, спрямовану на збільшення прибутку у 

відкритій та вільній конкуренції без обману і шахрайства [418]. 

Досліджуючи зв‟язок між конкурентними перевагами і КСВ, М. Портер 

та М. Крамер виокремлюють дві форми її прояву [507]: першу – як відповідь на 

зовнішні виклики (responsive сorporative social responsibility), що часто нагадує 

спроби бізнесу “відкупитись” від вимог громадськості, і другу – стратегічну 

корпоративну відповідальність (strategic сorporative social responsibility) –

сплановані, систематичні зусилля компанії з одночасного поліпшення свого 

конкурентного становища та вирішення соціальних проблем. 

У рамках так званих інструментальних підходів до розуміння КСВ, які 

досліджують цей феномен як інструмент нарощування нематеріальних активів 

компанії (її репутації, привабливості для кваліфікованих фахівців і клієнтів) 

П. Варадарайан (Р. Varadarajan ) і А. Менон (A. Menon) охарактеризували в 

[573] особливий вид маркетингу (cause-related marketing, CRM), орієнтований 

на благодійну діяльність, підтримку громадських рухів. Ідея цього виду 
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маркетингу полягає в тому, що ініціюючи та фінансуючи діяльність, 

спрямовану на пропозицію для своїх покупців жертвувати кошти на соціальні 

проекти, бізнес задовольняє власні цілі та цілі індивідів до соціальної участі та 

підтримки таких проектів. 

Спробою інтеграції прагматичних підходів до теоретичного 

обґрунтування поведінки бізнесу у соціумі, які висловлені у працях  

М. Фрідмана, та етичних цінностей у поведінці власників і менеджменту 

бізнесу, є концептуальна модель КСВ, запропонована А. Керолом. Така модель 

у формі піраміди поєднує чотири взаємопов‟язані компоненти: 1) економічні 

обов‟язки (перед власниками, працівниками, суспільством); 2) обов‟язки з 

дотримання закону; 3) етичні обов‟язки; 4) філантропічні обов‟язки [383]. 

Експерти Міжнародної організації зі стандартизації (ISO) адаптували 

напрацювання теоретиків і практиків у галузі КСВ, поширюючи її на будь-які 

організації. У співпраці з ООН, ОЕСР, Міжнародною організацією праці (МОП) 

ISO розробила Міжнародний стандарт ISO 26000:2010 щодо соціальної 

відповідальності (Guidance on social responsibility) [465; 466]. Документ 

визначає СВ як відповідальність організації за вплив її рішень і дій на 

суспільство і довкілля крізь призму прозорої й етичної поведінки, яка сприяє 

сталому розвитку, охоплюючи здоров‟я та благополуччя суспільства; враховує 

очікування зацікавлених сторін; відповідає чинному законодавству та 

узгоджується з міжнародними нормами поведінки; інтегрується у діяльність 

усієї організації та застосовується в її взаємовідносинах. 

Запропоноване визначення, як і весь зміст стандарту ISO 26000:2010, 

базуються на позитивних практиках не лише бізнесу, а й неприбуткових 

організацій, державного сектора у реалізації головних принципів СВ: 

підзвітності, прозорості, етичної поведінки, поваги до інтересів стейкхолдерів, 

норм права, міжнародних норм поведінки і прав людини. 

Ознайомлення з сучасними міжнародними публікаціями у галузі теорії та 

практики СВ дає підстави стверджувати, що сьогодні, поряд із визначенням, 

запропонованим ISO, існує низка альтернативних і доповнюваних дефініцій 
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СВ. Їх пропонують Міжнародний форумом лідерів бізнесу (IBLF), Всесвітня 

ділова рада за сталий розвиток (WBCSD), Міжнародна фінансова корпорація 

(IFC), Зелена книга Європейського союзу. Останній документ ЄС визначає 

корпоративну соціальну відповідальність як концепцію, згідно з якою компанії 

на добровільній основі інтегрують екологічні та соціальні аспекти у свою 

щоденну діяльність і взаємодію зі стейкхолдерами [425, c. 6]. 

Дослідженню актуальних питань і перспектив соціальної відповідальності 

в Україні, успішних практик реалізації основних принципів СВ присвячені 

праці таких вітчизняних авторів: О. Грішнова, А. Колот [293], О. Новікова, 

М. Дейч, О. Панькова та інших [192]. Зарубіжні і вітчизняні науковці, експерти 

акцентують увагу на таких аспектах СВ: сталий розвиток, екологічні та 

соціальні проблеми, етичні норми, розвиток місцевих громад, забезпечення 

потреб персоналу, побудова громадянського суспільства, турбота про майбутні 

покоління, споживачів продукції, ділових партнерів, побудова діалогу з 

суспільством. З урахуванням міжнародних і національних визначень СВ, а 

також міждисциплінарних, зокрема, філософських підходів до вивчення 

досліджуваного явища, пропонуємо трактувати СВ як усвідомлений 

організацією та виражений у її рішеннях і діях обов‟язок перед соціумом за 

реалізацію глобальних, національних і регіональних цілей суспільного 

розвитку. 

Узагальнення теоретико-методологічних підходів до розуміння сутності 

та оцінювання СВ дає підстави виділити три типи класифікацій у подальшому 

аналізі досліджуваного об‟єкта: 

– перший тип: основні сфери прояву практики СВ з урахуванням 

середовища існування соціуму: правового, соціального, економічного, 

екологічного. Відповідні групи показників оцінювання СВ можна позначити за 

концептуальними цілями розвитку цих середовищ: “Соціальний прогрес”; 

“Економічний розвиток”; “Екологічний баланс”; 

– другий тип: основні стейкхолдери, які зацікавлені у реалізації певних 

цілей організації, зокрема, персонал, споживачі, партнери, громада (населення 

регіону чи країни); 
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– третій тип: основні види діяльності організації, які забезпечують 

реалізацію її основних цілей і функцій. Для систем вищої освіти такими є 

освітня діяльність, наукові дослідження, послуги громадськості. 

Поєднання різних підходів до розуміння змісту і основних складових або 

рівнів (внутрішнього і зовнішнього середовища) СВ дає змогу описати 

досліджувані об‟єкти комплексом якісних та кількісних оцінок за логіко-

структурною схемою, наведеною у табл. 2.15. 

Таблиця 2.15  

Логіко-структурна схема дослідження  

соціальної відповідальності організації 

 
Сфери прояву соціальних ініціатив організації 

Правова Соціальна Економічна Екологічна 

С
те

й
к
х
о
л
д

ер
и

 

о
р
га

н
із

ац
ії

 

Працівники    
 

Споживачі     

Партнери    
 

Громадськість 

регіону, країни 
   

 

Джерело: авторська розробка. 

 

Запропонована у табл. 2.15 логіко-структурна схема може слугувати 

методичним інструментарієм комплексного аналізу різноманітних практик 

соціальної відповідальності на рівні організації та певного сектору/галузі 

діяльності. 

Визначальну роль у розробці та реалізації проектів соціальної 

відповідальності відіграють інститути вищої освіти. Зміна парадигми у системі 

вищої освіти передбачає розширення її функцій – від підготовки до успішної 

кар‟єри на ринку праці до підвищення цінності наукових досліджень і 

посилення ролі вищої освіти в побудові рівноправного, демократичного 

суспільства. 

На глобальному рівні про важливість розширення функцій освіти 

свідчить перелік цілей сталого розвитку ООН до 2030 року. В їхній реалізації 

одним із головних завдань, покладених на освітню галузь, є “забезпечення 
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знань і навиків, необхідних для сприяння сталому розвитку, … пропаганди 

сталого способу життя, прав людини, гендерної рівності, культури світу і 

ненасильства, концепції глобального громадянства і розуміння культурної 

різноманітності і вкладу культури у сталий розвиток” [559]. Виконання 

кожного з поставлених завдань значною мірою залежить від діяльності 

інститутів вищої освіти і відбувається у контексті теоретичного та практичного 

усвідомлення її учасниками актуальних проблем у сфері соціальної 

відповідальності. 

Глобальні завдання ВО у реалізації проектів соціальної відповідальності 

визначила ЮНЕСКО у Комюніке Всесвітньої конференції “The New Dynamics 

of Higher Education and Research For Societal Change and Development” [552]. У 

документі наголошується на соціальній відповідальності вищої освіти у 

створенні глобальних знань, які б відповідали викликам продовольчої безпеки, 

зміни клімату, розподілу водних ресурсів, міжкультурного діалогу, 

запровадження відтворювальних джерел енергії та охорони здоров‟я. Важливим 

питанням у сфері соціальної відповідальності ЮНЕСКО визнає потребу в 

більшій інформації, відкритості і прозорості щодо різних місій і роботи 

інститутів вищої освіти. 

З огляду на глобальні цілі суспільного розвитку, британський дослідник 

вищої освіти Т. Мак-Кован у [485] обгрунтовує три відповідні фундаментальні 

функції вищої освіти: 1) визначення та дослідження природи/першопричин 

(nature) соціальних викликів і проблем; 2) генерування рішень для вирішення 

цих проблем, а в окремих випадках – практична реалізація; 3) забезпечення 

простору для побудови суспільства розвитку. 

Ухвалений у 2014 році Закон України “Про вищу освіту” забезпечив 

правову основу не лише для розвитку демократичних засад управління СВО 

(розширення автономії ЗВО, академічної мобільності), а й для реалізації 

принципів підзвітності та прозорості у діяльності ЗВО. Водночас актуальними 

для більшості ЗВО України залишаються проблеми відсутності на офіційних 

сайтах фінансової та соціальної звітності ЗВО, інформації про результати 
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діяльності Наглядових рад. Серед функцій такої ради в управлінні ЗВО є 

забезпечення ефективної взаємодії з органами влади, громадськістю і бізнес-

середовищем у підвищенні якості освітньої діяльності та 

конкурентоспроможності ЗВО, громадський контроль за його діяльністю. 

Слабким визнають вітчизняні та іноземні експерти [102], зокрема, 

директор Європейського фонду освіти (European Training Foundation, ETF) 

М. Сербан (Madlen Serban), рівень соціального партнерства органів державного 

і регіонального управління, закладів вищої і професійної освіти, працедавців, 

професійних і громадських організацій у розробці сучасних освітніх продуктів, 

стандартів якості в освіті. Забезпечення доступу до вищої освіти осіб з 

особливими потребами, окремих соціально вразливих верств населення також 

залишається актуальним завданням соціального характеру для органів 

управління у вищій освіті різного рівня. 

Теоретичним і прикладним питанням методики аналізу соціальної 

відповідальності у вищій освіті присвячені праці багатьох вітчизняних і 

зарубіжних авторів. Зокрема, Л. Шевченко у [357, c. 5-15] трактує СВ 

університету у контексті його відповідальності перед суспільством за 

результати та якість професійної діяльності. Автор пропонує аналізувати 

соціальну відповідальність університетів крізь призму їхніх когнітивних 

(компетенції випускників), економічних (людський капітал, капіталізований 

дохід випускників) і соціальних (соціальний капітал студентів і випускників, 

необхідний для вирішення проблем) результатів діяльності. Складання 

соціальних звітів дослідниця називає головним інструментом, який забезпечує 

громадський контроль усіх стейкхолдерів вищої освіти щодо діяльності ЗВО як 

її головних інститутів. Загалом погоджуючись з ідеєю Л. Шевченко проводити 

системну оцінку СВ університетів, у тім числі на підставі їхньої соціальної 

звітності, вважаємо за доцільне виокремлювати критерії економічної 

ефективності, якості та соціальної відповідальності у комплексному аналізі 

конкуренто-спроможності ЗВО. 
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Новаторський характер у реалізації принципів Глобального договору 

ООН і міжнародних стандартів СВ має діяльність Національного університету 

водного господарства та природокористування. Готуючись до 100-річчя, 

університет одним із перших в Україні оприлюднив соціальний звіт. Автори 

звіту трактують соціальну відповідальність ЗВО як “систему добровільних 

зобов‟язань і дій, спрямованих на розподіл наявних обмежених ресурсів, які 

реалізуються за допомогою комплексу соціально значущих напрямів і 

стратегій, що враховують інтереси та очікування зацікавлених груп та 

спрямовані на забезпечення сприятливих умов для навчання, роботи, 

особистісного зростання, а також довгострокового стійкого розвитку 

університету і суспільства в цілому” [294]. 

Кроком вперед у запровадженні концепцій і принципів СВ в освітню 

діяльність вітчизняних ЗВО можна вважати запровадження у магістерських 

програмах ЗВО України навчального курсу “Соціальна відповідальність”. 

Автори одного з навчальних видань цього курсу – А. Охріменко та Т. Іванова 

[208] ставлять за мету не лише сформувати у майбутніх фахівців розуміння 

концепцій і принципів соціальної відповідальності людини, держави та бізнесу, 

а й розвинути практичні навички реалізації реальних соціальних проектів в 

організаціях майбутньої професійної діяльності. 

Аналіз міжнародної практики дотримання принципів соціальної 

відповідальності свідчить про те, що у глобальному освітньому просторі ЗВО 

виступають серед головних ініціаторів соціальних ініціатив. Існує низка 

позитивних практик реалізації соціальних проектів університетів, які активно 

популяризуються у громадському середовищі, соціальних мережах, на 

офіційних сайтах закладів вищої освіти: Прикладом є університети США, де 

реалізують проекти у галузі етичної та екологічної відповідальності. 

Наприклад, щорічно під час офіційної публічної церемонії у Манчестерському 

університеті [567] нагороджують викладачів і студентів за допомогу особам 

літнього віку, пенсіонерам, соціально вразливим верствам населення, захист 
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довкілля, навчання дітей у таборах, участь у наукових конференціях, 

пов‟язаних зі збереженням довкілля. 

Науково-практичний характер має дослідження КСВ вітчизняних ЗВО, 

представлене в [65] О. Грішновою та С. Бех. Автори трактують КСВ у вищій 

освіті через категорії “відповідального виконання функцій виробника 

високоякісних освітніх послуг, зразкового працедавця, активного учасника 

соціальних відносин у суспільстві й місцевій громаді, чесного учасника 

економічних і політичних відносин з державою та ділового партнера” [там 

само, c. 17]. Вперше в Україні згадані дослідники виконали детальний аналіз 

зарубіжного досвіду реалізації концепцій КСВ у практиці діяльності ЗВО, а 

також побудову рейтингу соціально відповідальних університетів серед 

провідних вітчизняних ЗВО. Для побудови рейтингу обрали 12 критеріїв (якість 

освіти, наявність програм підтримки успішних студентів, сприяння 

працевлаштуванню випускників, турбота про здоров‟я, дозвілля студентів, 

прозорість процедур і конкурсів, наявність в університеті навчального курсу 

КСВ, сформульованих місії і цінностей, розділу КСВ і звіту про його 

реалізацію на сайті університету, участі в розвитку громад, волонтерській і 

благодійній діяльності, турботі про навколишнє середовище), об‟єднаних з 

урахуванням коефіцієнтів їх важливості в інтегральну оцінку. 

Ефективною формою соціального партнерства ЗВО, місцевих органів 

влади та суб‟єктів бізнесу є спільні наукові дослідження та практичні кроки у 

формуванні екологічної культури та безпеки середовища спільної 

життєдіяльності. Прикладом такого дослідження є діагностика найбільш 

актуальних екологічних проблем міста, якості його екологічного середовища, 

що була проведена за участю автора у рамках виконання наукової тематики 

Львівського інституту економіки і туризму протягом 2015–2016 років. 

Об‟єктом дослідження стали готельні заклади різної категорії та розмірів у 

місті Львові. Для проведення дослідження розробили спеціальний 

інструментарій – анкету для опитування менеджерів готельних закладів міста 

(додаток Б). Зміст інструментарію анкетування та організаційні питання його 
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проведення погоджували з експертами Львівського туристичного альянсу, 

Львівського інституту економіки та туризму та Львівського національного 

університету імені Івана Франка. Інтерв‟юерами анкетного опитування стали 

студенти Львівського інституту економіки і туризму. Результати дослідження, 

опубліковані в [61], дали змогу обґрунтувати пріоритетні заходи у реалізації 

політики захисту довкілля та сталого розвитку м. Львова. 

Зарубіжні дослідники, зокрема А. Лавров та Н. Степанова [137] все 

частіше звертають увагу на те, що університети сьогодні не лише забезпечують 

розвиток знань, а й стають рушійною силою суспільного регіонального 

розвитку, чинником формування інноваційного потенціалу та інвестиційної 

привабливості регіону, зміцнення його соціокультурних та економічних 

зв‟язків на міжрегіональному та міжнародному рівнях. На прикладі 

конкретного ЗВО у контексті забезпечення якості підготовки фахівців та 

ефективного працевлаштування С. Барабліна та Л. Мехрішвілі [10] розглядають 

основні напрями взаємодії університетів із регіональними партнерами 

(органами влади, працедавцями). 

Дослідженню соціальної відповідальності університетів через оцінку 

їхнього впливу на характеристики регіонального розвитку присвячене 

дослідження Р. Кузьміної та Л. Писарєвої [135]. Автори звертають увагу на 

залежність інноваційного характеру такого впливу від рівня економічного 

потенціалу регіону, актуальність проблем підготовки в системі ЗВО 

висококваліфікованих викладацьких кадрів для сфери професійно-технічної 

освіти. 

Важливим критерієм оцінки рівня соціальної відповідальності організації 

є дотримання принципів етичної поведінки, поваги до норм права і 

міжнародних норм поведінки. В Україні на загальнонаціональному рівні 

реалізовано декілька практик аналізу дотримання зазначених принципів СВ у 

вищій освіті, а також започатковано конкретні проекти щодо вирішення 

актуальних проблем у цій сфері. Серед таких досліджень і проектів: огляди на 
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тему доброчесності в освіті, база даних про порушення прав викладачів і 

студентів ЗВО та рекомендації щодо їх захисту. 

Недоброчесність у ВО визначають як “дії учнів/студентів, сімей, 

викладачів і працівників освіти, які порушують загальноприйняті цінності і 

правові норми, прагнучи отримати неналежну вигоду” [201, c. 11]. Подібні дії 

стали предметом спеціального загальнонаціонального дослідження, 

опублікованого під егідою Генерального секретаріату ОЕСР у 2017 році. 

За висновками експертів, недоброчесність у системі вищої освіти України 

протягом 2015–2017 років виявлялась у корумпованому доступі до ВО, 

академічній недоброчесності, неналежному визнанні навчальних досягнень. 

Форми виявлення цих порушень в Україні наведено у табл. 2.16. 

 

Таблиця 2.16 

Види порушень доброчесності у системі вищої освіти України  

та форми їх прояву 

Вид порушення Прояви виявлених найбільш поширених порушень 

Корумпований доступ 

до вищої освіти 

− Хабарі і шахрайство на іспитах під час вступу до 

магістратури 

− Непрозорий доступ до гуртожитків 

Академічна 

недоброчесність 

− Списування і плагіат у працях здобувачів вищої освіти і 

науково-педагогічних працівників 

− Фальшиве авторство – придбання робіт у приватних 

компаній, працівників ЗВО, інших студентів 

Неналежне визнання 

навчальних досягнень 

− Завищення оцінок в обмін на платежі та послуги, 

збереження контингенту студентів, які навчаються за 

контрактом 

− Виставлення студентам оцінок за роботу, виконану 

іншими людьми 

− Брак чітких критеріїв оцінювання, кумівство 

Джерело: складено автором за [201]. 

 

Опитування, фокус-групи та глибинні інтерв‟ю зі студентами і 

викладачами ЗВО України виявили, що плагіат є не лише поширеним 

порушенням доброчесності, а й “невід‟ємною частиною академічної культури 

української університетської спільноти”. У певній формі плагіат практикують 

93 % студентів [201, c. 144-145]. Серед поширених чинників, які створюють 
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можливості та стимули для недоброчесності – дисципліни, що не відповідають 

інтересам студентів, незадовільний стан аудиторій, технічного обладнання, 

політика оплати праці викладачів і фінансування ЗВО. 

За результатами загальнонаціонального дослідження порушень 

доброчесності в СВО України, а також чинників, що їх зумовлюють, 

міжнародна група експертів ОЕСР сформулювала рекомендації щодо 

запобігання недоброчесності через інституційні реформи і кращу освітню 

політику в Україні. Рекомендації передбачають [201]: 

1) запровадження зовнішніх незалежних вступних іспитів до 

магістратури; 

2) удосконалення процедури розподілу місць у гуртожитках; 

3) об‟єднання зусиль ЗВО (наприклад, створення спеціального 

консорціуму) для розробки і використання спільного антиплагіатного 

програмного забезпечення, завершення роботи над створенням Національного 

репозитарію академічних текстів; 

4) перегляд системи фінансування ЗВО, яка стимулює необґрунтоване 

завищення оцінок студентів; 

5) розробку і прийняття хартії доброчесності як однієї з обов‟язкових 

вимог акредитації ЗВО. 

Аналізу порушень прав і свобод головних учасників освітньої діяльності, 

рекомендаціям щодо їхнього захисту присвячено загальнонаціональний проект 

Profirights, започаткований аналітичним центром CEDOS за підтримки National 

Endowment for Dеmocracy (NED). На підставі отриманих і зібраних відповідно 

до Законів України “Про інформацію”, “Про доступ до публічної інформації” 

даних (у тім числі з відкритих джерел) на веб-сторінці проекту 

(profisights.org.ua) розміщують інформацію про правопорушення у ЗВО 

України. Станом на 18.07.2017 року на сайті Проекту було зареєстровано 438 

порушень прав викладачів і студентів, серед яких 40,41 % пов‟язані зі 

здирництвом і 59,91 %  з недбальством [29]. 
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На рис. 2.5 зображено зведені дані аналітичного центру CEDOS, 

підготовлені у рамках проекту Profirights про типові види порушень прав 

викладачів і студентів у ЗВО України.  

 

Рис. 2.5. Основні види порушень прав викладачів і студентів у ЗВО 

України, зафіксовані станом на 18.07.2017, % 

Джерело: побудовано автором за [29]. 

 

Наведені на рис. 2.5 порушення становлять 90,5 % усієї кількості 

зафіксованих фактів. Серед інших видів прояву явища – порушення умов 

конкурсу на заміщення посад і прийому на роботу, участі в органах управління 

ЗВО, норм робочого часу та його використання, практики студентів, їх 

відновлення, поновлення та переведення, надання стипендій, благодійної 

діяльності та самоправства у ЗВО. 

Незважаючи на низку публікацій вітчизняних науковців з питань 

соціальної відповідальності, окремих загальнонаціональних проектів у 

зазначеній галузі, в Україні практично поодинокими є дослідження, пов‟язані з 

комплексними оцінками СВ у вищій освіті. 

Заяви та заклики до підвищення СВ представників громадськості, науки, 

державного управління часто мають декларативний характер, оскільки не 

супроводжуються системним аналізом СВ освітніх провайдерів, відповідними 

аналітичними оцінками та конкретними заходами регіональної підтримки 

соціально відповідальних ЗВО. 
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Позитивні практики участі вітчизняних університетів у допомозі окремим 

соціальним верствам населення (патронат дитячих будинків), участь у 

відновленні пам‟яток культурно-історичної спадщини рідко знаходять своє 

відображення в інформаційних ресурсах та політиці ЗВО, яка б не лише 

стимулювала, але й у різний спосіб використовувала інструменти маркетингу у 

популяризації СВ учасників освітнього процесу. Про це свідчить моніторинг 

офіційних сайтів українських ЗВО, зокрема висновки, опубліковані в [65, c. 14-

15, 17] щодо подання на веб-сторінках ЗВО інформації з питань соціальної 

відповідальності. 

Швидше позитивним винятком, аніж усталеною практикою реалізації 

принципів соціальної відповідальності у стратегію та щоденну практику 

діяльності ЗВО, є Соціальний звіт Національного університету водного 

господарства та природокористування (м. Рівне), розміщений на сайті 

університету [294; 254]. Ставши одним із декількох ЗВО України, які 

приєдналися до Глобальної ініціативи ООН, розробники Звіту презентували у 

ньому результати діяльності університету з реалізації принципів Глобального 

договору ООН за 2014–2015 роки. 

Досягнення ЗВО у сфері соціальної відповідальності, їх використання у 

стратегії і політиці підвищення конкурентоспроможності може стати одним із 

ефективних інструментів популяризації ЗВО як соціально відповідальних 

організацій серед індивідуальних та інституційних стейкхолдерів вищої освіти.  

На основі міжнародних і вітчизняних підходів до розуміння суті і принципів 

соціальної відповідальності, їхнього взаємозв‟язку з реалізацією стратегій 

підвищення конкурентоспроможності пропонуємо модель комплексного 

аналізу СВ вищої освіти з урахування її основних функцій і відповідних 

стратегій розвитку конкурентних переваг (рис. 2.6).  

У контексті аналітичних цілей цього дослідження та існуючих 

національних і міжнародних науково-практичних підходів до реалізації 

проектів СВ важливо зазначити, що її об‟єктом є внутрішнє та зовнішнє щодо 
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ЗВО середовище діяльності, а відтак – відповідні групи зацікавлених сторін – 

стейкхолдерів. 

 

Освіта 
Наукові 

дослідження 

Послуги 

громадськості 

Соціальна справедливість 

у доступі до вищої освіти 

Якість освітніх 

продуктів, процесів 

їхнього виробництва 

 

Доброчесність в освітній 

діяльності 

Доброчесність у наукових 

дослідженнях 

Дослідження, 

спрямовані на 

підвищення якості 

людського життя, 

не суперечать 

принципам 

суспільної безпеки 

життя 

Соціальні ініціативи, які реалізуються у співпраці 

та в інтересах внутрішніх і зовнішніх стейкхолдерів 

вищої освіти 

 

Рис. 2.6. Модель аналізу соціальної відповідальності у вищій освіті 

з урахуванням її функцій і стратегій розвитку конкурентних переваг 
Джерело: авторська розробка. 

 

З урахуванням критеріїв безпосередньої взаємодії ЗВО з зацікавленими 

сторонами, їхніми можливостями впливати на діяльність ЗВО та зазнавати 

зворотного впливу пропонуємо таку класифікацію стейкхолдерів (табл. 2.17). 

Таблиця 2.17  

Класифікація стейкхолдерів вищої освіти  

в аналізі її соціальної відповідальності 

Внутрішні стейкхолдери Зовнішні стейкхолдери 

 Студенти 

 Науково-педагогічні 

працівники 

 Адміністративно-

управлінський персонал 

(менеджмент) ЗВО 

 Органи громадського 

самоврядування у ЗВО 

 Засновники ЗВО 

 Учні і випускники шкіл, ЗВО, ЗПТО 

 Освітні організації-партнери (школи, ЗВО, 

ЗПТО) 

 Абітурієнти та їхні батьки 

 Професійні організації 

 Організації працедавців 

 Громадські організації 

 Бізнес-середовище 

 Наукові академічні організації 

 Державні та регіональні органи управління, 

місцевого самоврядування 

Джерело: складено автором. 
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Складно однаково забезпечувати інтереси всіх типів стейкхолдерів ВО у 

різних функціональних сферах діяльності та відповідних соціальних 

ініціативах. У зв‟язку з цим для забезпечення максимального ефекту таких 

ініціатив і одночасного посилення конкурентних преваг визнаний експерт у 

галузі економічної конкуренції і один із засновників консалтингової компанії 

FSG (Foundation Strategy Group) М. Портер пропонує [507, c. 13]: 

1) ідентифікувати множину особливо актуальних для організації проблем у 

сфері соціальної відповідальності; 2) визначити серед них такі, що найбільше 

пов‟язані з формуванням конкурентних переваг; 3) спрямувати зусилля 

організації на соціальні ініціативи, які одночасно інтегровані у поточні та 

стратегічні завдання підвищення конкурентоспроможності організації. 

У табл. 2.18 систематизовано набір показників-індикаторів, які дають 

змогу ідентифікувати множину актуальних для системи вищої освіти проблем у 

сфері соціальної відповідальності з урахуванням інтересів різних груп 

стейкхолдерів, а також моделі аналізу соціальної відповідальності, 

запропонованої на рис. 2.6. 

Таблиця 2.18  

Комплекс показників-індикаторів аналізу соціальної відповідальності 

 ЗВО у системі вищої освіти  регіону/держави 

Стейкхолдери 

вищої освіти 
Показники/індикатори аналізу 

Абітурієнти, 

студенти 

− Кількість і частка студентів з особливими потребами 

− Витрати, пов‟язані з соціальним забезпеченням і розвитком 

студентів (всього і у розрахунку на одного студента) 

− Витрати, пов‟язані з соціальним забезпеченням і розвитком 

студентів з особливими потребами (всього і у розрахунку на одного 

студента) 

− Кількість зафіксованих фактів порушень прав студентів 

− Рівень задоволеності студентів умовами навчання та розвитку у 

ЗВО 

Менеджмент і 

працівники ЗВО 

− Розміщення на офіційному веб-сайті ЗВО інформації (звітів, 

інших документів) про його діяльність, яка передбачена чинним 

законодавством і рекомендаціями з питань соціальної 

відповідальності 

− Витрати, пов‟язані з соціальним забезпеченням і розвитком 

персоналу ЗВО (всього і в розрахунку на одного працівника ЗВО) 

− Середня заробітна плата у ЗВО (одного працівника, НПП) 

− Кількість зафіксованих фактів порушень прав працівників ЗВО 

− Рівень задоволеності працівників умовами роботи та розвитку у 

ЗВО 
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Закінчення табл. 2.18 

Випускники 
– Кількість і частка випускників, залучених до освітньої, наукової та 

інших видів діяльності ЗВО 

Органи 

державного та 

регіонального 

управління, 

місцевого 

самоврядування 

– Кількість реалізованих соціальних, екологічних та інших проектів, 

орієнтованих на потреби внутрішніх і зовнішніх стейкхолдерів ЗВО у 

регіоні діяльності 

– Рівень участі студентів ЗВО у соціальних, екологічних та інших 

проектах, які реалізуються в регіоні/країні діяльності ЗВО 

– Рівень участі працівників ЗВО у соціальних, екологічних та інших 

проектах, які реалізуються в регіоні/країні діяльності ЗВО 

–  Індекс регіонального людського розвитку 

–  Рейтинг країни у глобальному індексі людського розвитку, індексі 

сталості суспільства 

Джерело: складено автором. 

 

Вивчення теоретичних матеріалів з питань соціальної відповідальності 

ЗВО України та світу, а також позитивних практик реалізації її принципів у 

діяльності конкретних ЗВО  дає підстави визначити основні напрями розвитку 

та популяризації концепцій соціальної відповідальності з урахуванням її 

внутрішніх і зовнішніх стейкхолдерів (табл. 2.19). 

Таблиця 2.19  

Напрями співпраці ЗВО та його стейкхолдерів у сфері соціальної 

відповідальності і соціального партнерства 

Стейкхолдери Напрями співпраці 

Професійні 

організації 

 Спільна розробка стандартів якості у сфері професійної 

підготовки фахівців  

 Визначення та реалізація пріоритетних напрямів наукових 

досліджень, у яких зацікавлені професійні організації  

Працедавці, бізнес-

середовище 

 Спільна розробка стандартів якості у сфері професійної 

підготовки фахівців  

 Підготовка і проведення циклу презентаційних навчальних 

занять, тренінгів за участю професіоналів-практиків  

Випускники 

 Формування бази даних випускників  

 Моніторинг працевлаштування та професійної кар‟єри 

випускників із урахуванням їхнього здобутого фаху 

 Залучення випускників до освітньої, наукової та інших 

видів діяльності ЗВО 

Територіальні 

органи державної 

влади, органи 

місцевого 

самоврядування  

 Участь  науково-педагогічних працівників і студентів у 

розробці та реалізації стратегії розвитку регіону діяльності ЗВО 

 Моніторинг та участь у соціальних проектах, які ініціюють 

органи місцевого самоврядування в регіоні 
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Закінчення табл. 2.19 

Наукові організації 

 Залучення науково-педагогічних працівників і студентів до 

спільної реалізації тематики наукових досліджень академічних 

наукових установ 

Розробка та реалізація спільних магістерських програм і програм 

навчання в аспірантурі та докторантурі 

Освітні організації 

 Організація на базі шкіл-партнерів презентацій 

спеціальностей, за якими ЗВО здійснює підготовку фахівців 

 Проведення викладачами і студентами ЗВО спеціальних 

навчальних і науково-популярних занять для учнів шкіл 

 Організація спеціальних культурно-пізнавальних заходів, 

професійних олімпіад, конкурсів серед учнів шкіл районів і міст 

області. Нагородження спеціальними призами 

Джерело: складено автором. 

 

У глобальному освітньому просторі реалізацію соціальних проектів 

розглядають як визначальний чинник соціальної ефективності та 

конкурентоспроможності ЗВО. Водночас рівень цього ефекту значною мірою 

залежить від активної політики промоції практик соціальної відповідальності. У 

зв‟язку з цим актуальними завданнями у галузі промоції соціальних проектів 

вітчизняних ЗВО є: 

− створення на офіційному сайті ЗВО спеціальної рубрики “Соціальна 

відповідальність” з інформацією про участь працівників і студентів у 

різноманітних заходах, пов‟язаних із вирішенням конкретних проблем у сфері 

захисту довкілля, підтримки окремих соціальним верств населення, різних 

напрямів і форм співпраці у вирішенні конкретних проблем регіону діяльності 

ЗВО; 

− побудова та популяризація спільно з громадськими організаціями, 

органами місцевого самоврядування, іншими стейкхолдерами рейтингів 

соціальної відповідальності ЗВО. Це дасть змогу мотивувати інститути вищої 

освіти до активнішої участі у соціальних проектах регіону, вирішення його 

найбільш гострих соціально-економічних та екологічних проблем; 

− організація щорічних відзнак студентів і викладачів за досягнення у 

сфері соціальної відповідальності, участі у спеціальних освітніх, наукових, 

екологічних проектах; 

− забезпечення популяризації зазначених вище заходів та їхніх 

результатів у соціальних мережах, інших ресурсах в Інтернеті, а також у 

навчальних закладах, де студенти ЗВО здобули середню освіту. 
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Реалізація глобальних, національних, регіональних стратегій, що 

базуються на ідеях сталого розвитку, передбачає активну взаємодію з 

інститутами вищої освіти. Тому вважаємо, що однією зі складових реалізації 

стратегій управління КС у системах вищої освіти будь-якого рівня має 

виступати стратегічна соціальна відповідальність. У широкому розумінні вона 

полягає у спланованій і систематичній діяльності учасників освітньої діяльності 

з одночасного поліпшення свого конкурентного середовища і вирішення 

соціальних проблем країни та регіону діяльності ЗВО. 

 

 

 

2.4. Інституційне середовище управління якістю  

і соціальною відповідальністю вищої освіти 

 

Організація аналітичних та інших функцій в управлінні якістю та 

соціальною відповідальністю СВО передбачає наявність відповідного 

інституційного середовища. Таке середовище формується на двох основних 

рівнях: національному та наднаціональному. 

Національне інституційне середовище забезпечення якості ВО формують 

державні структури (національні агенції із забезпечення якості, акредитаційні 

комісії, методичні центри); громадські об‟єднання (організації працедавців, 

об‟єднання ЗВО, аналітичні центри, освітні асоціації); ЗВО, що розробляють 

внутрішні системи забезпечення якості й інші суб‟єкти.  

В умовах інтернаціоналізації ВО відбувається адаптація освітньої 

політики країн до вимог і рекомендацій міжнародної спільноти. У підсумку – 

дедалі більшої ваги набуває наднаціональний рівень регулювання у вищій 

освіті, який формують міжнародні мережі агенцій із забезпечення якості ВО, 

міжнародні асоціації, союзи студентів, консорціуми з акредитації, а також 

структури, які виступають провайдерами стандартів глобальної освітньої 

політики (ЮНЕСКО, ОЕСР, Світовий банк) або виконують роль 

консультаційних організацій (Міжнародна спілка транснаціональної освіти). 

Як зазначає Н. Савицька, особливістю сучасного розвитку вищої освіти 

стало накладання глобальних і регіональних інституційних змін. Глобальні 

зміни пов‟язані з інтелектуалізацією суспільного виробництва, регіональні – з 
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транзитивністю економік в окремих регіонах світу, зокрема, пострадянських 

[272, c. 49]. Враховуючи важливість структуризації інституційного 

забезпечення розвитку якості СВО, пропонуємо структурно-логічну схему 

інституційного середовища забезпечення якості СВО на таких ієрархічних 

рівнях: глобальному, регіональному та національному (рис. 2.7). 

На глобальному рівні головною інституцією, яка реалізує функції 

регулювання в освіті, є спеціалізована установа Організації Об‟єднаних Націй 

ЮНЕСКО (англ. UNESCO). Пріоритетами ЮНЕСКО у сфері освіти є 

забезпечення інклюзивної і якісної освіти для всіх та заохочення можливості 

навчання протягом усього життя [563]. 

Функціональні напрями діяльності ЮНЕСКО пов‟язані з дослідженнями 

в галузі усіх рівнів освіти; розробкою стандартів задля підготовки і прийняття 

міжнародних правових актів, у тім числі з питань освіти; технічним 

співробітництвом із країнами-учасницями (яких налічується 195) щодо 

розробки освітньої політики та проектів; моніторингом досягнення узгоджених 

на міжнародному рівні цілей у галузі освіти (щорічне аналітично-довідкове 

видання “Всесвітня доповідь з моніторингу освіти” [421]. Результатами роботи 

організації є безліч міжнародних проектів, програм і заходів щодо формування 

засад якісної і конкурентоспроможної системи освіти, вироблення механізмів її 

регулювання та освітньої політики загалом. З ініціативи ЮНЕСКО: 

– організовано Глобальний Форум з міжнародної якості, акредитації та 

визнання кваліфікацій (у 2002, 2004 і 2007 рр.); 

– ухвалено шість регіональних конвенцій про визнання кваліфікацій 

(оцінювання якості освіти), які ратифіковані понад 100 державами-членами і 

стали ядром Болонського процесу; 

– розроблено пілотний проект з відкриття порталу задля надання 

достовірної і повної інформації про авторитетні ЗВО світу (2006 р.); 

започатковано Глобальну ініціативу (спільно зі Світовим Банком) із 

забезпечення якості вищої освіти (2007) (GIQAC) для створення міжнародної 

програми підтримання освіти у країнах, що розвиваються, Східній Європі та 

Середній Азії [423];організовано  Глобальний форум “Рейтинг та оцінка якості 

вищої освіти – сильні і слабкі сторони” (2011 р.,) для вивчення проблем КС ВО 

та вироблення дієвої методики оцінювання роботи ЗВО, використання 

відповідних результатів в освітній політиці; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9
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“Стандарти і рекомендації щодо забезпечення 

якості в Європейському просторі вищої освіти” 

(ESG) та Європейський реєстр забезпечення 

якості (EQAR) 

Спеціалізовані 

агентства та 

мережеві 

об’єднання: 
ECA, EQAR, SNQA, 

CEE Network, 

ENIC Network, 

NARIC Network, 

CHEA 

ERASMUS + 
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асоціація 

дослідників 

освіти 

Регіональний рівень забезпечення якості 

Державні структури  
(Уряд, МОН України, Державна служба якості 

освіти, НАЗЯВО) 

Громадські об’єднання (організації 

працедавців, об’єднання ВНЗ, аналітичні центри, 
благодійні фонди, освітні асоціації, спілки 

дослідників) 

ЗВО (розробка внутрішніх 

систем забезпечення якості) 
Окремі громадяни 

(викладачі, студенти, їх батьки) 

Національний рівень забезпечення якості 

Рис. 2.7. Архітектоніка інституційного середовища забезпечення якості у вищій освіті 
Джерело: авторська розробка. 
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– за результатами Світового Освітнього Форуму (м Інчхон, Південна 

Корея), ухвалено Інчхонську декларацію “Освіта 2030”, яка визначає 

стратегічні цілі і пріоритети розвитку освіти на всіх рівнях у довгостроковій 

перспективі [358, c. 7; 399; 441]. 

У галузі вищої освіти ЮНЕСКО має мандат на підтримку національних 

зусиль у реформуванні СВО в усьому світі. З цією метою ЮНЕСКО створює 

міжнародні й регіональні зустрічі для обміну передовим досвідом, підтримки 

програм лідерства для жінок-педагогів, підвищення кваліфікації викладачів і 

визнання якості дипломів у ВО, сприяння державам-учасницям у плануванні та 

розвитку політики використання інформаційних і комунікаційних технологій 

(ІКТ) в освіті, забезпечення можливостей безперервного навчання. 

У структурі ЮНЕСКО функціонує шість інститутів і два центри, 

діяльність яких безпосередньо пов‟язана з освітою різного рівня (див. рис. 2.7). 

Інформаційно-аналітичні матеріали, огляди й аналіз світових тенденцій в освіті 

містять видання ЮНЕСКО “Статистичний щорічник ЮНЕСКО”, “Навчання за 

кордоном”, “Всесвітній довідник з освіти”, “Перспективи освіти”, “Всесвітня 

доповідь з питань освіти”. 

В інституційній структурі ЮНЕСКО функції сприяння якості освітньої 

політики через підвищення кваліфікації управлінського персоналу, планування 

розвитку освітнього менеджменту реалізує Міжнародний інститут планування 

освіти (МІПО, англ. IIEP). Задля допомоги розробникам освітньої політики в 

оцінюванні якості програм та їх удосконаленні, обміну досвідом у галузі 

освітнього менеджменту (case studies) МІПО створив спеціальний навчальний 

портал (IIEP Learning Portal). Серед останніх міжнародних ініціатив і проектів 

МІПО: Форум з питань внутрішнього забезпечення якості у системі вищої 

освіти (2016 р., м. Сямень, Китай) [504]; всесвітнє он-лайн опитування (2015 р.) 

[384] з питань структури, процесів та інструментів системи внутрішнього 

забезпечення якості ВО. 

Міжнародною структурою, яка на глобальному рівні формує методологію 

для моніторингу основних тенденцій розвитку освіти, є Інститут статистики 
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ЮНЕСКО (ІС ЮНЕСКО, англ. UIS). Інститут забезпечує відкритий доступ до 

бази даних, які характеризують національні, регіональні та глобальні освітні 

системи, а також їхню конкурентоспроможність на основі рейтингів. Для 

вивчення гендерних проблем в освіті створено електронний атлас гендерної 

нерівності (UNESCO eAtlas of Gender Inequality in Education). База даних ІС 

ЮНЕСКО є унікальним інструментом для аналізу та міжнародних порівнянь 

потоків іноземних студентів (детальніше – у пп. 4.3) [564]. 

Отже, у реалізації функцій регулювання та аналізу СВО на 

наднаціональному рівні ЮНЕСКО виступає головною міжнародною 

організацією, в якій бере участь уся світова спільнота. Інші інституції 

об‟єднують меншу кількість держав-учасниць (наприклад, ОЕСР) або ж 

спеціалізуються на певному спектрі освітніх проблем (Світовий банк працює 

лише з освітніми проектами, безпосередньо пов‟язаними з розвитком). 

Міжнародною інституцією, яка генерує ідеї у галузі підвищення якості 

освіти, надає відповідні рекомендації урядам розвинених країн, є Комітет з 

питань освітньої політики ОЕСР (англ. OECD). У своїй діяльності Комітет 

враховує відповідні мандати Центру з питань досліджень та інновацій в галузі 

освіти, Програми інституційного управління в галузі вищої освіти (англ. 

IMHE), Програми оцінювання іноземних студентів (англ. PISA) та Програми 

міжнародного оцінювання компетентностей дорослих (англ. PIAAC) [402]. 

За ініціативи та підтримки ОЕСР запроваджено міжнародний моніторинг 

якості вищої освіти, розроблено методологію аналізу стратегій 

інтернаціоналізації вищої освіти [460]. Суттєвим внеском ОЕСР у розвиток 

якості ВО, визнання академічних кваліфікацій і дипломів стали “Директиви із 

забезпечення якості у сфері транснаціональної вищої освіти” [565, c. 9], 

розроблені спільно з ЮНЕСКО. 

Аналітика ОЕСР з проблем вищої освіти та формування відповідної 

політики представлена широким спектром журналів, звітів, оглядів та 

інформаційних повідомлень (табл. 2.20). 
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Таблиця 2.20 

Інформаційно-аналітичні видання ОЕСР з питань вищої освіти 

Тематичні групи публікацій Назва публікації 

Програми інституційного 

управління в галузі вищої 

освіти 

“Стан вищої освіти”, квартальні галузеві звіти, 

журнал “Управління вищою освітою та політика”, 

новини ОЕСР у сфері вищої освіти: е-бюлетень для країн-

членів, інформації про заходи Програми (IMHE) 

Програми оцінювання 

іноземних студентів 

“Результати PISA-тестувань”, “PISA in Focus” (короткі 

огляди роботи Програми) 

Програми міжнародного 

оцінювання 

компетентностей дорослих 

“Обстеження компетентностей дорослих”, 

“Навики дорослих у фокусі” 

Інші програми ОЕСР у 

галузі освіти 

Звіти “Гендерна рівність в освіті: здібності, поведінка, 

впевненість”, “Студенти, комп‟ютери і навчання” 

Інші (універсальні)  

за функціональним 

призначенням публікації 

ОЕСР у галузі освіти 

“Огляд освіти” (“Education at a Glance”), 

“Освітні індикатори у фокусі” (“Education Indicators in 

Focus”) 

Джерело: складено автором за [495]. 
 

Неурядовою організацією (офіційним партнером ЮНЕСКО), яка об‟єднує 

ЗВО у 150 країнах світу і співпрацює з різноманітними регіональними та 

національними органами, є Міжнародна асоціація університетів (МАУ, англ. 

IAU). Головне завдання МАУ – створити гнучку правову базу, яка регламентує 

взаємини ЗВО усього світу, представляти інтереси університетів на світовій 

арені. Фінансову підтримку своїх членів організація здійснює через систему 

ґрантів і премій. Інформаційно-аналітичні видання МАУ – “Міжнародний 

довідник університетів”, журнал “Система вищої освіти”, газета “IAU”, збірник 

аналітичних публікацій “Питання вищої освіти”, щорічні звіти про діяльність 

Асоціації тощо [452]. 

Громадською організацією, яка на міжнародному рівні забезпечує 

методологічну та організаційну підтримку розвитку якості вищої освіти через 

інструменти ранжування, є Наглядова Рада з академічного рейтингування та 

якості освіти Міжнародної експертної групи з рейтингування (англ. IREG 

Observatory). IREG виступає світовим координатором університетських 

рейтингів [463]. У відповідь на посилення протягом останніх років уваги до 

рейтингів університетів, Рада започаткувала процедуру аудиту національних, 
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регіональних і світових університетських (академічних) рейтингів на основі 

Берлінських принципів рейтингування [378]. Детальніше про діяльність IREG у 

галузі розвитку методології аналізу конкурентоспроможності ЗВО на основі 

рейтингового оцінювання ЗВО йдеться у пп. 4.5 дисертації. 

Інституційне середовище глобальної системи вищої освіти еволюціонує 

через розвиток мережі професійних організацій у галузі забезпечення якості і 

моніторингу ефективності освітньої політики. Зокрема, збільшується 

Міжнародна мережа агентств забезпечення якості вищої освіти (ММАЗЯВО, 

англ. INQAAHE), яка станом на початок 2017 року охоплювала 265 членів із 

92 країн. Головні цілі діяльності INQAAHE – виконання та поширення 

результатів оцінки та аналізу систем менеджменту якості ВО та їх 

ефективності, надання консультативної підтримки членам мережі у визначенні 

стандартів діяльності ЗВО за межами національних кордонів та інформування з 

питань визнання міжнародних кваліфікацій. 

Групи дослідників та експертів об‟єднуються, формуючи нові 

інституційні структури наднаціонального рівня, зокрема: 

 Товариство з досліджень у галузі вищої освіти (англ. SRHE) –

міжнародна спільнота, мета якої – підвищення якості ВО через дебати й 

аналітичні публікації (журнали Товариства “Квартальник вищої освіти”, 

“Тезисні дослідження в галузі вищої освіти”, “Наукові праці з проблем вищої 

освіти”) [537]; 

 Асоціація з вивчення вищої освіти (англ. ASHE) – організація у 

Невадському університеті у США, яка заохочує співпрацю її членів та інших 

організацій, що вивчають вищу освіту, через проведення різноманітних 

досліджень, конференцій, публікацій (офіційний науковий журнал Асоціації 

“Огляд вищої освіти” – один із лідерів у своїй галузі) [374]; 

 Консорціум дослідників вищої освіти (англ. CHER) – фундація, яка 

займається обміном ідеями та результатами аналізу різних систем вищої освіти, 

проведенням тренінгів для дослідників, менеджерів та розробників освітньої 
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політики, налагодженням міжнародної співпраці з іншими стейкхолдерами 

[386]; 

 Центр дослідження політики в системі вищої освіти (порт. CIPES) – 

приватна організація, місія якої полягає у проведенні дослідницької діяльності 

за такими напрямами: системно-рівневі політики (system level policies), 

інституційний та організаційний аналіз, ресурси і людський капітал [389]; 

 Центр міжнародної вищої освіти (англ. CIHE) – глобальний 

інформаційно-аналітичний ресурс у Бостонському коледжі (США). Центр 

пропагує ідею необхідності міжнародного діалогу і співробітництва для 

побудови обґрунтованої освітньої політики. Цьому сприяють заходи, 

організовувані Центром, та всесвітньо відоме видання “Міжнародна вища 

освіта” різними мовами [388]. 

Потужний регіональний рівень забезпечення якості та соціальної 

відповідальності у ВО – європейський. У Лісабонській стратегії “Європа 2020” 

[412] цей регіон задекларував свій намір стати найбільш динамічною й 

інтелектуальною економікою у світі. Саме тому підвищення ефективності та 

міжнародної привабливості вищої освіти стало головним завданням для 

досягнення цієї мети. Революційним став Болонський процес, в основі якого – 

реформування вищої освіти і розвиток єдиного європейського освітнього 

простору. Визначення принципів і механізмів реалізації Болонського процесу, у 

тім числі в частині гарантування якості освіти, відбувається відповідно до 

комюніке та декларацій міністерських конференцій, які проводять раз на два 

роки (табл. Б.1 додатку Б). 

Організаціями, які на різних рівнях сприяють підвищенню 

конкурентоспроможності європейського освітнього простору та його 

провайдерів, є Рада Європи; агентства Європейського Союзу (Агентство з 

питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури, Європейський центр 

розвитку професійної освіти та Європейська навчальна фундація); Міжнародна 

асоціація президентів університетів; Європейська асоціація закладів вищої 

освіти; Європейська асоціація університетів; Європейський союз студентів; 
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Європейська мережа із забезпечення якості вищої освіти; Європейський 

консорціум акредитацій; Транснаціональний європейський проект оцінювання; 

Центрально- і Східноєвропейська мережа з забезпечення якості вищої освіти; 

Скандинавська мережа із забезпечення якості вищої освіти та інші. 

Загалом, кожна з організацій-членів європейського освітнього простору є 

представником певної наднаціональної спільноти: політичної, академічної, 

професійної, наукової, студентської, зацікавленої у конкурентоспроможності 

ВО в Європі. Організації взаємодіють задля розроблення та реалізації 

найважливіших програм забезпечення якості вищої освіти. 

Провідну роль у реалізації програм Євросоюзу у галузі освіти відіграє 

Агентство з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (АОАЗК, англ. 

EACEA). Через АОАЗК (EACEA) фінансуються програми Еразмус + (Erasmus 

+); Креативна Європа (Creative Europe); Європа для громадян (Europe for 

Citizens); Європейське волонтерство (European Voluntary); Еврідіка (Eurydice). 

У рамках проекту Eurydice Network Агентство забезпечує порівняльними 

даними та проводить аналіз освітніх систем і освітньої політики 38 країн 

Європи. З 2011 року EACEA публікує тематичні звіти, спеціальні дослідження, 

аналітичні огляди (наприклад, “Структурні індикатори моніторингу освітніх 

систем в Європі”), “Факти та цифри”, “Фокус на” та інші матеріали, що 

стосуються проблем вищої освіти і відповідної політики [397]. 

Функції зовнішнього оцінювання якості вищої освіти в Європі реалізує 

Європейська мережа забезпечення якості вищої освіти (ЄМЗЯВО, англ. ENQA). 

найважливіший результат діяльності ENQA за останні роки – затвердження 

Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі 

вищої освіти (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European 

Higher Education Area, ESG). Наступним кроком у практичній реалізації 

стандартів стало створення Європейського реєстру забезпечення якості (ЄРЗЯ, 

англ. EQAR) вищої освіти для формування бази даних про надійні агенції із 

забезпечення якості освіти, які працюють в Європі, а також підвищення довіри 

до ЗВО [407]. 
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Найбільша і найвпливовіша організація, яка представляє університети в 

Європі через систему глобального партнерства, – Європейська асоціація 

університетів (ЄАУ, англ. EUA). Організація налічує понад 850 членів 

(університетів і національних ректорських конференцій) у 47 країнах. Асоціація 

чітко формулює сприйняття майбутніх європейських університетів – 

академічних установ широко диверсифікованого профілю з власною стратегією 

розвитку, що готують фахівців з великим різноманіттям кваліфікацій і які 

сприяють мобільності персоналу та студентів [398]. 

Підвищення конкурентних позицій європейських ЗВО у глобальному 

освітньому просторі – одне із завдань Європейської асоціації ЗВО (ЄАЗВО, 

англ. EURASHE). Асоціація є ініціатором/партнером у багатьох проектах, які 

стосуються співпраці “університет-бізнес” (WEXHE, SAPS, UBC, SEPHE), 

підвищення якості професійно-технічної освіти (EUproVET, BEEHiVES, 

PROCSEE), поліпшення успішності студентів (CALOHEE, AHELO) [411]. 

У системі інституційного забезпечення конкурентоспроможності 

європейської СВО, крім провайдерів освітніх продуктів , широко представлені 

їхні споживачі. У 1982 році засновано Європейський союз студентів (ЄСС, 

англ. ESU), який об‟єднав 47 національних студентських союзів із 39 країн. 

Мета ЄСС – представляти та підтримувати освітні, соціальні, економічні та 

культурні інтереси студентів на європейському рівні. Свідченням 

функціонального різноманіття діяльності ЄСС є тематика реалізованих 

проектів: “Участь студентів у створенні європейського простору вищої освіти” 

(2001), “Забезпечення якості та акредитація” (2003), “Фінансування вищої 

освіти” (2005), “Якість вищої освіти очима студентів” (2012), “Реформування 

освітніх систем і працевлаштування випускників” (2014) та ін. [410]. 

Головний центр досліджень СВО європейських країн – Європейська 

асоціація дослідників освіти (ЄАДО, англ. EERA), яка об‟єднує понад 30 

національних і регіональних асоціацій. Професійне видання Асоціації 

“Європейський журнал досліджень у галузі освіти” (European Educational 

Research Journal) [405]. 
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Всесвітньо визнаними є результати досліджень у галузі ВО американської 

асоціації дослідників освіти (AERA). Професійними журналами Асоціації у 

галузі освіти є “American Educational Research Journal”, “Educational 

Researcher”, “Review of Educational Research”. 

Національні системи забезпечення якості ВО охоплюють сукупність 

стейкхолдерів, що діють на рівні держав, які вони представляють, відповідно до 

прийнятих норм права, стандартів, культури і традицій. Історично в Європі 

сформувались дві моделі якості освіти: “англійська”, яка базується на 

внутрішній самооцінці академічної спільноти, і “французька”, що ґрунтується 

на зовнішньому оцінюванні ЗВО з позиції його відповідальності перед 

суспільством. Єдиної системи інституційної оцінки діяльності освітніх установ 

(наприклад, система акредитації в США) в Європі поки що немає. Проте в 

кожній країні існують свої підходи до забезпечення й оцінювання якості вищої 

освіти. 

Кожна держава, зокрема Україна, система вищої освіти якої належить до 

ЄПВО, дотримується чітко визначених Стандартів і рекомендацій щодо 

забезпечення якості (ESG). Питання контролю якості СВО покладають на різні 

групи стейкхолдерів, головно, державні структури в системі органів виконавчої 

влади, ЗВО та громадськість. Рівень впливу тих чи інших інституційних груп 

залежить від історично об‟єктивних чинників формування національного 

освітнього простору, культури реалізації потреб і прав учасників освітнього 

процесу в країні, внутрішньополітичної волі та бажання постійного 

вдосконалення якості освіти. Необхідність ведення міжнародної співпраці та 

врахування впливу глобальних і регіональних структур на національні системи 

вищої освіти є беззаперечною. 

В Україні регулювання проблем якості освіти усіх рівнів триває з 

моменту відновлення незалежності. Приєднавшись 19 травня 2005 року до 

Болонського процесу (Конференція європейських міністрів у м. Берген), 

Україна взяла на себе зобов‟язання приведення якості національної СВО у 

відповідність до європейських стандартів. У 2005 році ухвалено Положення про 
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Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО), який з 2008 року 

забезпечує проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) та 

зарахування до ЗВО за результатами зовнішнього тестування. У 2008 році 

Україна стала повноправним урядовим членом Європейського реєстру 

забезпечення якості, продовжуючи курс на інтеграцію в європейський освітній 

простір. 

Загалом, Україна провела масштабну роботу в напрямі врегулювання 

якості вищої освіти. Однак лише віднедавна наша держава стала на шлях 

унормування національної системи забезпечення якості, що відповідає ESG.  

З 2018 року державний контроль за якістю освіти та якістю освітньої 

діяльності в Україні, зокрема  інституційний аудит закладів освіти, акредитацію 

громадських та інших організацій з незалежного оцінювання якості (крім ЗВО), 

здійснює Державна служба якості освіти [76].  

В управлінні якістю вищої освіти на державному рівні ключовим 

моментом стало створення Національного агентства із забезпечення якості 

вищої освіти (НАЗЯВО) – колегіального органу, уповноваженого на реалізацію 

державної політики у сфері забезпечення якості вищої освіти. Відповідно до 

статті 18 Закону України “Про вищу освіту”, а також ситуації, що склалася з 

повноваженнями цього інституту актуальними є такі основні завдання: 1) 

формування персонального складу НАЗЯВО на основі конкурсного відбору із 

залученням міжнародних представників; 2) формування вимог до системи 

забезпечення якості вищої освіти, розробка положень про акредитацію освітніх 

програм; 3) вибір критеріїв оцінки та аналіз якості освітньої діяльності ЗВО; 4) 

експертиза щодо можливості видачі ліцензії на провадження освітньої 

діяльності (ліцензійно-дозвільні процедури); 5) акредитація освітніх програм, за 

якими відбувається підготовка здобувачів вищої освіти; спеціалізованих вчених 

рад; незалежних установ, оцінювання та забезпечення якості вищої освіти 

(акредитаційна діяльність) [235]. 

Одним із пріоритетів подальшого розвитку системи гарантування якості 

вищої освіти в Україні є можливість приєднання НАЗЯВО до мережі агенцій 
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Центральної та Східної Європи (англ. CEENQA). Питання розглядали під час 

міжнародної зустрічі в Дюссельдорфі на початку 2017 року в рамках проекту 

QUAERE
3
. Хоча процес включення українських агенцій до Європейської 

мережі передбачений Стратегією реформування вищої освіти в Україні до 2020 

року, однак його практичне втілення залишається актуальним. 

Національне інституційне середовище забезпечення якості та 

конкурентоспроможності СВО в Україні представлене також громадськими 

організаціями. Найпотужніший серед них – Інститут лідерства, інновацій та 

розвитку (ІЛІР). Місією ІЛІР є запровадження інновацій задля професійного та 

організаційного розвитку врядування, менеджменту та освіти, а в основі його 

діяльності – реалізація міжнародних і національних освітніх проектів. 

Командою Інституту з 2006 р. реалізовано понад 700 освітніх заходів, серед 

яких найбільш масштабними є: 

- виконання функцій Національного Еразмус + офісу в Україні на період 

діяльності нової програми ЄС Еразмус + (2015-2020 рр.); 

- участь у роботі Національної команди експертів з реформування вищої 

освіти (HERE – Higher Education Reform Experts) протягом 2015–2017 рр.; 

- участь у Навчальній мережі глобального розвитку Світового банку – 

можливості для України. 

ІЛІР входить до мережі європейських інститутів і шкіл державного 

управління, є членом Академії дистанційної освіти, яка об‟єднує понад 20 

університетів та інших організацій, що опікуються розвитком дистанційної 

освіти в Україні, а також активним партнером виконавчого агентства ЄС з 

питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (англ. ЕАСЕА) щодо 

запровадження в Україні Програм ТЕМПУС, ЕРАЗМУС + у сфері вищої освіти, 

дослідження розвитку вищої школи в Україні та інших сфер освіти [112]. 

                                                 
3
 QUAERE – міжнародний проект в рамках грантової програми Erasmus plus: «Система 

забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на основі Європейських стандартів та 

рекомендацій» (термін дії: 15.10.2015 – 14.10.2017).  
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Громадською інституцією, що виконує аналітичну та інші види підтримки 

у забезпеченні якості СВО в Україні, є аналітичний центр CEDOS. У широкому 

контексті CEDOS досліджує державну політику та суспільні процеси у сферах 

освіти, міграції та міського розвитку задля формування прогресивних 

інституцій та посилення участі громадян у прийнятті рішень. За напрямом 

“вища освіта” CEDOS є провідним аналітичним центром в Україні. Проектами 

Центру в галузі вищої освіти є Моніторинг процесу реформування вищої освіти 

в Україні, Рейтинг прозорості національних ЗВО, Розробка нової моделі 

державного замовлення на підготовку фахівців, Дослідження професійного та 

соціально-економічного становища викладачів та інші [29; 297; 298]. 

Сприяння створенню нової моделі організації вищої освіти, адекватної 

вимогам і викликам глобалізованого світу через проведення аналітичних 

досліджень, експертиз, консультацій, розробки рекомендацій та прогнозів в 

сфері освітньої політики, є головною метою Міжнародного фонду досліджень 

освітньої політики (МФДОП, Міжнародного благодійного фонду). Фонд 

розвиває спеціалізовану базу даних про розвиток національних систем вищої 

освіти в Україні та країнах Центральної та Східної Європи. За період 2012–2017 

рр. за участю МФДОП реалізовані такі основні проекти [167]: 

-  “Моніторинг інтеграції української системи вищої освіти в 

Європейський простір вищої освіти та наукового дослідження” (2012–2014 рр.); 

- спільний україно-польський проект “Інноваційний університет та 

лідерство” (2014–2015 рр.); 

- “Вища освіта України: моніторинг інтеграції в європейський освітній 

простір” (за ініціативи Міжнародного фонду “Відродження”, 2013–2014 рр.); 

- “Від університетської автономії та академічної етики до суспільства, 

вільного від корупції” – аналіз найефективніших антикорупційних практик в 

українській вищій освіті (проект за підтримки Польського фонду міжнародної 

співпраці з питань розвитку “Знати як”, 2012 р.). 

Наймолодша громадська структура в Україні, діяльність яких пов‟язана з 

розвитком наукової компетентності дослідників у галузі освіти, – Українська 
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асоціація дослідників освіти (УАДО). З червня 2016 року Асоціація реалізує 

ґрантовий проект посольства США в Україні “Підтримка реформування вищої 

освіти в Україні”. Мета проекту – сприяти реформуванню вищої освіти в 

Україні через підвищення рівня професіоналізму університетів у навчальній і 

науковій діяльності, залучення викладачів до обміну академічним досвідом, 

проведення емпіричних досліджень в освіті. У 2017 році УАДО отримала 

статус повноправного члена Європейської асоціації дослідників освіти (EERA) 

[340]. 

Попри стрімку розбудову національного інституційного середовища 

забезпечення якості та соціальної відповідальності вищої освіти, посилення 

міжнародної співпраці у цій сфері, низка експертів (В. І. Луговий, Ж. В. Таланова, 

Т. В. Фініков, О. І. Шаров, О. І. Серняк та ін.) вважає, що в Україні досі існує 

пріоритет державних інтересів над суспільними [171, . 44]. 

Головними суб‟єктами якості у СВО України залишаються інститути 

державної влади, які формулюють вимоги до якості, контролюють та оцінюють 

діяльність учасників ринку освітніх послуг. Нерідко виникає конфлікт інтересів 

різних стейкхолдерів, оскільки вирішальну роль у конструюванні системи 

забезпечення якості відіграє державне управління, а значення інших учасників 

доволі номінальне. Внаслідок цього ключовою установкою для ЗВО є 

успішність формального звітування перед органами державного контролю. 

Прогресивним, з точки зору розвитку інститутів соціальної 

відповідальності в освіті,  вважаємо запровадження з 2019 року в Україні 

інституту освітнього омбудсмена  Постановою Кабінету міністрів України 

передбачено, що основна функція служби освітнього омбудсмена – 

забезпечення права на здобуття якісної і доступної освіти, захист прав 

учасників освітньої діяльності [78].   

Однією з концептуальних засад підвищення якості СВО в Україні окремі 

дослідники вважають запровадження інституту незалежних освітніх аудиторів. 

Ідея запровадження такого інституту як механізму громадського контролю 

якості ВО може бути імплементована двома способами. Перший – 
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еволюційний, коли незалежні аудитори працюватимуть паралельно з НАЗЯВО, 

інший – революційний, коли держава повністю передає функції з ліцензування 

й акредитації громадській організації незалежних освітніх аудиторів. Основне 

завдання еволюційного та революційного шляху запровадження інституту 

незалежних освітніх аудиторів має стати не створення соціального класу 

освітніх аудиторів і навіть не боротьба з корупцією, а стимулювання 

внутрішнього освітнього аудиту. 

Запровадження внутрішньої системи забезпечення якості ВО, розвиток 

культури якості та використання досвіду успішних практик вітчизняних і 

зарубіжних провайдерів ВО є тими пріоритетними завданнями, реалізація яких 

дасть змогу, на нашу думку, перетворити українські ЗВО на 

конкурентоспроможні центри глобального простору вищої освіти. 

 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

У розділі узагальнено теоретичні та прикладні підходи до розуміння 

якості і соціальної відповідальності вищої освіти, методологічні засади їх 

аналізу в управлінні конкурентоспроможністю СВО, запропоновано логіко-

структурну схему побудови системи індикаторів якості та соціальної 

відповідальності на різних рівнях управління конкурентоспроможністю СВО, 

розвинуто інструментарій систем забезпечення якості за рахунок методики 

використання контрольних карт якості, сформульовано рекомендації щодо 

удосконалення державного управління якістю та соціальною відповідальністю 

СВО України на основі системної реалізації потенціалу відповідного 

інституційного середовища на міжнародному, регіональному та національному  

рівнях. Результатами дослідження дали змогу сформулювати такі висновки. 

1. У сучасній теорії і практиці управління СВО не існує єдиного 

загальноприйнятого визначення поняття якості вищої освіти. Міжнародні і 
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національні агенції визнають якість багатовимірною концепцією і головним 

об‟єктом управління конкурентоспроможністю вищої освіти. З урахуванням 

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

потреб збалансування в ній інтересів різних груп стейкхолдерів запропонована 

логіко-структурна схема аналізу якості СВО за такими групами критеріїв: 1) 

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

діяльності СВО; 4) постачальники (абітурієнти ЗВО). На основі запропонованої 

логіко-структурної схеми визначено комплекс показників-індикаторів 

оцінювання якості СВО, що може бути використаний у стратегічному аналізі 

СВО й обґрунтуванні напрямів підвищення конкурентоспроможності 

національної СВО України.  

2. Результати аналізу якості СВО України дають підстави 

стверджувати, що головними напрямами її підвищення на 

загальнонаціональному рівні є такі: відновлення роботи Національного 

агентства забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО), активізація діяльності 

та соціального партнерства ЗВО і працедавців у розробці стандартів вищої 

освіти, дотримання принципів доброчесності у розробці  продуктів вищої 

освіти та їх поширенні, створення з цією метою Національного репозитарію 

академічних текстів; удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення 

задач управління якістю відповідно до міжнародних стандартів та особливостей 

основних функцій вищої освіти. Важливим інституційним мотивом, що 

стимулюватиме ЗВО до підвищення якості своїх продуктів, можуть стати 

регулярні моніторинги якості, які враховують об‟єктивні/формальні індикатори 

якості (кваліфікацію науково-педагогічних працівників, кількість і якість 

наукових публікацій, працевлаштування, доходи випускників тощо), а також 

суб‟єктивні оцінки (рівень задоволення навчанням студентів, оцінка якості 

випускників працедавцями) основних стейкхолдерів СВО. 

3. Для реалізації задач внутрішнього забезпечення якості, зокрема, 

аналізу навчальних досягнень студентів та їх оцінювання, у роботі 

запропоновано використовувати інструментарій контрольних карт якості. Цей 
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статистичний інструмент дає змогу виявити освітні продукти/курси, щодо яких 

якість підготовки виходить за межі зони статистичного контролю, провести 

поглиблений аналіз основних чинників якості освітніх програм, методів 

викладання й оцінювання знань, а відповідно, – ухвалити рішення щодо їхнього 

удосконалення. 

4. Одним із критеріїв конкурентоспроможності сучасних СВО є 

соціальна відповідальність у реалізації суспільних цілей на засадах сталого 

розвитку. З урахуванням міжнародних і національних визначень соціальної 

відповідальності, а також практик її реалізації, запропоновано визначення 

соціальної відповідальності СВО як усвідомлений її суб‟єктами та виражений у 

рішеннях і діях обов‟язок перед соціумом за реалізацію цілей суспільного 

розвитку. Запропоновано логіко-структурну схему аналізу соціальної 

відповідальності СВО, яка базується на основних сферах прояву соціальних 

ініціатив (правова, економічна, соціокультурна, екологічна) та інтересах її 

стейкхллдерів.  

5. Аналіз існуючого стану вищої освіти в Україні за визначеними 

підходами свідчить про те, що пріоритетними сферами державної політики в 

підвищенні соціальної відповідальності СВО є: доброчесність в освітній 

діяльності та наукових дослідженнях, якість освітніх продуктів, процесів 

їхнього виробництва; соціальна справедливість у доступі до вищої освіти; 

наукові дослідження, які спрямовані на підвищення якості життя і  не 

суперечать принципам суспільної безпеки; cоціальні ініціативи, що 

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

Важливим чинником підвищення конкурентоспроможності СВО у сфері 

соціальної відповідальності є активна політики промоції позитивних практик 

партнерства ЗВО, громадськості, органів влади та бізнесу у реалізації 

соціальних проектів. Зважаючи на особливості функцій вищої освіти, 

сформульовано висновок про те, що однією зі складових реалізації стратегій 

управління конкурентоспроможністю СВО будь-якого рівня має виступати 

стратегічна соціальна відповідальність. У широкому розумінні вона полягає у 
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спланованій і систематичній діяльності суб‟єктів СВО з одночасного 

поліпшення свого конкурентного середовища, вирішення соціальних проблем 

країни та регіону діяльності провайдерів вищої освіти. 

6. У роботі охарактеризовано роль і функції глобальних і регіональних 

інституцій у забезпеченні якості і соціальної відповідальності СВО. Особливу 

увагу зосереджено на правових і організаційних інститутах європейської 

системи якості у вищій освіті. З‟ясовано, що інституційне середовище 

забезпечення якості СВО є складною системою формальних і неформальних 

інститутів, насамперед національних і наднаціональних організацій, кожна з 

яких є представником певної спільноти (політичної, академічної, професійної, 

наукової, студентської). Ці інституції взаємодіють задля реалізації 

найважливіших програм і проектів забезпечення якості вищої освіти та 

ефективності освітньої політики загалом. Результатом їх діяльності є 

формування нового глобального простору вищої освіти і підвищення соціальної 

відповідальності стейкхолдерів за якість. Систематизовано інформаційно-

аналітичні видання, які забезпечують підтримку управлінських рішень щодо 

конкурентоспроможності СВО країн Організації економічного співробітництва 

і розвитку. 

7. Україна як учасниця ЄПВО перебуває у пошуку ефективних 

механізмів реформування власної освітньої системи. В умовах глобалізації 

використання країною потенціалу міжнародного інституційного середовища є 

одним із визначальних чинників удосконалення національної системи вищої 

освіти. Проте, як свідчить міжнародний досвід, її головним драйвером є 

розвиток внутрішньої системи забезпечення якості кожного провайдера СВО.  

Основні положення і результати дослідження, сформульовані у другому 

роздiлi дисертації, опублiковaно у нaукових прaцях aвторa [54; 55; 56; 59; 61; 

256; 443; 484]. 



205 

 

РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ В УПРАВЛІННІ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

3.1. Економічна ефективність вищої освіти та особливості її аналізу 

 

Визначальним чинником зростання конкурентоспроможності у вищій 

освіті є здатність її провайдерів забезпечити аналогічну або вищу 

якість/цінність освітнього продукту за ціну, яка не перевищує ціни конкурентів. 

Досягнення такої мети передбачає застосування комплексу інструментів, серед 

яких – ефективне використання ресурсів, скорочення непродуктивних витрат, 

розробка нових освітніх і наукових продуктів та їхня комерціалізація. 

Проблематика економічної ефективності у вищій освіті має глобальний 

характер і зумовлена комплексом чинників. Серед найістотніших – зменшення 

кількості споживачів серед молоді традиційного студентського віку, 

розширення можливостей для вибору освітніх продуктів серед неформальних 

провайдерів ВО, розвиток інформальної освіти, обмеженість бюджетних 

ресурсів фінансування СВО, збільшення вимог студентів та їхніх батьків щодо 

фінансової віддачі від інвестицій у вищу освіту. 

Як зазначив британський економіст, дослідник проблем фінансування 

вищої освіти в контексті розвитку людського капіталу Н. Бар (Nicholas Barr) 

[375], масова вища освіта достатньо дорога у кожній країні і конкурує за 

бюджетні ресурси з системами охорони здоров‟я, пенсійним забезпеченням, не 

кажучи вже про системи дошкільної та середньої освіти. Тому проблеми 

моделей фінансування СВО, їхньої економічної ефективності  є актуальними на 

будь-якому рівні. 

Ознайомлення з результатами прикладних досліджень з питань економіки 

вищої освіти свідчить про те, що менеджмент СВО перебуває у пошуках нових 

бізнес-моделей розвитку, здатних забезпечити вищу економічну ефективність. 

В опитуванні, яке провели у 2017 році у коледжах США, 71 % бізнес-

менеджерів вищої ланки (senior business officers) погодилися з твердженням про 
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те, що ВО США перебуває у розпалі фінансової кризи, 52 % прогнозують 

фінансову нестабільність у найближчі десять років [477]. 

Аналізуючи бізнес-моделі розвитку університетів Австралії, міжнародна 

компанія Ernst & Young‟s, звертає увагу на необхідність оптимізації переліку 

освітніх продуктів за критеріями їхньої економічної ефективності, збільшення 

інвестицій у цифрові технології для розробки і поширення освітніх продуктів, 

зменшення непрямих витрат за рахунок аутсорсингу адміністративних функцій, 

скорочення допоміжного персоналу [568].  

Як зазначають аналітики міжнародної індустрії освіти, зокрема, он-лайн 

ресурсу ICEF Monitor [570], освітні провайдери європейських країн, Японії, 

Тайваню мають аналогічні проблеми і змушені запроваджувати нові стратегії, 

спрямовані на зростання обсягів вступу до ЗВО серед різних категорій 

населення, підвищення доходів і контроль за витратами. 

Фінансові проблеми у глобальній СВО стали важливим рушієм для нових 

ініціатив, які пов‟язані з політикою інтернаціоналізації і залученням студентів 

з-за кордону, удосконаленням послуг для студентів та їхнім утриманням, 

розширення переліку он-лайн програм і, зрештою – до активного обговорення і 

впровадження нових бізнес-моделей розвитку університетів. 

На актуальність запровадження нової моделі фінансування вищої освіти у 

зв‟язку з низькою ефективністю витрат на СВО звертають увагу керівники та 

громадські діячі в системі освіти України. Незважаючи на досить високий 

рівень видатків на вищу освіту як частку у ВВП, їхній розподіл в Україні не 

орієнтований на довгострокові цілі розвитку ЗВО, слабо враховує такі критерії: 

працевлаштування студентів, якість наукової діяльності, обсяги залучення 

недержавних наукових ґрантів [290]. 

Дослідження економічної ефективності у вищій освіті як особливому 

секторі національної економіки, що поширює та продукує нові знання як 

суспільне благо, з одного боку, і, як особливий товар в умовах ринку (приватне 

благо), з іншого, потребує уточнення дефініції цього поняття як об‟єкта 
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вимірювання й аналізу. У табл. 3.1. систематизовано сучасні підходи до 

трактування поняття ефективності у вищій освіті. 

 

Таблиця 3.1 

Підходи до розуміння поняття “ефективність” у вищій освіті 

Автори Основні підходи 

Брінт С., 
Клотфельтеан Ч.  
[380, c. 2-4]  

Поняття “ефективність” відображає ступінь і якість, з якою вища 

освіта досягає очікувань від неї різних суб‟єктів. Аналіз потребує 

відповіді на запитання: Чи достатньо підготовлені студенти до 

ринку праці? Чи доступною є ВО? Чи висока продуктивність праці 

та чи сприяє вона добробуту людей? Наскільки нові методи 

навчання та технології сприяють навчанню учнів? 

Автори пропонують виокремлювати три основні рівні аналізу 

ефективності ВО: національний, рівень ЗВО та аудиторії. 

 

Гринь А. М., 
Міндергасова О. С   
[46, c. 66-71]   

Економічна ефективність ЗВО – це грошовий вираз корисного 

результату на одиницю витрат колективу ЗВО. Має відображати 

рівень раціонального використання усіх ресурсів ЗВО при 

досягненні ним поставлених цілей 

 

Грищенко І. М., 
Цимбаленко Н.В., 
Нефедова Т. М.  
 [62 c. 32-35]   

Ефективність ЗВО – комплексне поняття, яке охоплює соціальні, 

економічні й екологічні критерії. 

Автори розглядають соціальну ефективність з позиції якості 

освіти, її відповідності потребам ринку, економічну ефективність 

– за критеріями ефективності менеджменту ЗВО, маркетингових 

комунікацій та науково-технічної діяльності, екологічну – за 

критеріями раціонального використання ресурсів 

 

Ковальов А. І., 
Івашкевич Т. В., 
Ковальов В. А., 
Фрик О. В. 
[127, c. 81-82] 
 

Ефективність у ВО пов‟язана з процесом формування 

найменших суспільно можливих витрат праці (живої і 

уречевленої), щоб отримати певний результат, який задовольняє 

суспільно необхідні потреби у продуктах ВО. 

Особливість оцінки ефективності у ВО пов‟язана з тим, що 

витрати здійснюють у сфері ВО, а результати виявляються у сфері 

діяльності випускників ЗВО протягом тривалого періоду 

 

Матюх С. А.  
[152, c. 83]    

Економічна ефективність ВО – це вища віддача від вкладення 

бюджетних коштів у освіту, ніж від вкладень в інші сфери 

економіки за умови зниження втрат від державного перерозподілу 

коштів бюджету на користь освіти. 

Автор виокремлює поняття ефективності у ВО з позиції 

індивіда; діяльності ЗВО як суб‟єкта економіки (мікроекономічна 

ефективність); держави як замовника і гаранта задоволення 

громадських потреб (макроефективність); регіонального ринку 

праці та конкретного працедавця (ринкова ефективність) 
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Закінчення табл. 3.1 

Автори Основні підходи 

Падалка О. С., 
Каленюк І. С.   
[210, c. 42] 
 

Економічний аспект ефективності: віддача від витрат на освіту. 

Така віддача може набувати форми індивідуального або 

суспільного доходу. Індивідуальна віддача пов‟язана зі 

зростанням заробітної плати та інших доходів, суспільна – 

передбачає зростання макроекономічних показників. 

 

Софієнко М. Б. 

[291, c. 359] 

 

  

Діяльність будь-якого суб‟єкта можна оцінити як ефективну за 

умови, коли поставлена мета досягнута мінімальними засобами. 

Якщо суб‟єктом є СВО, то аналіз її ефективності зводиться до 

аналізу ефективності кожного її елемента 

 

Джерело: складено автором. 
 

Ознайомлення з вітчизняними та зарубіжними науковими публікаціями з 

питань ефективності СВО дає підстави дійти висновку, що економічну 

ефективність розглядають здебільшого як складову ширшого поняття 

ефективності. Іншими різновидами цієї категорії, як об‟єкта аналізу, часто 

називають соціальну й екологічну ефективність. На нашу думку, зважаючи на 

зростаючу роль СВО у забезпеченні глобальних цілей сталого розвитку, 

соціальна та екологічна ефективність СВО виявляється у сфері її соціальної 

відповідальності і, як об‟єкт аналізу конкурентоспроможності, заслуговує на 

окремий напрям дослідження (розділ 2 дисертації). 

Натомість поняття економічної ефективності СВО потребує чіткого 

визначення у категоріях ринкової економіки та конкурентного середовища 

функціонування. Враховуючи класичні підходи до розуміння економічної 

ефективності таких авторів: В. Парето (V. Pareto) [17], П. Семюелсона 

(P. Samuelson), У Нордхаус (W. Nordhaus) [275; 528], а також розглянуті вище 

означення, пропонуємо визначити це поняття у вищій освіті як співвідношення 

економічних результатів функціонування СВО до її матеріальних і 

нематеріальних активів/людського потенціалу або витрат на їхню реалізацію. У 

підсумку економічно ефективною є СВО, яка не збиткова і підвищує добробут, 

якість життя її основних стейкхолдерів – споживачів ВО. Залежно від 

формульованих цілей, а відтак результатів функціонування СВО різного рівня, 
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суб‟єктів оцінювання, важливо виокремлювати відповідні напрями, критерії та 

показники аналізу економічної ефективності. 

Серед широкого кола теоретичних та емпіричних досліджень, 

присвячених методам аналізу економічної ефективності у вищій освіті, можна 

виділити три основні напрями. 

Перший із них пов‟язаний з аналізом ефективності витрат на освіту, де її 

головними стейкхолдерами/інвесторами є приватні особи та інститути 

державної чи місцевої влади, які приймають рішення про доцільність витрат на 

освіту. Другий напрям – з аналізом ефективності діяльності ЗВО або СВО 

регіону/держави з позиції цілей менеджменту, що безпосередньо відповідає за 

конкурентоспроможність ЗВО/СВО на відповідному рівні. Третій напрям, який 

може бути реалізований будь-якими внутрішніми чи зовнішніми 

стейкхолдерами СВО в аналізі її ефективності, – оцінка людських, фінансових 

та інших втрат, пов‟язаних з неефективним використанням ресурсів СВО. 

Найбільш поширений і методологічно розроблений є перший напрям 

аналізу економічної ефективності ВО, який ґрунтується на показниках 

економічної вигоди від інвестицій у людський капітал. Саме в теорії людського 

капіталу її засновники (Т. Шульц, Г. Бекер, С. Кузнець та інші) проаналізували 

вплив освіти на індивідуальні доходи людини, показники економічного 

зростання, економічну та соціальну нерівність. У цьому напрямі класичним 

стало розуміння економічної ефективності як співвідношення 

фактичних/потенційних вигід і витрат на ВО і застосування відповідної 

методики аналізу “витрати-вигоди” (cost – benefit analysis). 

Зіставляючи емпіричні дані про доходи випускників американських 

коледжів і тих, хто не мав вищої освіти, прямих витрат на її здобуття (плата за 

навчання, проживання, харчування тощо), а також втрачених/альтернативних 

доходів, які б могли бути отримані у роки навчання, американський економіст, 

лауреат Нобелівської премії Г. Бекер (Gary Becker) одним із перших виконав 

аналіз доцільності й ефективності індивідуальних інвестицій у вищу освіту 

[376]. 
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Згідно з методикою емпіричного аналізу ефективності ВО («витрати-

вигоди»), інвестиції в освітню складову людського капіталу обґрунтовані, якщо 

поточна вартість майбутніх вигід/доходів більша або дорівнює витратам. Тому 

найточнішим критерієм доцільності інвестування у ВО, як і будь-який інший 

інвестиційний проект, є чиста поточна вартість (net present value, NPV), як 

різниця між дисконтованими величинами витрат і вигід [376, c. 54-55, 81];  [85, 

c. 114] 

 

,    (3.1) 

 

де NPV – чиста поточна вартість; Bt – дохід від інвестицій у людський 

капітал протягом періоду t; Ct – величина витрат протягом періоду t; n – 

кількість періодів; r – рівень відсотка або ставка дисконтування. 

Якщо поточна вартість доходів від інвестицій у ВО перевищує або хоча б 

дорівнює поточним витратам, тобто NPV ≥ 0, то можна стверджувати, такі 

витрати ефективні. 

Серед вітчизняних дослідників, які застосували описаний вище 

методологічний підхід у порівняльному аналізі економічної ефективності СВО 

країн світу – А. Скрипник та І. Оборська. На підставі зіставлення дисконтного 

грошового потоку, отриманого внаслідок вищої оплати праці кваліфікованого 

персоналу (з вищою освітою), та середніх витрат на її здобуття за формулою 

[286, c. 56]  

 

.    (3.2) 

 

Тут Еі – ефективність вищої освіти у країні і у розрахунку на одиницю 

середньорічних витрат на здобуття ВО;   – середня за місяць заробітна плата 

відповідно кваліфікованого та некваліфікованого (без вищої освіти) персоналу 
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в країні і;  – дисконтовний грошовий потік, який отримали внаслідок оплати 

праці вищої кваліфікації в країні і;  – середні за рік витрати на вищу освіту у 

країні i;  – ставка дисконтування в країні і. 

Автори провели оцінку конкурентних позицій 15 країн світу за критерієм 

економічної ефективності СВО на макрорівні (рис. 3.1). 

 

 

Рис. 3.1. Дисконтний грошовий потік на одиницю витрат на вищу освіту в 

деяких країнах світу, дол. США 
Джерело: [286, c. 56-57]. 

 

Відповідно до результатів досліджень вітчизняних науковців, чинниками 

низької ефективності витрат на вищу освіту в Україні є значно нижчі, 

порівняно з іншими країнами, різниця оплати кваліфікованої і некваліфікованої 

праці, а також високий рівень дисконтної ставки, що негативно впливає на 

економічну ефективність витрат на освіту. 

Комплементарною до теорії людського капіталу називають теорію 

фільтра. Згідно з цією теорією освіта є механізмом, який лише “сортує” людей 

за здібностями, а основний чинник вищих доходів – не наявність диплома про 

вищу освіту, а особистісні здібності людини, які освіта допомагає розвинути. 

Як зазначив Р. Капелюшніков, незважаючи на низку критичних коментарів 

теорії людського капіталу, саме завдяки працям її засновників і представників 
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відбулися суттєві зміни в економічній політиці урядів багатьох країн та 

індивідуальній поведінці громадян на користь інвестицій у вищу освіту [118]. 

Поряд із очевидними економічними перевагами (насамперед вартісна 

оцінка витрат і вигід) концепція аналізу ефективності ВО на підставі методики 

“витрати – вигоди” має низку обмежень у застосуванні. Вони зумовлені тим, 

що більші доходи пов‟язані не лише з наявністю в особи вищої освіти, а й з 

рівнем її соціального капіталу, добробутом домогосподарства, кон‟юнктурою 

попиту на ринку праці на різні типи професій, достовірністю даних про доходи 

населення з різним рівнем освіти у сфері формальної та неформальної 

зайнятості. Отже, в аналізі економічної ефективності ВО важливо враховувати: 

– по-перше, вплив внутрішніх (особистісних) і зовнішніх (стан 

економіки, попит на осіб з вищою кваліфікацією на ринку праці, диференціація 

оплати праці осіб залежно від рівня освіти тощо) чинників, які посилюють або, 

навпаки, послаблюють економічні вигоди від вищої освіти, а також 

зумовлюють лаговий характер впливу витрат на ВО та їх економічної віддачі; 

– по-друге, наявність непрямих матеріальних і нематеріальних вигід від 

ВО на індивідуальному (кращі умови праці, престижність професії, досягнення 

певного соціального статусу тощо [63]) та суспільному рівнях (підвищення 

середньої тривалості життя, зниження рівня захворюваності, соціальної безпеки 

тощо); 

– по-третє, різні рівні оцінювання витрат і вигід (індивідуальних і 

суспільних) від інвестицій у ВО, а також інтереси різних груп стейкхолдерів 

ВО. 

Зважаючи на комплексний характер категорії економічної ефективності 

та різні рівні функціонування СВО, погоджуємося з тезою І. Каленюк про 

доцільність аналізу ефективності ВО за критеріями економності, 

продуктивності та результативності [85, c. 106]. Якщо перші два критерії 

пов‟язані з цілями раціонального використання ресурсів (зменшення 

непродуктивних витрат) і максимізацією очікуваного ефекту (наприклад, 

збільшення рівня зайнятості, доходів, інноваційної активності тощо), то аналіз 
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результативності передбачає оцінку відповідності одержаних результатів 

індивідуальним і суспільним потребам, які пов‟язані з вищою освітою. 

Другий напрям аналізу економічної ефективності є аналіз управління 

СВО локального (ЗВО), регіонального та національного рівнів з позиції 

досягнення поставлених цілей функціонування і розвитку СВО. У цьому 

контексті йдеться про операційні та стратегічні завдання керівників ЗВО, а 

також органів державного та регіонального управління СВО забезпечувати 

раціональне і продуктивне використання ресурсів СВО (людських, фінансових, 

матеріально-технічних ресурсів), результативність основних (навчальної, 

наукової, інноваційної) і допоміжних (видавничої, маркетингової, фінансової 

тощо) видів діяльності за критеріями доходів, витрат і прибутків. Основними 

групами показників, які характеризують ефективність управління на рівні ЗВО, 

СВО регіону та країни будуть показники доходів і витрат у розрахунку на 

одного студента та зайнятого у ЗВО чи СВО регіону/країни, співвідношення 

доходів і витрат за основними функціями ВО, позиції ЗВО/СВО країни, регіону 

у національних і міжнародних рейтингах. 

З урахуванням різних видів і підвидів економічної діяльності в СВО 

різного рівня загальну економічну ефективність А. Гринь і О. Міндергасова 

пропонують розраховувати за формулою  [46, c. 67]: 

 

,     (3.3) 

 

де E – результуючий показник економічної ефективності за усіма видами 

діяльності ЗВО; k – вид діяльності ЗВО, k є [1; K]; Rk – результати за видом 

діяльності k у вартісному вираженні; Zk – витрати за видом діяльності k у 

вартісному вираженні. 

Аналітики американського видання Forbes, досліджуючи стан 

“фінансового здоров‟я” приватних неприбуткових коледжів США, 

використовують дев‟ять показників, які об‟єднані у дві основні категорії: сила 
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балансу ЗВО та операційна стійкість. У переліку показників враховують частку 

першокурсників як індикатор ефективності вступної кампанії ЗВО, а також 

витрати на реалізацію навчальних функцій ЗВО у розрахунку на одного 

студента [529]. 

Одним із індикаторів операційної ефективності витрат як чинника 

конкурентоспроможності ЗВО американські дослідники пропонують також 

використовувати показник співвідношення фінансових витрат університету в 

розрахунку на одного студента до його рейтингу в національному індексі 

конкурентоспроможності. Цей індикатор фіксує, скільки фінансових ресурсів 

необхідно ЗВО для підвищення рейтингу конкурентоспроможності на одиницю 

відповідної шкали рангування [491]. 

Окремий напрям аналізу ефективності СВО – оцінка величини людських, 

фінансових та інших втрат у тих випадках, коли ресурси СВО та результати 

їхнього функціонування використовують не за призначенням і непродуктивно. 

Прикладне значення оцінки економічних втрат, зумовлених неефективним 

використанням ресурсів ЗВО/СВО пов‟язане, зокрема, з тим, що такі оцінки 

дають змогу визначити в подальшому доцільність та ефективність 

заходів/проектів, спрямованих на зниження таких втрат. Йдеться, наприклад, 

про оцінки ефективності проектів, які пов‟язані з запровадженням на рівні ЗВО, 

регіону чи країни спеціальних моніторингів працевлаштування випускників або 

загалом – моніторингу ефективності ЗВО. Подібний моніторинг з 2013 року 

запровадило Міністерство освіти і науки Російської Федерації щодо усіх ЗВО та 

їхніх філіалів задля підвищення ефективності освіти і науки в країні [230]. 

Моніторинг ефективності ЗВО в Росії передбачає оцінку їхньої діяльності 

за групами показників (освітня, наукова, міжнародна і фінансово-економічна 

діяльність, заробітна плата НПП, працевлаштування випускників та додаткові 

індикатори). Якщо за результатами моніторингу діяльність ЗВО визнають 

неефективною, то вищі органи управління ухвалюють рішення про 

реорганізацію ЗВО. У випадку визнання діяльності ЗВО як такої, що потребує 

оптимізації, необхідно розробити відповідну програму оптимізації, тривалість 



215 

 

якої має не перевищувати трьох років. Результати аналізу діяльності кожного 

ЗВО, а також зведені аналітичні дані за суб‟єктами Російської Федерації 

розміщують на спеціальному сайті [105]. 

Індикаторами втрат потенціалу СВО внаслідок зниження ефективності 

функціонування на регіональному чи національному рівнях можуть бути: 

– безробіття, у тім числі довготривале, випускників ЗВО та загалом осіб 

з вищою освітою; 

– обсяги зайнятості осіб з вищою освітою не за фахом або ж на посадах 

і робочих місцях, які не потребують вищої освіти; 

– міграція за межі країни молоді – потенційних здобувачів ВО, а також 

осіб з вищою освітою. 

Базуючись на методичних підходах до визначення й оцінювання втрат 

людського капіталу, систематизованих Л. Гальків в [37, c. 165-169], можна 

виокремити три головні види втрат унаслідок безробіття випускників ЗВО: 

1) втрати СВО на підготовку фахівців, які отримали статус безробітного після 

здобуття ВО; 2) втрати, пов‟язані з виплатою випускникам ЗВО допомоги з 

безробіття; 3) втрати, пов‟язані з недоотриманим ВВП (ВРП на рівні регіону) у 

зв‟язку з безробіттям випускника ЗВО. Аналітична форма такої оцінки матиме 

такий вигляд: 

 

,    (3.4) 

 

де - загальні середньорічні економічні втрати від безробіття 

випускників ЗВО в країні, зважені на тривалість безробіття протягом року;  

– кількість безробітних серед випускників ЗВО (за даними обстежень 

Держстату України з питань економічної активності за методологією МОП або 

даними Державної служби зайнятості про зареєстрованих безробітних);  – 

середня тривалість безробіття у місяцях;  – середньорічні витрати на 

вищу освіту у розрахунку на одного здобувача;  – середньорічні 
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витрати на допомогу з безробіття у розрахунку на одного безробітного; 

 – ВВП у розрахунку на одного зайнятого в країні). 

Зважаючи на ту обставину, що в офіційних статистичних виданнях 

України немає інформації про кількість безробітних саме серед випускників 

ЗВО, а допомогу з безробіття надають лише зареєстрованим особам, на рис. 3.2 

подано результати оцінки з використанням формули (3.4) втрат людського 

капіталу від безробіття випускників загальноосвітніх, професійних і вищих 

закладів освіти, пов‟язаних із середньорічними витратами на їхню підготовку. 
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Рис. 3.2. Динаміка втрат від безробіття випускників закладів освіти в 

частині витрат, які пов’язані з їхньою підготовкою 

Джерело: розраховано автором за [187-189; 86-88]. 

 

Системне вивчення проблематики економічної та інших видів 

ефективності СВО різного рівня зумовлює використання не лише різних груп 

показників з урахуванням рівнів аналізу (рівень здобувача ВО, ЗВО, СВО 

регіону, країни), інтересів внутрішніх і зовнішніх стейкхолдерів СВО, а й 

спроби побудови комплексу показників, що враховують різні функціональні 

сфери діяльності у СВО. 

Наприклад, автори монографії за науковою редакцією  

І. Грищенка [334, c. 188-189], базуючись на принципах побудови збалансованої 

системи показників (Balanced Scorecard) у стратегічному менеджменті, 
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пропонують оцінювати ефективність СВО, вивчивши чотири сфери діяльності 

ЗВО: фінансової, сфери взаємозв‟язків зі споживачами (працедавці, студенти), 

сфери навчання та розвитку персоналу та бізнес-процесів. Погоджуючись з 

ідеєю комплексного аналізу економічної ефективності у ВО з використанням 

збалансованої системи показників, а також твердженням авторів про 

необхідність доповнення показників економічної ефективності індикаторами 

якості в аналізі СВО, все ж висловимо сумнів з приводу коректності зачислення 

до групи індикаторів аналізу бізнес-процесів показників капітального 

будівництва, бюджетного фінансування ЗВО. 

Слушною, на нашу думку, є теза С. Матюха про пріоритетний статус в 

аналізі економічної ефективності ЗВО показників їхніх сукупних доходів 

(бюджетних і позабюджетних), а також структури доходів, яка відображає 

реальні можливості залучати фінансові ресурси з різних джерел, а відтак – 

конкурентоспроможність ЗВО. З позиції аналізу зовнішньої ефективності СВО, 

зокрема, на регіональному рівні, пріоритетними показниками мають бути, як 

зазначає С. Матюх, індикатори зайнятості і безробіття випускників на ринку 

праці, показники ВВП та ВРП регіонів країни [151, c. 40]. 

Доповненням до системи збалансованих показників (Balanced Scorecard – 

BSC) в аналізі економічної ефективності ВО за критерієм витрати-вигоди 

можна вважати процесно-орієнтований облік витрат (Activity-based Costing – 

ABС). Він передбачає визначення витрат у розрізі бізнес-процесів; процесно-

орієнтований аналіз рентабельності (Activity-Based Performance Analisis – 

АВРА), який ґрунтується на порівнянні витрат і доходів за видами клієнтів і 

процесів. 

Отже, методику аналізу ефективності вищої освіти на рівні ЗВО, СВО 

країни/регіону можна подати як послідовність таких основних етапів. 

1. З‟ясування наявних (задекларованих у відповідних стратегіях, 

програмах) цілей розвитку СВО або досягнутих результатів за досліджуваний 

період (рік, період реалізації стратегій чи програм). 
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2. Визначення конкретних показників, які характеризують досягнуті 

цілі, результати функціонування ЗВО (СВО) у навчальній, науковій, 

інноваційній та інших видах діяльності. 

3. Оцінка показників, які характеризують фактичні витрати ресурсів 

(людських, матеріально-технічних, фінансових, часових тощо) на реалізацію 

досягнутих цілей чи фактичних результатів. 

4. Зіставлення показників досягнутих цілей/результатів діяльності та 

витрат ресурсів на їхнє забезпечення за допомогою загальних і часткових 

показників. 

5. Оцінка фактичних і потенційних економічних втрат через відхилення 

між фактичними та запланованими показниками, що виражають цілі чи 

результати функціонування ЗВО (СВО регіону, країни). 

Ефективне управління фінансовими ресурсами вищої освіти на 

інституційному та національному рівнях потребує розширення статистичної 

бази даних про діяльність вітчизняних ВНЗ за рахунок таких показників: 

доходи і витрати освітніх інституцій за джерелами фінансування та видами 

діяльності ЗВО. 

Узагальнення міжнародного, національного й іноземного досвіду з питань 

економічної аналітики у вищій освіті дає змогу зробити висновок, що 

основними напрямами інституційного аналізу конкурентоспроможності СВО за 

критерієм економічної ефективності мали б бути: 

1. Аналіз абсолютної величини та структури доходів у СВО різного 

рівня за такими ознаками: 

а) джерелами/інститутами фінансування, а саме кошти центрального та 

місцевих бюджетів, юридичних і фізичних осіб, громадських організацій та 

фондів, у тім числі благодійні внески та пожертвування; гранти; кредити на 

розвиток ЗВО та здобуття освіти; кошти міжнародних організацій; 

б) видами діяльності/функціями СВО, а саме, кошти від надання освітніх 

послуг, наукової діяльності, економічної діяльності ЗВО, регламентованої 

державою. Саме цей напрям аналізу мав би не лише оцінити економічну 
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ефективність ЗВО як особливого типу інституційних одиниць національної 

економіки, а й виявити можливі ресурси для підвищення 

конкурентоспроможності з позиції напрямів діяльності ЗВО. 

2. Аналіз абсолютної величини та структури витрат у СВО різного рівня 

за такими ознаками: 

а) терміном виконання та окупності витрат (операційні та інвестиційні 

витрати); 

б) за функціональним призначенням операційних витрат (витрати, які 

пов‟язані з основними видами діяльності у СВО, адміністративні витрати, 

витрати на збут, інші операційні витрати); 

в) економічними елементами витрат (матеріальні витрати, витрати на 

оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація тощо). 

3. Оцінка та аналіз господарського портфеля ЗВО (портфеля видів 

діяльності ЗВО, його освітніх продуктів за спеціальностями, 

факультетами/інститутами з урахуванням цін та собівартості). Такий аналіз дає 

змогу визначити економічний вклад кожної одиниці аналізу в загальні 

результати діяльності, удосконалити асортимент освітніх продуктів з 

урахуванням отриманих результатів. 

4. Аналіз відносних показників економічної ефективності, а саме: 

а) доходів у розрахунку на одного працівника, здобувача вищої освіти; 

б) витрат у розрахунку на одного працівника, здобувача вищої освіти; 

в) операційних доходів у розрахунку на одну гривню витрат операційної 

діяльності. 

5. Моніторинг та аналіз вартості вищої освіти для здобувача, цін на 

освітні продукти (плати за навчання), у тому числі цін конкурентів на ринку 

освітніх послуг. 

6. Аналіз рівня працевлаштування випускників ЗВО та їхніх економічних 

доходів. 
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3.2. Моделі і механізми фінансування вищої освіти,  

 сучасні напрями розвитку 

 

В економіці знань заклади вищої освіти називають особливим типом 

підприємств чи корпорацій (enterprise university), які орієнтовані на 

інтелектуальне підприємництво, комерціалізацію освітніх і наукових продуктів, 

активну взаємодію з приватним бізнесом [485, c. 509-512]. Аналіз ефективності 

сучасних ЗВО здійснюють з використанням таких економічних категорій: 

“операційні” та “інвестиційні” доходи і витрати, “спеціальні фонди розвитку”. 

Макроекономічниий аналіз джерел фінансування вищої освіти та 

побудова на його підставі ефективних економічних моделей розвитку базується 

на використанні міжнародної схеми допоміжного рахунку освіти. Побудова 

рахунку передбачає: 

1) деталізацію рівнів вищої освіти відповідно до Міжнародної 

стандартної класифікації освіти (МСКО-11); 

2) виокремлення державного та недержавного секторів у джерелах 

фінансування СВО. Головні фінансуючі інститути державного сектора – 

центральний і місцеві уряди, у недержавному – приватні корпорації та домашні 

господарства; 

3) класифікацію витрат за провайдерами освіти, видами їхньої 

діяльності. 

Допоміжний рахунок освіти є головним статистичним інструментом, який 

використовують європейські статистики й аналітики, у тім числі в Україні, у 

галузі фінансування національних СВО. Його використання забезпечує не лише 

макроекономічний аналіз джерел фінансових надходжень СВО, а й порівняння 

економічних моделей фінансування освіти, їхньої ефективності. Крім того, дані 

рахунку використовують для розробки стратегії розвитку освітньої галузі, 

прогнозування її фінансових потреб, ведення політичного діалогу між органами 

державної та регіональної влади, громадськістю, менеджментом ЗВО з питань 

розвитку вищої освіти. 
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Важливим інструментом методики аналізу доходів і витрат у вищій освіті 

є їхня класифікація з урахуванням різних об‟єктів фінансування. Такий 

розподіл забезпечує порівняльну оцінку пріоритетності фінансового 

забезпечення поточних витрат чи розвитку інфраструктури освітньої та 

наукової діяльності в СВО. У табл. 3.2 систематизовано наявні міжнародні 

підходи до класифікації доходів і витрат у вищій освіті з урахуванням цілей 

їхнього визначення та інтерпретації відповідних значень. 

Таблиця 3.2  

Міжнародні підходи до класифікації доходів і витрат  

у вищій освіті: макроекономічний підхід 
 

Ознака поділу Вид доходів/витрат Інтерпретація 

Класифікація доходів 

За джерелами 

надходжень 

– Центральний, регіональні та 

місцеві бюджети 
– Юридичні особи 
– Приватні особи, домашні 

господарства 

– Міжнародні фонди, організації 

Величина і структура надходжень 

свідчить про готовність і 

можливості різних типів зовнішніх 

стейкхолдерів фінансувати СВО 

Класифікація витрат 

За терміном 

здіййснення 

– Поточні витрати (Current 

expenditure) 
– Капітальні витрати (Capital 

expenditure) 

Величина та співвідношення 

витрат свідчить про пріоритети 

суб‟єктів фінансування та їхній 

вибір на користь поточних витрат 

(заробітна плата, матеріальні 

витрати тощо) чи розвиток 

інфраструктури за рахунок витрат 

довгострокового періоду окупності 

За 

призначенням/ 
об‟єктом 

фінансування 

– На оплату праці персоналу 
– На поточні витрати, крім оплати 

праці персоналу 

– Трансферти (субсидії, допомоги 

студентам, домогосподарствам) 
– На розвиток інфраструктури 

Джерело: складено автором з використанням [557]. 

 

Національні уряди країн світу, які демонструють високі позиції своїх ЗВО 

у міжнародних рейтингах університетів або ж активну динаміку їхнього 

зростання, мають досить потужну інформаційну базу для аналізу фінансування 

вищої освіти та її економічної ефективності. 

Наприклад, Національний центр освітньої статистики (The National Center 

for Education Statistics, NCES – НЦОС) Департаменту освіти США [493; 420] за 

результатами звітності ЗВО, анкетування студентів і випускників формує 

інтегровану базу даних у галузі післясередньої освіти (Integrated Postsecondary 



222 

 

Education Data System – IPEDS). База даних НЦОС допомагає аналізувати 

активи, доходи і витрати ЗВО різних типів (public, private nonprofit, private for-

profit institutions), порівнювати витрати студентів за основними статтями (плата 

за навчання, проживання, книги та інші матеріали залежно від статусу 

резидента (in state, out state), оцінювати середню вартість навчання та її 

динаміку (average net price for full-time beginning students), допомогу студентам 

від федерального уряду, стипендії та ґранти від штату, інституційну допомогу, 

кредити на навчання. 

Спеціальний інформаційний он-лайн ресурс College Navigator [492] дає 

змогу абітурієнтам США обирати ЗВО з урахуванням вартості навчання, 

проживання, інших витрат і розміру фінансової допомоги. 

Центральне статистичне управління Польщі на підставі статистичної та 

інших видів звітності ЗВО щорічно публікує збірник “Вища освіта та її 

фінанси” (Higher Education Institutions and their Finances) [436-438]. Це видання 

дає змогу проаналізувати діяльності ЗВО як особливого типу економічних 

одиниць. Йдеться про показники операційних доходів ЗВО від різних видів 

їхньої діяльності (викладацької, науково-дослідної, господарської тощо), 

поточних і операційних витрат ЗВО, фінансових результатів, фондів 

матеріальної допомоги для здобувачів вищої освіти та наукового ступеня, 

власного стипендіального фонду, фонду розвитку. Диверсифікація джерел 

фінансових надходжень польських ЗВО суттєво сприяє розвитку їхнього 

фінансового потенціалу, а відповідно – можливостей підтримки різних 

категорій студентів, у тім числі іноземних студентів польського походження. 

Головний інформаційно-обчислювальний центр Міністерства освіти і 

науки Російської Федерації забезпечує функціонування інформаційної системи 

аналізу діяльності ЗВО на основі форм федерального і відомчого статистичного 

спостереження, а також щорічного моніторингу ефективності діяльності ЗВО 

[105]. МОН Російської Федерації розміщує на спеціальному веб-порталі 

результати обробки звітності ЗВО у формі зведених статистичних даних [301], а 

також мікроданих, які дають змогу зовнішнім стейкхолдерам зробити 
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порівняльну оцінку ефективності діяльності кожного ЗВО, у тім числі доходів і 

витрат у розрахунку на одного студента і працівника ЗВО [181]. 

Значно скромнішою за наповненням є чинна інформаційно-аналітична 

база економіки вищої освіти на національному рівні в Україні. Відповідно до 

Наказу МОН України [75] ЗВО задля забезпечення відкритості та прозорості 

прийняття рішень з 2015 року розміщують свою фінансову звітність на 

офіційних веб-сайтах. До її складу з 01 січня 2016 року відносять [185]: Баланс 

(ф. №1-дс); Звіт про фінансові результати (ф. №2-дс); Звіт про рух грошових 

коштів (ф. №3-дс); Звіт про власний капітал (ф. №4-дс). Проте фактичний 

перелік форм цієї звітності на сайтах ЗВО помітно відрізняється, не завжди 

систематизований за часовим періодом. 

Інституційні характеристики формування бази даних для аналізу 

фінансування систем вищої освіти в Україні та інших окремих країнах світу 

(США, Польщі, Російській Федерації) систематизовано автором у табл. В.1 

Додатку В. 

Незважаючи на значний обсяг показників фінансової звітності 

вітчизняних ЗВО, їхній аналіз на макрорівні значно ускладнений для 

громадськості, науковців, інших зовнішніх користувачів, оскільки зведених 

даних цих рівнях немає у публічному доступі. Крім того, вітчизняні експерти з 

питань фінансової звітності ЗВО, аналізуючи відповідний світовий досвід, 

звертають увагу на доцільність розробки окремих стандартів складання та 

подання фінансових звітів залежно від типу фінансування ЗВО (повного 

бюджетного, комбінованого за рахунок здійснення господарської діяльності, 

фінансової незалежності від державних асигнувань) [2, c. 51]. 

Наявна статистична звітність українських ЗВО, на відміну, наприклад, від 

польської, не містить жодного показника їхніх доходів і витрат, а чинні 

програми державних статистичних спостережень не передбачають оцінку 

джерел фінансування, фондів, витрат ЗВО за типами, регіонами, формами 

господарювання. Водночас фінансова звітність ЗВО, яка перебуває у 

розпорядженні Державної казначейської служби, Державної служби статистики 
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України забезпечує можливість формування інтегрованої бази даних для 

комплексного аналізу системи фінансування вищої освіти, ефективності 

використання її ресурсів на локальному та регіональному і національному 

рівнях. 

Отже, допоміжний рахунок освіти, який складають в Україні з 2007 року, 

залишається головним статистичним інструментом для макроекономічного 

аналізу фінансування СВО країни. На рис. 3.3 наведено результати аналізу 

структури та динаміки витрат на вищу освіту в Україні за її основними 

суб‟єктами фінансування. 
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Рис. 3.3. Структура витрат на вищу освіту в Україні за суб’єктами 

фінансування у 2007–2016 роках, % 
Джерело: розраховано автором за даними табл. В.5 Додатку В. 

 

Як свідчать результати аналізу витрат на вищу освіту в Україні, кошти 

державного бюджету і домашніх господарств є головними джерелами її 

фінансування. Частка державного сектору залишається домінуючою упродовж 

останніх десяти років із тенденцією до поступового зростання. На домашні 

господарства за період 2007-2015 років припадало не менше 30 % фінансових 

витрат на вищу освіту. 

Помітна тенденція до зростання у розподілі витрат у СВО абсолютної та 

відносної величини прямих витрат на фінансування освітніх послуг. Їхня частка 

за останні десять років зросла з 77,4 % до 91,8 % (табл. В.4 додатку В). 
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Натомість відбувається зменшення абсолютної величини витрат на діяльність 

ЗВО, які безпосередньо не пов‟язані з освітою, а саме, витрати на інвентар, 

підручники та канцелярське приладдя, будівництво і капітальний ремонт ЗВО, 

транспортні послуги, відрядження. 

На фоні зменшення кількості ЗВО в Україні, у тім числі у зв‟язку з 

анексією АР Крим та втратою окремих ЗВО, що залишились функціонувати на 

тимчасово окупованій частині території Донецької та Луганської областей, 

відбувається зростання номінальних, у тім числі бюджетних витрат у 

розрахунку на один ЗВО державної та приватної форм власності (рис. 3.4). 

 

Рис. 3.4. Динаміка кількості ЗВО в Україні та загальних витрат у 

розрахунку на один ЗВО у 2007–2016 роках 

Джерело: складено автором за даними табл. В.2, В.3 Додатку В. 

 

Стабільну динаміку бюджетних витрат на СВО гарантує Закон України 

“Про вищу освіту”. Згідно зі ст. 72, п. 8 Закону видатки Державного бюджету 

на підготовку фахівців з вищою освітою на поточний рік не можуть бути 

меншими за аналогічний показник минулого року і коригуються на рівень 

інфляції [235]. 

Однак за позитивною, на перший погляд, динамікою фінансування вищої 

освіти в Україні приховані нові виклики для менеджменту ЗВО. Вони пов‟язані 

зі зміщенням пріоритетів державних органів влади на користь початкової 
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загальної і середньої освіти, а також інших стратегічно важливих сфер, зокрема 

національної оборони та безпеки. Загальні витрати на вищу освіту у % до ВВП 

країни за період 2007–2016 років зменшилися з 3,2 % до 2,2 % (рис. 3.5). 
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Рис. 3.5. Динаміка загальних і бюджетних витрат на вищу освіту в Україні 

у 2007-2016 роках, % до ВВП країни 

Джерело: складено і побудовано автором за даними табл. В3 Додатку В. 

 

Високий рівень інфляції в Україні у 2014–2016 роках помітно позначився 

на реальному фінансовому потенціалі ЗВО. На рис. 3.6. подано дані про 

динаміку витрат у розрахунку на один ЗВО України у дол. США. 
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Рис. 3.6. Динаміка загальних і бюджетних витрат у розрахунку на один ЗВО  

в Україні у 2007-2016 роках, млн дол. США 

Джерело: розраховано автором за даними табл. В.2, В.5 додатку В. 
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Про актуальність проблем, які пов‟язані з фінансовим потенціалом СВО, 

свідчать результати аналізу бюджетів ЗВО, які потрапляють до сотні кращих у 

міжнародних рейтингах конкурентоспроможності. Як зазначає Б. Карамурзов, 

середній бюджет університету світу, який потрапляє до топ-100 найкращих, 

становить не менше 470 млн дол. США, а у першу половину топ-100 – не 

менше 840 млн дол. [19]. 

Бюджети трьох українських ЗВО (ХНУ імені В. Н. Каразіна, КНУ імені 

Тараса Шевченка, НТУ “Київський політехнічний інститут”), які у 2016/17 н. р. 

у міжнародному рейтингу The World University Rankings посідали відповідно 

382-у, 431–440 та 551–600 позиції, становили у 2016 році 502,413 млн грн [115], 

1152,527 млн грн. [100], 1067,021 млн грн. [4] або 19,7 млн дол. США; 45,197 

млн дол. США та 41,844 млн дол. США відповідно. 

Очевидно, що визначальним чинником потужного ресурсного потенціалу 

провідних університетів світу є економічний потенціал країн їхньої діяльності, 

а також диверсифікація джерел фінансування ЗВО за рахунок залучення коштів 

різних індивідуальних та інституційних стейкхолдерів недержавного сектору. 

Сьогодні не існує універсальної моделі ефективного фінансування вищої 

освіти. Країни з високими рейтингами міжнародної конкурентоспроможності 

національних університетів використовують різні моделі фінансування СВО. 

Вони базуються на використанні типових джерел фінансування (коштів 

державного і місцевих бюджетів, приватного сектора, домашніх господарств), 

але особливих механізмів їх розподілу, що можуть поєднувати державне 

замовлення на підготовку фахівців, кредитування, ваучерне фінансування, 

отримання грантів, фінансової допомоги, стипендій.  

Незважаючи на суттєві відмінності у розподілі джерел фінансових 

надходжень, ЗВО переважної більшості країн ОЕСР не менше як на третину 

фінансуються з коштів державного бюджету та мають високий рівень взаємодії 

з реальною економікою, насамперед, у галузі комерціалізації інноваційних ідей. 

Як зазначено у Комюніке Всесвітньої конференції з питань освіти “Нова 

динаміка вищої освіти досліджень задля соціальних змін і розвитку” [575], 
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залишаючись суспільним благом і фундаментом для інновацій, вища освіта має 

бути у сфері відповідальності і економічної підтримки усіх урядів. Державну 

підтримку у формі фінансової допомоги у країнах ОЕСР отримують ЗВО 

державної та приватної форм власності.  

Поряд із високою часткою державного фінансування вищої освіти у 

більшості країн ОЕСР на недержавні структури (бізнес, неприбуткові релігійні 

та громадські організації, професійні та бізнес-асоціації) у сукупних витратах 

СВО припадає не менш як 3 % (рис. 3.7).  
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Джерело: складено автором за [401, c. 200]. 

 

Наприклад, у Великобританії, США, Японії та Південній Кореї вища 

освіта лише на третину фінансується за рахунок коштів центрального уряду 

(public expenditure). Половину витрат у цьому секторі покривають за рахунок 

державного фінансування в Канаді. В Австрії, Бельгії та Німеччині вища освіта 

практично повністю фінансується за рахунок державного сектору. 

Фінансування вищої освіти у США залежить від типу ЗВО (державні, 

приватні некомерційні та приватні комерційні заклади) і передбачає 

надходження від державних фондів (федерального уряду та штату), бізнес-
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фондів (формуються за рахунок надання освітніх та інших видів послуг на 

комерційній основі), довірчих фондів (пенсійні, цільові, інвестиційні фонди). 

Формування інвестиційного фонду передбачає придбання боргових фінансових 

інструментів (облігацій), ендавмент-фінансування, кредитування. Як 

зазначають В. Амбарчян і М. Амбарчян, види фінансово-економічних операцій 

і фондів університетів США залежать від виду та напрямів їхньої господарської 

діяльності [2, c. 50-51]. 

Джерелами фінансування університетів Великої Британії, крім 

бюджетних ресурсів і коштів домогосподарств як плати за навчання, є 

надходження за операціями з ендавмент-фінансування, доходи від розміщення 

депозитів, придбання пайових і боргових фінансових інструментів. 

Світовий досвід розвитку провідних університетів світу як освітніх 

економічних корпорацій, витоки академічного капіталізму та функціонування 

різних типів підприємницьких ЗВО (відкритих і закритих освітніх корпорацій), 

їхня роль у розвитку інкубаторів інновацій за моделлю “потрійної спіралі” 

аналізує у своєму дослідженні О. Романовський. Автор наводить приклади 

університетів США, Великої Британії, Німеччини, які, взаємодіючи з 

інститутами держави та бізнесу, реалізували власні моделі підприємницьких 

ЗВО у трьох взаємопов‟язаних напрямах: “навчання, наукові дослідження, 

інноваційне впровадження високих технологій та просування їх на ринках” 

[270, c. 29]. Розвиток підприємницьких навичок у студентів усіх галузей 

підготовки автор “потрійної спіралі” Г. Іцковіц називає найважливішим 

чинником економічної ефективності ЗВО. 

Особливим джерелом фінансування сучасних ЗВО, що формується за 

рахунок донорських/спонсорських коштів випускників, суб‟єктів бізнесу, 

меценатів, є сталий фонд – ендавмент ЗВО (endowment). Ендавменти 

виступають фінансовою гарантією в різноманітних інвестиційних проектах і за 

рахунок інвестиційних доходів дають змогу фінансувати нові освітні та 

науково-дослідні проекти, надавати студентам стипендії, матеріальну допомогу 

на навчання і проживання, підвищуючи конкурентоспроможність ЗВО. 
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Закон України “Про вищу освіту” забезпечив вітчизняним ЗВО правову 

базу для створення сталого фонду (ендавменту) “як суми коштів або вартості 

іншого майна, призначеного для інвестування чи капіталізації на строк не 

менше 36 місяців, пасивні доходи від якої ЗВО використовує для здійснення 

статутної діяльності у порядку, визначеному благодійником або 

уповноваженою ним особою” [235, Cт. 1]. 

Зарубіжний досвід функціонування ендавментів ЗВО, їхні типи, 

інвестиційні стратегії використання ресурсів детально досліджує Л. Шевченко 

[359, c. 139-153]. Одночасно автор звертає увагу на низку проблем, які пов‟язані 

з реалізацією ідеї створення ендавментів в Україні. Серед таких проблем 

найбільш суттєвими, на нашу думку, є низький рівень довіри випускників та 

інших потенційних благодійників до ефективності та прозорості використання 

коштів ендавменту на фондовому ринку України, його низький рівень 

конкурентоспроможності у реалізації основної функції – залученні інвестицій і 

перерозподілі капіталу. 

Незважаючи на проблеми, практика створення та успішного 

функціонування ендавмент-фондів ЗВО в Україні вже існує. Показово, що 

першим, хто започаткував такий проект, є Університет банківської справи 

(УБС), керівництво і персонал якого мають професійний досвід ефективного 

використання фінансових інструментів на фондовому ринку. За висновками 

Голови наглядової ради ендавменту УБС В. Ричаківської, за два роки діяльності 

станом на початок 2017 року Громадська організація “Фонд розвитку 

банківської освіти та науки” залучила 124 учасники та майже 410 тис. грн 

благодійних внесків. Пріоритетні напрями їх використання – підтримка 

талановитих студентів і працівників [232]. 

Прикладом ефективної діяльності асоціацій випускників ЗВО України у 

формуванні фінансових ресурсів розвитку освіти є Alumni Fund Ukraine. У 2016 

році у структурі цієї неприбуткової організації, заснованої українськими 

випускниками у Швейцарії, створено “Фонд випускників України”. Цей 

Благодійний фонд є дочірньою організацією Alumni Fund Ukraine, і на основі 
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запровадження фінансової, ресурсної та ідейної платформи дає змогу кожному 

випускнику чи іншому доброчинцю на принципах прозорості, надійності та 

простоти долучитися до підтримки конкретних проблем навчальних закладів 

або підтримки всеукраїнських освітніх проектів. Станом на початок 2017 року у 

структурі Фонду функціонувало 5 осередків, за участі яких у 2016 році зібрано 

майже 17700 євро для реалізації різних освітніх проектів в Україні [371]. Один 

із проектів всеукраїнського масштабу – навчальний курс з критичного 

мислення “Наука повсякденного мислення”, який реалізовувався за підтримки 

провідної української платформи он-лайн курсів Prometheus. 

Для формування подібних фондів чи їхніх осередків на базі вітчизняних 

ЗВО в Україні, важливо, на нашу думку, створити, насамперед, на рівні кожної 

випускової кафедри спеціальну інформаційно-аналітичну базу даних про 

працедавців і випускників освітніх програм, їх працевлаштування і професійну 

кар‟єру. Створення такої бази мало б стати першим кроком до налагодження 

системної комунікації з зацікавленими працедавцями та випускниками ЗВО не 

лише задля залучення додаткових фінансових ресурсів, а й використання 

потенціалу випускників і працедавців в удосконаленні змісту освітніх програм, 

інших освітніх продуктів, організації різних видів практичного навчання та 

працевлаштування здобувачів вищої освіти. Успішні практики діяльності 

Асоціацій випускників ЗВО США у цьому напрямі аналізує учасник програми 

“Research Management” проекту UASP (University Administration Support 

Program) від IREX Г. Дмитрів [3]. 

Отже, підвищення ефективності СВО різного рівня пов‟язане не лише з 

диверсифікацією джерел їхнього фінансування, а й моделями такого 

фінансування з боку різних типів інститутів. Як уже зазначалось, у більшості 

розвинутих країн головними інститутами фінансування СВО залишається 

державний і місцеві бюджети. Механізм розподілу бюджетних коштів у 

моделях фінансування СВО має принципове значення і базується здебільшого 

на врахуванні потенціалу та результатів діяльності освітнього провайдера. 
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З другої половини XX ст. у США та країнах ЄС поступово почали 

запроваджувати модель фінансування вищої освіти, яка ґрунтується на 

результатах діяльності ЗВО (performance-based funding, PBF) [132, c. 192-194]. 

Визначена модель фінансування передбачає виділення коштів кожному ЗВО на 

підставі критеріїв і показників, які вимірюють результати процесів навчання, 

наукових досліджень, інших форм взаємодії з зовнішніми стейкхолдерами. 

Таку модель запроваджують не лише як механізм розподілу фінансових 

ресурсів, а й інструмент стимулювання ЗВО у досягненні актуальних для СВО 

цілей, наприклад, підвищення ефективності взаємозв‟язків ЗВО з бізнесом, 

зростання рівня міжнародного визнання результатів діяльності ЗВО тощо [409, 

c. 31]. 

У звіті про моделі фінансування вищої освіти в країнах ЄС зазначено, що 

у 2014 році обсяг державного фінансування ЗВО у 21 країнах ЄС визначався за 

допомогою формули, яка містить дві групи індикаторів. До першої групи 

належать індикатори ресурсів (input), які характеризують кількість студентів 

різних рівнів і програм, кількість викладачів або ж їхнє співвідношення. 

Перелік індикаторів результату (output) є ширшим і передбачає оцінку кількості 

випускників, обсягу позабюджетних надходжень, кількості дослідницьких 

контрактів, показники цитувань, патентів, працевлаштування випускників, 

досягнення стратегічних цілей [390]. 

Автори згаданого вище звіту зазначають, що у європейських країнах не 

існує універсальної моделі показників для розподілу фінансування ЗВО. 

Перелік індикаторів, які вимірюють вхідні ресурси, результати та ефективність 

ЗВО, їх вагові коефіцієнти у формулі фінансування відрізняється від 

особливостей національної СВО, типу ЗВО, профілю його діяльності. 

Основним документом, де зафіксовано обсяг фінансування ЗВО з урахуванням 

видів його діяльності та відповідних показників ефективності, є контракт між 

ЗВО та урядом країни. 

Моделі фінансування, що ґрунтуються на результатах діяльності ЗВО, є 

важливим інструментом стимулювання їхньої конкурентоспроможності у 
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різних сферах основної діяльності (навчання, наукові дослідження) та 

додаткової, які пов‟язані з інноваціями (комерціалізація результатів наукової 

діяльності), маркетингом (удосконалення асортименту освітніх продуктів, 

цінової політики, промоція закладу), фінансами (пошук додаткових джерел 

фінансових надходжень, виявлення та зниження непродуктивних витрат). 

Міжнародний досвід державного фінансування ЗВО, у тім числі механізм 

розподілу коштів на підставі показників результативності, представлений в 

аналітичному дослідженні І. Світящук, А. Солодько та Є. Стадного, 

проведеному за підтримки Міжнародного фонду “Відродження” [280]. 

Аналізуючи критерії та показники, які враховують у визначенні обсягів 

державного фінансування вищої освіти у різних країнах світу, автори 

дослідження звертають увагу на ту обставину, що окремі країни чи їхні регіони 

все ж відмовляються від моделі фінансування підготовки фахівців на підставі 

показників результативності (PBF). Основним аргументами є те, що 

концентрація ресурсів у потужних ЗВО з кращими показниками ресурсного 

потенціалу, а відтак – результативності “посилює розрив між сильними та 

слабкими університетами”. 

Підтвердженням такого висновку в СВО України є те, що запровадження 

системи розподілу державного замовлення за принципом “бюджетні гроші за 

абітурієнтом з високим рейтингом ЗНО” певною мірою зумовило суттєві 

регіональні диспропорції у державному фінансуванні вищої освіти в країні. За 

даними аналітичного центру CEDOS, “лише 5 областей України мають 

позитивне «сальдо» міжрегіональної міграції. Найбільшими донорами 

абітурієнтів, які вступили на бюджет у 2017 році, стали Кіровоградська, 

Рівненська, Черкаська, Хмельницька та Житомирська області, звідки виїхало на 

навчання в інші регіони 60–70 % випускників” [296]. 

Іншими потенційними ризиками моделей фінансування СВО за 

результатами називають “інфляцію знань: свідоме завищення оцінок з метою 

отримати вищі показники результативності”. Водночас таку модель визнають 

досить ефективною для стимулювання наукової діяльності ЗВО, що можна 
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пояснити наявністю чітких показників її результатів: кількість публікацій, 

кількість здобутих наукових ступенів, штат дослідників, в тім числі іноземців 

тощо [280, c. 42-43]. 

Нормативним документом, на підставі якого визначають базові обсяги 

державного фінансування вищої освіти в Україні, є Закон “Про формування та 

розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-

педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку 

кадрів” [249]. Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2013 

[241] загальний обсяг державного фінансування підготовки фахівців з вищою 

освітою визначає Міністерство економічного розвитку і торгівлі України за 

поданням Міністерства освіти і науки України, інших міністерств і відомств
4
, 

які є засновниками ЗВО і розпорядниками бюджетних коштів. Остаточний 

обсяг державного замовлення Мінекономрозвитку України визначає з 

урахуванням результатів середньострокового прогнозування потреби у 

фахівцях на ринку праці [239]. 

Незважаючи на чітку регламентацію механізму визначення обсягів 

державного замовлення на підготовку фахівців у СВО України, на практиці, як 

зазначають експерти, такі обсяги “визначаються здебільшого кадровими 

потребами самих ЗВО, інерцією минулих років і політичним лобіюванням 

окремих міністерств чи університетів, які втручаються у процес визначення цих 

обсягів” [298]. Крім того, обсяг бюджетного фінансування ЗВО розрахований 

здебільшого на покриття їхніх поточних витрат. На матеріально-технічне 

переоснащення, ремонт, закупівлю транспортних засобів, бюджетні 

надходження, зважаючи на обмеженість ресурсів зазвичай не використовують. 

З огляду на існуючі в Україні проблеми ефективності фінансування СВО, 

актуальним завданням наукового та прикладного характеру є модернізація 

моделі фінансування СВО, яка б на прозорій, публічній і системній основі 

                                                 
4
 Найбільшими замовниками підготовки фахівців у ЗВО України є Міністерство освіти і 

науки, Міністерство культури, Міністерство охорони здоров‟я, Міністерство внутрішніх 

справ. 
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враховувала інтереси головних стейкхолдерів вищої освіти, а також якість, 

соціальну відповідальність та економічну ефективність її провайдерів. Першим 

кроком у запровадженні такої моделі можна вважати розподіл з 2016 року 

державного замовлення між ЗВО та спеціальностями з урахуванням пріоритетів 

абітурієнтів, які мають вищі середні конкурсні бали у ЗНО. 

Для модернізації моделі фінансування вищої освіти в Україні, 

представники державних органів управління СВО, громадські діячі, аналітики 

пропонують запровадити такі нововведення [16; 290; 296; 298; 332; 357]: 

– визначення обсягів фінансування ЗВО з урахуванням його типу 

(академічний/дослідницький або професійний), статусу як суб‟єкта 

господарювання (бюджетна установа, неприбутковий ЗВО, прибутковий ЗВО), 

масштабу діяльності (кількість студентів, науково-педагогічних працівників), 

рівня підготовки вступників за даними ЗНО, показників якості освітньої і 

наукової діяльності, виду засновника (державний, комунальний, приватний, 

корпоративний); 

– забезпечення диференціації вартості підготовки фахівців, а відповідно 

– обсягів державного фінансування за формами навчання, ступенями вищої 

освіти та галузями знань через використання спеціальних коефіцієнтів, 

подолання демпінгу у політиці ціноутворення ЗВО; 

– удосконалення інформаційного забезпечення функцій обліку та 

контролю в управлінні фінансовими ресурсами ЗВО через запровадження 

Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку державного 

сектору, розробку методик, які враховують особливості обліку активів, доходів 

і витрат ЗВО як особливих інституційних одиниць державного сектору; 

– формування фінансового потенціалу ЗВО за рахунок чотирьох 

основних елементів: 1) базового фінансування, гарантованого на рівні 80 % від 

минулорічних коштів); 2) соціального фонду (для забезпечення соціальної 

підтримки студентів за рахунок стипендій та інших трансфертів); 3) фонду 

розвитку (капітальних видатків); 4) фонду додаткової державної цільової 

підтримки окремих категорій населення для здобуття вищої освіти; 
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– запровадження системи кредитування здобуття ВО, що ґрунтується на 

державних гарантіях для отримання здобувачами вищої освіти кредитів на 

оплату вартості навчання з погашенням за власний рахунок або за рахунок 

держави відсотків за кредитами. 

Отже, з урахуванням існуючої вітчизняної практики фінансування СВО, 

напрямів її модернізації, а також відповідного іноземного досвіду система 

фінансування вищої освіти, як об‟єкт інституційного аналізу, мала б 

охоплювати усі види діяльності ЗВО, суб‟єктів фінансування та механізми 

розподілу фінансових ресурсів (рис. 3.8).  

 

 
Рис. 3.8. Система фінансування вищої освіти в Україні  

як об’єкт інституційного аналізу 
Джерело: складено автором. 
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Узагальнюючи методологічні та прикладні підходи до аналітики 

економічної ефективності, пропонуємо виокремлювати два основні рівні 

відповідного інституційного аналізу: 1) рівень освітнього провайдера/ЗВО та 

його продуктів; 2) рівень СВО регіону, країни. На кожному з цих рівнів 

доцільно використовувати три типи показників економічної ефективності: 

– показники результативності, які відображають масштаб і кінцеві 

результати різних видів діяльності у СВО в абсолютному вимірі. Наприклад, 

обсяги прийому та випуску, кількість різних категорій студентів, у тім числі 

тих, які навчаються за контрактом, з інших країн; результати публікаційної 

активності науково-педагогічних працівників; доходи від основної та 

вторинних видів діяльності в СВО; 

– показники продуктивності, які дають змогу зіставити абсолютні 

показники результатів діяльності у СВО у розрахунку на одиницю активів ЗВО/ 

СВО, одного працівника професорсько-викладацького складу, 

адміністративного-управлінського персоналу, одного студента; 

– показники диверсифікації доходів, які відображають питому вагу 

джерел надходжень від різних видів діяльності у сукупному доході ЗВО/СВО. 

У визначенні переліку показників інституційного аналізу економічної 

ефективності СВО важливо також враховувати інтереси різних груп 

індивідуальних та інституційних стейкхолдерів СВО. Логіко-структурну схему 

побудови комплексу показників аналізу економічної ефективності у вищій 

освіті наведено у табл. 3.3. 

У табл. В.6 і В.7 Додатку В наведено перелік показників інституційного 

аналізу економічної ефективності вищої освіти на рівні освітнього провайдера 

та СВО регіону/країни. Визначені показники можна розглядати як множину 

базових індикаторів оцінювання ефективності у вищій освіті з урахуванням 

чинного розподілу фінансових надходжень на рівні ЗВО на кошти загального та 

спеціального фондів (рис. В.1 додатку В). Перелік запропонованих індикаторів 

може бути доповнений частковими показниками за кожною з груп 

стейкхолдерів чи видів діяльності ЗВО залежно від цілей аналізу. Наприклад, в 
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аналізі ефективності господарської діяльності ЗВО можна використати 

показники надходжень від оренди майна бюджетних установ, надходжень від 

продажу навчальних і наукових видань, діяльності з виготовлення і продажу 

продуктів харчування тощо. Отже, вибір конкретних показників залежить від 

визначених цілей і суб‟єктів аналізу, критеріїв, прийнятих для оцінки 

досягнення поставлених результатів. 

Таблиця 3.3 

Логіко-структурна схема побудови комплексу показників аналізу 

економічної ефективності у вищій освіті 
 

Критерії / об‟єкти аналізу 

економічної ефективності 

у вищій освіті 

Ієрархічні рівні аналізу економічної ефективності 

Освітній продукт, ЗВО СВО регіону СВО країни 

Стейкхолдери ВО 

абітурієнти, студенти, 

випускники, НПП, 

менеджмент ЗВО 

працедавці, органи державного 

управління, місцевого 

самоврядування 

Результативність    

Продуктивність    

Диверсифікація доходів    

Джерело: складено автором. 

Для проведення моніторингу економічної ефективності СВО важливо 

створити та використати на локальному та регіональному і національному 

рівнях інтегрованої бази даних ефективності СВО за такими групами 

показників. 

– Фінансові доходи і витрати за окремими видами діяльності в СВО. 

– Показники активів СВО, їхнього стану та ефективності використання. 

– Показники витрат на оплату праці різних категорій персоналу СВО. 

– Показники інформаційно-технічного, програмного забезпечення СВО, 

у тому числі електронних видань і спеціальних програмних засобів. 

– Показники публікаційної та видавничої активності науково-

педагогічних працівників, у тім числі ті, що впливають на міжнародні рейтинги 

ЗВО, СВО країни (публікації у виданнях, що індексуються і міжнародних 

наукометричних базах; спільні публікації з іноземними авторами). 
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– Показники, які характеризують результати наукової та науково-

технічної діяльності СВО, а також їхню комерціалізацію, кількість отриманих 

міжнародних грантів та учасників з їхньої реалізації. 

– Обсяги участі студентів і персоналу у програмах міжнародної 

академічної мобільності, а також залучення НПП з-за кордону. 

– Обсяги додаткової освітньої діяльності (програми підвищення 

кваліфікації та професійної перепідготовки, загальноосвітні програми з 

розвитку для дітей і дорослих). 

Отже, інституційний аналіз економічної ефективності СВО різного рівня 

має передбачати формування та використання інтегрованої інформаційно-

аналітичної бази. Основними джерелами для її формування на національному 

рівні (Інститут освітньої аналітики МОНУ) мали б бути: 

1) показники національних рахунків в України у галузі вищої освіти; 

2) показники статистичної та фінансової звітності ЗВО; 

3) адміністративні дані Міністерства фінансів України та інших 

міністерств, до сфери підпорядкування яких належать окремі ЗВО, Єдиної 

державної електронної бази з питань освіти, Державної казначейської служби, 

Державної фіскальної служби та Пенсійного фонду України, Українського 

державного центру міжнародної освіти. 

Актуальною залишається проблема інформаційного забезпечення аналізу 

економічної ефективності СВО в частині даних про працевлаштування 

випускників ЗВО та їхні доходи, результати діяльності ЗВО як суб‟єктів 

некомерційної господарської діяльності, показники енергоефективності, 

публікаційну активність науково-педагогічних працівників з урахуванням 

міжнародних наукометричних баз даних. 
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3.3. Реалізація потенціалу вищої освіти і науки в інноваційній діяльності 

 

Світовий координатор з рейтингів університетів IREG та представники 

високотехнологічного бізнесу дійшли висновку, що головними чинниками 

конкурентоспроможності системи вищої освіти та її головних провайдерів – 

університетів є інноваційна діяльність, тісні зв‟язки з ринком праці і 

досягнення світового рівня [338]. 

Інноваційна модель економіки визначена як пріоритетна якісна 

характеристика стратегічного розвитку України та її регіонів. У Стратегії 

сталого розвитку «Україна  2020» [331] сильна економіка та передові інновації 

виступають визначальними умовами впровадження в Україні європейських 

стандартів життя та її вихід на провідні позиції у світі. 

У стратегіях регіонального розвитку, зокрема Львівської області до 2020 

року [319], підвищення ефективності інноваційної діяльності за рахунок 

активної взаємодії бізнесу, освіти та науки є стратегічним завданням побудови 

конкурентоспроможної регіональної економіки. Водночас наукові дослідження 

з питань регіонального розвитку вказують на те, що недостатній взаємозв‟язок 

між ланками наука-бізнес-влада є однією з головних проблем низького рівня 

інноваційної активності у більшості регіонів України. У зв‟язку з цим особливої 

актуальності на національному, регіональному та інституційному рівнях 

набувають дослідження і розробки, покликані підвищити ефективність 

реалізації усіх складових наукового потенціалу як чинника 

конкурентоспроможності розвитку. 

Проблемам інтелектуального, зокрема кадрового потенціалу 

інноваційного розвитку та інституційних форм його реалізації присвячено цілу 

низку публікацій зарубіжних і вітчизняних науковців. Фундаментальний 

характер, на нашу думку, мають наукові праці з питань інноваційної моделі 

розвитку України таких авторів як В. Геєць, А. Гриценко, І. Єгоров, 

Е. Лібанова. У Національній доповіді «Інноваційна Україна 2020», 

підготовленій НАН України за загальною редакцією В. Гейця, звернуто увагу 
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на перехід в останні десятиріччя від лінійної до корпоративної моделі 

управління інноваційним циклом, яка отримала назву «потрійної спіралі». 

Інституційною основою її реалізації є взаємодія органів влади, бізнесу та 

університетів, яким в інноваційному циклі відведена центральна роль у 

забезпеченні його ефективності [110, с. 163]. 

Комплексний аналіз інституційних форм взаємодії ЗВО та бізнесу у 

регіонах України представлено С. Бай та К. Яцишиною, які формулюють 

невтішний висновок про те, що в інноваційній сфері співробітництва 

українських університетів та бізнесу спостерігається домінування принципу 

«ми виробляємо те, що завтра може не знадобитись» [9, с. 9]. 

Економіко-статистичний та соціологічний аналіз інноваційного 

потенціалу України у контексті визначення ризиків, можливостей і перешкод їх 

інвестиційної привабливості проведено Київським міжнародним інститутом 

соціології на замовлення Державного агентства з інвестицій та управління 

національними проектами України. У резюме відповідного документу 

зазначено, що «взаємодія між бізнесом і науково-дослідними організаціями не є 

системною та регулярною, а тому не може суттєво впливати на економічний 

розвиток як країни, так і регіонів; лише підприємства чотирьох областей більш 

тісно співпрацюють з науково-дослідними установами та підприємствами, що 

не дозволяє говорити про інноваційний розвиток промисловості країни» [263, с. 

181]. 

Сформульований висновок підтверджують обстеження Держстату 

України з питань інноваційної діяльності. За період 2012-2014 років серед 

підприємств України, які здійснювали технологічні інновації, лише 4,7 % 

співпрацювали з науково-дослідними інститутами науки і 2,6 % – із ЗВО 

України [198, с. 4]. Проте у 2014-2016 рр. активність такої співпраці поступово 

зростає (див. табл. 3.6). 

Аналіз наукових публікацій з питань кадрового потенціалу інноваційного 

розвитку та інституційних форм його реалізації вказує на те, що саме 

різноманітність форм такої співпраці є запорукою конкурентоспроможності 

розвитку. Водночас низький рівень інноваційної активності, насамперед, в 
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реальному секторі економіки України, може означати як «неготовність бізнесу 

фінансувати наукові розробки, так і брак організацій відповідної потужності чи 

кваліфікації в регіоні» [262, с. 98-99]. У зв‟язку з цим додаткових досліджень 

потребує кількісна оцінка та якісний аналіз кадрового потенціалу закладів 

вищої освіти та академічної науки з позиції результатів науково-технічної та 

інноваційної діяльності у регіонах України. 

Оцінка взаємозв‟язку кадрового потенціалу і результатів науково-

технічної та інноваційної діяльності в регіоні забезпечує: 

 керівництво кожної наукової установи та ЗВО  інформацією щодо 

конкурентоспроможності людських ресурсів цих організацій у відповідній 

галузі науки та освіти; 

 органи державного та регіонального управління  аналітичними 

оцінками щодо умов співпраці освіти, науки та бізнесу в інтересах 

інноваційного розвитку. 

Необхідними умовами обґрунтованості висновків щодо характеру, 

наявності та щільності взаємозв‟язку досліджуваних об‟єктів є вибір 

адекватних показників, які їх характеризують, використання наукових методів 

аналізу, а також якість (релевантність, точність/ надійність, актуальність) 

відповідної інформації. 

Під кадровим потенціалом вищої освіти і науки в Україні розуміємо 

кількісні та якісні характеристики фахівців вищої кваліфікації, які забезпечують 

реалізацію наукової діяльності у ЗВО та різних видах наукових установ. 

Відповідно до існуючих нормативних документів, зокрема законів України 

«Про вищу освіту» та «Про наукову і науково-технічну діяльність», а також 

форм статистичної звітності з питань освіти і науки до фахівців вищої 

кваліфікації зараховують науково-педагогічних працівників і наукових 

співробітників (дослідників і техніків), які мають науковий ступінь кандидата і 

доктора наук. У зв‟язку з цим базові показники, які характеризують кадровий 

потенціал як фактор інноваційного розвитку, доцільно використовувати 

кількість кандидатів і докторів наук, які виконують наукові та науково-технічні 

роботи. Важливо зауважити, що у вітчизняних статистичних виданнях 
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зазначений показник деталізують з урахуванням сектору діяльності 

(державний, підприємницький, приватний неприбутковий сектор і сектор вищої 

освіти) та сектору науки (академічний, галузевий, вищої освіти та заводський). 

У таблиці 3.4 систематизовано основні показники, які характеризують 

організацію та кадровий потенціал вищої освіти і науки України. 

 

Таблиця 3.4 

Організація і кадровий потенціал наукової діяльності 

в Україні у 2010, 2015 і 2016 роках 

 2010 рік 2015 рік 2016 рік 

Кількість організацій, що здійснювали наукові 

дослідження і розробки, всього одиниць 
1303 978 972 

у тому числі за секторами діяльності, % до підсумку 

Державний сектор 39,4 44,3 46,6 

Підприємницький сектор 46,8 40,3 37,7 

Сектор вищої освіти 13,7 15,4 15,7 

Приватний неприбутковий сектор 0,0 0,0 0,0 

Кількість працівників, задіяних у виконанні 

наукових досліджень і розробок, тисяч осіб 
182,5 122,5 97,9 

у тому числі за секторами діяльності, % до підсумку 

Державний сектор 31,3 37,4 42,5 

Підприємницький сектор 31,7 30,2 36,3 

Сектор вищої освіти 37,0 32,4 21,2 

Приватний неприбутковий сектор 0,0 0,0 0,0 

Фінансування внутрішніх витрат на виконання 

наукових досліджень і розробок, тис. грн 
8107057,4 11001889,5 11530697,5 

у тому числі за секторами діяльності, % до підсумку 

Державний сектор 38,1 33,9 31,8 

Підприємницький сектор 55,4 60,7 61,9 

Сектор вищої освіти 6,5 5,4 6,3 

Приватний неприбутковий сектор 0,0 0,0 0,0 

Джерело: cкладено і розраховано автором за [178-180]. 

Примітка. Дані за 2010 і 2015 рік містять працівників позаоблікового складу (сумісників та 

осіб, які працюють за договорами цивільно-правового характеру, включаючи науково-

педагогічних працівників), дані за 2016 рік наведені без урахування науково-педагогічних 

працівників. 

 

Як видно з даних табл. 3.4 за кількісним потенціалом людських і 

фінансових ресурсів сектор вищої освіти в Україні не є домінуючим у наукових 

дослідженнях і розробках. На 100 науково-педагогічних працівників 

університетів, академій, інститутів у 2016 році припадало 19 працівників 
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сектору вищої освіти, які здійснювали наукові дослідження і розробки [206, 

с. 101]. Найнижчою є також питома вага сектору вищої освіти у витратах на 

фінансування наукової діяльності (табл. 3.4). 

Отже, можна сформулювати висновок, що Україна вибрала власний шлях 

розбудови національної системи вищої освіти, зберігаючи пріоритетне 

бюджетне фінансування досліджень у державному секторі академічної науки і 

разом з тим, фінансову підтримку здобуття вищої освіти у ЗВО державної 

форми власності.  

Міжнародні порівняння з питань кадрового потенціалу наукового та 

інноваційного розвитку показують, що за кількістю виконавців наукових 

досліджень і розробок у розрахунку на 1000 осіб зайнятого населення серед 

країн Євросоюзу лідирували Словенія (24,0), Німеччина (22,3), Іспанія (19,6), 

Чеська Республіка (19,1) і Литва (18). В Україні рівень зайнятості у науковій 

діяльності, обчислений за аналогічною міжнародною методологією, становив за 

відповідний період лише 7,5%, а у 2016 р. – 6,0 % [180, с. 76]. 

За даними Євростату частка витрат на виконання наукових досліджень і 

розробок у ВВП для країн Євросоюзу становила у 2015 році 2,03 %. В Україні 

аналогічний показник не перевищував 0,55 % [180, с. 76]. 

У регіональному розрізі для України характерними є значна асиметрія у 

кадровому потенціалі інноваційного розвитку (рис. 3.9), а також гостра 

проблема збереження інтелектуальних ресурсів та інфраструктури їх 

формування у Донецькій та Луганській областях. За даними Міністерства 

освіти і науки України до серпня 2015 року з цих регіонів були евакуйовані і 

переведені в інші регіони 16 ЗВО та 10 науково-дослідних інститутів [435]. 

Загальновідомим у сучасній економіці є той факт, що кадровий потенціал 

науки та вищої освіти, її інституційне забезпечення визначає здатність 

генерувати та абсорбувати інновації в різних сферах. Як зазначають експерти-

аналітики з питань інвестиційної привабливості, «насиченість науковими та 

освітніми закладами є значною перевагою, яка робить область особливо 

привабливою з точки зору інвестора» [262, с. 37]. 
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Здійснимо перевірку сформульованого експертного висновку за 

допомогою кореляційного аналізу взаємозв‟язку показників ресурсного, у тому 

числі кадрового потенціалу вищої освіти і науки в регіонах України і 

результатів інноваційної діяльності. Як показники, які характеризують такі 

результати, в нашому дослідженні обрано такі: 

 

 

Рис. 3.9. Кількість виконавців наукових досліджень і розробок 

у розрахунку на 1000 осіб зайнятого населення області у 2016 році 

Джерело: розраховано і побудовано автором за [180, с. 40; 87]. 

 

– кількість промислових підприємств, які здійснювали інноваційну 

діяльність; 

– кількість підприємств, які проводили зовнішні наукові дослідження або 

придбали існуючі знання від інших організацій; 

– обсяги реалізованої інноваційної промислової продукції. 

Результати аналізу взаємозв‟язку наведених вище результативних 

змінних з показниками-факторами, які характеризують ресурсний потенціал 

вищої освіти і науки в регіонах України, наведено у таблиці 3.5. 

Результати кореляційного аналізу, наведені у табл. 3.5, показують, що 

існує щільний та дуже щільний зв‟язок кадрового та інституційного потенціалу 

інноваційної активності в регіонах України з кількістю підприємств, які 
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проводили зовнішні наукові дослідження і придбали існуючі знання від інших 

організацій. Водночас частка таких підприємств у регіонах України є дуже мала 

– лише 4 % від загальної кількості промислових підприємств в Україні у 2016 

році [180, с. 87].  

Таблиця 3.5  

Результати кореляційного аналізу взаємозв’язку показників  

ресурсного потенціалу вищої освіти і науки в Україні і результатів 

науково-технічної й інноваційної діяльності у 2016 році 

 
 Показники-фактори 

кількість 

кандидатів  

і докторів наук –

виконавців 

наукових 

досліджень 

кількість 

кандидатів і 

докторів наук 

у ЗВО регіону 

кількість 

університетів, 

академій, 

інститутів 

у регіоні 

П
о
к
аз

н
и

к
и

 р
ез

у
л
ь
та

ти
 

кількість промислових 

підприємств, які 

займалися інноваціями 

0,744 0,857 0,869 

Зв‟язок 

щільний 

Зв‟язок 

щільний 

Зв‟язок 

щільний 

кількість підприємств, 

які проводили зовнішні 

наукові дослідження,  

придбали існуючі 

знання від інших 

організацій 

0,901 0,929 0,932 

Зв‟язок дуже 

щільний 

Зв‟язок дуже 

щільний 

Зв‟язок дуже 

щільний 

обсяги реалізованої 

інноваційної 

промислової продукції 

0,274 0,337 0,361 

Зв‟язок 

слабкий 

Зв‟язок 

помірний 

Зв‟язок 

помірний 

Джерело: розраховано і побудовано автором за даними табл. М.3 Додатку М. 

 

Незважаючи на той факт, що для більшості вітчизняних підприємств 

основними формами такої діяльності було придбання машин, обладнання та 

програмного забезпечення (70,7 % від кількості інноваційно-активних 

підприємств, [там само, с. 90] наявність кадрів вищої кваліфікації і 

дослідницьких інститутів сприяє збільшенню використання результатів 

наукових досліджень. 

Відсутність помітної кореляції між кількістю кадрів вищої кваліфікації, 

інститутів, де вони працюють, з обсягами реалізованої інноваційної продукції 

на регіональному рівні підтверджує сформульоване у [110, с. 166] твердження 
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про те, що «Україна втрачає конкурентоспроможність свого інноваційного 

потенціалу саме на заключних стадіях інноваційного циклу, де повинен 

забезпечуватися комерційний інноваційний результат». 

За останні роки одним із стимулів до активнішої співпраці у сфері 

інновацій стає прагнення українських ЗВО відповідати міжнародним критеріям 

конкурентоспроможності, серед яких  рівень співпраці з бізнесом в 

інноваційної діяльності. За період 2008-2016 років частка підприємств, які 

активно співпрацювали із ЗВО та науковими організаціями у сфері інновацій, 

зросла з 8,1 % до 14,3 %, проте залишається надто малою для реалізації 

інноваційної моделі розвитку економіки України та її регіонів (табл. 3.6). 

 

Таблиця 3.6 

Частка підприємств України, які співпрацювали 

із закладами вищої освіти і науки у галузі технологічних 

інновацій у 2008-2016 роках, % 

 Роки обстеження 

2008-2010 2012-2014 2014-2016 

Науково-дослідні інститути 4,7 4,7 8,4 

Заклади вищої освіти 3,4 2,6 5,9 

 Джерело: складено автором за [199, с. 4; 198, с. 4; 197, с. 4]. 

 

У 2017 році для популяризації результатів наукових досліджень 

українських ЗВО МОН України підготувало спеціальне видання [111] з 

інформацією про 240 інноваційних розробок університетів, частина з яких вже 

використовується у галузі національної оборони і безпеки (безпілотник 

«Spectator», розробка КПІ імені І. Сікорського), дослідженні Землі і космосу 

(наносупутник PolyITAN-2, розробка КПІ імені І. Сікорського), у 

промисловості (теплогенеруючий агрегат, розробка СумДУ), енергетиці та 

енергоефективності (система моніторингу теплозабезпечення об‟єктів,  

розробка СумДУ). Каталог інноваційних розробок університетів України 

містить інформацію про призначення, стан готовності розробки до 

впровадження і систематизований за десяти напрямами застосування інновацій. 
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Для реалізації інтелектуального потенціалу вищої освіти і науки в 

інтересах національної безпеки вісім ЗВО та дві наукові установи Західної 

України уклали Меморандум про партнерство з державним концерном  

«Укроборонпром» у 2016 році [30]. 

Результати теоретичних і емпіричних досліджень щодо реалізації 

кадрового потенціалу СВО України в інноваційній діяльності дають підстави 

сформулювати такі висновки: 

1. Кадровий потенціал вищої освіти і науки, їх інституційна 

інфраструктура є одним із головних чинників реалізації інноваційної моделі 

розвитку регіонів України. Про це свідчить статистично оцінений щільний 

характер взаємозв‟язку кількості фахівців вищої кваліфікації з такими 

індикаторами інноваційної активності як обсяги створених і використаних 

передових технологій, кількість промислових підприємств, які впроваджували у 

регіоні інновації. Порівняльний статистичний аналіз кількості фахівців вищої 

кваліфікації виявив, що для регіонів України характерною є значна асиметрія за 

цим показником, а також гостра проблема збереження та розвитку 

інтелектуальних ресурсів у Донецькій та Луганській областях. 

2. На регіональному рівні не виявлено помітного взаємозв‟язку 

показників, які характеризують кадровий потенціал вищої освіти і науки та 

його реалізацію в інноваційній продукції. Низький рівень інноваційної 

активності керівники підприємств – респонденти спеціального обстеження 

інноваційної діяльності в економіці України за період 2014-2016 років 

пояснюють відсутністю вагомих причин здійснювати інновації (83 % 

обстежених не інноваційних підприємств), у тому числі через низький 

ринковий попит на інновації (10,2 %), відсутність продуктивних ідей або 

можливостей для інновацій (9,3 %). Головними перешкодами для інноваційної 

активності респонденти називають відсутність коштів, високі витрати на 

інновації, низький рівень державної підтримки інноваційної активності [199,  

с. 5]. 
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3. Для підвищення ефективності використання людських ресурсів та 

інфраструктури інноваційного потенціалу регіонів України важливе значення 

має цілий комплекс політичних, соціально-економічних та інформаційних 

чинників. Водночас визначальну роль, на нашу думку, відіграють три основні 

чинники: 1) зростання платоспроможного попиту на інновації серед суб‟єктів 

національної економіки; 2) реалізація взаємовигідних форм співробітництва 

інститутів академічної науки, вищої освіти та бізнесу в інтересах 

конкурентоспроможності розвитку кожного з них; 3) використання 

різноманітних інструментів інформаційної політики для стимулювання та 

популяризації інноваційних розробок і підвищення інноваційної культури у 

різних сферах життєдіяльності. 

 

 

 

3.4. Економічне обґрунтування ефективності моніторингу кар’єри  

випускників в управлінні конкурентоспроможністю  

вищої освіти України 

 

Серед головних індикаторів якості та економічної ефективності СВО 

країн з розвинутою економікою є рівень працевлаштування випускників. Саме 

реалізація компетентностей випускників ЗВО у сфері професійної діяльності 

стає головним критерієм спроможності СВО формувати конкурентні освітні 

продукти. 

Обстеження випускників проводять у країнах Африки, Азії, Америки, 

Європи зазвичай під загальною назвою “Дослідження кар‟єри випускників” 

(Graduate Tracer Studies; Follow-up study (graduates); Graduate career tracking; 

Graduate Outcomes Survey), і, як зазначає один із методологів таких досліджень, 

автор спеціального посібника з їхньої організації Г. Шомбург (Harald 

Schomburg) [531] головними завданнями обстеження є: 1) розвиток ЗВО, 

зокрема, підвищення якості їхніх освітніх програм на підставі результатів 
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опитування; 2) оцінка відповідності результатів діяльності ЗВО з визначеними 

цілями; 3) забезпечення обґрунтованості висновків під час акредитації ЗВО; 

4) інформування студентів, викладачів, менеджерів ЗВО про відгуки 

випускників [532]. 

Рівень працевлаштування випускників ЗВО використовують як критерій 

його ефективності та в розподілі бюджетних ресурсів у моделях фінансування 

семи європейських країнах [298; 390, c. 26]. 

Уряд Австралії фінансує щорічні опитування випускників (Graduate 

Outcomes Survey (GOS)) і працедавців (Employer Satisfaction Survey (ESS)) 

задля аналізу задоволення випускників здобутим фахом, рівня їх 

працевлаштування, оцінок працедавцями загальних і професійних 

компетентностей випускників [553]. Результати опитувань за кожним ЗВО 

Австралії розміщені на спеціальному сайті і дають змогу не лише менеджменту 

СВО, а й іншим категоріям стейкхолдерів прийняти рішення щодо навчання чи 

інших форм співпраці з відповідним ЗВО. 

Національна Асоціація коледжів і працедавців США проводить щорічні 

опитування для оцінки та аналізу доходів випускників коледжів та 

університетів. Очевидно, що результати таких опитувань є індикатором 

конкурентоспроможності ЗВО та освітніх продуктів, які вони пропонують 

[527]. 

Міністерство освіти і науки Російської Федерації проводить моніторинг 

працевлаштування випускників за допомогою Федерального реєстру 

документів про освіту. Дані Реєстру щорічно актуалізують для подальшого 

аналізу на щодо офіційної зайнятості і доходів випускників ЗВО на підставі 

відомостей Пенсійного фонду Росії. Показники зайнятості випускників 

враховують у моніторингу ефективності ЗВО Росії [170]. 

В Україні немає практики моніторингу працевлаштування випускників 

ЗВО як інструмента оцінки й аналізу конкурентоспроможності не лише 

здобувачів освіти, а й освітніх провайдерів. Винятком є проект “Перехід молоді 

від навчання до стабільної роботи”, який реалізовували у рамках міжнародного 
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дослідження “School-to-work transition surveys” у 2013 і 2015 роках з ініціативи 

та фінансової підтримки Міжнародної організації праці [221]. В Україні такі 

дослідження не є регулярними та не репрезентативні за регіонами країни. 

Проблема ефективної зайнятості випускників закладів вищої і 

професійно-технічної освіти (ЗВО, ЗПТО) особливо актуальна для Львівської 

області як прикордонного регіону з високим рівнем втрат людських ресурсів 

унаслідок освітньої і трудової міграції. 

У 2016/2017 н. р. підготовку фахівців з вищою освітою у Львівській 

області здійснювали 42 ЗВО з річним обсягом випуску 30,7 тис. осіб. За 

кількістю студентів у розрахунку на 10 тисяч населення Львівщина посідає 

третє місце в країні, поступаючись лише столиці (м. Києву) та Харківській 

області (рис. В.2 додатку В). 

Результати аналізу позицій Львівської області у реалізації 

інтелектуального потенціалу випускників вищих і професійних закладів освіти 

регіону мають суперечливий характер. За рівнем безробіття молоді віком 15–24 

роки у 2015–2016 роках Львівщина займала друге місце. Ситуація значно 

поліпшується для вікової категорії 25–29 років, що може свідчити про швидкий 

рівень адаптації молодих людей до динамічних вимог ринку праці. Формами 

такої адаптації є здобуття додаткової освіти та кваліфікації, перекваліфікація, 

самозайнятість, розвиток різних форм малого бізнесу, трудова міграція. Немає 

вираженого економічного зв‟язку між освітнім рівнем та оплатою праці 

зайнятих, а також позиціями області за обсягами та часткою інноваційної 

продукції (табл. В.8 додатку В). 

За даними офіційної статистики у 2016 р. лише 14,3 % випускників ЗВО 

Львівщини, які навчалися за рахунок коштів держбюджету, отримали 

скерування на роботу (рис. 3.10). 

Аналогічний показник для випускників, які здобули вищу освіту за 

рахунок місцевого бюджету, становив у 2016 році 26,7 % (рис. В.9 додатку В). 

Визначальний критерій ефективного використання інтелектуального 

потенціалу молоді – відповідність його професійно-кваліфікаційної структури 



252 

 

потребам регіональної економіки. Брак якісної інформації про зайнятість 

випускників ЗВО породжує неефективне використання інтелектуального 

потенціалу молоді, витрат державного та місцевих бюджетів на вищу освіту, 

дисбаланси попиту та пропозиції на ринку праці (рис. В.10 додатку В). 

 
 

Рис. 3.10. Частка випускників ЗВО регіонів України у 2016 році, 

які отримали скерування на роботу серед тих, 

хто навчався за рахунок коштів держбюджету, % 

Джерело: побудовано автором за [206].  

 

Для вирішення означеної вище проблеми автором у складі робочої групи 

для участі в конкурсі регіональних проектів, які можуть реалізовуватися за 

кошти державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу, 

підготовлено проект “Моніторинг реалізації інтелектуального потенціалу 

випускників ЗПТО і ЗВО прикордонного регіону: соціальне партнерство, 

державне і регіональне замовлення” (далі – Проект).  

Конкурс регіональних проектів у 2017 році організовано  Міністерством 

регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства 

України у рамках програми секторальної підтримки регіональної політики 

України.  

Розроблений за участю автора Проект  переміг у конкурсі за напрямом 

секторальної підтримки «Розвиток людського потенціалу» і буде 

реалізовуватися у Львівській області у 2018-2020 роках [219]. Витяг з 

інформаційної картки проекту подано у додатку Д. Пропонований Проект є 
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продовженням і розширенням Програми підвищення конкурентоспроможності 

Львівської області, затвердженої рішенням сесії Львівської обласної ради від 26 

квітня 2016 року № 163, а саме, в частині виконання завдання 4 “Інституційна, 

наукова та аналітична підтримка регіонального та інноваційного розвитку”, 

захід 1 “Проведення аналітичних досліджень з актуальних проблем 

регіонального та інноваційного розвитку із залученням провідних наукових 

установ та аналітичних центрів”. 

Проект інтегрований і сприятиме реалізації завдань, передбачених 

проектом Стратегії реформування вищої освіти України до 2020 року, 

розробленої Робочою групою під керівництвом Міністерства освіти і науки 

України (2014 рік). Йдеться про реорганізацію системи управління вищої освіти 

задля захисту регіональних і місцевих інтересів, забезпечення справедливої 

конкуренції між ЗВО як запоруки високої якості вищої освіти, створення 

належного зв‟язку між ринком праці та системою вищої освіти. 

Проект забезпечує реалізацію Стратегії розвитку Львівської області до 

2020 року, зокрема, операційної цілі 2.3 «Розвиток особистості», у частині 

таких очікуваних результатів: 1) підвищення рівня працевлаштування 

випускників ЗВО регіону; 2) систематичний моніторинг ринку праці й 

узгодження навчальних програм із потребами ринку праці; 3) зменшення рівня 

безробіття, особливо серед молоді; 4) поліпшення системи соціально-трудових 

відносин між працедавцями та працівниками на регіональному ринку праці. 

Проект відповідає операційній цілі “Підвищення ефективності 

використання внутрішніх факторів розвитку регіонів” через створення системи 

стратегічного планування потреб економіки у висококваліфікованих фахівцях; 

розвитку соціального партнерства та соціальної відповідальності всіх суб‟єктів 

у регіонах у контексті забезпечення розвитку інтелектуального потенціалу та 

нагромадження людського капіталу Цілі 1 “Підвищення рівня 

конкурентоспроможності регіонів” Державної стратегії регіонального розвитку 

на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України 

від 6 серпня 2014 р. № 385, плану заходів на 2015-2017 роки з реалізації 

Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2015 р. 

№ 821 “Деякі питання реалізації у 2015–2017 роках Державної стратегії 
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регіонального розвитку на період до 2020 року (14. Створення умов для 

продуктивної праці населення). 

Загальна мета Проекту – підвищити ефективність використання 

інтелектуального потенціалу випускників ЗПТО і ЗВО Львівської області на 

основі розвитку соціальної відповідальності та партнерства суб‟єктів економіки 

регіону. 

Проект передбачає реалізацію таких основних цілей. 

1. Розробка технічного завдання і створення інформаційно-аналітичної 

бази даних про зайнятість випускників ЗПТО і ЗВО Львівської області. 

2. Моніторинг конкурентоспроможності ЗПТО і ЗВО за критеріями 

ефективної зайнятості випускників та оцінками працедавців (проведення 

спеціальних обстежень). 

3. Розробка веб-порталу “Індикатори якості та ефективності професійної і 

вищої освіти Львівщини” за результатами співпраці з ЗПТО і ЗВО, 

працедавцями, органами виконавчої влади у Львівській області. 

4. Підвищення якості та ефективності підготовки кадрів у ЗПТО та ЗВО 

на основі удосконалення системи соціального партнерства з інститутами 

бізнесу і влади. 

Цільові групи і бенефіціарії Проекту, а також економічні та соціальні 

вигоди, які вони можуть отримати внаслідок реалізації Проекту, подано у 

табл. 3.7. 

Таблиця 3.7  

Економічні та соціальні вигоди від реалізації проекту “Моніторинг 

реалізації інтелектуального потенціалу випускників ЗВО і ЗПТО 

прикордонного регіону: соціальне партнерство, державне і регіональне 

замовлення” 

Цільові групи, 

бенефіціарії проекту 
Економічні та соціальні вигоди 

Цільові групи Проекту 

ЗВО і ЗПТО 

Кількісні та якісні дані про ефективність діяльності ЗВО і ЗПТО 

за критеріями зайнятості випускників 

Забезпечення зворотного зв‟язку з випускниками і працедавцями 

Удосконалення існуючих і розробка нових освітніх продуктів 

(навчальних програм, курсів) для підвищення рівня зайнятості 

випускників ЗВО і ЗПТО 

Працедавці 

Удосконалення структури та змісту підготовки у ЗВО та ЗПТО з 

урахування результатів опитування працедавців і 

працевлаштування випускників 
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Закінчення табл. 3.7 

Цільові групи, 

бенефіціарії проекту 
Економічні та соціальні вигоди 

Бенефіціарії Проекту 

Центральні та 

регіональні органи 

виконавчої влади 

Зменшення диспропорцій між попитом і пропозицією на фахівців 

у професійно-кваліфікаційному розрізі на ринку праці області 

Зростання рівня реалізації інтелектуального потенціалу молоді та 

його вкладу в інноваційний розвиток регіону 

Зменшення втрат людського потенціалу Львівської області 

внаслідок міграції випускників ЗВО і ЗПТО області 

Абітурієнти 

Обґрунтування вибору майбутнього фаху з урахуванням попиту 

на випускників на ринку праці Львівської області, оцінок 

випускників і працедавців 

Джерело: побудовано автором. 

 

Організаційна структура реалізації проекту об‟єднує: ініціативну групу (в 

складі Львівської обласної державної адміністрації та її підрозділів), 

консультативно-дорадчий корпус як партнерів проекту (представників 

адміністрації ЗВО, Раду ректорів, Регіональну раду з професійно-технічної 

освіти, Асоціацію працедавців Львівської області) та незалежну інституцію як 

координатора проекту – Центр досліджень і моніторингу якості та мобільності 

робочої сили у Львівській області. У перспективі до групи консультативно-

дорадчих органів може приєднатись створена під час виконання проекту 

Асоціація ЗВО Львівської області. Організаційна структура управління 

проектом зображена на рис. 3.11. Загальна сума витрат на реалізацію Проекту 

(Бюджет Проекту) становить 3600 тис. грн. Основні складові витрат подано у 

табл. 3.8. 

Таблиця 3.8 

Бюджет Проекту “Моніторинг реалізації інтелектуального потенціалу 

випускників ЗПТО і ЗВО прикордонного регіону: соціальне партнерство, 

державне і регіональне замовлення” 

Витрати 
Загальна вартість, 

грн 

1. Людські ресурси (оплата праці, добові для відряджень) 2 106 000,00 

2. Обладнання та витратні матеріали 116 373,99 

3. Утримання офісу Проекту 20 126,01 

4. Послуги й інші витрати (опитування випускників і працедавців, 

аналітика, створення веб-порталу проекту, медіа підтримка) 
1 357 500,00 

5. Разом витрати по проекту (1–4) 3 600 000,00 
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Рис. 3.11. Організаційна структура управління Проекту “Моніторинг 

реалізації інтелектуального потенціалу випускників ЗПТО і ЗВО 

прикордонного регіону: соціальне партнерство,  

державне і регіональне замовлення” 
Джерело: побудовано автором. 

 

У табл. 3.9 систематизовано перелік головних функцій професійних груп, 

які забезпечуватимуть реалізацію цілей Проекту. 

 

Таблиця 3.9 

Розподіл функцій професійних груп Проекту “Моніторинг реалізації 

інтелектуального потенціалу випускників ЗПТО і ЗВО прикордонного 

регіону: соціальне партнерство, державне і регіональне замовлення” 
 

Функції Професійні групи, партнери 

– Організаційна підтримка Проекту 

– Внесення пропозицій до Проекту 

– Контроль за процесом реалізації 

Проекту та дотриманням бюджету 

– Оцінка результатів виконання 

Проекту 

– Департамент економічної політики ЛОДА 

– Департамент освіти і науки ЛОДА 

– Узгодження роботи виконавців 

Проекту 

– Інтелектуальна і технічна підтримка 

– Просування інформації про 

можливості та результати Проекту 

на місцевому рівні 

– Відділ соціально-гуманітарного розвитку 

регіону ДУ “Інститут регіональних 

досліджень імені М. І. Долішнього НАН 

України” 

– НДЦ “Демос” Національного університету 

“Львівська політехніка” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

І н і ц і а т и в н а  г р у п а  

Департамент економічної 

політики  

(замовник проекту) 

Відділ аналізу 
економічного 

розвитку 

Центр досліджень і 

моніторингу якості 

та мобільності 

робочої сили 

(координатор 

проекту) 

Розробка технічного завдання та 

створення інформаційно-

аналітичної бази даних про 

зайнятість випускників ЗПТО і 

ЗВО Львівської області 

Моніторинг конкурентоспромож-
ності ЗПТО і ЗВО за критеріями 

ефективної зайнятості випускни-

ків та оцінками працедавців 

Розробка веб-порталу “Індикатори 

якості та ефективності професій-

ної і вищої освіти Львівщини” за 
результатами співпраці з ЗПТО і 
ЗВО, працедавцямии, органами 

виконавчої влади в області 

Підвищення якості та ефектив-
ності підготовки кадрів у ЗПТО 

та ЗВО на основі удосконалення 

системи соціального партнерства 

з інститутами бізнесу та влади 

Управління 
аналізу та 

стратегічного 
планування 

Львівська обласна державна 

адміністрація (ЛОДА) 

(ініціатор проекту) 

Створення Асоціації ЗВО і ЗПТО 

 

 

 
 

К о н с у л ь т а т и в н о - д о р а д ч а  г р у п а  

Голова ЛОДА – 

керівник проекту 

Асоціація 

працедавців 

 

Адміністрації 

ЗПТО і ЗВО 

Рада 

ректорів 
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Закінчення табл. 3.9 

– Забезпечення комунікації між 

ініціатором/замовником та 

учасниками/партнерами Проекту 

– Налагодження соціального 

партнерства між ЗВО і ЗПТО, 

працедавцями, органами виконавчої 

влади на місцях 

– Забезпечення зворотного зв‟язку з 

учасниками Проекту 

– Кафедра статистики ЛНУ імені Івана 

Франка 

– Дрогобицький державний педагогічний 

університет імені Івана Франка 

– Рада ректорів ЗВО Львівщини 

– Регіональна рада професійно-технічної 

освіти Львівської області 

– Адміністрації ЗПТО і ЗВО 

– Асоціація працедавців Львівської області 

Джерело: побудовано автором 

 

У процесі реалізації Проекту можливі внутрішні та зовнішні ризики, які 

пов‟язані, наприклад, з відмовою ЗВО та їхніх випускників брати участь у 

Проекті. У табл. 3.10 систематизовано найбільш суттєві потенційні ризики 

виконання Проекту та стратегії їх мінімізації. 

Таблиця 3.10  

Ризики виконання Проекту “Моніторинг реалізації інтелектуального 

потенціалу випускників ЗПТО і ЗВО прикордонного регіону: соціальне 

партнерство, державне і регіональне замовлення” та стратегія їхньої 

мінімізації 
 

Ризики Ймовірність Стратегія мінімізації ризиків 

1. Відмова окремих ЗВО і 

ЗПТО від участі у Проекті 

 

 

 

 

 

2. Низька якість довідкових 

даних у реєстрах випускників 

ЗВО і ЗПТО 

3. Відмова цільових груп 

проекту (випускників і 

працедавців) від участі в 

опитуванні 

Середня 

 

 

 

 

 

 

 

Середня 

Проведення двох робочих зустрічей з 

керівниками ЗВО і ЗПТО. 

Укладання Угоди про створення 

Асоціації ЗВО і ЗПТО Львівської 

області для організації моніторингу 

працевлаштування випускників, 

розробки відповідного технічного 

завдання. 

Забезпечення доступу до повної бази 

даних Проекту лише членам Асоціації. 

 

Медіа-підтримка Проекту, 

використання соціальних мереж для 

промоції переваг Проекту для різних 

груп учасників. 

4. Відсутність державних 

стандартів вищої освіти для 

усіх спеціальностей для 

обґрунтування працевлаш-

тування випускників за фахом 

Висока Самооцінка випускником зайнятості 

за фахом (під час опитування). 

Джерело: побудовано автором. 
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Для оцінки економічної ефективності Проекту використано критерії, які 

характеризують прямі втрати державного та місцевого бюджетів унаслідок 

безробіття випускників ЗВО і ЗПТО, а також додаткові непрямі витрати, 

пов‟язані зі здобуттям післядипломної освіти. Зменшення рівня безробіття 

внаслідок підвищення якості систем вищої та професійної освіти за критеріями 

зайнятості випускників зумовлює, відповідно, зростання доходів населення і 

ВРП області. 

Рівень безробіття населення віком 15–24 роки у Львівській області (за 

методологією МОП) станом на 2016 рік становив 31,8 % (табл. К.1 додатку К), 

а кількість безробітних у Львівській області, не працевлаштованих після 

закінчення закладів професійної та вищої освіти – 33,8 тис. осіб. Припустимо, 

що реалізація проекту регіонального розвитку дасть змогу щорічно зменшувати 

рівень безробіття серед цієї вікової категорії мінімум на 0,05 %, а максимум на 

0,5 %. Це еквівалентно залученню до активної економічної діяльності 

додатково від 53 до 530 випускників кожного року. 

Відповідно грошові потоки Проекту регіонального розвитку будуть 

формуватися за рахунок приросту ВРП Львівської області та зменшення витрат 

на отримання післядипломної освіти працевлаштованими випускниками. Згідно 

зі статистичними даними за 2015 рік ВРП Львівської області у розрахунку на 

одну особу становив 37 338 грн, а мінімальна та максимальна вартість здобуття 

другої вищої освіти відповідно 5,4 та 13 тис. грн на одну особу за рік. 

Критерієм ефективності Проекту є позитивне значення чистої поточної 

вартості (NPV). 

Розрахунок ризику неефективності Проекту регіонального розвитку 

“Моніторинг реалізації інтелектуального потенціалу випускників ЗВО і ЗПТО 

прикордонного регіону: соціальне партнерство, державне і регіональне 

замовлення” виконано на підставі нечітких описів за таких припущень: 

1) усі фінансові надходження припадають на початок інвестиційного 

процесу; 

2) оцінка ліквідаційної вартості Проекту відбувається “постфактум” після 

закінчення терміну життя проекту. 

Тоді співвідношення для NPV проекту матиме такий вигляд: 
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де I – стартовий обсяг фінансових вкладень в проект регіонального 

розвитку, грн; Т – кількість планових інтервалів (періодів) інвестиційного 

процесу, які відповідають терміну життя проекту регіонального розвитку, 

квартали або роки; CFt – приріст грошового потоку у t-му періоді від 

впровадження даного проекту регіонального розвитку, грн; rt – ставка 

дисконтування, вибрана для t-го періоду з урахуванням оцінок очікуваної 

вартості капіталу, що використовується у проекті (очікувана ставка за 

довгостроковими кредитами), відн. од.; C – ліквідаційна вартість чистих 

активів, що утворилися в ході проекту регіонального розвитку, грн; (Т+1) – 

часовий інтервал, що не відноситься до терміну життя проекту регіонального 

розвитку, а виділений в моделі для фіксації моменту завершення грошових 

взаєморозрахунків усіх сторін, задіяних в процесі, коли підсумковий 

фінансовий результат проекту стане однозначним. 

Проект регіонального розвитку вважають ефективним, коли NPV, оцінена 

за формулою (3.5), більше певного проектного рівня G (у найпоширенішому 

випадку G = 0). 

Якщо всі параметри у формулі (3/5) мають «розмитість», тобто їх точне 

плановане значення невідоме, тоді як початкові дані доречно використовувати 

трикутні нечіткі числа з функцією приналежності виду, що показана на 

рис. 3.11. Ці числа моделюють висловлювання наступного виду: «параметр А 

приблизно рівний a  і однозначно знаходиться в діапазоні [amin, amax]». 

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
0

0.25

0.5

0.75

1

1.25

μa x( )

x
 

Рис. 3.11. Трикутне число A= (0,2; 0,4; 0,6) 

amin amax a 
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Отриманий опис дозволяє розробникові проекту регіонального розвитку 

взяти за початкову інформацію інтервал параметра [amin, amax] і найбільш 

очікуване значення a , і тоді відповідне трикутне число A= (amin, a , amax) 

побудоване. Далі називатимемо параметри (amin, a , amax) значущими точками 

трикутного нечіткого числа A . Взагалі кажучи, виділення трьох значущих 

точок початкових даних дуже поширене в інвестиційному аналізі. Часто цим 

точкам зіставляється суб‟єктивна вірогідність реалізації відповідних 

(«песимістичного», «нормального» і «оптимістичного») сценаріїв початкових 

даних. Але особа, що приймає рішення, не має права оперувати вірогідністю, 

значень якої не може ні визначити, ні призначити. Тому в нашому аналізі 

заміщаємо поняття «випадковості» поняттями «очікування і можливості». 

Тепер можна задатися наступним набором нечітких чисел для аналізу 

ефективності проекту регіонального розвитку: 

1) I  = (Imin, I , Imax) – інвестор не може точно оцінити, яким обсягом 

інвестиційних ресурсів він володітиме на момент ухвалення рішення; 

2) tr  = (rt min, tr , rt max) – інвестор не може точно оцінити вартість капіталу, 

який використовується в проекті регіонального розвитку; 

3) tCF
= (CFt min, tCF , CFt max) – інвестор прогнозує діапазон зміни 

грошових результатів реалізації проекту регіонального розвитку з урахуванням 

можливих коливань цін, вартості споживаних ресурсів, умов оподаткування, 

впливу інших чинників; 

4) C  = (Cmin, C , Cmax) – інвестор нечітко уявляє собі потенційні умови 

майбутнього продажу створеного активу або його ліквідації; 

5) G  = (Gmin, G , Gmax) – інвестор нечітко уявляє собі критерій, за яким 

проект регіонального розвитку може бути визнаний ефективним, або не до 

кінця усвідомлює те, що можна буде розуміти під «ефективністю» на момент 

завершення проекту. 

Зауважимо, що у тому випадку, якщо який-небудь із параметрів A  

відомий цілком точно або однозначно заданий, то нечітке число A  
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вироджується в дійсне число А з виконанням умови amin = a  = amax. При цьому 

суть методу залишається незмінною. 

Отже, завдання інвестиційного вибору в наведеній вище постановці є 

процес ухвалення рішення в «розпливчастих» умовах, коли рішення 

досягається злиттям цілей і обмежень. 

Щоб перетворити формулу (3.5) до виду, придатного для використання 

нечітких вихідних даних, скористаємося сегментним способом. 

Задаємо фіксованим рівнем приналежності  і визначаємо відповідні 

йому інтервали вірогідності щодо двох нечітких чисел A  і B : [a1, a2] і [b1, b2], 

відповідно. Тоді основні операції з нечіткими числами зводяться до операцій з 

їхніми інтервалами вірогідності. А операції з інтервалами, у свою чергу, 

виражаються через операції з дійсними числами – границями інтервалів: 

 операція «додавання»: 

 [a1, a2]  (+)  [b1, b2] = [a1 + b1, a2 + b2],    (3.6) 

 операція «віднімання»: 

 [a1, a2]  (-)  [b1, b2] = [a1 - b2, a2 - b1],     (3.7) 

 операція «множення»: 

 [a1, a2]  ()  [b1, b2] = [a1  b1, a2  b2],    (3.8) 

 операція «ділення»: 

 [a1, a2]  (/)  [b1, b2] = [a1 / b2, a2 / b1],     (3.9) 

 операція «піднесення до степені»: 

 [a1, a2]  (^)  i = [a1, a2
i
].       (3.10) 

Для кожного нечіткого числа в структурі вихідних даних одержуємо 

інтервали вірогідності [I1, I2], [rt1, rt2], [CFt1, CFt2], [C1, C2]. І тоді, для 

заданого рівня , шляхом підстановки відповідних границь інтервалів в (3.5) за 

правилами (3.6-3.10), одержуємо: 
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(3.11) 

 

Задавшись прийнятним рівнем дискретизації по  на інтервалі 

приналежності [0, 1], ми можемо реконструювати результуюче нечітке число 

NPV  шляхом апроксимації його функції приналежності NPV ламаною кривою 

за інтервальними точками. 

Часто виявляється можливим привести NPV  до трикутного виду, 

обмежуючись розрахунками за значимими точками нечітких чисел вихідних 

даних. Це дозволяє розраховувати всі ключові параметри в оцінці ступеня 

ризику не приблизно, а на основі аналітичних співвідношень. 

Підсумкове значення ступеня ризику неефективності проекту 

регіонального розвитку (показник Воронова і Максімова) розраховуємо так 

[79]: 
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Дослідивши вираз (3.12) для трьох окремих випадків, одержуємо: 

1. При G = NPVmin (гранично низький ризик) R = 0, 1 = 0, G' = 

NPVmax, і граничний перехід у (3.12) дає V&M = 0. 

2. При G = G' = NPV  (середній ризик) 1 = 1, R = (NPVmax - 

NPV )/(NPVmax - NPVmin), граничний перехід у (3.12) дає V&M = (NPVmax - 

NPV )/(NPVmax - NPVmin). 

3. При G = NPVmax (гранично високий ризик) R = 1, 1 = 0, G' = 0, і 

граничний перехід у (3.12) дає V&M = 1. 

Отже, ступінь ризику V&M приймає значення від 0 до 1. Кожний 

інвестор, виходячи зі своїх інвестиційних переваг, може класифікувати 

значення V&M, виділивши для себе відрізок неприйнятних значень ризику. 

Як було зазначено вище, витрати на реалізацію Проекту регіонального 

розвитку «Моніторинг реалізації інтелектуального потенціалу випускників ЗВО 

і ЗПТО прикордонного регіону: соціальне партнерство, державне і регіональне 

замовлення» – 3600 тис. грн. 

Застосуємо наведену вище методику оцінки ризику до Проекту 

регіонального розвитку. Вихідні дані проекту регіонального розвитку такі: Т = 

36 місяців, I = 3600 тис. грн – точно відомий розмір фінансових витрат на 

проект, 1r = r = 2r = (0,20; 0,35; 0,50) відн. од. у розрахунку на рік, 

1CF = CF = 2CF = (1684, 13504, 32267) тис. грн/рік, C = (0, 0, 0) – залишкова 

вартість проекту нульова, G = (0, 0, 0) – критерієм ефективності є позитивне 

значення NPV. При розрахунку приросту грошового потоку від реалізації 

проекту із очікуваної величини ВРП Львівської області у розрахунку на одну 

особу вирахувано 12 % амортизаційних відрахувань для зведення валового 

регіонального продукту до чистого. 

Результати розрахунків за формулою (3.11) для рівнів приналежності  = 

[0, 1] із кроком 0,25 зведені в табл. 3.11. 
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Таблиця 3.11 

Результати розрахунків ефективності Проекту регіонального розвитку 

«Моніторинг реалізації інтелектуального потенціалу випускників ЗВО і 

ЗПТО прикордонного регіону:  

соціальне партнерство, державне і регіональне замовлення» 

 
Інтервали вірогідності за рівнем приналежності  для: 

r CF NPV 

1,00 [0,35; 0,35] [13504; 13504] [19301; 19301] 

0,75 [0,31; 0,39] [10600; 18200] [13459; 28994] 

0,50 [0,27; 0,43] [7600; 23000] [8030; 39999] 

0,25 [0,24; 0,46] [4600; 27600] [3187; 51084] 

0,00 [0,20; 0,50] [1684; 32267] [-1230; 64370] 
 

Апроксимація функції NPV показує її близькість до трикутного виду (див. 

рис. 3.12). 
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Рис. 3.12. Приведення функції приналежності NPV до трикутного виду 
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і цим видом ми будемо користуватися в розрахунках. 

Нехай прийнято позитивне рішення щодо фінансування проекту 

регіонального розвитку «Моніторинг реалізації інтелектуального потенціалу 

випускників ЗВО і ЗПТО прикордонного регіону: соціальне партнерство, 

державне і регіональне замовлення». Тоді 1 = NPV(0) = 0,06, G' = NPV
-1

(1) = 

61660, і згідно (8-10), R = 0,019, а V&M = 0,0006. 
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Результати ідентифікації рівня ризику пропонованого Проекту 

регіонального розвитку показують, що рівень даного ризику можна 

класифікувати як «дуже низький». Найбільш очікувана величина NPV 

розробленого Проекту становитиме 19301 тис. грн. 

Як показує досвід інших країн, формування бази даних про 

працевлаштування і доходи випускників в Україні може здійснюватися також 

за допомогою інтеграції адміністративних баз даних. Для реалізації зазначених 

цілей використовують такі бази в Україні: ЄДБО (Єдина державна електронна 

база освіти), бази даних Пенсійного фонду і Державної фіскальної служби 

України. Водночас інформаційних фонд двох останніх баз не містить відомості 

про професію і посаду платника податків і соціальних відрахувань у Пенсійний 

фонд, а відтак не може бути використаний для аналізу працевлаштування 

випускників ЗВО за фахом. 

Зважаючи на високий рівень нерегламентованої, тіньової зайнятості на 

ринку праці України, неоподатковувані доходи у сфері офіційної зайнятості, 

різні масштаби діяльності та типи ЗВО, тривалість траєкторії переходу від 

навчання до роботи [221, c. 77], вітчизняні науковці та менеджери СВО 

пропонують використовувати результати моніторингу працевлаштування 

випускників, насамперед, для цілей самоаналізу ЗВО в режимі обмеженого 

публічного доступу до даних, оцінювати працевлаштування випускників не 

раніше ніж після 5-6 місяців після завершення ЗВО. 

 

 

 

3.5. Моделювання політики ціноутворення в університетах України 

 

У комплексі аналітичних завдань управління конкурентоспроможністю 

СВО, у тім числі маркетингового та фінансового менеджменту, окремим 

об‟єктом аналізу є ціни і політика ціноутворення на освітні продукти. Згідно з 

класичними теоріями конкурентоспроможності, конкурентні переваги продукту 

залежать від співвідношення його ціни і споживчих/якісних характеристик. У 
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зв‟язку з цим виявлення причинно-наслідкових зв‟язків і головних чинників, які 

визначають вартість освітніх продуктів, відповідних принципів, методів і 

методик ціноутворення, є важливим напрямом інституційного аналізу 

конкурентоспроможності у вищій освіті. 

Фактор вартості навчання є одним із п‟яти важливих критеріїв для вибору 

випускниками середніх загальноосвітніх шкіл (СЗОШ) ЗВО для здобуття вищої 

освіти. Це підтверджують результати спеціально проведеного з ініціативи 

кафедри статистики ЛНУ імені Івана Франка у 2017 р. анкетування учнів 

випускних класів СЗОШ Львівської області щодо мотивації вибору майбутньої 

траєкторії освіти. У процесі вибіркового обстеження у рамках магістерського 

дослідження К. Зеленюк (під керівництвом автора [103] опитала 270 учнів 10–

11 класів у школах різних типів м. Львова, районних центрів та у сільській 

місцевості Львівщини (анкету вибіркового обстеження та структуру вибірки 

респондентів подано у додатку Ж). 

Результати анкетування виявили, що якість навчання, престижність ЗВО і 

вартість навчання – три головних мотиви вибору абітурієнтами ЗВО для 

подальшого навчання (рис. 3.13). 

Вивчення цін на ринку освітніх послуг дає підстави стверджувати, що 

вони реалізують увесь комплекс властивих їм функцій у ринковій економіці. 

 

Рис. 3.13. Важливість критеріїв вибору старшокласниками 

ЗВО для майбутнього навчання, 5-бальна шкала 
Джерело: побудовано за результатами анкетування учнів 10-11 класів СЗОШ 

Львівської області, листопад 2016 – квітень 2017 року. 
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Обліково-вимірювальна функція відображена в наявних методиках 

визначення вартості платних послуг, а також вартості навчання за державним 

замовленням у ЗВО України. Важливий напрям використання таких методик – 

визначення обсягу прогнозних і планових бюджетних надходжень у ЗВО на 

підготовку фахівців, а також середньої вартості навчання за державним 

замовленням і за контрактом. 

Розподільна функція ціни на ринку освітніх послуг виявляється у 

відхиленні ринкової ціни від її розрахункової величини з урахуванням попиту 

на освітні продукти, академічної репутації і престижності освітнього 

провайдера, галузі знань чи освітньої програми. Типовим прикладом є вища 

вартість навчання на юридичних і економічних спеціальностях порівняно з 

природничими та інженерно-технічними, хоча обсяг витрат, зокрема на 

придбання навчальних матеріалів, сировини, інвентарю для проведення занять 

на технічних і природничих напрямах підготовки, у декілька разів більший. 

Стимулювальна функція ціни забезпечує мотивацію суб‟єктів ринку 

освітніх послуг до підвищення ефективності виробництва за критеріями та 

співвідношенням “ціна-якість”, “якість-конкурентоспроможність”. Зважаючи 

на можливості використання сучасних он-лайн технологій, електронного 

навчання, суттєвим напрямом зниження витрат стає зменшення аудиторних 

годин для проведення лекційних занять, використання електронних навчальних 

видань тощо. 

Цінова політика у вищій освіті, як особливому секторі національної 

економіки України, базується на загальних принципах і методах ціноутворення, 

але має власні характерні ознаки. По-перше, переважна більшість ЗВО в 

Україні засновані на державній формі власності (рис. 3.14), є бюджетними 

неприбутковими організаціями і визначають вартість освітніх продуктів, 

дотримуючись відповідних нормативних документів. 
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Рис. 3.14. Кількість і частка ЗВО в Україні, заснованих на державній  

і комунальній формах власності у 2007–2017 роках 
Джерело: cкладено і розраховано автором за даними табл. В.2 додатку В. 

 

Чинним нормативним документом у сфері визначення вартості навчання 

у ЗВО України є Методика розрахунку орієнтовної середньої вартості 

підготовки одного кваліфікованого робітника, фахівця, аспіранта, докторанта, 

затверджена Постановою Кабінету Міністрів України у 2013 р.[238]. Методика 

визначає перелік основних складових кошторису витрат, а також нормативів, 

які мають бути враховані у визначенні вартості підготовки залежно від форми 

навчання, галузі знань і спеціальності підготовки. 

По-друге, ЗВО, які засновані на державній формі власності, отримують 

фінансову підтримку з центрального та місцевих бюджетів, а відтак мають 

конкурентні переваги порівняно з недержавними ЗВО, поєднуючи процеси 

надання освітніх послуг студентам, які навчаються за рахунок різних джерел 

фінансування. За умов бюджетної підтримки лише державних ЗВО додаткові 

економічні переваги в Україні мають потужні державні університети з високим 

академічним рейтингом та іншими ознаками, які виступають визначальними 

чинниками економії на витратах за рахунок масштабу і престижності ЗВО. 

Підтверджують цей висновок результати кореляційного аналізу взаємозв‟язку 

показників кількості зарахованих на перший курс у 2017/18 н. р. студентів 
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бакалаврату спеціальності 073 “Менеджмент” кількості місць державного 

замовлення у 35-ти найбільших університетах України. Обчислений коефіцієнт 

лінійної кореляції між зазначеними показниками становить 0,861 (рис. К.1, К.2 

додатку К) і вказує на прямий і щільний зв‟язок загальної кількості зарахованих 

на навчання, а відтак – загальних обсягів фінансових надходжень до ЗВО і 

обсягів державної підтримки ЗВО. 

По-третє, брак достатньої інформації для аналізу якості освітніх 

продуктів ЗВО за окремими спеціальностями зумовлює та обставина, що 

споживач часто сприймає вартість здобуття вищої освіти чи іншого освітнього 

продукту як головний критерій його якості та престижності. У зв‟язку з цим 

попит на освітні спеціальності ЗВО здебільшого нееластичний і нерідко 

відбувається його зростання для освітніх продуктів вищої вартості. 

Аналіз цінової політики освітніх провайдерів в Україні дає підстави 

сформулювати висновок про відсутність достатнього рівня обґрунтованості цін 

на освітні продукти. Можна стверджувати про завищену вартість окремих 

освітніх продуктів з огляду на їхню престижність на ринку, демпінгові ціни 

окремих ЗВО [93, c. 66], суттєву диференціацію якості навчання за однакових 

рівнів її вартості, збитки менших за розміром, насамперед, недержавних ЗВО у 

конкуренції з провідними університетами, нестачу професійного досвіду у 

керівників ЗВО з питань ефективного ціноутворення на освітні продукти в 

умовах ринку. 

Зазначені вище факти нерідко стають підставою для орієнтації 

українських абітурієнтів та їхніх батьків на здобуття вищої освіти за кордоном з 

кращими умовами навчання та проживання. Водночас зарубіжні аналітики 

ринку освітніх послуг також звертають увагу на проблему цінової 

дискримінації в європейських університетах. Наприклад, Д. Грандей та І. 

Грісеня (D. Grundey, I. Griesiene), досліджуючи феномен цінової дискримінації 

у вищій освіті, визначають її як ситуацію на ринку, коли провайдери 

пропонують більш-менш однакові послуги для різних покупців за різними 

цінами з причин, які прямо не пов‟язані з витратами. Чинниками або 
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драйверами такої дискримінації дослідники цього явища називають 

інституційний престиж, міжнародні та національні рейтинги ЗВО, якість 

викладання, неефективність цінової конкуренції, бюджетне фінансування ЗВО 

[427]. 

На ринку освітніх послуг України прояви цінової дискримінації 

виявляються у помітній диференціації вартості навчання на однаковій 

спеціальності у ЗВО з подібними академічними рейтингами та в одному регіоні 

діяльності. На підтвердження сформульованого висновку у табл. 3.12 наведено 

дані про вартість одного року навчання за спеціальністю 073 “Менеджмент” у 

2017/18 н. р. з урахуванням загальнонаціонального рейтингу ЗВО у ТОП-200 

Україна та міста розташування університету. 

Таблиця 3.12  

Вартість одного року навчання на бакалавраті 

за спеціальністю “Менеджмент” у найбільших університетах  

окремих міст України у 2017/18 н. р. 

Назва ЗВО Місто 

Інтегральний 

показник 

діяльності у  

ТОП-200 Україна 

Вартість 

одного року 

навчання, грн 

Вінницький НТУ Вінниця 33,0301 9100 

НТУ “Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського” 
Київ 85,8217 24700 

КНУ імені Тараса Шевченка Київ 81,6980 29400 

Східноєвропейський національний 

університет імені Лесі Українки 
Луцьк 22,9337 16600 

Луцький технічний університет Луцьк 22,9342 12800 

НУ “Львівська політехніка” Львів 45,6486 11500 

Львівський НУ імені Івана Франка Львів 43,3977 11248 

Миколаївський національний 

університет імені 

В. О. Сухомлинського 

Миколаїв 23,0264 8100 

НУ водного господарства та 

природокористування 
Рівне 23,6038 14900 

Ужгородський НУ Ужгород 29,8212 11040 

Харківський НУ імені 

В. Н. Каразіна (KSB) 
Харків 49,4134 16400 

НТУ “Харківський політехнічний 

інститут” 
Харків 45,7563 9900 

Джерело: складено автором за даними табл. К1 додатку К. 
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З табл. 3.12 добре видно, що в університетах України достатньо 

диференційована політика ціноутворення на платні освітні послуги. Загалом у 

більшості класичних і технічних університетів України (рис. К.3 додатку К) 

вартість навчання помітно зростає з підвищенням академічного рейтингу ЗВО, 

про що свідчить коефіцієнт парної кореляції між цими індикаторами (0,757). 

Проте, наприклад, у Східноєвропейському національному університеті імені 

Лесі України (м. Луцьк) з інтегральним індексом 22,9 у ТОП-200 Україна 

вартість навчання більше як у півтора рази перевищує аналогічний показник у 

НТУ “Харківський політехнічний інститут”, академічний рейтинг якого – 45,6. 

У м. Харкові простежується необґрунтована, на нашу думку, різниця у 

вартості освітніх послуг двох близьких за рейтингом ЗВО – Харківському НУ 

імені В. Н. Каразіна (KSB) та НТУ “Харківський політехнічний інститут”. З 

урахуванням високих позицій у загальнонаціональних рейтингах ЗВО та 

попиту абітурієнтів (за кількістю поданих заяв) дещо занижена, ми вважаємо, 

вартість навчання у двох найбільш університетах м. Львова – ЛНУ імені Івана 

Франка та НУ “Львівська політехніка”. 

Із суттєвим відривом від університетів в обласних центрах України 

опинилися два найбільші ЗВО столиці: КНУ імені Тараса Шевченка та НТУ 

України “КПІ імені Сікорського”. Очевидно, що поряд зі значно вищими 

позиціями в академічних рейтингах, важливими чинниками найбільшої вартості 

навчання у цих університетах має статус міста-столиці країни, а відтак – 

фактичні та потенційні можливості працевлаштування і доходів на ринку праці. 

Отже, для формування ефективної політики ціноутворення на освітні 

продукти важливе значення має аналіз різних груп чинників, які впливають на 

рівень, диференціацію та динаміку цін. Така типологія допомагає глибше 

зрозуміти причини варіації ціни, точніше визначити місце і роль кожного з 

чинників у формуванні власної політики ціноутворення та політики 

конкурентів, а також у поведінці споживачів на ринку освітніх послуг. 
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Зважаючи на класичну типологію факторів в аналізі складних соціально-

економічних явищ, пропонуємо такі основні підходи до класифікації чинників 

політики ціноутворення на освітні продукти: 

1) за ступенем взаємозв‟язку, ставленням до освітнього провайдера: 

чинники внутрішнього та зовнішнього середовища діяльності ЗВО; 

2) за порядком дії, способом віднесення на вартість підготовки 

фахівців: чинники прямої дії (чинники першого порядку) чинники непрямої дії 

(другого та n-го порядків). 

Конкретний перелік чинників, які можуть визначати рівень, динаміку і 

варіацію цін на освітні продукти ЗВО з урахуванням визначених вище підходів, 

наведено у табл. 3.13. 

Таблиця 3.13  

Класифікація чинників політики ціноутворення  

на освітні продукти ЗВО 

 Чинники першого порядку, 

прямої дії 

Чинники другого порядку, непрямої 

дії 

Внутрішні 

чинники, 

безпосередньо 

пов‟язані з 

діяльністю 

освітнього 

провайдера 

– Витрати на ресурси, 

які визначають 

собівартість освітнього 

продукту 

– Обсяг державного 

замовлення на підготовку 

фахівців у ЗВО 

– Академічна репутація, 

престижність ЗВО (позиції у 

міжнародних і національних 

рейтингах, рейтингах 

доброчесності) 

– Академічна репутація, 

престижність факультету, 

кафедри ЗВО, що відповідають 

за конкретний освітній продукт 

Зовнішні 

чинники, 

пов‟язані з 

середовищем 

діяльності 

освітнього 

провайдера 

– Рівень доходів 

домогосподарств у країні, 

регіоні діяльності ЗВО 

– Попит на окремі 

професії на ринку праці 

країни, регіону діяльності 

ЗВО 

– Доходи за окремими 

групами професій на 

ринку праці країни, 

регіону діяльності ЗВО 

– Престижність певної галузі, 

спеціальності серед абітурієнтів, 

їхніх батьків, інших зовнішніх 

стейкхолдерів 

– Цінова політика конкурентів 

на ринку освітніх послуг 

Джерело: складено автором. 

 

У запропонованому в табл. 3.13 переліку чинників ціноутворення за 

характером дії можна виокремити також об‟єктивні та суб‟єктивні чинники. До 
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групи об‟єктивних чинників, які характеризуються прямим і детермінованим 

взаємозв‟язком з ціною освітнього продукту, зачисляємо усі елементи витрат, 

які визначають собівартість продукту (витрати на оплату праці різних категорій 

персоналу ЗВО, витрати, які прямо чи опосередковано пов‟язані з навчанням 

студентів, витрати на оплату комунальних послуг і енергоносіїв тощо). 

Важливими чинниками суб‟єктивного характеру є престижність спеціальності 

та професій на ринку освітніх послуг і ринку праці. 

Статус та академічний рейтинг ЗВО, якість викладання, додаткові 

можливості особистісного та професійного розвитку можна зарахувати до 

головних критеріїв вибору ЗВО абітурієнтами, які готові платити вищу ціну за 

освітні продукти. Підтверджують такий висновок результати спеціальних 

опитувань студентів різних міст України щодо критеріїв вибору ЗВО для 

навчання (рис. 3.15). 

 

Україна Київ Львів Полтава Харків

Наявність бажаної 
спеціальності в унверситеті

4,24 4,15 3,84 4,51 4,44

Статус університету 3,92 3,50 4,22 4,08 3,98

Висока кваліфікація 
персоналу

4,10 4,21 4,15 4,11 3,97

Можливість начання за 
кордоном, здобуття двох 

дипломів
3,58 3,13 3,23 3,68 3,85
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Рис. 3.15. Критерії вибору університетів студентами в Україні,  

5 – найбільш важливий критерій 
Джерело: побудовано за [141, c. 10]. 
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Змістовний аналіз чинників ціноутворення на підготовку фахівців у ЗВО 

країни дає підстави стверджувати, що, крім собівартості відповідного 

освітнього продукту, головні чинники, які визначають ринкову вартість 

навчання за певним напрямом чи спеціальністю у ЗВО такі: 

 академічна репутація ЗВО у національному та глобальному просторі 

вищої освіти; 

 престижність конкретної галузі знань, спеціальності чи освітньої 

програми ЗВО на ринку освітніх послуг; 

 академічна репутація кафедри, факультету чи іншого структурного 

підрозділу ЗВО, що відповідає за розробку та реалізацію відповідної освітньої 

програми підготовки фахівців; 

 рівень платоспроможного попиту споживачів освітніх продуктів у 

регіоні та країні діяльності ЗВО. Важливо зауважити, що рівень 

платоспроможного попиту, який можна оцінити доходами домогосподарств або 

середньою заробітною платою у регіоні діяльності ЗВО, суттєво впливає на 

потенційну окупність витрат на вищу освіту для її здобувача, що планує 

економічну активність у цьому регіоні. 

На підставі систематизованих вище груп внутрішніх і зовнішніх, 

об‟єктивних і суб‟єктивних, прямих і непрямих чинників вартості освітніх 

продуктів ЗВО, можемо сформулювати такі основні принципи ціноутворення в 

економіці вищої освіти України: 

 відповідність ціни освітнього продукту витратам на його 

виробництво; 

 урахування в ціні освітнього продукту платоспроможного попиту її 

фактичних і потенційних споживачів; 

 диференціація цін на освітні продукти залежно від академічної 

репутації ЗВО, його структурних підрозділів, безпосередньо відповідальних за 

розробку відповідних програм, престижності освітніх продуктів на ринку праці; 
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 зв‟язок ціни освітнього продукту з цінами головних конкурентів на 

ринку. 

Сформульовані вище принципи свідчать про те, що у політиці 

ціноутворення на ринку освітніх послуг важливо поєднувати увесь комплекс 

розроблених теорією і перевірених практикою методів ціноутворення. До 

основних груп таких методів зачисляємо: 

1) методи, орієнтовані на витрати (визначення собівартості продукту, 

постійних і змінних витрат); 

2) методи, орієнтовані на цінність і престижність продукту на ринку 

освітніх послуг; 

3) методи, орієнтовані на ціни конкурентів. 

Сучасні ЗВО не використовують жоден із зазначених вище методів у 

“чистому вигляді”, а здебільшого поєднують різні методики ціноутворення з 

урахуванням масштабу й академічного рейтингу ЗВО, його конкурентного 

середовища та регіону діяльності. 

З урахуванням впливу ринкових чинників ціноутворення на освітні 

продукти, а також методики, яку пропонують Є. Лобанова та О. Ксенофонтова 

[143, c. 75-76], вважаємо, що у визначенні вартості навчання у ЗВО важливо 

дотримуватися такої послідовності кроків. 

1. Визначення собівартості підготовки фахівця певної спеціальності з 

урахуванням чинних методик розрахунку орієнтовної середньої вартості 

навчання (для державних ЗВО), обсягів набору студентів на відповідну 

спеціальність/освітню програмою у попередні роки, прогнозного рівня інфляції. 

Оцінка базової вартості навчання. 

2. Аналіз цін на аналогічні освітні продукти у ЗВО-конкурентів у 

поточному році. Оцінка граничних цін на ринку освітніх послуг. 

3. Урахування додаткових чинників вартості підготовки фахівців: 

академічний рейтинг ЗВО, престижність спеціальності, очікуваний обсяг 

абітурієнтів з урахуванням демографічних і міграційних прогнозів, результати 

соціологічних опитувань та думки експертів. 
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4. Визначення остаточної вартості навчання та погодження її з 

основними центрами відповідальності за підготовку фахівців відповідної 

спеціальності/освітньої програми. 

Отже, можна стверджувати, що визначення ціни освітнього продукту – це 

складна багатофакторна задача, в якій вартість продукту є функцією цілої 

множини змінних, серед яких головні такі: вартість ресурсів, які формують 

собівартість підготовки фахівця, академічний рейтинг і престижність ЗВО 

серед абітурієнтів, популярність і престижність спеціальності на ринку освітніх 

послуг, платоспроможний попит населення у регіоні діяльності ЗВО. 

Для емпіричного аналізу щільності взаємозв‟язку вартості навчання і 

визначених вище основних чинників обрано університети в усіх регіонах 

України. З огляду на диференціацію вартості навчання залежно від 

спеціальності, освітньої програми, форми навчання та ступеня освіти, для 

кореляційно-регресійного аналізу обрано вартість одного року підготовки 

бакалавра за спеціальністю 073 “Менеджмент” (освітні програми “Менеджмент 

організацій”, “Менеджмент організацій і адміністрування”) на денній формі 

навчання у 2017/18 н. р. 

В Україні готують бакалаврів з менеджменту близько 250 ЗВО України 

різних типів та організаційно-правових форм господарювання. Попередня 

експерт-діагностика та якісний аналіз дає підстави стверджувати, що коректним 

є факторний аналіз вартості навчання у межах певних типів ЗВО. У зв‟язку з 

цим для економіко-статистичного факторного аналізу сформовано емпіричну 

базу даних про вартість навчання і чинники, які визначають її диференціацію у 

35 найбільших класичних і технічних університетах м. Києва та усіх обласних 

центрів України (табл. К.1 додатку К). 

Як видно з даних табл. К.1 додатку К, для вартості навчання за 

спеціальністю 073 “Менеджмент” характерні значні регіональні відмінності. 

Об‟єктивно, одним із чинників такої варіації може бути платоспроможний 

попит населення в регіоні діяльності ЗВО. Цю гіпотезу кількісно підтверджує 

діаграма розсіювання (рис. К.4 додатку К) та значення коефіцієнта кореляції 
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(0,770) між вартістю навчання та середньою заробітною платою у регіонах, де 

провадять свою діяльність досліджувані ЗВО. 

Поруч на діаграмі опинилися два столичні ЗВО з однаковою величиною 

доходів населення. Водночас вартість навчання у КНУ імені Тараса Шевченка 

помітно вища, що можна пояснити впливом інших чинників. Серед них – 

академічна репутація університету, престижність серед абітурієнтів. 

Академічний рейтинг і престижність університету та його освітніх 

продуктів – особливі чинники, які значною мірою пов‟язані з людським та 

інтелектуальним потенціалом ЗВО, його системою менеджменту, кількістю 

років освітньої і наукової діяльності, специфікою кон‟юнктури ринку праці, 

зокрема, попитом на випускників певних галузей освіти чи спеціальностей. 

Традиційно кількісними індикаторами престижності ЗВО в академічному 

середовищі є його місце у міжнародних і національних рейтингах 

університетів. Престижність серед абітурієнтів можна виміряти кількістю 

поданих заяв у ЗВО, у тім числі на одне місце ліцензованого обсягу прийому 

(загальний конкурс) чи державного замовлення за відповідною спеціальністю. 

Як індикатор престижності ЗВО в академічному середовищі ми обрали 

інтегральний показник його діяльності у загальнонаціональному рейтингу ЗВО 

“ТОП-200 Україна”. Результати кореляційного аналізу підтвердили досить 

високу щільність (0,757) та істотність взаємозв‟язку зазначеного індикатора з 

вартістю навчання у ЗВО за спеціальністю 073 “Менеджмент” (рис. К.3 додатку 

К). 

Менш щільним (коефіцієнт кореляції становить 0,578), проте істотним 

виявився досліджуваний зв‟язок вартості навчання і загального конкурсу на 

спеціальність 073 “Менеджмент”. Очевидно, що чинником непрямої дії на 

конкурс у цьому випадку слугує кількість місць державного замовлення, що, 

зрештою, значно підвищує конкурентні переваги ЗВО за критерієм економічної 

ефективності освітнього продукту. 

На підставі результатів факторного аналізу взаємозв‟язку вартості 

навчання (Cost.of.Study) та множини розглянутих вище чинників ринкового і 
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неринкового характеру впливу виконано моделювання досліджуваного зв‟язку 

з використанням мови програмування R. Результати моделювання дають 

підстави запропонувати таку багатофакторну регресійну модель вартості 

навчання за спеціальністю 073 “Менеджмент” у найбільших класичних і 

технічних університетах України: 

 

Cost.of.study = 773,7 + 1,3 Av.mon.wage + 70,4 Integr.ind + 387,7 Comp,  (3.16) 
                               (0,65)    (0,00)                       (0,10)                   (0,00)                          

 

 

де Cost.of.study – вартість року навчання за спеціальністю 073 

“Менеджмент”, залежна змінна (Y); Av.mon.wage  середньомісячна заробітна 

плата в регіоні діяльності університету, факторна незалежна змінна X1; Int.ind – 

інтегральний індекс ЗВО у загальнонаціональному рейтингу Топ-200 Україна, 

факторна незалежна змінна X2; Comp – загальний конкурс на спеціальність 

(кількість поданих заяв на одне ліцензоване місце), факторна незалежна змінна 

X3. 

У табл. 3.14 наведено статистичні ознаки якості побудованої регресійної 

моделі вартості навчання у найбільших університетах регіонів України у 

2017/18 н. р. Використання програмного середовища R для статистичних 

обчислень та аналізу даних дало підстави дійти висновку, що, незважаючи на 

задовільні умови щодо адекватності запропонованої моделі (задовільне 

значення коефіцієнта R
2
, істотність усіх коефіцієнтів моделі при ймовірності 

90 %), у сукупності емпіричних даних для її побудови наявні п‟ять незвичних 

одиниць спостереження. До таких у програмному середовищі R зачисляють: 1) 

нетипові значення; 2) точки високої напруги; 3) впливові одиниці сукупності.  

Графічну інтерпретацію незвичних спостережень у моделюванні вартості 

навчання у 35-ти університетах України за спеціальністю “Менеджмент” у 

2017/18 н. р. зображено на рис. К.5 додатку К. 

Нетипові значення – це значення, які модель погано прогнозує, їх 

характеризують великі залишки. Точки високої напруги – це нетипові значення 

стосовно інших одиниць сукупності (незвичне поєднання незалежних змінних). 
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Впливові одиниці сукупності – це одиниці, які мають помітний вплив на 

результати регресійного аналізу. 

Таблиця 3.14  

Статистичні характеристики регресійної моделі вартості навчання у 

найбільших університетах усіх регіонів України у 2017/18 н. р. 
 

Джерело: складено автором за даними додатку К з використанням  

програмного середовища для статистичних обчислень R. 

 

Для побудованої регресійної моделі нетиповими одиницями є 

Чернігівський НТУ (35), Східноєвропейський НУ імені Лесі Українки (14), у 

яких є суттєве перевищення фактичної вартості навчання теоретично 

виправданої величини, що визначена на підставі моделі (3.16). Натомість у 

Миколаївському НУ імені В. О. Сухомлинського (17) фактична вартість 

навчання, навпаки, значно нижча порівняно з її теоретично виправданою 

розрахунковою величиною. 

На рис. 3.17 зображено перелік університетів України, у яких, згідно з 

результатами моделювання, виявлено завищену вартість року навчання за 

спеціальністю 073 “Менеджмент” у 2017/18 н. р. У групі університетів із 

завищеною вартістю навчання опинилися два найбільші ЗВО столиці – КНУ 

імені Тараса Шевченка та НТУ “Київський політехнічний інститут”. Різниця 

теоретичної і фактичної вартості навчання у цих ЗВО незначна, проте саме ці 

університети визначені у процесі моделювання як “точки високої напруги”, для 

яких характерним є нетипове поєднання факторних змінних: найвищого рівня 

R
2
 F-statistic RMSE 

Мульти-

колінеар-

ність 

Незвичні спостереження 

нетипові одиниці 

точки 

високої 

напруги 

впливові 

0,767 
34,03 

(0,00) 
1944 

Нема 

проблем 

35. Чернігівсь-

кий НТУ 

14. Східноєвро-

пейський НУ 

імені Лесі 

Українки 

17. Миколаївсь-

кий НУ імені 

В.О. Сухомлин-

ського 

1. КНУ 

імені 

Тараса 

Шевченка 

2. НТУ 

«Київсь-

кий 

політехнічн

ий 

інститут» 

2. НТУ 

«Київсь-

кий полі-

технічний 

інститут» 

17. Мико-

лаївський 

НУ імені В. 

О. Сухом-

линського 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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доходів населення, академічних рейтингів та загального конкурсу з високим 

рівнем варіації (див. табл. К.1 Додатку К). 

 

 

Рис. 3.17. Найбільші університети України з завищеною вартістю року 

навчання за спеціальністю 073 Менеджмент у 2017/18 н. р. 
Джерело: складено автором за даними табл. К.1 додатку К. 

 

У 18 з 35 найбільших університетів України, які готують бакалаврів з 

менеджменту, занижена вартість навчання порівняно з потенціалом ЗВО в 

академічних рейтингах, попитом на спеціальність в університеті та доходами 

населення у регіоні діяльності ЗВО (рис. 3.18). 

За результатами моделювання до п‟ятірки університетів із найбільш 

заниженою вартістю підготовки бакалаврів з менеджменту у 2017/18 н. р. 

потрапили НТУ “Харківський політехнічний інститут”, Тернопільський НТУ 

ім. І. Пулюя, Запорізький НТУ, Вінницький НТУ, Миколаївський НУ імені 

В. Сухомлинського. Саме ці університети мають найвищі оцінки втрачених 

фінансових можливостей отримати більші доходи від платного навчання, 

зважаючи на академічний рейтинг ЗВО, попит на спеціальність і доходи 

населення у регіонах їхньої діяльності. 
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Рис. 3.18. Найбільші університети України з заниженою вартістю року 

навчання за спеціальністю 073 “Менеджмент” у 2017/18 н. р. 
Джерело: складено автором за даними табл. К.1 Додатку К. 

 

Результати  аналізу прийому студентів на навчання за контрактом за 

спеціальністю “Менеджмент” у 35-ти університетах України дають підстави 

стверджувати, що нижча вартість навчання не є для абітурієнтів визначальним 

чинником вибору ЗВО та спеціальності. Результати аналізу певною мірою 

підтверджують гіпотезу про те, що на ринку освітніх послуг діє правило “Що 

вища ціна, то бажанішим стає товар в очах покупця” [287]. 

Кількість зарахованих на платне навчання до ЗВО значно більше 

залежить від позицій ЗВО у національних рейтингах, аніж від вартості 

навчання. Прямим і помітним є також зв‟язок між загальною кількістю 

прийнятих на навчання до українських університетів та обсягами державного 

замовлення. 

Результати дослідження процесів ціноутворення у вищій освіті України, у 

тім числі за спеціальністю “Менеджмент”, дають підстави сформулювати такі 

висновки. 

На процеси ціноутворення в СВО України впливає комплекс чинників, 

які пов‟язані з дією ринкових і неринкових інститутів управління у вищій 
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освіті. Визначальними чинниками неринкового характеру є демографічний, від 

якого залежить попит – кількість фактичних і потенційних абітурієнтів різних 

вікових категорій, а відповідно ринкова ціна на навчання. З демографічним 

чинником тісно переплітаються економічні, у тім числі ринкові, зокрема – 

платоспроможний попит споживачів, темпи інфляції, кількість конкурентів і 

рівень монополізації ринку освітніх послуг, престижність окремих 

спеціальностей і професій на ринку праці, майбутні доходи за відповідним 

фахом. Зазначені фактори пов‟язані з зовнішнім середовищем функціонування 

ЗВО, тобто, є екзогенними. Визначальними чинниками ціноутворення 

ендогенного характеру є академічний рейтинг ЗВО, попит на його освітні 

продукти. 

Щільний взаємозв‟язок між вартістю навчання у ЗВО та його позиції в 

академічному середовищі свідчить про те, що саме рейтинги на ринку освітніх 

послуг можуть бути важливим інструментом для коригування цін на навчання. 

Важливим чинником попиту на освітні продукти є обсяг державного 

замовлення. Це означає, що державні інститути, а саме Міністерство освіти і 

науки України, відіграють помітну роль у регулюванні попиту та пропозиції на 

ринку освітніх послуг. 

Урахування найважливіших чинників ціноутворення на ринку освітніх 

послуг, у тім числі запропонованої багатофакторної моделі, дасть змогу 

забезпечити, на нашу думку, інформаційно-аналітичну підтримку рішень в 

управлінні конкурентоспроможністю ЗВО за критеріями збалансування ціни та 

якості освітніх продуктів, а також академічної репутації ЗВО. 

У цьому досліджені розглянуто модель ринкового ціноутворення для 

найбільших університетів України, які зазвичай мають вищі позиції у 

національних рейтингах України. Процеси ціноутворення у невеликих за 

кількістю студентів ЗВО, у тім числі недержавних, потребують додаткового 

дослідження. В багатьох випадках менші ЗВО змушені занижувати реальну 

вартість навчання у конкуренції з престижними національними університетами. 
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Подібна ситуація характерна для ЗВО багатьох країн. Як зазначено у 

спеціальному міжнародному моніторингу бізнес-моделей поведінки на ринку 

освітніх послуг, у США, Австралії, Японії, країнах ЄС ЗВО з вищим 

академічним статусом можуть визначати плату за навчання “за бажанням”, тоді 

як менш відомі коледжі для залучення студентів змушені знижувати ціни [426]. 

Наприклад, в університетах і коледжах США можуть дотримуватися різних 

бізнес-моделей поведінки у ціноутворенні та забезпеченні економічної 

ефективності загалом, а саме [570]: 

– зменшення цін на навчання серед ЗВО середнього рівня для збільшення 

попиту за одночасного зменшення різноманітних пільг; 

– збільшення плати за навчання при гнучкій системі знижок; 

– скорочення кількості програм високої вартості, за якими навчається 

мало студентів, переорієнтація ресурсів на програми підвищеного попиту; 

– встановлення фіксованих цін на освітні послуги протягом усього 

періоду навчання; 

– підвищення операційної ефективності за рахунок оптимізації витрат на 

допоміжний і обслуговуючий персонал, збільшення годин онлайн-навчання за 

одночасного зменшення годин дорожчого навчання в аудиторіях університетів. 

Кардинальні технологічні та соціокультурні зміни зумовлюють не лише 

потребу у різних бізнес-моделях поведінки для різних типів ЗВО, а й поступову 

трансформацію інституційної структури освітніх провайдерів. Міжнародні 

експерти компанії Ernst&Young у спеціальному звіті “Університети 

майбутнього” (University of the Future) прогнозують розвиток трьох основних 

типів освітніх провайдерів [568]: 

1) традиційні формальні провайдери ВО (Streamlined Status Quo), які 

продовжують функціонувати як потужні освітні та дослідницькі заклади, але 

активно модернізують організацію надання послуг і систему взаємовідносин із 

стейкхолдерами; 
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2) нові “нішеві” освітні провайдери (Niche Dominators), які будуть 

орієнтуватися на певні сегменти клієнтів з індивідуальним навчанням, 

дослідженнями та пов‟язаними з цим послугами; 

3) трансформатори (Transformers) – нові учасники, які займаються 

новими продуктами у традиційному секторі, а також створюють нові ринкові 

простори, об‟єднуючи сектор вищої освіти з іншими секторами, наприклад, 

ЗМІ, технології, інновації, венчурний капітал. Прикладом такого типу 

провайдера в Україні може бути Ощадбанк України, який у рамках 

загальнонаціонального проекту підтримки малого бізнесу “Будуй своє” з 2017 

року започаткував навчальну програму “Вчись та розвивайся”. 

Наведені вище інституційні типи освітніх провайдерів передбачають 

використання різних економічних моделей розвитку, у тім числі моделей 

ціноутворення на освітні продукти. Але для ефективності будь-якої 

економічної моделі управління в СВО важливим завданням маркетингового 

менеджменту вітчизняні та зарубіжні дослідники називають запровадження 

моніторингу цін на освітні продукти [143; 150; 196]. Результатом такого 

моніторингу має стати актуалізована база даних про ціни на освітні продукти 

різних типів ЗВО. Проведення подібного моніторингу дасть змогу краще 

забезпечити економічну обґрунтованість управлінських рішень у галузі 

ціноутворення, і у підсумку підвищити конкурентоспроможність продуктів 

ЗВО за ціновими та якісними параметрами. 

 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

У розділі систематизовано науково-методичні підходи до оцінки та 

аналізу економічної ефективності вищої освіти, охарактеризовано моделі і 

механізми її фінансування, перспективні напрями їх удосконалення в Україні з 

урахуванням зарубіжного досвіду, проаналізовано економічну ефективність 
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діяльності ЗВО України з точки зору комерціалізації наукових досліджень, 

співпраці з бізнесом в інноваційній діяльності, обґрунтовано економічну 

ефективність запровадження моніторингу кар‟єри випускників ЗВО, 

запропоновано економіко-математичну модель, що може бути використана в 

удосконаленні політики ціноутворення на освітні продукти університетів 

України. 

Аргументовано, що економічна ефективність управління вищою освітою 

є базовою складовою її конкурентоспроможності, оскільки передбачає 

раціональне використання ресурсів у формуванні вартості освітніх продуктів та 

забезпеченні їх якості. Сформульовано визначення поняття економічної 

ефективності управління 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, забезпечує інноваційний розвиток і 

конкурентоспроможність суб‟єктів бізнесу, регіонів і країни їх діяльності.  

Систематизовано підходи до аналізу економічної ефективності вищої 

освіти за критеріями окупності витрат, досягнення поставлених цілей 

управління, а також втрат внаслідок непродуктивного використання ресурсів 

СВО. Запропоновано методику аналізу економічної ефективності вищої освіти 

на макрорівні, яка базується на оцінюванні людських, фінансових та інших 

втрат, пов‟язаних 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 ЗВО допомоги з безробіття; 3) втрати, пов‟язані з недоотриманим 

ВВП (ВРП на рівні регіону) у зв‟язку з безробіттям випускників ЗВО. 

Результати апробації запропонованої методики показують, що внаслідок 

безробіття випускників закладів вищої і професійної освіти України щорічні 

державні фінансові втрати становлять не менше одного мільярда гривень. 
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Для виявлення непродуктивних витрат і резервів підвищення 

конкурентоспроможності вищої освіти розроблено логіко-структурну схему 

аналізу економічної ефективності СВО за критеріями результативності, 

продуктивності та диференціації доходів СВО на різних ієрархічних рівнях, 

серед яких найбільш актуальним для України є моніторинг працевлаштування 

випускників та диференціації їх доходів залежно від освітнього рівня і фаху. 

На основі узагальнення зарубіжного досвіду з питань економічної 

аналітики у вищій освіті запропоновано комплекс напрямів і показників 

системи моніторингу економічної ефективності СВО, яка передбачає такі 

основні об‟єкти/індикатори аналізу 1) доходи СВО за джерелами/інститутами 

фінансування і видами діяльності ЗВО, 2) витрати СВО за терміном їх 

здійснення й окупності, 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, базовим механізмом 

реалізації якої в Україні є державне замовлення на підготовку фахівців і 

контрактна форма навчання. Модель фінансування СВО України передбачає 

три основні джерела: кошти центрального і місцевих бюджетів, домашніх 

господарств і приватного бізнесу. Результати аналізу показують, що в Україні 

за останні роки відбувається щорічне номінальне зростання загальних витрат на 

вищу освіту, з  яких на державний сектор припадає не менше 50-60%, на 

домашні господарства – 30-40%, частка приватного бізнесу не перевищує 3 %. 

Водночас зміщення  пріоритетів витрат на користь інших секторів соціальної 

сфери, інтересів національної безпеки зумовили зниження частки бюджетних 

витрат на вищу освіту до 1,5% у ВВП країни, що є найнижчим показником за 

період 2007-2016 років. Бюджетні витрати на однин ЗВО України державної 

форми власності за аналогічний період зменшилися з 5,1 до 3,1 млн. дол. США.  
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За результатами аналізу існуючої моделі фінансування СВО України, 

вивчення відповідного зарубіжного досвіду обґрунтовано напрями підвищення 

економічної ефективності витрат у вищій освіті, а саме: 1) удосконалення 

механізму формування і розміщення державного замовлення на підготовку 

фахівців з урахуванням моніторингу працевлаштування випускників та 

прогнозних оцінок потреб роботодавців; 2) модернізація моделі фінансування  

ЗВО з урахуванням його типу, статусу як суб‟єкта господарювання, масштабу і 

результатів діяльності; 3) забезпечення диференціації вартості підготовки 

фахівців, а відповідно – обсягів державного фінансування через використання 

спеціальних коефіцієнтів, подолання демпінгу у політиці ціноутворення ЗВО; 

4) диверсифікація джерел фінансування ЗВО за рахунок ендавментів, 

комерціалізації освітніх продуктів у формі окремих навчальних курсів і 

тренінгів для корпоративних клієнтів і дорослого населення, проектної 

діяльності у рамках наукових досліджень ЗВО та співпраці в інноваційній 

діяльності з бізнесом. 

Для реалізації ідеї моніторингу працевлаштування випускників автором  

у складі робочої групи для участі в конкурсі регіональних проектів, 

організованому у 2017 році Міністерством регіонального розвитку, будівництва 

і житлово-комунального господарства України у рамках програми секторальної 

підтримки регіональної політики України підготовлено проект “Моніторинг 

реалізації інтелектуального потенціалу випускників ЗПТО і ЗВО 

прикордонного регіону: соціальне партнерство, державне і регіональне 

замовлення”. Проект передбачає опитування випускників ЗВО та роботодавців 

з метою оцінки працевлаштування випускників за фахом, якості вищої  освіти з 

точки зору роботодавців.  

Обґрунтовано економічну ефективність Проекту вартістю 3,6 млн. грн. з 

використанням теорії нечітких множин, критеріїв, які характеризують прямі 

втрати державного і місцевого бюджетів унаслідок безробіття випускників, а 

також додаткові непрямі витрати, пов‟язані зі здобуттям післядипломної освіти. 

Відповідно грошові потоки Проекту регіонального розвитку будуть 
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формуватися за рахунок зменшення безробіття випускників, приросту ВРП і 

зменшення витрат на отримання післядипломної освіти. Проект переміг у 

конкурсі за напрямом секторальної підтримки «Розвиток людського 

потенціалу» і буде реалізовуватися у Львівській області у 2018-2020 роках за 

кошти державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу.  

Розроблено економіко-статистичну модель вартості навчання у ЗВО 

України з урахуванням внутрішніх і зовнішніх чинників їх функціонування. 

Емпірична частина дослідження виконана за даними про вартість навчання за 

спеціальністю «Менеджмент» у 2017/2018 н. р. у найбільших університетах 

України. Результати кореляційного аналізу показали, що головними чинниками 

варіації вартості здобуття вищої освіти в Україні є престижність ЗВО в 

академічному середовищі, популярність спеціальності серед абітурієнтів, а 

також платоспроможний попит населення у регіоні діяльності ЗВО. 

Запропонована багатофакторна модель дає можливість визначити відхилення 

фактичної вартості навчання від оптимальної, виявити явище демпінгування 

цін у вищій освіті, підвищити обґрунтованість управлінських рішень у ціновій 

політиці ЗВО та його конкурентоспроможності. 

Основні положення і результати дослідження, сформульовані у третьому 

роздiлi дисертації, опублiковaно у нaукових прaцях aвторa [38; 47; 49; 54; 57; 

59; 149; 481; 526]. 
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РОЗДІЛ 4. ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 

4.1. Довгострокові програми інтернаціоналізації в умовах глобальної 

конкуренції у вищій освіті 

Активні політичні, соціокультурні, економічні процеси суспільного життя 

в Україні та світі останніх десятиліть, серед яких розпад Радянського Союзу та 

відкриття “залізної завіси”, формування правових і політичних інститутів, що 

забезпечують свободу вибору й академічну свободу, інтеграцію у європейський 

та глобальний освітній простір  спричинили інтенсивне зростання в країні 

процесів мобільності. Її головними видами виступають міжнародна та 

внутрішня мобільність, а сутнісним змістом – глобалізація та 

інтернаціоналізація соціокультурного, політичного та економічного простору. 

В офіційних виданнях Європейського Союзу інтернаціоналізацію 

визначають як цілеспрямований процес інтеграції міжнародних, міжкультурних 

чи глобальних вимірів у цілі, функції та діяльність у вищій освіті. Її мета – 

підвищення якості освіти та досліджень для всіх студентів та учасників 

освітнього процесу, зростання ролі цього процесу у суспільному розвитку 

[459]. 

Глобальна конкуренція за інтелектуальні ресурси та інтернаціоналізація 

як одна з її інституційних форм – це визначальний механізм підвищення якості 

та конкурентоспроможності вищої освіти на усіх її рівнях: індивідуальному 

(студенти, викладачі, дослідники як індивідуальні учасники освітнього 

процесу), інституційному (освітні провайдери), регіональному та 

національному (регіони і держави світу). У короткостроковій перспективі 

інтернаціоналізація національних систем вищої освіти забезпечує їм 

конкурентні позиції на міжнародних ринках освіти та праці, у довгостроковій – 

глобальне лідерство у суспільному розвитку. Водночас асиметрія його 

соціально-економічних характеристик стає одним із визначальних викликів 



290 

 

процесів інтернаціоналізації, оскільки зумовлює концентрацію кращих 

інтелектуальних ресурсів в одних інституціях, країнах чи регіонах та їхнє 

“вимивання” з інших. 

Складність і неоднозначність наслідків всеохопної конкуренції змушує 

національні освітні системи та їхні інституції розробляти власні стратегії 

інтернаціоналізації [114]. За даними звіту Міжнародної асоціації університетів 

(IAU) [451], більше половини університетів, обстежених у 2014 році, мали 

власну програму або стратегію інтернаціоналізації, а 22 % повідомили, що таку 

програму розробляють. Пріоритетними діями в напрямі інтернаціоналізації є 

академічна мобільність студентів і спільні міжнародні наукові дослідження. 

Студентські знання міжнародних питань є найбільш важливими очікуваними 

перевагами інтернаціоналізації. 

Довгострокові програми інтернаціоналізації у вищій освіті покликані 

одночасно вирішувати цілий комплекс завдань: 

1) соціокультурних, які пов‟язані з поглибленням знань про інші 

культури та цінності, розвитком міжкультурних і мовних комунікацій; 

2) академічних, що покликані забезпечити вищу якість наукових 

досліджень та освітніх продуктів за рахунок міжнародного характеру їхнього 

змісту та процесів розроблення; 

3) економічних, орієнтованих на зростання активів і доходів усіх 

учасників програм мобільності (індивідуальних, інституційних, національних) 

завдяки зростанню експорту освітніх послуг, їхньої вищої 

конкурентоспроможності з огляду на інтернаціоналізацію знань, розширення 

географічних можливостей працевлаштування на регіональних і міжнародних 

ринках праці; 

4) політичних, які покликані сприяти розвитку міжнародних і 

міжрегіональних зв‟язків, національній та регіональній безпеці на підставі 

налагоджених інституційних та індивідуальних форм співробітництва в 

науковій та освітній сферах. 
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Досліджуючи процеси інтернаціоналізації вищої освіти у глобальному 

масштабі, зарубіжні науковці, зокрема Джейн Найт (Jane Knight) в [474], 

звертає увагу на ту обставину, що їхній розвиток одночасно відбувається як у 

межах внутрішнього національного простору (у тому числі у філіях іноземних 

університетів) та за рахунок транскордонної освіти (рис. 4.1).  

 

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ 

ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ 

Каталізатор Реактор 

МОБІЛЬНІСТЬ 

У межах національного освітнього 

простору 
Транскордонна 

 Використання 

зарубіжних і міжнародних 

освітніх програм, 

навчальних і наукових 

видань, у тім числі на 

умовах франчайзингу 

 Діяльність філій 

зарубіжних ЗВО в країні 

 Спільні наукові 

дослідження з зарубіжними 

партнерами 

 Доступ до міжнародних 

і зарубіжних освітніх, 

наукових продуктів з 

використанням Інтернету та 

інших технологій 

 Мобільність  

 студентів 

 викладачів 

 науковців  

 Зарубіжна 

діяльність національних, 

регіональних,  

комерційних і громадських 

провайдерів вищої освіти з 

залучення студентів з-за 

кордону 

 Реалізація 

спеціальних міжнародних 

освітніх проектів за 

підтримки державних і 

громадських органів 
управління у вищій освіті  

 

Рис. 4.1. Форми інтернаціоналізації вищої освіти та її основні прояви 
Джерело: складено автором за  [428; 473; 474; 535]. 

 

Типовими формами інтернаціоналізації вищої освіти в межах 

національного освітнього простору є реалізація в країні міжнародних освітніх 

програм на умовах франчайзингу, діяльність закордонних філій інших ЗВО, 
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спільні наукові дослідження та публікації з зарубіжними партнерами, доступ до 

освітніх та наукових продуктів інших країн з використанням сучасних інтернет-

технологій та інших засобів зв‟язку. 

Транскордонну освіту Д. Найт розглядає як головний прояв 

інтернаціоналізації (як ширше поняття) вищої освіти, форму руху людей, знань, 

програм, провайдерів, політики, ідей, навчальних планів, проектів, досліджень і 

послуг за межами національних або регіональних кордонів національної 

юрисдикції [474; 475]. 

Вивчення численних наукових публікацій з питань інтернаціоналізації 

вищої освіти та її основних форм дає підстави стверджувати, що у світовому 

академічному середовищі для позначення процесів мобільності за межами 

національного освітнього простору використовують поняття транснаціональної 

та транскордонної освіти. Міжнародні експерти ЮНЕСКО [428] визначають 

транскордонну вищу освіту (ТВО) як таку, що є в ситуаціях, коли викладач, 

студент, програма, заклад/провайдер або матеріали курсу “перетинають” 

національні юрисдикційні межі. ТВО містить широкий спектр різновидів і 

форм: від навчання студентів за кордоном, кампусів зарубіжних країн до 

дистанційної освіти з використанням низки технологій, у тім числі 

електронного навчання. 

В європейському просторі вищої освіти з огляду на довгострокові 

завдання, визначені у Стратегії мобільності 2020 “Мобільність для кращого 

навчання” (Mobility for Better Learning: Mobility strategy 2020 for the European 

Higher Education Area (EHEA)), немає юридичних обмежень між країнами 

Єврозони щодо руху людських ресурсів, проте більш поширене поняття 

“мобільність” і “академічна мобільність” [489]. Поняття мобільності 

розглядають насамперед як один із ключових принципів формування 

європейського простору вищої освіти (EHEA). Академічну мобільність 

(студентів, дослідників, викладачів, інших категорій персоналу) визначають як 

переміщення учасників освітньої діяльності на певний період (рік або семестр) 
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в іншу освітню організацію (у своїй країні чи за кордоном) для навчання, 

викладання, проведення наукових досліджень. 

Близьким до загальноприйнятого європейського трактування є визначене 

в Україні на рівні нормативних документів про вищу освіту, а також у 

публікаціях вітчизняних експертів понятійного ряду мобільності. У Законі 

України “Про вищу освіту” [235] та національному освітньому глосарії [186, c. 

9-10] академічну мобільність трактують як “можливість учасників освітнього 

процесу навчатися, викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність в 

іншому закладі вищої освіти (науковій установі) на території України чи поза її 

межами”. 

Різноманітність цілей та завдань мобільності в європейському просторі 

вищої освіти, а також вимоги щодо їх моніторингу зумовили запровадження 

окремих видів і форм мобільності. Такими видами є кредитна та ступенева 

мобільність, внутрішня і зовнішня/міжнародна, вхідна та вихідна види 

мобільності. 

Кредитна мобільність (credit mobility) є короткостроковою формою 

мобільності, зазвичай, не більше одного року, спрямована на отримання 

освітніх кредитів за кордоном у процесі здобуття диплому про вищу освіту у 

ЗВО країни походження. Ступенева (degree mobility) мобільність –є 

довготривала форма мобільності, мета якої – здобуття ступеня/диплому про 

вищу освіту або сертифікату в іноземній країні навчання. 

Поняття вхідної мобільності (incoming mobility) використовують для 

позначення студентів, які прибувають в іншу країну для навчання. Вихідна 

мобільність (outward mobility) стосується студентів, які залишають країну свого 

походження для навчання за кордоном. Зазначені категорії особливо важливі 

для оцінювання збалансованості процесів мобільності молоді, виявлення 

проблем, які пов‟язані з асиметрією притоку та відтоку мізків (brain gain and 

brain drain) у країні. 

Ознайомлення з публікаціями теоретичного та прикладного характеру з 

питань інтернаціоналізації вищої освіти свідчить про те, що її основною 
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змістовною формою, яка відображає геопросторовий контекст і кінцевий 

результат, є транскордонна та транснаціональна освіта. Водночас мобільність 

студентів і викладачів у процесі її здобуття та поширення, науковців – у 

проведенні наукових досліджень є поняттями, які характеризують процесний 

підхід у дослідженні інтернаціоналізації. Отже, понятійний ряд, який позначає 

зміст процесів глобалізації та інтернаціоналізації у вищій освіті, можна подати 

такою логічною схемою (рис. 4.2). 

 

Транскордонна,  

транснаціональна 

освіта 

Внутрішня (в межах країни) та 

зовнішня (між країнами) мобільність 

студентів, дослідників викладачів, 

адмінперсоналу, провайдерів, програм 

Інтернаціоналізація вищої освіти 

Геопросторовий 

підхід  
Процесний підхід  

Процес Результат 

 

Рис. 4.2. Підходи до аналізу понятійного апарату дослідження 

інтернаціоналізації у вищій освіті 

Джерело: авторська розробка. 

 

Досліджуючи процеси глобалізації та інтернаціоналізації вищої освіти, 

вітчизняні та зарубіжні автори, зокрема А. Вартанян [22], Л. Семів [281], 

В. Філатов, Я. Ромашова [348] для позначення соціально-просторової 

мобільності в освіті використовують також поняття “освітня міграція”. Певною 

мірою це обумовлено тим, що саме цей вид міграції разом із трудовою у 

країнах пострадянського простору характеризується високою інтенсивністю 

динаміки. Водночас про користь поняття мобільності свідчать дві обставини: 

– по-перше, поняття освітньої міграції трактують як територіальне 

переміщення людей, тоді як поняття мобільності у вищій освіті передбачає рух 

не лише людей, а й освітніх програм і провайдерів; 
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– по-друге, поняття мобільності у вищій освіті та транскордонної освіти 

як її результату передбачає можливість її здобуття у межах внутрішнього 

національного/регіонального простору, завдяки дистанційній освіті, діяльності 

іноземних філій освітніх провайдерів. 

Зважаючи на зазначені вище положення, а також поширеність у 

міжнародній освітній теорії та практиці поняття мобільності вважаємо саме 

його ширшим за змістом і таким, що детальніше характеризує сучасні тенденції 

соціально-просторового руху людських та інтелектуальних ресурсів у вищій 

освіті. 

На нашу думку, мобільність у вищій освіті – це різновид соціально-

просторової мобільності – вільний або певним способом організований 

фізичний чи віртуальний рух учасників (студентів, викладачів, дослідників 

тощо) і провайдерів освітніх, наукових та інших процесів, який відбувається у 

межах національної системи вищої освіти (між її формальними та 

неформальними провайдерами) та на міжнародному ринку освітніх послуг. 

Міжкультурні комунікації, обмін знаннями, транскордонна та транснаціональна 

освіта, міжрегіональні та міжнародні наукові проекти стають головними 

результатами процесів мобільності у вищій освіті. 

Теоретико-методологічні підходи світоглядного, соціокультурного, 

політичного, економічного розуміння та аналізу процесів мобільності та 

розвитку транскордонної освіти відображені у публікаціях багатьох 

міжнародних колективних видань, а також вітчизняних і зарубіжних учених. 

Комплексний характер дослідження процесів транскордонної освіти в 

умовах глобалізації має дослідження Н. Варкіса (N. Varghese), опубліковане в 

[574] під егідою Міжнародного інституту планування освіти (International 

Institute for Educational Planning (IIEP)). Глобальне та національне розуміння 

процесів інтернаціоналізації та мобільності у вищій освіті, оцінки міжнародних 

експертів майбутнього цих процесів запропонували, у міждисциплінарному 

дослідженні [459], Х. Віт і Ф. Хант (H. Wit, F. Hunt), які представляють Центр з 

інтернаціоналізації вищої освіти (Centre for Higher Education Internationalisation 
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– CHEI), Л. Ховард (L. Howard) з Європейської асоціації міжнародної освіти 

(European Association for International Education – EAIE) та Єва Полак (E. Polak) 

з Міжнародної асоціації університетів (IAU). 

Соціокультурним, психологічним та історичним аспектам процесів 

інтернаціоналізації присвячені публікації зарубіжних авторів Д. Кіліка 

(D. Killick) [471]; Д Найт (J. Knight) [475]; Д. Діедорфа (D. Deardorff), Х. Віта 

(H. Wit), Т. Адамса (T. Adams) [393]. У цьому контексті на особливу увагу 

заслуговує, на нашу думку, праця Джейн Найт (Jane Knight), де автор в 

історичному та інституційному аспектах виокремлює три генерації 

транскордонної освіти: перша виявлялась у мобільності людей (people mobility), 

друга – у мобільності програм і провайдерів вищої освіти (programme and 

provider mobility), третя – у появі освітніх хабів (education hubs), табл. 4.1. 

 

Таблиця 4.1 

Три генерації транскордонної освіти 

Транскордонна 

освіта 
Головний фокус Опис 

Перша генерація 

Мобільність студентів / 

людей: рух студентів 

/викладачів до інших 

країн з освітніми цілями 

Здобуття диплома зарубіжного ЗВО, 

короткострокове навчання, дослідження, 

стажування, міжнародні програми 

обміну студентами, викладачами 

Друга 

генерація 

Мобільність програм і 

провайдерів: 

рух програм, інституцій, 

компаній через кордони 

інших країн/регіонів для 

надання освітніх послуг 

Мобільність програм: проекти Твінінг 

(Twinning), діяльність освітніх закладів 

на умовах франшизи. 

Мобільність провайдерів: філії 

іноземних ЗВО, діяльність 

рекрутингових та інших агенцій на 

міжнародних ринках освітніх послуг 

Третя 

генерація 

Освітні хаби: 

країни залучають 

іноземних студентів, 

науковців, працівників, 

дослідницькі компанії та 

інших провайдерів для 

навчання, продукування 

знань та інноваційних 

цілей 

Студентські хаби: студенти і програми 

провайдерів мігрують в іншу країну в 

освітніх цілях. 

Хаби талантів (Talent Hub): cтуденти і 

працівники мігрують за кордон для 

навчання, стажування або праці. 

Хаби знань та інновацій (Knowledge / 

Innovation Hub): викладачі, науковці, 

ЗВО, дослідницькі центри здійснюють 

діяльність в іншій країні для 

продукування знань та інновацій 

Джерело: складено автором за [473]. 

https://www.amazon.com/David-Killick/e/B00GSDET14/ref=dp_byline_cont_book_1
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Концепцію національних освітніх хабів Д. Найт розглядає як особливу 

інституцію, яка ґрунтується на планах і зусиллях країни у створенні критичної 

маси національних і міжнародних учасників, залучених у транскордонну освіту, 

творення знань та інноваційну активність. Це значно ширше поняття за 

науковий чи технологічний парк, велику кількість іноземних студентів чи філій 

іноземних університетів. 

Соціокультурним моделям поведінки людини в умовах зовнішньої 

мобільності присвячені дослідження бразильського компаративіста Жасірада 

Сілва Комара. Весь спектр освітніх глобалізаційних концепцій вчений 

запропонував об‟єднати у три групи, залежно від типу взаємодії різних культур 

у рамках глобальної моделі змісту освіти: 

- асиміляційні, що передбачають забезпечення пріоритетного культурного 

й освітнього розвитку однієї провідної нації та занепад інших унаслідок 

уніфікації; 

- мультикультурні, які визначають автономний розвиток різних 

культурних груп, що підкреслюють свою специфіку, унікальність. Такий підхід, 

на думку вченого, не створює передумов для взаємодії, взаємозбагачення цих 

культур; 

- інтеркультурні, які спрямовані на взаємовизнання та взаємозбагачення 

різних культур налагодженням широкого спектру контактів. 

Саме панівна модель глобальної освіти, що реалізується на 

індивідуальному, інституційному та національному рівнях, значною мірою 

визначає подальшу поведінку особистості на міжнародному ринку праці, рівень 

її зв‟язків з країною та регіоном походження. 

Соціокультурний, історичний і психологічний зміст процесів освітньої 

мобільності у різні історичні та політичні періоди суспільного життя в Україні 

та світі досліджували С. Сірополко [285], О. Капітанець [119], К. Кобченко 

[126], Л. Курій [136], К. Дате та У. Дате [69]. Регіональні особливості 

мобільності у вищій освіті в Україні та пов‟язані з ними напрями регіональної 

політики відображені у публікаціях Л. Семів [281]. 
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В умовах зростаючої ролі інтелекту і знань в економіці, глобальної 

конкуренції за людські ресурси, що їх продукують, важливе значення має 

використання не лише нових можливостей, а й усвідомлення на національному, 

інституційному й особистісному рівнях цілого комплексу ризиків, які пов‟язані 

з процесами інтернаціоналізації та мобільності. Цим питанням присвячені 

публікації Р. Чаудаха (R. Choudaha) та Х. Віта (H. Wit) [387], Л. Хоторна 

(L. Hawthorne) [430], Л. Ананко [6], О. Малиновської [147], В. Тітарчук [337]. 

Глобальні тенденції процесів мобільності, їхні економічні та політичні 

чинники, нові освітні ареали у макрорегіонах світу (нову фазу переділу світу) 

досліджують російські вчені В. Єфімов та А. Лаптєва в [91]. Автори звертають 

увагу на різні соціально-антропологічні проекти, які реалізуються у 

макрорегіонах світу з урахуванням рівня їхнього економічного розвитку та 

спорідненості мов і культур: 

– у країнах доіндустріальної фази розвитку: формування масової 

первинної грамотності, реалізація проекту “Людина знаюча”, орієнтація на 

імпорт освітніх послуг; 

– у країнах індустріальної фази розвитку : досягнення регіонального 

лідерства у вищій освіті, орієнтація на експорт освітніх послуг; реалізація 

проекту “Людина функціональна”; 

– у країнах ОЕСР: орієнтація на високотехнологічні й управлінські види 

діяльності, формування глобального інтелектуального насосу, концентрація 

інтелектуального капіталу високої якості, у тім числі завдяки мігрантам; 

реалізація проектів “Людина мобільна”, “Людина креативна”. 

Еволюційний підхід до дослідження перспектив глобальної освіти в 

умовах інтернаціоналізації пропонує у своїх публікаціях І. Ільїн [104]. 

Зосереджуючись на змістовних характеристиках вищої освіти в умовах 

глобалізації, автор висловлює наукову гіпотезу про те, що під впливом 

еволюційних змін, які відбуваються у суспільстві та природі, їх взаємодії, 

виникатиме не одна, а низка еволюційних моделей і стратегій освітніх систем, 

що забезпечуватимуть виживання людства та збереження біосфери. Глобальні 
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цілі сталого розвитку людства, їхня реалізація за рахунок модернізації 

національних систем освіти – один із прикладів глобальної еволюції у вищій 

освіті. 

Інституційному середовищу, досвіду різних країн і організацій у 

міжнародній освітній та науковій діяльності присвячені праці Д. Гудзіка 

(J. Hudzik) [445], Б. Сівінської (B. Siwinska). Зокрема, виконавчий директор 

польської освітньої фундації “Perspektywy” Біанка Сівінська у спеціальній 

доповіді [534] представляє польський досвід розуміння ідей і концепцій 

інтернаціоналізації та їх практичне втілення у національну стратегію розвитку 

вищої освіти, взаємодію державних і місцевих органів влади, ЗВО, громадських 

і комерційних організацій у реалізацію стратегії інтернаціоналізації. 

В умовах активного розвитку міжнародного ринку освітніх послуг його 

учасниками стають не лише безпосередні учасники освітніх процесів та 

наукових досліджень, а й громадські та комерційні організації. Такі інституції 

виконують комплекс просвітницьких, соціокультурних функцій щодо 

поширення мови та культури певних країн, а також і маркетингові завдання з 

промоції національних освітніх продуктів цієї країни. Прикладом першої є 

Британська Рада (British Council) – міжнародна організація Сполученого 

Королівства із культурних відносин та освіти, що має свої представництва у 

понад ста країнах, у тім числі в Україні. Прикладом другої є рекрутингові 

агенції на міжнародних освітніх ринках (Центр Міжнародної Співпраці “Таіра”, 

Асоціація освітніх консультантів, Центр промоції польської освіти 

“OsvitaPOL”), сертифіковані уповноваженими громадськими організаціями 

Польщі (“Study in Poland Quality Recruitment Certificate”) задля набору 

кандидатів на навчання у польських ЗВО. 

Європейська культурна конвенція, Договір про створення Європейського 

Союзу, документи Болонського процесу (Велика хартія університетів, 

Болонська декларація, Лісабонська конвенція, Сорбонська декларація тощо) 

стали тими політичними інститутами, які забезпечили правову та програмну 

основу розвитку європейської мобільності у вищій освіті, формування 
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“Європейського простору вищої освіти” (European Higher Education Area) і 

“Європейського дослідницького простору” (European Research Area). Для 

підвищення їхньої якості та конкурентоспроможності у глобальному просторі, а 

відтак – економічного потенціалу у країнах ЄС створили сприятливе 

інституційне середовище, основними елементами якого є: 

 визнання та проголошення пріоритетними цінностей академічної 

свободи, міжкультурної комунікації, вивчення іноземних мов; 

 європейська кредитно-трансферна система (ECTS), яка, ґрунтуючись 

на освітніх кредитах, інформаційному пакеті, переліку оцінок студента з 

предметів та навчальному контракті, є основним інструментом з управління 

процесами академічної мобільності в Європі; 

 довгострокова програма мобільності 2020 для Європейського 

простору вищої освіти, однією з головних стратегічних цілей якої є навчання чи 

стажування за межами країни походження не менше як 20 % випускників ЗВО. 

Отже, розуміння процесів мобільності у науковому та професійному 

середовищі еволюціонує з фрагментарного підходу дослідження процесів 

навчання за кордоном у стратегічну та всеохопну концепцію 

інтернаціоналізації, яка зачіпає всі аспекти вищої освіти. Як зазначає професор 

Шведського університету Ян Олоф Нільсон, виникнувши в епоху 

Середньовіччя як “міжнародні наукові центри” з універсальною мовою 

комунікацій – латиною, університети поступово перетворювалися на 

“стратегічні об‟єкти формування національної ідентичності” [114]. Їхнє головне 

завдання – розвиток “рафінованого людського інтелекту”, національної еліти 

суспільства, здатної в подальшому впливати на суспільство практично в усіх 

галузях  політичній, економічній, соціокультурній [32, c. 485-486]. 

Сучасне світоглядне, філософське розуміння процесів глобалізації та 

інтернаціоналізації в освітньому просторі дає підстави виокремити три 

принципово відмінних його прояви. 

По-перше, це об‟єктивний процес зближення, інтеграції національних 

освітніх систем та їх інститутів у глобальне освітнє середовище. Його 
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основними ознаками стає активізація міжнародної діяльності у реалізації 

головних функцій вищої школи – наукових досліджень і навчання. 

По-друге, політика та ідеологія глобалізму й інтернаціоналізму в освіті 

виявляється у формуванні культурно-духовних цінностей, соціально-

антропологічних проектів, які в подальшому стають певною освітньо-

культурною стратегією провідних держав світу і покликані забезпечити їх не 

лише економічне, а й соціокультурне домінування. 

По-третє, інтернаціоналізація вищої освіти виявляється у формуванні 

нового контексту/наповнення її освітніх, наукових та інших продуктів, зміст 

яких ґрунтується на визнаних та прийнятих у світі міжнародних стандартах, 

рекомендаціях, методологічних підходах і знаннях міжнаціонального, 

міжкультурного та глобального масштабу. 

Розуміння цих різних, часто суперечливих між собою проявів явища 

глобалізації у розвитку інститутів вищої освіти є необхідною умовою 

об‟єктивної оцінки можливостей і загроз у забезпеченні національної 

конкурентоспроможності. 

Численні публікації, присвячені соціокультурним, історико-культурним, 

соціально-психологічним і регіональним аспектам мобільності у вищій освіті 

свідчать про те, що цей різновид соціальної мобільності вже схоплений 

суспільною свідомістю та стає предметом наукових дискурсів, політичних 

рішень і конкретних дій. Проте практично немає досліджень, які пов‟язані з 

проблемами державного та регіонального регулювання цих процесів, 

інституційного аналізу, визначення основних інститутів і складових 

інституційного середовища, які зумовлюють ризики та можливості та позитивні 

наслідки цих процесів. 

Інституційне середовище як технологічна основа управління процесами 

інтернаціоналізації та мобільності у вищій освіті є сукупністю цінностей, норм, 

правил, організацій, а також інших інститутів, які регламентують, сприяють або 

обмежують функціонування і розвиток цих процесів. Систематизацію основних 

складових інституційного середовища управління процесами мобільності у 

вищій освіті країн Європейської співдружності та України виконано у табл. 4.2. 
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Таблиця 4.2 

Основні складові інституційного середовища процесів  інтернаціоналізації  

та мобільності у вищій освіті 
 

Тип 

інституту 
Країни Єврозони Україна 

Інститути-

цінності 

Цінності і потреби в особистісному розвитку через освіту та подорожі, 

соціальна мобільність: академічна свобода, право на освіту та свободу 

пересування (Загальна декларація прав людини ООН) 

Інститути-

норми 

 Європейська культурна конвенція 

 Велика хартія європейських 

університетів 

 Болонська декларація 

 London Ministerial Conference: 

European Higher Education in a Global 

Setting. A Strategy for the External 

Dimension of the Bologna Process 

 Bucharest Ministerial Conference 

(2012): Mobility for Better Learning. 

Mobility strategy 2020 for the 

European Higher Education Area  

 Закони України: “Про вищу 

освіту”; “Про освіту”; “Про правовий 

статус іноземців та осіб без громадян-

ства” (із змінами) 

 Міждержавні угоди про обмін 

студентами 

 Положення про навчання 

студентів та аспірантів, стажування 

наукових і науково-педагогічних 

працівників у провідних вищих 

навчальних закладах та наукових 

установах за кордоном 

 Положення про порядок реалізації 

права на академічну мобільність 

Інститути-
організації 

Державні та регіональні органи управління у галузі освіти та науки, 
міжнародних відносин, міграції: 

Міністерства освіти і науки, 
міністерства закордонних справ 
європейських країн, Рада Європи, 
Європейська комісія, Виконавче 
агентство з питань освіти, 
аудіовізуальних засобів і культури 
(ЕАСЕА) 

Міністерство освіти і науки України, 
Міністерство закордонних справ, 
Державна прикордонна служба, 
Державна міграційна служба 

Освітні провайдери 

 Публічні та приватні заклади освіти (дво- та багатосторонні угоди про 
співробітництво) 

 недержавні громадські організації, які сприяють академічній мобільності 
(EUA – Європейська асоціація університетів, EURASHE – Європейська 
асоціація вищих навчальних закладів, ESIB – Національні спілки студентів 
Європи), агенції забезпечення якості (ENQA – Європейська мережа 
забезпечення якості у вищій освіті), Європейський центр вищої освіти 
(UNESCO-CEPES) 

 спеціалізовані освітні комерційні агенції, у тому числі рекрутингові  

Інші 
інститути 

 Міжурядові, міжвідомчі угоди у галузі освітньої мобільності, угоди про 
співробітництво між ЗВО (дво- і багатосторонні) 

 програми ТЕМПУС, ЕРАЗМУС+ у сфері вищої освіти Європейського 
Союзу 

 Міжнародні та національні рейтинги ЗВО 

 Трансакційні витрати, пов‟язані з освітньою міграцією 

Джерело: складено автором. 
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Особливе місце серед міжнародних організацій, що формують 

інституційне середовище процесів інтернаціоналізації у вищій освіті, займає 

Міжнародна асоціація університетів. Її завдання сприяти ЗВО у розробленні, 

удосконаленні та моніторингу реалізації власних стратегій інтернаціоналізації. 

Робоча група зі стратегічного планування пропонує зацікавленим 

інституціям спеціальний консультативний сервіс (ISAS (2.0) – 

Internationalization Strategies Advisory Service) – послуги з розробки стратегії 

інтернаціоналізації, її оцінки й ефективності результатів, розширення окремих 

напрямів або ж забезпечення всеохопної інтернаціоналізації [369] (табл. 4.3). 

 

Таблиця 4.3 

Вартість послуг на міжнародному ринку з розроблення, удосконалення  

та моніторингу стратегії інтернаціоналізації для ЗВО 

 Групи країн за рівнем доходу, дол. США 

низький середній високий 

Планування і розробка стратегії 18 000 20 000 22 000 

Оцінка стратегії та моніторинг досягнень 18 000 20 000 22 000 

Поглиблення окремих галузей 

інтернаціоналізації 
10 000 12 000 14 000 

Розробка стратегій всеохопної 

інтернаціоналізації 
22 000 24 000 26 000 

Джерело: складено автором за [369]. 

 

В умовах нерівномірності якості людського розвитку, асиметрії 

фінансово-економічних показників у країнах і регіонах світу 

інтернаціоналізація у вищій освіті та процеси мобільності, що її 

супроводжують, зумовлюють не тільки можливості, пов‟язані з налагодженням 

внутрішніх і зовнішніх інтеграційних зв‟язків, збагаченням індивідуального 

досвіду за рахунок міжкультурних комунікацій, а й цілий комплекс ризиків і 

загроз, які пов‟язані з втратами людського, інтелектуального та фінансового 

капіталу. Багато зарубіжних авторів зосереджують увагу на соціокультурних, 

економічних, політичних можливостях процесів інтернаціоналізації у вищій 

освіті та на їхній “зворотній стороні”, що неминуче супроводжує масові 

суспільні процеси. Найбільш суттєві можливості та ризики, на які звертають 
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увагу вітчизняні та зарубіжні дослідники процесів інтернаціоналізації та 

мобільності у вищій освіті, систематизовано у табл. 4.4. 

Таблиця 4.4  

Можливості і загрози процесів  

інтернаціоналізації та мобільності у вищій освіті 

Потенційні можливості Потенційні загрози 

Соціокультурні 

 Розвиток соціального капіталу індивіда 

(студента, викладача, науковця) за рахунок 

міжкультурної комунікації 

 Набуття загальних і професійних 

компетентностей,  які мають міжнародний 

контекст і значення для процесів 

соціокультурної інтеграції 

 Втрата національної ідентичності 

індивіда в результаті асиміляції в новому 

соціокультурному середовищі 

 Можлива низька якість програм 

транскордонної освіти 

 Надмірне зростання іноземної мови 

 Втрата країною, регіоном, ЗВО 

соціального капіталу мобільних студентів, 

викладачів і науковців через їхню 

еміграцію 

Економічні 

 Зростання надходжень в економіку ЗВО, 

регіону, країни за рахунок експорту освітніх 

послуг 

 Підвищення конкурентоспроможності 

індивіда на міжнародних ринках праці в 

результаті здобуття транскордонної освіти 

 Підвищення конкурентоспроможності 

ЗВО, регіону, країни за рахунок припливу 

інтелектуального капіталу з інших країн і 

регіонів 

 Втрата фінансового капіталу для 

економіки країни, регіону, ЗВО в результаті 

імпорту освітніх послуг 

 Недобросовісна конкуренція іноземних 

провайдерів на регіональних та 

національних ринках праці 

 Зменшення внутрішнього попиту на 

послуги вищої освіти за рахунок міграції 

 Зниження конкурентоспроможності 

ЗВО, регіону, країни за рахунок відпливу 

інтелектуального капіталу в інші країни і 

регіони 

Політичні 

 Формування стратегічних альянсів між 

країнами та регіонами в результаті програм 

міжнародного співробітництва у вищій 

освіті 

 Поглиблення асиметрії на глобальній 

політичній карті світу в результаті 

концентрації інтелектуальних ресурсів в 

окремих країнах та регіонах 

 Зростання антимігрантських, 

ксенофобських настроїв щодо студентів і 

викладачів з інших регіонів та країн 

Джерело: складено автором. 

 

Вивчення можливостей і загроз, які пов‟язані з процесами розвитку 

транскордонної освіти та мобільності, свідчить про те, що вони мають свої 

особливості залежно від рівня аналізу (індивідуального, інституційного, 

національного), а також зумовлюють формулювання різних типів 
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дослідницьких питань і прикладних завдань аналізу, кінцева мета якого на 

національному рівні – підвищення якості та конкурентоспроможності вищої 

освіти країни на міжнародному ринку освітніх послуг. У табл. 4.5 

систематизовано методологічні підходи до аналізу процесів інтернаціоналізації 

та мобільності вищої освіти з урахуванням рівнів аналізу та його основних 

складових. 

Таблиця 4.5 

Методологічні підходи до інституційного аналізу процесів 

інтернаціоналізації та мобільності у вищій освіті 

 Рівні аналізу 

Індивідуальний 

(студент, викладач, 

дослідник) 

ЗВО та інші освітні 

провайдери 

Національний/ 

регіональний  

Кінцева мета 

аналізу 

Особистісний 

розвиток і 

підвищення 

конкурентних 

позицій на 

внутрішньому та 

міжнародному 

ринках праці 

Підвищення якості 

та конкуренто-

спроможності 

провайдера на 

внутрішньому і 

міжнародному 

ринках освітніх 

послуг за рахунок 

інтернаціоналізації 

та мобільності  у ВО 

Підвищення якості та 

конкуренто-спроможності 

національної системи 

вищої освіти на 

міжнародному ринку 

освітніх послуг за рахунок 

інтернаціоналізації та 

мобільності внутрішніх і 

зовнішніх стейкхолдерів 

системи, її продуктів 

Основні 

теорії 

Мультикультуралізм, Інституціоналізм  

Раціоналізм: виштовхування – тяжіння; витрати – вигоди 

Об‟єкт 

аналізу 

Поведінка індивіда в 

умовах соціально-

просторової 

мобільності 

Політика інтернаціоналізації 

Академічна мобільність  

Інституційне середовище мобільності 

Міжнародна та міжрегіональна діяльність у ВО 

Прикладні 

завдання 

аналізу 

Прийняття рішення 

про доцільність 

транскордонної 

освіти, видів і 

напрямів 

мобільності 

Розробка 

інституційної 

стратегії та програми 

інтернаціоналізації. 

Моніторинг 

виконання  

Розробка національної / 

регіональної стратегії та 

програми інтернаціонал-

лізації, відповідних 

нормативних документів. 

Моніторинг виконання 

Дослідницькі 

питання 

Модель поведінки 

індивіда та 

соціальних груп в 

умовах мобільності. 

Переваги та ризики 

мобільності 

Вплив мобільності 

на показники 

діяльності 

провайдера, якість та 

конкурентоспро-

можність його 

продуктів, 

споживачів і 

персоналу 

Причини, переваги та 

наслідки. 

Можливості та загрози, 

пов‟язані з мобільністю. 

Доходи і втрати людського, 

інтелектуального, 

фінансового капіталу в 

результаті мобільності. 

Експорт-імпорт послуг 

Джерело: складено автором з урахуванням [159]. 
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У формуванні ефективної політики інтернаціоналізації вищої освіти та 

відповідних стратегій реалізації на національному та регіональному рівнях 

важливе значення має формулювання та дослідження комплексу 

взаємопов‟язаних науково-пошукових питань прикладного характеру. 

Системоутворювальними з позиції дослідження можливостей, пов‟язаних з 

освітньою мобільністю, її соціально-економічних переваг, доходів, втрат і 

ризиків, є такі дослідницькі питання: 

1) які основні причини/чинники внутрішньої та зовнішньої мобільності 

для різних учасників освітнього процесу? 

2) як впливає освітня та наукова мобільність на зміну соціально-

демографічної структури населення, внутрішній ринок освітніх послуг і ринок 

праці, його інтелектуальну, інноваційну та професійну складові, соціальну 

безпеку? 

3) як забезпечити ефективну інтеграцію студентів, викладачів, 

дослідників з інших країн чи регіонів у приймаючий соціум? 

4) якими є ефективні форми взаємодії учасників індивідуальних, 

інституційних, національних програм мобільності з країною/регіоном свого 

походження? Які механізми мотивації їхнього повернення на батьківщину? 

Попередні теоретичні розвідки та емпіричні дослідження засвідчують на 

те, що мобільність у вищій освіті зумовлена комплексом об‟єктивних і 

суб‟єктивних соціокультурних, економічних і політичних чинників. Серед них 

визначальними є потреба людини в особистісному розвитку та пізнанні світу, 

нерівномірність соціально-економічного розвитку територій, а також 

геопросторові та політико-правові умови переміщення населення. 

Серед важливих економічних чинників освітньої мобільності, що 

визначають її інтенсивність і напрями, є привабливість умов навчання 

(конкурентні ціни на освітні продукти) та проживання за кордоном чи в іншому 

регіоні країни, проблеми з працевлаштуванням, гідними умовами й оплатою 

праці у країні/регіоні постійного проживання, особливо, якщо йдеться про 

сільські території чи депресивні регіони. 
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Економічний рівень розвитку країни/регіону відіграє помітну, але не 

визначальну роль у виборі нового місця навчання. Про це свідчать результати 

кореляційного аналізу взаємозв‟язку між кількістю іноземних студентів і 

рівнем економічного розвитку країни (ВВП на одну особу), згідно з яким 

кореляція між досліджуваними показниками не перевищує 0,6. Порівняно 

невисоке значення коефіцієнта кореляції між цими індикаторами зумовлене 

одночасним впливом на кількість і частку іноземних студентів з інших країн 

багатьох чинників, серед яких – вартість навчання та умови проживання в 

країні, освітні традиції, відкритість країни та лояльність її постійних жителів до 

іноземних громадян тощо. 

Загалом величина впливу перелічених вище чинників освітньої 

мобільності для кожної країни має свої особливості і визначається за 

результатами статистичної та соціологічної оцінки, якісного аналізу 

національних і регіональних особливостей соціально-економічного розвитку та 

відповідного інституційного середовища країни/регіону. 

У цьому контексті цікавими є результати порівняльного аналізу 

опитувань студентів різних країн світу щодо їх мотивів до навчання за 

кордоном, відповідних перешкод і переваг. Для переважної більшості студентів 

країн Північної Європи (Норвегії, Швеції, Фінляндії) головним мотивом 

навчання в іншій країні є особистісний розвиток, який вони пов‟язують з 

пошуком нових друзів, знайомством з новою країною та культурою, 

покращенням знань іноземної мови, новими перспективами у навчанні. Менш 

важливими для студентів північноєвропейських країн є мотиви здобуття 

транскордонної освіти, що пов‟язані з перспективами кращої професійної 

кар‟єри у себе в країні чи за кордоном, вибором країн і ЗВО з вищим рівнем 

якості та конкурентоспроможності освіти [479]. 

Як свідчать результати подібних регіональних опитувань серед 

українських студентів, опублікованих зокрема в [125, c. 29-36], знайомство з 

новими культурами, суспільними цінностями, нові навики і знання, особисті 

контакти, а також опанування іноземної мови є головними здобутками 
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навчання за кордоном для української молоді. Водночас активний інтерес до 

транскордонної освіти українські студенти часто виявляють задля подальшої 

міграції та працевлаштування за кордоном. Можливість поліпшити свій 

матеріальний стан, кращі умови для фахової самореалізації на ринках праці 

країн з розвинутою економікою українські студенти називають головними 

причинами подальшої можливої міграції за кордон. Сформульований висновок 

підтверджують дослідження Британської ради, яка у 2016 році провела он-лайн 

опитування 1200 молодих українців віком 16–35 років. Згідно з опитуваннями, 

56 % молодих людей в Україні бажають навчатись за кордоном, називаючи 

основними мотивами ліпше вивчити англійську мову (50 %), вищу якість 

навчання за кордоном (47 %), бажання працювати за кордоном (44 %), знайти 

кращу роботу у своїй країні (39 %), відсутність корупції (29 %) [562]. 

Отже, інтернаціоналізація та мобільність у вищій освіті є у сучасному 

світі взаємодоповнюваними та об‟єктивними процесами, які характерні для 

більшості національних освітніх систем, обумовлені чинниками глобалізації, 

індивідуальними та інституційними цінностями свободи вибору та академічної 

свободи. 

У глобальному освітньому просторі інтернаціоналізація змісту освіти та 

транскордонний характер процесів її формування стають необхідними умовами 

забезпечення конкурентоспроможності національних і регіональних освітніх 

систем, її інститутів-організацій та індивідуальних учасників. 

Ефективність процесів інтернаціоналізації вищої освіти виявляється у 

виконанні ними комплексу соціокультурних, академічних, економічних і 

політичних завдань, формулювання та реалізація яких потребує розробки на 

національному та інституційному рівнях відповідних стратегій і програм 

інтернаціоналізації. 

Потужним регулятором процесів інтернаціоналізації освіти та 

мобільності є відповідне інституційне середовище – сукупність цінностей, 

норм, правил, організацій, а також інших інститутів, які регламентують, 

сприяють або обмежують функціонування і розвиток цих процесів. Його аналіз 
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та розвиток стає науково-практичним підґрунтям у забезпеченні економічної 

ефективності та соціальної безпеки процесів внутрішньої та зовнішньої 

мобільності у вищій освіті. 

В умовах асиметрії показників соціально-економічного розвитку країн і 

регіонів світу процеси транскордонної освіти та мобільності набувають ознак 

підвищеної інтенсивності, що зумовлює необхідність системного аналізу усього 

комплексу його можливих переваг і ризиків. Йдеться про втрату соціального та 

інтелектуального капіталу студентів, викладачів і дослідників через їхню 

еміграцію. У цьому контексті актуальним завданням теоретичного та 

прикладного значення є формування науково-обґрунтованих підходів до 

побудови національних і регіональних систем моніторингу інтернаціоналізації 

та мобільності у вищій освіті, використання його результатів у відповідній 

освітній політиці. 

 

 

 

4.2. Системи моніторингу інтернаціоналізації вищої освіти в управлінні  

її конкурентоспроможністю 

 

Активний розвиток процесів мобільності у вищій освіті супроводжується 

рухом людських та інтелектуальних ресурсів, які в економіках, орієнтованих на 

нові знання та інноваційну активність, є одним із головних об‟єктів 

конкуренції. 

Усвідомлюючи важливість інститутів вищої освіти в забезпеченні 

глобальної конкурентоспроможності, країни з розвинутою економікою 

здійснюють активну політику формування інтелектуального потенціалу 

інноваційного розвитку. Це відбувається за рахунок власних людських ресурсів 

і найбільш талановитих і креативних науковців, викладачів, студентів з інших 

регіонів і країн світу. Здатність країни через інститути освіти залучати кращий 

персонал і студентів з усього світу стає ключовим фактором глобальної 
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конкурентоспроможності. Про це яскраво свідчать рейтинги глобальної 

конкурентоспроможності у вищій освіті, в яких лідируючі позиції займають 

саме ті провайдери, для яких характерні не лише високі значення індикаторів 

якості викладання та наукових досліджень, а й активне міжнародне 

співробітництво в освіті та науці. У світових рейтингах університетів, зокрема в 

QS World University Rankings [576], частка викладачів і студентів – 

представників інших країн – однин із шести головних індикаторів глобальної 

конкурентоспроможності. 

Об‟єктивність процесів вільного руху не лише фінансових, 

інформаційних, а й інтелектуальних ресурсів в умовах глобалізації ставить 

перед Україною стратегічно важливе завдання – підвищення конкурентних 

позицій у вищій освіті за рахунок її інтернаціоналізації, активного розвитку 

різноманітних видів міжнародної та внутрішньої мобільності, запровадження 

міжнародних та європейських стандартів якості у національному освітньому 

просторі. 

У вирішенні цього завдання важливе значення має розробка систем 

моніторингу процесів інтернаціоналізації та мобільності у вищій освіті, їхня 

реалізація на національному, регіональному та інституційному рівнях. 

Ознайомлення з вітчизняними публікаціями, які присвячені емпіричним 

дослідженням процесів інтернаціоналізації та мобільності у вищій освіті, а 

також офіційними статистичними та аналітичними матеріалами з питань 

діяльності ЗВО, дає підстави стверджувати, що більшість із них зосереджує 

увагу на обсягах, країнах походження та галузях навчання іноземних студентів. 

Практично немає аналітичних досліджень, які присвячені аналізу стратегій і 

політики інтернаціоналізації, розвитку різних форм внутрішньої 

міжрегіональної мобільності в Україні, експорту-імпорту освітніх послуг ЗВО, 

результатів реалізації різноманих форм ступеневої та кредитної мобільності у 

регіонах країни. 

У довгострокових програмах розвитку освіти в Україні, а також 

законодавчих та інших нормативно-правових документах з питань вищої освіти 
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практично не йдеться про систему моніторингу, мета якого – оцінка 

ефективності процесів інтернаціоналізації та мобільності, поточних і 

перспективних можливостей і загроз, які пов‟язані з цими процесами. 

Одночасно робоча група експертів під керівництвом Міністерства освіти і 

науки України “інтеграцію вищої освіти України у світовий і європейський 

освітньо-науковий простір, забезпечення захисту національних, регіональних і 

місцевих інтересів” [307] визначила стратегічними завданнями з реформування 

вищої освіти в Україні до 2020 року. 

Створення національного моніторингу системи вищої освіти – головне 

завдання, яке передбачене механізмом реалізації Національної стратегії 

розвитку освіти в Україні на період до 2021 року [184]. Функціонування такого 

моніторингу передбачає, зокрема, розробку його концепції, основних 

структурних елементів, моделей функціонування та фінансування на різних 

рівнях, визначення системи якісних і кількісних показників, організації їх збору 

та аналізу, оприлюднення результатів моніторингу для різних категорій 

користувачів. 

Очевидно, що в умовах глобальної конкуренції у вищій освіті процеси її 

інтернаціоналізації та мобільності мали б бути головними об‟єктами 

моніторингу на національному, регіональному та інституційному рівнях. 

Результати такого моніторингу мають свідчити про: 

1)  стан і динаміку процесів інтернаціоналізації у вищій освіті як 

чинника забезпечення її якості та конкурентоспроможності; 

2) ефективність реалізації академічних, соціальних, економічних і 

політичних завдань інтернаціоналізації; 

3) можливості, виклики і загрози, які пов‟язані із запровадженням 

різних напрямів і програм інтернаціоналізації в навчанні та наукових 

дослідженнях; 

4) перспективні напрями підвищення конкурентоспроможності вищої 

освіти за рахунок удосконалення функцій, напрямів і нових форм 

інтернаціоналізації. 
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Класичне визначення моніторингу полягає у його розумінні як сукупності 

засобів, що забезпечують систематичне вимірювання, оцінку й аналіз певних 

характеристик досліджуваного об‟єкта. Його завдання такі: 

 систематичний контроль за визначеними головними показниками 

об‟єкту, індикаторами стратегічних та операційних програм його розвитку; 

 оцінка динаміки та основних тенденцій у досліджуваному об‟єкті; 

 порівняльний аналіз окремих складових об‟єкта дослідження; 

 якісний і кількісний аналіз чинників, які визначають тенденції 

розвитку та інші закономірності в об‟єкті дослідження. 

Практична реалізація методики моніторингу передбачає чітку 

ідентифікацію трьох головних складових: 

1) показників-індикаторів, які є головними об‟єктами вимірювання у 

моніторингу; 

2) джерел інформації для вимірювання та оцінки показників моніторингу; 

3) головних інституцій, які забезпечують реалізацію основних завдань 

моніторингу та його фінансування. 

Враховуючи такі загальноприйняті методичні положення та вимоги, ми 

зробили спробу систематизувати міжнародний досвід і практики окремих 

зарубіжних країн у формуванні систем моніторингу інтернаціоналізації та 

мобільності у вищій освіті. 

Функцію офіційного постачальника міжнародних статистичних даних у 

галузі вищої освіти, у тім числі моніторингу процесів міжнародної мобільності 

студентів, виконує Інститут статистики ЮНЕСКО (The UNESCO Institute for 

Statistics – UIS). В оцінюванні обсягів міжнародної мобільності Інститут 

співпрацює з національними статистичними управліннями, галузевими 

міністерствами, іншими статистичними організаціями, що забезпечує 

офіційний характер і надійність відповідних даних. Коректність міжнародних 

порівнянь забезпечується Міжнародною стандартною класифікацією освіти – 

документом, офіційно прийнятим країнами-членами Генеральної конференції 

ЮНЕСКО. Оперативність даних, яка обмежується періодом їхнього збору на 
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національному рівні та часом, необхідним для передачі на міжнародний рівень, 

є головною проблемою у використанні міжнародної статистики вищої освіти 

ЮНЕСКО. 

Офіційним джерелом інформації для кількісного аналізу динаміки, 

структури та структурних зрушень у процесах міжнародної мобільності в 

європейському просторі вищої освіти є дані Євростату. У досліджуваній галузі 

Євростат фокусує увагу на показниках мобільності студентів за двома групами 

країн: Євросоюзу та інших країн світу. В оцінюванні якості показників 

мобільності експерти Євростату звертають увагу на проблему повноти даних 

про потоки іноземних студентів, які прибувають у країну, та студентів 

європейських країн, які здобувають вищу освіту за межами країни походження. 

Останній індикатор має оціночний характер, оскільки визначається на підставі 

статистики інших країн про навчання у них іноземних студентів. У випадку, 

якщо у національній системі статистичного обліку не передбачено розподіл 

іноземних студентів за країнами походження, то дані про обсяги вихідної 

мобільності (навчання студентів країни за кордоном) неповні. 

У табл. 4.6 узагальнено основні показники міжнародної мобільності 

студентів, які пропонує ЮНЕСКО та Євростат для кількісної оцінки стану та 

динаміки процесів міжнародної мобільності у вищій освіті. 

На підставі даних національних статистичних служб, а також аналітики 

неурядових організацій ЮНЕСКО пропонує низку додаткових програмних 

продуктів, серед яких – “Глобальний потік студентів третинного рівня освіти” 

(Global Flow of Tertiary-Level Students) – візуалізовані дані, що у формі 

інтерактивної карти світу ілюструють напрями та обсяги міжнародної 

студентської мобільності для кожної країни – члена ООН [422]. 

У моніторингу процесів мобільності одним із прикладів міжнародного 

партнерства національних урядів, статистичних агенцій, а також зацікавлених 

приватних і громадських структур є проект Atlas of Student Mobility [510], 

ініційованій Інститутом міжнародної освіти (Institute of International Education). 

Мета проекту – збір, поширення точних, своєчасних і повних даних у галузі 

http://uis-azr-prod-cmsdrupal-eus1.eastus.cloudapp.azure.com/en/uis-student-flow
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студентської мобільності, а також аналіз глобальних трендів у цьому процесі. У 

профілі вищої освіти кожної країни-учасника проекту Атлас містить 

інформацію про міжнародну мобільність студентів. 

Таблиця 4.6 

Індикатори мобільності у міжнародній та європейській  

статистиці вищої освіти 

Показники Зміст/методика визначення 

Інститут статистики ЮНЕСКО (The UNESCO Institute for Statistics) 

Міжнародні студентські прибуття 

(inbound internationally mobile students) 

за континентами, регіонами та країнами 

походження 

Кількість студентів, які прибувають в іншу 

країну/регіон для навчання за межами країни свого 

походження 

Міжнародні студентські вибуття 

(Outbound internationally mobile students) 

Кількість студентів, які вибувають з країни для 

навчання в іншій країні/регіоні світу (за даними країн, 

які приймають) 

Чистий потік міжнародної мобільності 

студентів (Net flow of internationally 

mobile students) 

Різниця між кількістю іноземних студентів у країні та 

студентів цієї країни, які навчаються за кордоном 

Вхідний рівень мобільності (Inbound 

mobility rate), % 

Частка іноземних студентів у кількості населення, що 

навчається у системі вищої освіти країни 

Вихідний рівень мобільності (Outbound 

mobility ratio by host region), % 

Частка студентів країни, які навчаються за кордоном у 

кількості населення, що навчається у системі вищої 

освіти країни 

Валовий рівень вихідної мобільності 

студентів країни (Gross outbound 

enrolment ratio), % 

Загальна кількість студентів країни, яка навчається 

закордоном, виражена у відсотках до кількості 

населення третинного віку у цій країні 

Євростат – Статистичний офіс Європейського Союзу (EUROSTAT) 

Мобільні студенти з-за кордону (Mobile 

students from abroad) 

Кількість іноземних студентів, які навчаються у 

країнах Єврозони за освітнім рівнем, статтю та галуззю 

освіти 

Мобільні випускники з-за кордону 

(Degree mobile graduates from abroad) 

Кількість іноземних студентів, які завершили навчання 

і здобули диплом за освітнім рівнем, статтю та галуззю 

освіти 

Мобільність студентів у Європі 

(Mobility of students in Europe) 

Сума студентів, які прибули в країну для навчання з 

інших країн Європи  та студентів цієї країни, які 

здобувають вищу освіту в іншій країні Європи 

Джерело: складено автором за [400; 558]. 

 

Моніторинг інтернаціоналізації вищої освіти як цілеспрямованого 

процесу інтеграції міжнародних, міжкультурних чи глобальних вимірів у її цілі, 

функції та діяльність передбачає наявність окремого тематичного модуля для 

аналізу ефективності таких процесів. У цьому випадку йдеться про системний 

http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=243
http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=243
http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=173
http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=173
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аналіз кількісних та якісних даних опитування керівників та експертів у вищій 

освіті за такими тематичними напрямами: 

1. Наявність політики та відповідної стратегії інтернаціоналізації на 

національному, регіональному та інституційному рівнях. 

2. Головні передумови, а також очікувані переваги інтернаціоналізації та 

мобільності. 

3. Пріоритетні напрями інтернаціоналізації (вихідна мобільність; вхідна 

мобільність студентів; співробітництво у наукових дослідженнях; стратегічні 

партнерства між ЗВО; розвиток міжкультурного/міжнародного характеру 

навчального плану). 

4. Внутрішні та зовнішні драйвери політики інтернаціоналізації. 

5. Принципи та цінності політики інтернаціоналізації. 

6. Інституційні ризики, пов‟язані з інтернаціоналізацією. 

7. Географічні пріоритети інтернаціоналізації. 

8. Фінансування політики інтернаціоналізації. 

Зазначені вище тематичні напрями моніторингу зазвичай, є базовими у 

спеціальних міжнародних дослідженнях процесів інтернаціоналізації у вищій 

освіті. Зокрема, Міжнародна асоціація університетів (International Association of 

Universities – IAU) є постачальником кількісних та якісних даних для аналізу 

основних тенденцій, переваг і ризиків інтернаціоналізації, а також бар‟єрів на її 

шляху. Її основний продукт у цій галузі – Глобальне опитування 

“Інтернаціоналізація вищої освіти” (IAU Global Surveys “Internationalization of 

Higher Education”) [451]. Дослідження проводиться на регулярній основі, за 

підтримки Європейської комісії, Британської Ради та Європейської асоціації 

міжнародної освіти (European Association for International Education – EAIE) і 

ґрунтується на опитуванні понад тисячі освітніх провайдерів у 131 країні світу. 

Подібне за змістом дослідження Європейської асоціації міжнародної 

освіти (European Association for International Education – EAIE) The EAIE 

Barometer: Internationalisation in Europe [413]. Мета проекту – надати 

комплексну інформацію, яка б ефективно відображала стан процесів 

http://www.iau-aiu.net/
http://www.iau-aiu.net/
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інтернаціоналізації у європейському просторі вищої освіти (ЕНЕА) з позиції 

ЗВО як головних інституційних учасників досліджуваних процесів у Європі. 

Серед інших міжнародних інституцій, пріоритетним завданням яких є 

моніторинг процесів мобільності та інтернаціоналізації у вищій освіті: 

Асоціація міжнародного співробітництва (The Academic Cooperation 

Association – ACA) – некомерційна мережа, яка об‟єднує національні 

організації в європейських та інших країнах світу у галузі інтернаціоналізації, з 

особливим акцентом на сприяння розвитку національній освіті та культурі за 

кордоном, дослідження і збір відповідних даних; 

Група міжнародних консультантів у галузі освіти та виставкової 

діяльності (ICEF GmbH (International Consultants for Education and Fairs) – 

глобальний ринковий лідер у галузі надання інформаційно-консультаційних та 

аналітичних послуг на міжнародному ринку освіти. Для сприяння 

міжнародного характеру вищої освіти та глобальній мобільності студентів у 

рамках спеціального проекту “Agent Barometer survey” організація проводить 

регулярні обстеження маркетингових агентів транскордонної освіти у понад ста 

країнах світу [365]. Головні програмні питання обстеження – різновиди послуг 

у галузі міжнародної мобільності в освіті, пріоритетні країни дестинації, 

мотиви їхнього вибору, а також головні перешкоди в освітній мобільності. 

Результати міжнародних опитувань дають змогу окреслити світові та 

європейські тенденції у сфері інтернаціоналізації вищої освіти:  

1) підвищення ролі інтернаціоналізації, яка виявляється у розширенні її 

напрямів і форм, стратегічному підході до реалізації відповідної політики 

інтернаціоналізації, формуванні на національному та інституційному рівні 

відповідних стратегій; 

2) зростання кількості інституційних стратегій при одночасних ризиках 

зосередження в них основної уваги на кількісних індикаторах; 

3) проблеми фінансування програм інтернаціоналізації; 

4) очевидне зміщення акцентів у процесах інтернаціоналізації від 

співпраці до конкуренції; 
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5) інтернаціоналізація освітніх програм і цифрове навчання як головні 

перспективні напрями розвитку інтернаціоналізації у майбутньому. 

Ознайомлення з тематичними напрямами, методикою та результатами 

міжнародних обстежень процесів інтернаціоналізації у вищій освіті дає 

підстави не лише визначити основні передумови, напрями та переваги цих 

процесів у глобальному масштабі, а й врахувати їх у розробленні та 

удосконаленні індивідуальних стратегій і політик інтернаціоналізації на рівні 

кожного освітнього провайдера та країни (табл. 4.7). 

Таблиця 4.7  

Інтернаціоналізація у вищій освіті як об’єкт моніторингу  

міжнародних та європейських структур 

Складові політики 

інтернаціоналізації 

Основні форми виявлення 

Передумови 

– підвищення якості навчання та наукових досліджень 

– підготовка студентів до життя і праці у глобальному світі 

– залучення більшої кількості міжнародних студентів 

– підвищення репутації та позицій у міжнародних рейтингах 

– зростання конкурентних позицій на 

внутрішньому/національному/регіональному ринку 

– фінансові передумови 

Переваги 

– розширення та поглиблення міжнародного змісту освіти 

– підвищення якості викладання та навчання 

– розвиток міжнародного контексту освітніх програм і планів 

– зростання престижності освітнього провайдера, залучення талановитих 

студентів та працівників 

– зростання міжнародної мережі дослідників і провайдерів 

– можливості порівняння освітніх і наукових досягнень у міжнародному 

контексті 

Головні напрями 

– інтернаціоналізація змісту освітніх програм і планів 

– міжнародна (виїзна) мобільність студентів та академічного персоналу 

– навчання іноземних студентів 

– міжнародні наукові дослідження 

– міжнародне стратегічне партнерство 

Інституційні 

ризики та 

перешкоди 

– недостатність фінансових ресурсів 

– недостатні навички у спілкування іноземною мовою 

– проблеми з визнанням дипломів у різних країнах 

– обмежені можливості контролю якості міжнародних програм 

– надмірний пріоритет інтернаціоналізації за рахунок інших академічних 

цілей 

– глобальна економічна та політична ситуація, безпека країни 

– проблеми оформлення студентської та робочої віз 

– втрата людських ресурсів (brain drain), надмірна увага до залучення 

іноземних студентів на платній основі 

Джерело: складено автором за [365; 413; 451]. 
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Спеціальні опитування ЗВО країн-учасників Болонського процесу 

свідчать про те, що недостатність фінансових ресурсів упродовж останніх років 

є головною перешкодою у реалізації програм мобільності. Водночас існує та 

продовжує диверсифікуватися цілий комплекс фінансових джерел, які 

забезпечують інтеграцію національних освітніх систем і співпрацю ЗВО у 

глобальному освітньому просторі. Основним джерелом фінансування 

національних стратегій інтернаціоналізації є бюджетні ресурси країни. На 

інституційному рівні спеціальні бюджети, призначені для реалізації стратегій та 

програм інтернаціоналізації, використовують практично усі країни – члени ЄС, 

а їхнє головне призначення – різноманітні види мобільності. Наприклад, в Італії 

на програми вихідної кредитної мобільності студентів щорічно виділяють 12 

мільйонів євро, для спільних програм і навчання іноземних студентів – 

додатково 1,5 мільйона євро [414, c. 214]. 

В окремих країнах, зокрема у Хорватії, право на додаткове фінансування 

від уряду отримують ЗВО, які обрали інтернаціоналізацію як один із напрямів 

свого стратегічного розвитку. У Фінляндії та Польщі рівень мобільності 

студентів, кількість іноземних співробітників у ЗВО, співвідношення вхідної та 

вихідної мобільності – це критерії у визначенні додаткових фінансових 

ресурсів, які національні агентства у галузі освіти виділяють для програм 

інтернаціоналізації. Серед інших нефінансових стимулів, які активно 

використовують національні органи управління для підтримки 

інтернаціоналізації та мобільності у  вищій освіті – наявність у контрактах між 

ЗВО та державою обов‟язкових інституційних норм, що гарантують студентам 

право на здобуття освіти в іншій країні світу, а відтак – стимулюють ЗВО до 

співпраці з іноземними партнерами. 

Ухвалення документів Болонського процесу у країнах ЄС, а також 

стратегічних документів сприяння мобільності в Європейському освітньому та 

науковому просторі (Mobility strategy 2020 for the European Higher Education 

Area (EHEA)) підвищило актуальність розробки методичного інструментарію, 

який спрямований на системний аналіз збалансованості процесів мобільності, а 

також характеру національних освітніх систем за типом мобільності. 
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Для типології національних СВО за рівнем мобільності європейські 

дослідники пропонують використовувати два індикатори: 1) кількість 

студентів, які виїжджають на навчання за кордон у розрахунку на 1000 

постійних жителів країни; 2) абсолютну різницю (сальдо) кількості іноземних 

студентів в країні та громадян цієї країни, які виїжджають для навчання за 

кордон. Логічну схему типології країн за такими індикаторами зображено на 

рис. 4.3. 

 
І тип: «+» – високий рівень виїзду 

студентів з власної країни за кордон 

«-» – не привабливі для іноземних 

студентів 

ІІ тип: «+» – високий рівень виїзду 

студентів з власної країни за кордон 

«+» – привабливі для іноземних 

студентів 

ІІІ тип: «-» – низький рівень виїзду 

студентів з власної країни за кордон 

«-» – не привабливі для іноземних 

студентів 

ІV тип: «-» – низький рівень виїзду 

студентів з власної країни за кордон 

«+ – привабливі для іноземних 

студентів 

 

Рис. 4.3. Типи національних освітніх систем за рівнем міжнародної 

мобільності студентів 
Джерело: складено автором за [403, с. 162; 414, c. 239-240]. 

 

Освітні системи країн типу I можна визначити як “обмежені”, оскільки з 

тих чи інших причин характеризуються негативним сальдо у міжнародній 

мобільності студентів, тоді як вітчизняні студенти активно виїжджають за 

кордон. Системи типу II – “відкриті”, з високою кількістю студентів, які 

виїжджають за кордон, але з ще більшою кількістю, що приїжджають з-за 

кордону. Країни типу III – “закриті”, оскільки освітні системи цих країн менш 

привабливі порівняно з іншими європейськими країнами, а студенти не мають 

достатніх можливостей навчання за кордоном. До типу IV зачисляють країни з 

низьким рівнем виїзду студентів за кордон, але одночасно з високим рівнем 

іноземних студентів. Ці країни можна схарактеризувати як “привабливі”. 

Результати останніх досліджень європейських країн за 

охарактеризованою вище схемою засвідчували, що Велика Британія серед 

європейських країн є головним експортером освітніх послуг, залишаючись 

найнижчим постачальником іноземних студентів для інших країн Європи. 
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Австрія та Швейцарія – відкриті країни типу II – з позитивним сальдо експорту 

освітніх послуг та інтересом до навчання своїх громадян за кордоном. Країни 

Балтії, Македонія, Казахстан, Хорватія і Туреччина мають негативний баланс 

міжнародної мобільності студентів, проте демонструють високий рівень виїзду 

своїх громадян для навчання в інші країни світу. Словенія, Іспанія, Італія та 

Фінляндія є тими країнами, де збалансовані потоки міжнародної мобільності 

супроводжуються досить низьким рівнем виїзної мобільності студентської 

молоді за кордон. 

Корисним у науковому та прикладному аспектах є досвід європейських 

країн у реалізації національних систем моніторингу інтернаціоналізації та 

мобільності у вищій освіті. У цьому контексті заслуговує на особливу увагу 

досвід Великої Британії. Некомерційна організація “Університети Великої 

Британії” (Universities UK) [566] – провідний промоутер інтересів Сполученого 

Королівства у галузі інтернаціоналізації вищої освіти. Головним джерелом 

фінансування цієї інституції є членські внески університетів країни, а 

основними функціями – допомога у формуванні освітньої політики з 

представниками уряду, приватними структурами, іншими зацікавленими 

стейкхолдерами, промоція та презентація сектору вищої освіти Сполученого 

Королівства у глобальному освітньому просторі, дослідження та аналіз 

діяльності освітніх провайдерів, процесів інтернаціоналізації у цьому секторі 

країни. 

Результатом діяльності Universities UK є регулярні аналітичні звіти – 

“Вища освіта у фактах і цифрах” (Higher education in facts and figures), “Моделі і 

тренди вищої освіти Великобританії” (Patterns and trends in UK higher 

education), “Інтернаціоналізація вищої освіти в цифрах і фактах”. Комплексний 

характер останньої публікації забезпечується тематичними розділами щодо: 

1) обсягів навчання іноземних студентів у країні, їх розподілу за 

країнами походження, галузями підготовки, рівнем задоволення умовами 

навчання і проживання, особливостями оплати за навчання та житло, 

пріоритетів у виборі країни для міжнародної мобільності; 

http://www.universitiesuk.ac.uk/facts-and-stats/data-and-analysis/Pages/facts-and-figures-2016.aspx
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2) основних тенденцій розвитку транснаціональної освіти в частині, яка 

передбачає здобуття освітньої кваліфікації та диплому Великої Британії поза її 

межами; 

3) динаміки показників вхідної та вихідної мобільності британських та 

іноземних студентів, а також персоналу університетів у рамках європейської 

програми мобільності Еразмус+; 

4) структури академічного персоналу та їхніх головних функцій 

(викладання, дослідження) в університетах Британії за країнами походження; 

5) обсягів міжнародної співпраці університетів на підставі спільно 

проведених та опублікованих досліджень з авторами інших країн світу, їхньої 

вагомості з урахуванням міжнародних індексів цитувань; 

6) економічних переваг від міжнародної мобільності в освіті та науці: 

оцінці інноваційного потенціалу країни в Глобальному індексі інновацій 

(Global Innovation Index – GII), обсягах фінансування європейськими та іншими 

міжнародними фондами досліджень, які проводять інститути вищої освіти 

Британії та інші дослідницькі організації, доходи від навчання іноземних 

студентів та їхні витрати поза межами освітніх інституцій. 

Цікавою та відмінною від багатьох інших країн Європи є аналітика 

британських звітів у частині внутрішньої мобільності студентів й абітурієнтів 

між окремими історичними провінціями країни (Англія, Шотландія, Уельс, 

Північна Ірландія) та іншими країнами світу [498]. 

Вивчення європейського досвіду моніторингу процесів 

інтернаціоналізації у вищій освіті дає підстави стверджувати, що в Україні 

залишається актуальною проблема реалізації аналогічних систем моніторингу. 

Їх формування на національному та інституційному рівнях передбачає 

визначення методологічних підходів до створення, обґрунтування системи 

якісних та кількісних показників-індикаторів, відповідної інформаційної бази 

для збору первинних даних. 

Розробка системи показників-індикаторів оцінки процесів 

інтернаціоналізації передбачає попередню структуризацію цих процесів, його 
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суб‟єктів і форм. Основними суб‟єктами таких процесів у вищій освіті є ЗВО; 

студенти, викладачі та дослідники. Основними напрямами, в яких відбувається 

інтернаціоналізація, є навчання; дослідження; створення спеціальних 

міжнародних освітніх і наукових центрів, інших структур. Враховуючі такі 

методичні підходи, у табл. 4.8 запропоновано структурно-логічну схему аналізу 

процесів інтернаціоналізації у контексті міжнародної діяльності ЗВО. 

 

Таблиця 4.8  

Структурно-логічна схема побудови показників-індикаторів 

інтернаціоналізації у вищій освіті 

Суб‟єкти 

інтернаціоналізації 

Напрями та форми інтернаціоналізації 

навчання дослідження 
спеціальні проекти, 

структури 

Університети    

Студенти    

Викладачі та 

дослідники 
   

Джерело: авторська розробка. 

 

Враховуючи систематизовані вище основні напрями інтернаціоналізації 

та мобільності у вищій освіті, а також перелік їхніх головних інституційних 

учасників, у табл. 4.9 запропоновано перелік показників-індикаторів для 

кількісної оцінки досліджуваних процесів. 

Запропонований у табл. 4.9 перелік показників може бути основою 

моніторингу процесів інтернаціоналізації та мобільності у вищій освіті на 

національному та інституційному рівнях. Інформаційну базу кількісних даних 

на національному рівні можна сформувати на підставі таких основних джерел: 

 міжнародна статистика ЮНЕСКО, а також офіційні дані національних 

статистичних систем інших країн про навчання українських студентів за 

кордоном; 

 статистична звітність про основні показники діяльності ЗВО в Україні 

(форма № 2-3 НК “Звіт ЗВО на початок навчального року” (у частині даних про 

навчання іноземних студентів); 
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 результати спеціальних обстежень ЗВО України щодо реалізації 

міжнародних освітніх програм, наукових проектів, академічної мобільності 

студентів, викладачів і науковців ЗВО. 

 

Таблиця 4.9 

Кількісні показники моніторингу процесів  

інтернаціоналізації та мобільності у вищій освіті 

Інституційні та 

індивідуальні 

суб‟єкти 

Індикатори моніторингу 

ЗВО у національній 

системі освіти 

 кількість та частка ЗВО, які ведуть міжнародне 

співробітництво в освіті та наукових дослідженнях; 

 кількість укладених міжнародних договорів про 

співпрацю у вищій освіті; 

 кількість освітніх програм і наукових проектів, які 

реалізуються в рамках міжнародного співробітництва; 

 кількість наукових і навчальних видань, опублікованих у 

рамках міжнародного співробітництва та за участю 

міжнародних партнерів; 

 кількість освітніх програм іноземними мовами; 

 обсяги фінансування міжнародних освітніх програм і 

наукових проектів; 

 експорт, імпорт освітніх послуг 

Студенти 

 кількість та частка студентів-громадян країни, які 

навчаються за кордоном; 

 кількість і частка іноземних студентів у вищій освіті 

країни; 

 кількість студентів ЗВО (громадян країни) – учасників 

програм академічної мобільності; 

 кількість студентів країни, які навчаються за програмами 

подвійних дипломів; 

 кількість іноземних студентів – учасників програм 

академічної мобільності 

Викладачі та 

дослідники  

 кількість викладачів-громадян країни, які пройшли 

стажування за кордоном; 

 кількість викладачів-громадян країни, що працюють у 

ЗВО інших країн; 

 кількість викладачів-громадян країни, що виступають 

учасниками міжнародних освітніх програм та наукових 

проектів 

Джерело: складено автором з урахуванням [361; 403; 414; 431; 451].
.
 

 

У побудові моніторингових систем процесів інтернаціоналізації та 

мобільності у вищій освіті важливо забезпечити поєднання кількісних та 
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якісних індикаторів досліджуваних процесів. У цьому контексті погоджуємося 

із застереженнями шведського дослідника Я. Нільсона щодо існування цілої 

низки хибних уявлень про те, що позитивна динаміка статистичних показників 

кількості іноземних студентів, укладених міжнародних угод і міжнародних 

рейтингів свідчить про інтернаціоналізацію та високу якість освіти. 

Найважливіша ціль міжнародного співробітництва, на думку Я. Нільсона, – 

підготувати конкурентоспроможного фахівця для глобального ринку праці. 

Створення актуальних освітніх програм у співпраці з викладачами інших країн, 

міжнародні наукові публікації, випускники, працевлаштовані у міжнародних 

компаніях, – найважливіші критерії ефективності політики інтернаціоналізації у 

вищій освіті [114]. 

Досвід європейських країн у реалізації систем моніторингу 

інтернаціоналізації та мобільності у вищій освіті дає підстави дійти висновку 

про необхідність концептуального, процесуального та інституційного підходів 

до їх побудови. Концептуальний/змістовний підхід передбачає врахування 

комплексу визначених у 4.1 соціокультурних, академічних, економічних і 

політичних завдань інтернаціоналізації, процесуальний – розуміння та оцінку 

інтернаціоналізації через відповідні інтеграційні процеси та процеси 

мобільності. Їх яскравим прикладом в Європі став Болонський процес.  

Інституційний вимір інтернаціоналізації передбачає дослідження 

відповідного інституційного середовища. Його основу становлять інститути-

цінності, норми, правила, організації, а також інші інститути, які 

регламентують, сприяють або обмежують розвиток процесів 

інтернаціоналізації та мобільності. 

Використані методологічні підходи дають змогу визначити дві головні 

групи об‟єктів та індикаторів у національній системі моніторингу 

інтернаціоналізації та мобільності у вищій освіті. Його концептуальну схему 

подано на рис. 4.4.  
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Бар‟єри та ризики 

мобільності 

 

Рис. 4.4. Основні об’єкти і напрями моніторингу  

інтернаціоналізації та мобільності у вищій освіті 
Джерело: авторська розробка. 

 

Як свідчить аналіз європейського досвіду, наявність стратегії 

інтернаціоналізації та визначених у ній чітких індикаторів досягнення цілей, 

пріоритетні напрями та регіони інтернаціоналізації, реалізація соціокультурних, 

академічних, економічних і політичних переваг стають головними 

компонентами моніторингу політики та стратегії інтернаціоналізації 

національних систем вищої освіти. Серед головних індикаторів академічних 

переваг у моніторингу таких стратегій – зростання офіційно визнаних рейтингів 

національної освітньої системи та ЗВО країни, їх академічної репутації, 

кількості спільних міжнародних публікацій і публікацій у міжнародно визнаних 

виданнях. 
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Економічними індикаторами моніторингу політики інтернаціоналізації є 

доходи від обсягів навчання іноземних студентів та реалізації спільних 

міжнародних проектів, соціокультурними – підвищення рівня мовних 

компетенцій, соціокультурних комунікацій студентів і викладачів, зростання 

конкурентоспроможності випускників на регіональних та національних ринках 

праці. 

Мобільність студентів, викладачів і дослідників, кількісна оцінка обсягів, 

динаміки та структури потоків мобільності, їхньої збалансованості, якісний 

аналіз можливостей та загроз транскордонної та інших видів мобільності стає 

другою, не менш важливою, складовою моніторингу інтернаціоналізації та 

мобільності у вищій освіті як чинників її конкурентоспроможності у 

глобальному світі. 

Отже, світоглядні та теоретичні висновки щодо феномена явищ і процесів 

інтернаціоналізації та мобільності у вищій освіті потребують зваженого 

аналітичного підходу. Його актуальність обумовлена необхідністю формування 

нових моделей управління конкурентоспроможністю у вищій освіті, побудова 

та реалізація яких передбачає не лише концептуальне, теоретико-

методологічне, а й відповідне інформаційне забезпечення. 

В умовах формування глобального простору вищої освіти моніторинг 

процесів її інтернаціоналізації та мобільності – необхідна умова забезпечення 

конкурентоспроможності. Його результати мають виявляти не лише стан і 

динаміку процесів мобільності у вищій освіті, а й доцільність та ефективність 

реалізації різних напрямів і програм інтернаціоналізації, а також можливості, 

виклики і загрози, пов‟язані з запровадженням політики та стратегій 

інтернаціоналізації на національному та інституційному рівнях. 
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4.3. Стан, ризики і перспективи інтеграції України  

у глобальний освітній і науковий простір 

 

У сучасному геополітичному просторі Україні випала найскладніша місія – бути 

країною, де відбувається не лише соціокультурне “змішування” цивілізаційних 

цінностей Сходу та Заходу, а й відкриті військові дії та пов‟язані з ними 

соціально-економічні кризи. 

Революція Гідності у 2013 році, анексія Криму у 2014 році та військові 

події на Сході поряд з величезними викликами для безпеки країни, кризовими 

явищами в економіці зумовили надзвичайно активні процеси в 

інтернаціоналізації та академічній мобільності. Свобода вибору в українському 

суспільстві стала основною інституційною умовою академічної свободи та 

мобільності у національній системі вищої освіти України. 

Короткий екскурс в історію досліджуваного питання ілюструє чималу 

кількість цікавих фактів про активний інтерес українців до здобуття освіти в 

інших країнах та її інтернаціональний характер у більшості знакових постатей 

української еліти. Історичним символом активної участі українців в 

європейському науковому й освітньому просторі науковці називають постать 

Юрія Дрогобича (Котермака) – професора Ягеллонського (Польща) та ректора 

(у 1481–1482 рр.) Болонського (Італія) університетів, чий трактат 

“Прогностична оцінка 1483 року” називають першою друкованою книгою 

українця в Європі [126]. 

Досліджуючи академічну мобільність у XVII ст., українські історики 

згадують імена ректорів і викладачів Києво-Могилянського колегіуму, 

більшість яких здобувала освіту, інтернаціональну за своїм змістом [122]. 

Серед них – Феофан Прокопович (професор і ректор Києво-Могилянської 

академії), який здобув освіту у Римській єзуїтській колегії, Стефан Яворський 

(професор Києво-Могилянської колегії), який навчався в єзуїтських школах 

Львова, Познані, Любліна, Вільна; Мелетій Смотрицький, який здобував освіту 
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у Вроцлавському, Лейпцізькому, Нюрнберзькому та Віттенберзькому 

університетах. 

За історичними розвідками З. Хижняк та В. Маніківського [349, c. 170]: “у 

Падуї лекції Галілео Галілея слухали 52 українці... У Кенігзберзькому 

університеті лекції Еммануїла Канта слухали 23 українці”. Саме завдяки 

освітнім і науковим контактам з європейським світом, зазначає українська 

дослідниця К. Кобченко, “в Україну проникали ідеї ренесансного Гуманізму та 

Реформації, пізніше – Просвітництва”, а відтак в її інтелектуальної еліти 

формувалось “почуття приналежності до європейського цивілізаційного 

простору” [126]. 

З часу відновлення незалежності української держави в її освітньому 

просторі відбулася низка структурних змін на шляху до інтеграції в 

європейський та глобальний освітній і науковий простір. У травні 2005 року 

Україна стала офіційним учасником Болонського процесу, прийнявши 

зобов‟язання реформувати систему вищої освіти відповідно до Сорбонської та 

Болонської декларацій, інших нормативно-правових документів, прийнятих 

країнами-учасниками Болонського процесу. Серед основних результатів, які 

досягнуті Україною з часу приєднання до Європейського простору вищої 

освіти, вітчизняні експерти в [231; 255] називають: 

1) запровадження Європейської кредитної трансферно-накопичувальної 

системи (ЄКТС); 

2) зміну переліку галузей знань і спеціальностей, за якими відбувається 

підготовка здобувачів вищої освіти; 

3) створення та імплементація Національної рамки кваліфікацій; 

4) розвиток академічної мобільності за підтримки програм Європейського 

Союзу Темпус та Еразмус+ (з 2014 року); 

5) запровадження додатку до диплома європейського зразка; 

6) забезпечення якості вищої освіти через створення відповідних 

внутрішніх і зовнішніх систем оцінювання якості, діяльність Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти. 
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Перелічені вище нововведення стали не лише інструментами освітніх 

реформ в Україні, а й предметом гострої критики. Як зазначає професор 

Ю. Рашкевич в [255], найбільшою проблемою у реалізації двох головних цілей 

Болонського процесу – запровадження системи легко зрозумілих і 

порівнюваних ступенів та сприяння європейській співпраці у забезпеченні 

якості вищої освіти – стало власне трактування українськими чиновниками 

інструментів досягнення зазначених цілей. Замість запровадження ЄКТС як 

головного інструмента міжнародної академічної мобільності, українські 

чиновники від освіти створили власний “продукт” – Тимчасове положення про 

кредитно-модульну систему організації навчального процесу, яка за означенням 

мала іншу мету – організацію навчального процесу на засадах нагромадження 

результатів навчання протягом навчального семестру. 

Курс України на євроінтеграцію, вперше офіційно заявлений у 1993 році 

в Основних напрямах зовнішньої політики України, Угода про партнерство і 

співробітництво з ЄС (1994), Угода про асоціацію між Україною і ЄС (2014) 

стали ключовими політичними інститутами, які зумовили позитивну динаміку 

процесів інтернаціоналізації у сфері наукових досліджень. Анексія Криму та 

антитерористична операція на сході України помітно вплинули на динаміку 

показників міжнародного співробітництва. Як один із негативних наслідків – 

зменшення бюджетного фінансування зі сторони України міжнародної 

кооперації у галузі досліджень та інновацій, а відтак – участі вітчизняних 

дослідників у міжнародних науково-інноваційних проектах (табл. 4.10). 

Таблиця 4.10  

Міжнародне співробітництво ЗВО України  

у галузі наукових досліджень 

 Роки 

2011 2012 2013 2014 2015 

Кількість ґрантів, які отримали на наукові роботи 

від міжнародних фондів 
1577 1655 1802 1424 1542 

Кількість наукових працівників, які проводили 

наукові дослідження за межами України 
1982 1884 2030 1395 1262 

Кількість науковців, які користуються грантами 2650 2877 3275 2725 2681 

Джерело: складено авторами за [178; 179]. 



330 

 

Водночас у березні 2015 року Україна підписала угоду про асоційоване 

членство у програмі Горизонт-2020 (Horizon 2020), у 2016 році – договір про 

приєднання до програми Євроатом (Euroatom). Рівень позитивного розгляду 

(the success rate) заявок українських вчених на участь у Сьомій рамковій 

програмі “Горизонт-2020” становив у 2016 році 19,5 %, кількість підписаних у 

рамках цієї програми грантових угод – 155, кількість учасників з України – 215 

з обсягом фінансування 30,9 мільйонів євро. За кількістю отриманих грантів 

пріоритетними напрямами інноваційних досліджень, які підтримуються в 

Україні у рамках цієї міжнародної програми, є охорона навколишнього 

середовища (16), транспорт (15), нанотехнології (13) [499]. 

В Україні функціонує мережа Національних контактних пунктів 

програми “Горизонт-2020”, які покликані забезпечити українських дослідників 

необхідною інформацією та допомогою для участі в міжнародних проектах. За 

даними Міністерства освіти і науки України завдяки програмі “Горизонт 2020” 

українські вчені у 2016 році були учасниками “61 міжнародного консорціуму-

переможця, а їхня частка в бюджетах проектів перевищувала 11,5 млн євро” 

[169]. У планах Міністерства освіти і науки – членство в COST (європейська 

організація, створена для підтримки міжнародної кооперації в галузі науки і 

технологій), активізація участі в інноваційній європейській програмі EUREKA, 

де, на відміну від “Горизонту”, Україна є повноправним членом. 

За результатами експертизи європейськими національними і незалежними 

експертами науково-інноваційної системи України з використанням 

інструментів програми “Горизонт-2020” сформульовано сім головних 

рекомендацій для уряду України. Серед них – розробка міжвідомчої Стратегії 

розвитку науково-технологічної та інноваційної системи, інституційна 

перебудова організації, її фінансування, а також інтернаціоналізація та 

відкриття світові можливостей науково-інноваційної системи України. 

Механізмом модернізації вищої освіти України за рахунок процесів 

інтернаціоналізації є участь її індивідуальних та інституційних представників у 

програмах Темпус, Еразмус+. За даними Національного Еразмус+ офісу [200] 
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протягом 1994–2014 років в Україні профінансовано 300 проектів програм 

Темпус, серед яких 192 спільних, 47 – структурних, 100 індивідуальних грантів 

мобільності. Загальна сума фінансової підтримки України у галузі модернізації 

освітніх програм, підвищення їхньої якості за рахунок інновацій характеру та 

інтернаціоналізації становила за 20 років існування Темпус в Україні 89 

мільйонів євро. 

Серед успішних проектів, які реалізовані за підтримки Темпус, – Центр 

інноваційних технологій в освіті в НУ “Львівська політехніка”, запровадження 

сучасних інформаційних технологій у бібліотеках національних університетів 

Київського політехнічного інституту, Києво-Могилянської академії, Острозької 

академії та багатьох інших ЗВО; модернізація управління ЗВО з використанням 

європейського та національного досвіду на базі аналізу інформаційних потоків 

за допомогою ІТ у Дніпропетровському національному університеті імені 

Олеся Гончара, Сумському державному університеті, Львівському 

національному університеті імені Івана Франка, Хмельницькому національному 

університеті, Національному гірничому університеті за участю Інституту 

телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України; 

модернізація відповідно до технологічних викликів магістерських і 

докторських (PhD) програм з інженерії; створення інтернет-порталу та е-

платформи для дистанційного навчання, зокрема для проведення тестування 

(Start-up Crash Tests) для інноваційних ідей спільного центру документації у 

сфері біомедичної інженерії. 

Як зазначають автори Огляду про реалізацію проектів програми Темпус, 

за період 1993–2014 років “довгостроковими результатами діяльності освітян у 

проектах Програми Темпус стали інтернаціоналізація університетів, 

довготривале партнерство між українськими та європейськими ЗВО, 

започаткування нових спільних дослідницьких проектів або проектів з 

академічної мобільності” [200, c. 29]. 

Членство України в європейських освітніх та інших академічних 

організаціях, підписання документів про участь у процесах, які відбуваються в 
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Європейському освітньому та науковому просторах, Угода про асоціацію між 

ЄС та Україною стало потужним інституційним поштовхом для активізації 

процесів академічної мобільності в країні. У рамках затвердженої 

Європейською комісією у 2014 році семирічної програми Еразмус+ українські 

студенти, викладачі та дослідники мають ширший доступ до програм 

мобільності; вітчизняні університети мають можливість реалізовувати проекти 

співпраці з іноземними партнерами для розвитку нових освітніх програм, 

методів викладання,  брати участь у структурних проектах для вдосконалення 

систем забезпечення якості та інших системних змін, бути партнерами у 

стратегічних консорціумах провідних європейських університетів, які мають на 

меті стимулювати інноваційну діяльність у вищій освіті. 

У рамках програми Еразмус+ в Україні створена Національна команда 

експертів з реформування вищої освіти в Україні, діяльність якої базується на 

колегіальному принципі та відбувається за трьома головними напрямами: 

вироблення політики в сфері вищої освіти; планування та проведення реформ; 

пропагування реформ у рамках Болонського процесу [182]. 

Інформаційну підтримку та моніторинг проектів Еразмус+ в Україні у 

співпраці з Європейською комісією, Представництвом ЄС в Україні, 

Виконавчим агентством з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури 

(ЕАСЕА), національними органами державної влади і ЗВО України здійснює у 

рамках спеціального проекту ЄС “Національний Еразмус+ офіс в Україні” 

(НЕО). 

Ухвалений у 2014 році Закон України “Про вищу освіту” декларує 

міжнародну інтеграцію та інтеграцію національної системи вищої освіти в 

Європейський освітній простір одним із головних принципів державної 

політики в освіті. У галузі міжнародного співробітництва Закон визначає 

дванадцять основних напрямів діяльності ЗВО, серед яких участь у програмах 

обміну студентами, викладачами, дослідниками й іншими категоріями 

персоналу ЗВО, проведення спільних наукових досліджень, організація 

міжнародних наукових заходів, участь у міжнародних освітніх програмах тощо 

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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[235]. У 2015 році Постановою Кабінету Mністрів України затверджено 

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність, яке з 

урахуванням основних принципів Болонської декларації визначає головні види 

та форми академічної мобільності з урахуванням національних та іноземних 

учасників освітнього процесу (табл. 4.11). 

           Таблиця 4.11  

Види та форми академічної мобільності в Україні 

Ознака класифікації Види/форми мобільності 

Види академічної мобільності 

За місцем реалізації права на 
академічну мобільність 

 внутрішня академічна мобільність 

 міжнародна академічна мобільність 

За цілями та результатами 
мобільності 

 кредитна мобільність 

 ступенева мобільність 

Форми академічної мобільності 

Для учасників освітнього процесу, 
які здобувають освітні ступені 

 навчання за програмами академічної 
мобільності 

 мовне стажування 

 наукове стажування 

Для учасників освітнього процесу, 
які здобувають наукові ступені, 
науково-педагогічних та інших 
працівників освітніх/наукових 
закладів 

 викладання 

 наукове дослідження 

 наукове стажування 

 підвищення кваліфікації 

Джерело: складено автором за [229]. 

 

Незважаючи на визначені у зазначених вище нормативних документах 

пріоритети у галузі міжнародного співробітництва, порядок і форми реалізації 

права на академічну мобільність, в Україні немає стратегічних планів і чітких 

завдань щодо реалізації заявлених у нормативно-правових документах намірів. 

На проблеми, які пов‟язані з ефективністю процесів інтеграції СВО України у 

світовий освітній і науковий простір, звертають увагу вітчизняні експерти. У 

проекті стратегії реформування вищої освіти України, яку підготувала робоча 

група під керівництвом Міністерства освіти і науки України, йдеться про 

відсутність стратегії інтернаціоналізації СВО України, дефіцит ресурсів для її 

реалізації. Серед інших проблем, які називають експерти, недостатній рівень 

міжнародної наукової співпраці як на інституційному, так і персональному 
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рівнях, низький рівень володіння іноземними мовами, недостатня увага до 

вирішення цієї проблеми у національній освітній стратегії” [252]. 

Для ефективного управління процесами інтернаціоналізації актуальною 

залишається проблема формування на національному, регіональному та 

інституційному рівнях відповідних систем моніторингу цих процесів. В 

офіційних статистичних та інших інформаційно-аналітичних виданнях України 

з питань розвитку вищої освіти немає даних про обсяги кредитної та ступеневої 

мобільності студентів, академічну мобільність українських викладачів і 

дослідників, інших категорій персоналу ЗВО. 

Звертаючи увагу на проблему відсутності національної статистики 

академічної мобільності, автори моніторингових досліджень щодо інтеграції 

української СВО в Європейський простір вищої освіти (ЄПВО) наводять лише 

наближені оцінки міжнародної академічної мобільності студентів українських 

ЗВО. Кількість таких студентів, за оцінками експертів, перебуває у межах 

5 000-10 000 осіб на рік (або 0,5–1,0 % від загальної кількості студентів в 

університетах, академіях та інститутах), а з урахуванням літніх шкіл, мовних 

курсів, волонтерської роботи, закордонної практики тощо може перевищувати 

20 000 (2 %) [171, c. 118-120]. Серед іноземних студентів – громадян країн-

учасників ЄПВО в українських ЗВО у 2016/2017 навчальному році 

налічувалось близько 20 000 осіб, більшість яких – з країн пострадянського 

простору. 

Інформацію про обсяги в‟їзної (incoming degree mobility) та виїзної 

(outward degree mobility) ступеневої мобільності в країнах-учасниках ЄПВО 

містить Звіт про імплементацію цілей Болонського простору [414]. Згідно з 

аналітичними даними звіту за 2015 рік рівень вхідної мобільності, обчислений 

як співвідношення кількості іноземців, які прибули на навчання з інших країн 

поза зоною ЄПВО, у відсотках до загальної кількості студентів країни становив 

в Україні 0,88 % (або 20 272 особи в абсолютному вимірі). Аналогічно 

обчислений рівень вихідної мобільності українських студентів, які здобували 
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вищу освіту у країнах поза зоною ЄПВО, був значно нижчим – 0,09 % (або 

2 064 осіб в абсолютному вимірі). 

За абсолютними обсягами вхідної мобільності європейськими країнами-

лідерами є Велика Британія (272 209 осіб або 10,91 %), Франція (191 718 осіб 

або 8,35 %) та Німеччина (75 631 осіб або 2,57 %). Серед країн-учасників ЄПВО 

найбільшими донорами мобільних студентів є Франція (19 725 осіб або 0,95 %), 

Німеччина (13 734 або 0,58 %) та Туреччина (13 641 або 0,31 %) [414, c. 229-

232]. 

Значно нижчі показники вхідної мобільності серед іноземних студентів 

країн-членів ЄПВО у ЗВО України. Рівень вхідної мобільності в Україні 

становив за даними звіту лише 0,2 % або 4 962 особи, натомість кількість 

українських студентів, які здобували освіту в інших країнах-учасницях ЄПВО 

була майже у сім разів вищою – 34 527 або 1,39 %. Загалом, за даними 

європейської статистики, частка українських студентів, які навчаються за 

кордоном, не перевищує 2,0 % загальної кількості, у тім числі 1,4 % становлять 

студенти, які здобувають вищу освіту в країнах-учасницях ЄПВО (рис. 4.5). 

 

Рис. 4.5. Абсолютна та відносна міжнародна ступенева мобільність  

у вищій освіті України у 2015 році 

Джерело: побудовано автором за [414]. 

 

На фоні інших європейських країн-учасниць Європейського простору 

вищої освіти Україна демонструє негативне сальдо показників ступеневої 

академічної мобільності (різниця між кількістю іноземців, які здобувають вищу 
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освіту в Україні, та українськими студентами, які виїжджають на навчання за 

кордон), проте зі значно нижчим рівнем вихідної мобільності української 

молоді, які мають бажання, фінансові та інші можливості здобувати вищу 

освіту в інших країнах світу. 

Основними причинами, які називають українські студенти, що не мали 

можливості і не планують здобувати вищу освіту за кордоном, – нестача 

фінансових коштів, інформації від українських ЗВО про можливості 

міжнародної академічної мобільності, складність інтеграції вітчизняних і 

зарубіжних освітніх програм (рис. 4.6). 

 
 

Рис. 4.6. Основні перешкоди для міжнародної мобільності  

українських студентів у 2016 році, % 

Джерело: побудовано автором за [429, c. 3]. 

 

Повнішу статистику у частині різних видів міжнародної мобільності 

студентів у світі, у тім числі в Україні, пропонує Інститут статистики 

ЮНЕСКО. Незважаючи на внутрішні проблеми, насамперед національної та 

соціальної безпеки, повільні темпи економічного зростання, українська СВО 

продовжує залишатись привабливою для іноземних студентів. За даними 

ЮНЕСКО (табл. 4.12), кількість іноземців, які приїжджають для навчання в 

Україну, суттєво перевищує кількість українців, які здобувають вищу освіту за 

кордоном. 
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Таблиця 4.12  

Індикатори міжнародної мобільності студентів 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 українських студентів за 

кордоном до загальної кількості студентів в 

Україні (outbound mobility ratio), % 

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

Співвідношення іноземних студентів в 

Україні до загальної кількості студентів в 

Україні (inbound mobility rate), % 

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

Кількість магістерських стипендій, які 

отримали студенти України за програмами 

ЄС з підтримки академічної мобільності  

52 87 27 28 48 

Кількість докторантських стипендій, які 

отримали студенти України за програмами 

ЄС з підтримки академічної мобільності 

2 7 6 3 0 

Джерело: складено автором за [404; 408] 

 

Позитивна динаміка характерна як для рівня вихідної міжнародної 

мобільності (outbound mobility ratio, %), так і частки іноземців, які навчаються в 

Україні (inbound mobility ratio, %), яка за період 2001–2016 років збільшилася у 

чотири з половиною рази (рис. 4.7). 

 

Рис. 4.7. Динаміка коефіцієнтів міжнародної вхідної та вихідної мобільності 

студентів у вищій освіті України, % 

Джерело: складено автором за [404]. 
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Однак за привабливою стороною наведеної вище позитивної динаміки 

міжнародної мобільності студентів в Україні “приховується” інша, недостатньо 

досліджена вітчизняними аналітиками обставина. Якщо переважна більшість 

іноземних студентів після завершення навчання в Україні повертається на 

батьківщину (що значною мірою зумовлене міграційної політикою України та 

відповідною нормативно-правовою базою щодо іноземних студентів), то 

українська молодь, як виявили опитування експертів, зацікавлена знайти 

роботу і залишитись, принаймні на деякий час, у країні, де здобула 

закордонний диплом. У 2015 році за результатами національного обстеження 

компанії ГФК ЮКРЕЙН бажання навчатися або працювати за кордоном 

висловили 56 % української молоді (рис. 4.8). 

 

 
 

Рис. 4.8. Міграційні настрої української молоді у 2015 році 
Джерело: складено автором за [168]. 

 

Підписання у 2005 році Україною угоди про приєднання до Болонського 

процесу, участь українських університетів у програмах Еразмус+, Горизонт-

2020 стали тими каталізаторами, які розширили можливості для українців 

здобувати вищу освіту за кордоном.Росія, Польща та Німеччина є основними 

країнами дестинації українських студентів і на них припадає більше половини 

української молоді, яка навчається за межами країни походження (табл. 4.13). 

Очевидно, що наведені у табл. 4.13 країни мають особливе геополітичне 

значення для України і потребують найбільшої уваги політиків, менеджерів 

вищої школи у визначенні пріоритетних регіонів і країн у політиці 

інтернаціоналізації вищої освіти. 
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           Таблиця 4.13 

Топ-10 зарубіжних країн, де навчались  

українські студенти у 2014 і 2016 роках 

Країна 
Кількість українських студентів, осіб 

2014 рік 2016 рік 

1. Російська Федерація 12043 22440 

2. Польща 9485 29253 

3. Німеччина 5444 5850 

4. Чеська Республіка 2098 2333 

5. Італія 1903 2367 

6. США 1392 1509 

7. Угорщина 1169 1105 

8. Франція 1131 1224 

9. Велика Британія 1035 995 

10. Австрія 964 1194 

Джерело: складено автором за [422]. 

 

На міжнародному ринку освітніх послуг Україна продовжує зберігати 

досить високі позиції за кількістю та часткою іноземних студентів. У ЗВО 

України на початок 2015/2016 н. р. здобували вищу освіту 53 493 іноземних 

студенти зі 138 країн світу. Їхня частка у загальній кількості студентів в Україні 

за період 2001-2016 років зросла з 0,8 % до 3,3 % (рис. 4.9). 

 

 

 

Рис. 4.9. Частка іноземних студентів  

у закладах вищої освіти України, % 

Джерело: побудовано автором за [302]. 
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Основними причинами, які обумовлюють позитивну динаміку числа 

іноземних студентів у ЗВО України, експерти називають порівняно невисоку 

вартість навчання, зокрема, у галузі медицини та інженерних наук для молоді з 

менш заможних країн Азії та Африки, орієнтацію студентів окремих країн на 

подальше працевлаштування і проживання в Україні, традиційно збережені 

соціальні контакти з Україною громадян колишніх пострадянських республік 

(табл. 4.14). 

Таблиця 4.14 

Основний масив країн-імпортерів послуг ЗВО України 

за часткою іноземних студентів 
 

Країна 
2004/05 н. р. 2010/11 н. р. 2015/16 н. р. 

Всього, 

осіб 

% до 

підсумку 

Всього, 

осіб 

% до 

підсумку 

Всього, 

осіб 

% до 

підсумку 

Туркменистан 784 3,46 4463 11,69 9979 18,7 

Азербайджан … … … … 9734 18,2 

Індія 957 4,22 2427 6,36 4773 8,9 

Нігерія … … … … 3252 6,1 

Марокко 679 2,99 871 2,28 2348 4,4 

Ірак … … … … 2102 3,9 

Йорданія 1352 5,96 2171 5,69 2090 3,9 

Російська 

Федерація 
3673 16,2 3453 9,05 1509 2,8 

Туреччина 269 1,19 1035 2,71 1465 2,7 

Китай 4113 18,14 4698 12,31 1299 2,4 
 

Джерело: складено і обчислено автором за [204-207]. 

 

Як свідчать дані табл. 4.14, основними імпортерами освітніх послуг 

українських ЗВО є студенти з країн Азії та Африки. На чотири країни – 

Туркменистан, Азербайджан, Індію та Нігерію у 2015/16 н. р. припадало більше 

половини іноземних студентів (51,9 %). Водночас в останні роки Україна 

помітно втрачає іноземних студентів з Російської Федерації та Китаю. На 

міжнародному ринку освітніх послуг ці країни поступово стають світовими 

лідерами за показниками міжнародної мобільності студентів. 

У міжнародній індустрії освіти до п‟ятірки країн-лідерів за кількістю 

іноземних студентів та їхньою часткою у загальній кількості студентів у 2015 
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році належали США, Велика Британія, Австралія, Франція, Німеччина. 

Водночас важливо зауважити, що за обсягами навчання іноземних студентів 

Україна входить у двадцятку країн з найвищими значеннями цього індикатора 

міжнародної мобільності (рис. 4.10). 

 

 
 

Рис. 4.10. Абсолютний і відносний рівень міжнародної вхідної мобільності 

студентів в Україні та в окремих країнах світу у 2015 році 

Джерело: складено автором за [404]. 

 

Не підтвердилась сформульована у дослідженні гіпотеза про 

визначальний вплив рівня економічного розвитку країни на її привабливість 

для іноземних студентів. Для її перевірки ми використали показник ВВП у 

розрахунку на одного мешканця країни та коефіцієнт міжнародної вхідної 

мобільності студентів. На рис. 4.11 зображено кореляційне поле значень 

досліджуваних показників для 22 європейських та інших країн світу.  

Значення лінійного коефіцієнта кореляції (+0,50) вказує на помірний 

зв‟язок між досліджуваними показниками і той факт, що існують додаткові 

чинники, які посилюють (у випадку Франції, Чеської Республіки) або навпаки, 

обмежують (у випадку Норвегії) інтерес і можливості студентів навчатися за 

кордоном. Серед таких чинників  умови і вартість проживання та навчання у 
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країні, її туристична привабливість і репутація на міжнародному ринку освітніх 

послуг. 

 

Рис. 4.11. Діаграма розсіювання значень показників міжнародної вхідної 

мобільності студентів та економічного розвитку країни за її ВВП 

Джерело: побудовано автором за [166; 404]. 

 

Сформульовані висновки підтверджують результати кореляційно-

регресійного аналізу залежності міжнародної вхідної мобільності студентів у 

різних країнах світу від трьох показників-факторів: 

– X1 – частки університетів країни у світових рейтингах університетів. 

Для вимірювання індикатора використано дані Міжнародного рейтингу 

університетів The Times Higher Education World University Rankings; 

– X2 – туристичної привабливості країни, яку Всесвітній економічний 

форум (The World Economic Forum) оцінює за індексом 

конкурентоспроможності у сфері подорожей і туризму (The Travel & Tourism 

Competitiveness Index – TTCI); 

– X3 – рівня економічного розвитку країни, оціненого на підставі 

макроекономічного показника – ВВП на одного жителя країни у доларах США 

зу рахуванням паритету купівельної спроможності. 

Результати кореляційного аналізу взаємозв‟язку міжнародної вхідної 

мобільності студентів і визначених вище показників-факторів для вибірки з 22 

європейських та інших країн світу (табл. Л1 додаток Л) подано у табл. 4.15. 
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Таблиця 4.15  

Парні коефіцієнти кореляції міжнародної вхідної мобільності студентів у 

країні з деякими показниками-факторами 
 

 

Корелюючі ознаки 

Частка ЗВО країни у 

Світовому рейтингу 

університетів The Times 

Higher Education World 

University Rankings (X1) 

Індекс конкуренто-

спроможності країни у 

сфері подорожей і 

туризму – TTCI (X2) 

ВВП на одного 

жителя країни, 

тис. дол. США 

(X3) 

Коефіцієнт 

міжнародної 

вхідної 

мобільності 

студентів у 

країні (у) 

0,759 , 

зв‟язок міцний 

0,639 , 

зв‟язок помітний 

0,500 , 

зв‟язок помірний 

Джерело: обчислено автором за даними табл. Л.1 Додатку Л. 

 

З огляду на виявлений характер зв‟язку між досліджуваними 

характеристиками, а також його невипадковий/істотний характер ми 

побудували багатофакторну лінійну регресійну модель, яка характеризує 

залежність привабливості вищої освіти країни для студентів з інших країн від 

трьох головних чинників – міжнародної репутації університетів країни (Х1), її 

туристичної привабливості (X2) та економічного потенціалу країни (Х3): 

 

. (4.1) 

 

Значення коефіцієнта детермінації R
2
=0,7 означає задовільний рівень 

адекватності побудованого рівняння регресії, а також той факт, що 70 % 

варіації коефіцієнта міжнародної вхідної мобільності студентів у країнах світу 

зумовлено впливом врахованих у моделі трьох показників-факторів. 

Важливим геополітичним чинником, який визначає не лише 

інтенсивність, а й напрями міжнародних потоків студентів, є транскордонний 

характер територій та асиметрія соціально-економічного розвитку країн і 

транскордонних регіонів. 

Аналіз географічно найближчих країн-конкурентів на міжнародному 

ринку освітніх послуг дає підстави дійти висновку, що ними для України є 
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Росія і Польща. За кількістю іноземних студентів у 2016 році Польща вперше 

випередила Україну, активно реалізуючи стратегію інтернаціоналізації 

національної системи вищої освіти. Вивченню досвіду цієї країни у залученні 

іноземних студентів та інших практик політики інтернаціоналізації у вищій 

освіті присвячено наступний параграф роботи. 

У політиці залучення іноземних студентів українські експерти та самі 

іноземці звертають увагу на недостатній рівень участі національних та 

інституційних офіційних структур, які б забезпечували промоцію послуг 

українських ЗВО, домінування у цій сфері індивідуальних і приватних агентів з 

недостатнім рівнем якості послуг та відповідальності за виконання взятих на 

себе зобов‟язань. На думку іноземних студентів, суттєвими перешкодами для 

активної політики міжнародної вхідної мобільності є недостатність освітніх 

програм та окремих навчальних курсів, які викладають іноземними мовами, 

немає можливостей для іноземних студентів поєднувати навчання з роботою, 

недостатній рівень контролю за якістю послуг для іноземних студентів з боку 

уповноважених на це інститутів. Очевидною є також недостатня активність на 

регіональному українських ЗВО у міжнародній діяльності щодо промоції 

освітніх послуг для іноземних студентів (рис. 4.12). 

 

Рис. 4.12. Частка іноземних студентів у регіонах України  

на початок 2016/17 н. р., % 

Джерело: побудовано автором за [206]. 
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Про масштаби й економічні переваги процесів інтернаціоналізації у 

вищій освіті можуть свідчити дані про експорт та імпорт освітніх послуг ЗВО. 

Проте чинними програмами державних статистичних спостережень та інших 

видів статистичних робіт в Україні не передбачено оцінку на 

загальнодержавному рівні обсягів і динаміки експорту та імпорту послуг ЗВО. 

Проект Концепції формування системи експортування освітніх послуг України 

на період 2011–2020 роки як методологічну основу нарощування економічного 

потенціалу інтернаціоналізації пропонують С. Мельник і В. Матросов [153]. 

На початку 2000-х років за підтримки Німецької служби академічних 

обмінів (DAAD) німецька дослідниця Клаудіа Дате мала змогу протягом 

кількох років подорожувати з відкритими лекціями у різних регіонах України. 

У 2007 році Клаудіа та Уве Дате опублікували статтю “Принагідні думки про 

університети з української перспективи”– провінційність у сфері вищої освіти 

перешкоджає формуванню нації. Головним висновком, які сформулювали 

німецькі експерти у дослідженні українського освітнього простору, стала 

обставина, що “внутрішньоукраїнська міграція є занедбаним чинником у 

загальному комплексі освіти та нації. Обдаровані абітурієнти зі Львова, які 

цікавляться технічними науками, не їдуть навчатися в Донецьк, а донеччани, 

які мають інтерес до історії, не їдуть до Галичини” [69].Проектуючи німецький 

досвід побудови політичної держави на українські реалії, Клаудіа та Уве Дате 

формулюють другий важливий для України висновок [69]: “Без активної 

міжрегіональної міграції нація приречена на провінційність національного 

розвитку”.  

Отже, що змінилося в освітньому просторі України за десять років? 

Програмами державних статистичних обстежень в Україні не 

передбачено вивчення внутрішньої міжрегіональної мобільності, хоча за 

висновками ООН, саме на цей вид міграції припадає найбільша частка усіх 

міграційних потоків студентів. Тому в цьому дослідженні проведено  аналіз 

регіонального походження українських студентів на прикладі одного з 

найбільших ЗВО України – Львівського національного університету імені Івана 
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Франка. Як свідчать дані рис. 4.13, за період 2007–2016 років кількість 

студентів першого курсу навчання у ЛНУ імені Івана Франка з інших областей 

України зросла майже вдвічі, а географія першокурсників охоплює не лише 

найближчі регіони, а й більш віддалені центральні та південно-східні області 

України (рис. 4.13). 

 

 
Рис. 4.13. Кількість і частка студентів з інших регіонів України  

серед студентів-першокурсників ЛНУ імені Івана Франка 

Джерело: складено автором за [99]. 
 

 

Унаслідок цілого комплексу соціокультурних, політичних та 

інституційних чинників, у тім числі запровадження з 2016 року електронної 

форми подачі документів для вступу у ЗВО, міжрегіональна міграція 

українських студентів активно набирає обертів. Поряд з боротьбою українців за 

формування єдиної політичної нації та економічну незалежність в українському 

просторі вищої освіти відбувається активне зростання обсягів міжрегіональної 

академічної мобільності молоді, а відтак – модернізація молодої української 

еліти. 

Процеси внутрішньої освітньої міграції в Україні супроводжуються 

низкою проблем для викладачів і студентів, які у 2014 році залишили зону 
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військових дій та анексований Крим, а також для тієї частини молоді, яка 

добровільно прийняла рішення про навчання в іншому регіоні країни. 

У зв‟язку з військовими подіями на Сході України в інші області 

переведено на навчання 8 000 студентів, евакуйовано 16 університетів і 

10 наукових академічних установ [435]. Актуальними для евакуйованих ЗВО є 

проблеми збереження кадрового потенціалу та забезпечення умов його 

реалізації (нестача житла, необхідного устаткування, лабораторного 

обладнання тощо), повноцінної освітньої діяльності (у більшості евакуйованих 

ЗВО переважає дистанційна форма навчання), недостатній рівень фінансового 

та матеріально-технічного забезпечення наукової діяльності. Гострою є 

проблема фінансової підтримки викладачів, навчально-допоміжного персоналу, 

студентів, чиї родини перебувають у складному фінансовому становищі, мають 

першочергово вирішувати проблеми купівлі або оренди житла, пошуку роботи 

у регіонах нового проживання. 

З січня до травня 2016 року в Україні відбулися публічні обговорення та 

закриті фокус-групи у рамках волонтерського проекту “Деокупація. 

Повернення. Освіта”. Результатом роботи представників академічної спільноти, 

громадських організацій та органів влади стала чітка класифікація основних 

проблем, які пов‟язані з вимушеним переміщенням студентів, викладачів і 

науковців з окупованих територій, а також поточними і стратегічними 

завданнями, які покликані вирішувати ці проблеми. 

Спеціально розроблена, але не завершена мапа проблем, завдань, ресурсів 

та механізми їх вирішення може стати одним із орієнтирів для підготовки 

довгострокової програми адаптації академічної спільноти, вимушеної змінити 

місце праці та навчання і деокупації освітнього простору цих територій [71; 

253]. 

Для комплексного вирішення проблем, які пов‟язані з вимушеною 

освітньої міграцією, актуальними, на нашу думку, є такі основні завдання. 

По-перше, формування на рівні держави, кожного регіону та ЗВО 

України основоположних принципів і програмних заходів, пов‟язаних із 
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1) соціокультурною та економічною підтримкою студентів і викладачів у 

місцях нового перебування; 2) відновленням соціокультурних комунікацій з 

молоддю та академічною спільнотою на окупованих територіях. Приклад 

успішної реалізації такого завдання є досвід США, академічна спільнота [540] 

оприлюднила засадничі принципи підтримки переміщених студентів і 

студентів-біженців у своїй країні. Найбільш важливі з них: 1) колективна 

відповідальність американських ЗВО за реалізацію права переміщених осіб на 

вищу освіту; 2) готовність до реалізації програм рееміграції (повернення 

додому) після завершення військових дій; 3) сприяння тим, хто не може 

повернутися, стати повноцінними громадянами нової країни. 

По-друге, проведення в Україні національних і регіональних 

моніторингових досліджень щодо діагностики теперішніх настроїв і проблем 

студентів, викладачів і науковців стосовно їхньої соціокультурної та 

економічної адаптації в нових регіонах життєдіяльності, бажання повернутися 

на малу батьківщину після припинення воєнних дій та деокупації територій. 

По-третє, одним із практичних заходів, орієнтованих на гуманітарну 

складову стратегії деокупації, відновлення соціокультурних комунікацій з 

молоддю на окупованих територіях, може стати активне впровадження різних 

освітніх он-лайн проектів, які сформовані у результаті поєднання 

інтелектуальних, програмних та інформаційно-технічних ресурсів різних ЗВО 

України. 

Активізація міграційних процесів в умовах політичної нестабільності, 

можливості та загрози, що з ними пов‟язані, змушують академічну спільноту, 

громадськість та політиків у галузі вищої освіти усвідомлювати важливість 

одного з головних положень Інчхонської декларації ЮНЕСКО [399]: 

“Справедливість і соціальна інтеграція в освіті і за допомогою освіти складають 

фундамент освітньої політики, здатної до трансформації”. 

Визнаючи інтернаціоналізацію та академічну мобільність серед головних 

чинників підвищення якості та конкурентоспроможності у глобальному 
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освітньому просторі для зростання їхньої ролі у національній системі вищої 

освіти вважаємо пріоритетними такі основні завдання: 

1) розроблення державної стратегії інтернаціоналізації вищої освіти з 

розумінням різних видів мобільності не лише як загрози відпливу 

інтелектуальних ресурсів країни, але як потужного механізму для розвитку її 

інтелектуального потенціалу за рахунок взаємного соціокультурного 

збагачення. У визначенні стратегічних завдань інтернаціоналізації важливо 

звернути увагу на реалізацію цілей, які пов‟язані передовсім з 

інтернаціоналізацією змісту національних освітніх програм, підвищенням 

частки освітніх продуктів (освітніх програм, навчально-методичних матеріалів, 

електронних он-лайн курсів), розроблених у співпраці з іноземними 

партнерами, а також кількості міжнародних освітніх програм для іноземних 

студентів; 

2) враховуючи зростання ролі міжнародних рейтингів в оцінюванні 

репутації та якості національних освітніх систем, їхньої привабливості для 

іноземних студентів, викладачів і дослідників, у стратегічних та інших 

документах щодо розвитку та фінансування вищої освіти в Україні серед 

пріоритетних завдань важливо передбачити збільшення кількості ЗВО України 

у світових рейтингах конкурентоспроможності, у тім числі за рахунок 

створення вертикально інтегрованих науково-освітніх консорціумів з 

установами НАН України; 

3) формування та функціонування на національному та 

інституційному рівнях систем моніторингу процесів інтернаціоналізації та 

мобільності у вищій освіті, їх ефективності, переваг і ризиків, пов‟язаних з 

інтеграцією у глобальний освітній простір. Враховуючи досвід європейських та 

інших країн, для реалізації цього завдання вважаємо за доцільне створити при 

Міністерстві освіти і науки України Центру дослідження інтернаціоналізації та 

мобільності у вищій освіті; 

4) для реалізації та ефективного функціонування систем моніторингу 

процесів інтернаціоналізації доцільно включити у програми статистичних 
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обстежень діяльності ЗВО показників, які характеризують обсяги внутрішньої 

та міжнародної мобільності студентів, викладачів і дослідників, результати 

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

фінансування відповідних видів діяльності. 

Особливим стратегічним завданням у реалізації програм мобільності у 

національній системі вищої освіти України вважаємо сприяння міжрегіональній 

академічній мобільності. В умовах загострення проблем національної та 

соціальної безпеки, саме цей вид соціально-просторової мобільності може стати 

визначальним чинником розвитку національної єдності та формування єдиного 

гуманітарного простору в Україні. 

 

 

 

4.4. Міжнародний досвід державної політики інтернаціоналізації  

вищої освіти 

 

Згідно з висновками міжнародних експертів, зокрема президента 

Асоціації з розроблення стратегій вищої освіти (Higher Education Strategy 

Associates) А. Ашера [116], а також даних національних аналітичних звітів 

[436-438; 535] за обсягами залучення іноземних студентів, інтенсивністю 

впровадження міжнародних освітніх програм і наукових досліджень в останні 

роки Польща є лідером інтернаціоналізації вищої школи. 

В умовах наростання демографічних загроз і зовнішньої мобільності 

польських студентів активна політика інтернаціоналізації стала потужним 

інструментом підвищення конкурентоспроможності польських ЗВО та 

збереження їхнього інтелектуального потенціалу. 

Як свідчать дані офіційної статистики Польщі, кількість іноземних 

студентів у цій країні за період 1990-2016 рр. зросла з 4,3 тис. осіб до 57,1 

тисяч, серед яких 53,6 % припадало на студентів з України (рис. 4.14). 
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Рис. 4.14. Українські та інші іноземні студенти у Польщі 

Джерело: складено автором за [436-438; 535]. 

 

Стійка тенденція щорічного зростання кількості української молоді у 

польських ЗВО і водночас зростання конкурентних позицій західного сусіда у 

глобальному освітньому просторі обумовлює актуальність досліджень, які 

стосуються вивчення польського досвіду політики інтернаціоналізації, а також 

необхідність генерації власних ініціатив та дій у стратегічному менеджменті 

конкурентоспроможності. 

Дослідження інституційних особливостей і тенденцій розвитку вищої 

освіти Польщі дає підстави стверджувати, що активна політика її 

інтернаціоналізації є наслідком комплексу демографічних, політичних, 

соціокультурних та економічних чинників. 

Аналіз динаміки кількості студентів у польських ЗВО виявив такий факт, 

що у 2005/2006 навчальному році Польща досягла максимуму цього показника 

на рівні 1,9 млн осіб. З 2006 року польська вища школа почала фіксувати 

поступовий щорічний спад кількості студентів. У 2015/2016 н. р. цей показник 

зменшився до 1,4 млн осіб або на 28,1 % порівняно з 2005/06 н. р. Очевидно, що 

зменшення внутрішнього попиту на послуги ЗВО, зумовлене чинниками 

демографічного характеру, значною мірою змогла компенсувати активна 

діяльність польських вищих шкіл з реалізації стратегій диверсифікації освітніх 

послуг і розширення ринків їхнього збуту серед іноземних студентів [436-438]. 

Геополітичний чинник був потужним стимулятором реалізації стратегії 

зростання експорту освітніх послуг Польщі. У 2004 році країна стала 
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повноправним членом Європейського Союзу та його східним кордоном, а в 

2007 році приєдналася до Шенгенського простору. Те, що немає паспортного 

контролю на кордонах з 24 країнами Шенгену, суттєво підвищило 

привабливість і конкурентні позиції польських ЗВО серед потенційних 

споживачів освітніх послуг у країнах пострадянського простору. Яскравим 

свідченням такого висновку є два важливі факти. 

По-перше, саме у 2005 та 2008 роках зафіксовано перше помітне 

абсолютне збільшення кількості іноземних студентів у Польщі (рис. 4.15). 

 

 

Рис. 4.15. Динаміка кількості іноземних студентів у Польщі  

у 2000-2016 роках у контексті соціокультурних і політичних чинників 
Джерело: складено автором за [436-438; 535]. 

 

По-друге, тенденцію щорічного зростання ілюструє частка іноземних 

студентів з України та Білорусії. Протягом останніх десяти років саме на ці дві 

країни припадає найбільша питома вага іноземної молоді в Польщі, яка у 

2015/2016 н. р. зросла до 53,6 % та 8,1 % відповідно (рис. 4.14; табл. 4.17). 

 

Таблиця 4.17 

Основний масив (Тор-10) країн-імпортерів освітніх послуг  

польських ЗВО у 20015/2016 навчальному році 

Країна-імпортер Кількість студентів з країни Частка серед іноземних студентів, % 
Україна 30589 53,6 
Білорусь 4615 8,1 
Норвегія 1581 2,8 
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Закінчення табл. 4.18 

Іспанія 1407 2,5 
Швеція 1291 2,3 
Туреччина 1205 2,1 
Республіка Чехія 1119 2,0 
Російська Федерація 1042 1,8 
Німеччина 1040 1,8 
Литва 917 1,6 

Джерело: складено та розраховано автором за [437]. 

 

Аналіз географії походження іноземних студентів у Польщі виявив те, що 

саме чинник транскордонності та асиметрії соціально-економічного розвитку 

транскордонних регіонів зумовлюють більшість серед молоді іноземних 

студентів з України та Білорусі. Такий висновок підтверджують результати 

дисперсійного аналізу взаємозв‟язку прикордонного характеру воєводств 

Польщі та кількості іноземних студентів (табл. 4.18). 

 

Таблиця 4.18 

Групування воєводств Польщі за транскордонним характером територій 

та кількістю іноземних студентів (2015 рік) 

Воєводство Кількість іноземних студентів, осіб 

ТРАНСКОРДОННІ ВОЄВОДСТВА  

Північно-східний кордон Польщі (з Україною, Білоруссю, Росією) 

Lubelskie 6552 
Podkarpackie 2884 
Podlaskie 1320 
Pomorskie 2476 
Warminsko-mazurskie 228 
Zachodniopomorskie 1208 

Південно-західний кордон Польщі (з Чехією, Словаччиною і Чехією, Німеччиною) 

Dolnoslaskie 4789 

Lubuskie 6552 

Malopolskie 7345 

Opolskie 1089 

ВОЄВОДСТВА БЕЗ ТРАНСКОРДОННИХ ТЕРИТОРІЙ 

Kujawsko-pomorskie 908 

Lodzkie 2539 

Swietokrzyskie 275 

Wielkopolskie 2877 

Slaskie 2113 

СТОЛИЧНЕ ВОЄВОДСТВО 

Mazowieckie 14114 

Джерело: складено автором за [439]. 
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Як показують результати дисперсійного аналізу, помітною є суттєва 

варіація середніх і дисперсій кількості іноземних студентів у групах воєводств, 

утворених залежно від наявності потенціалу транскордонного співробітництва. 

Фактичне значення F-критерію Фішера, рівне 12,2 суттєво перевищує його 

критичне значення Fcrit=3,8, що свідчить про невипадковий характер 

досліджуваного зв‟язку (табл. 4.19). 

Таблиця 4.19 

Результати дисперсійного аналізу взаємозв’язку прикордонного характеру 

воєводств Польщі та кількості іноземних студентів 

Anova: Single Factor      

SUMMARY  

Groups Count Sum Average Variance   
Column 1/Прикордонні 

воєводства 10 34443 3444,3 6999614 
  

Column 2/Воєводства 

без прикордонних 

територій 5 8712 1742,4 1227180 
  

Column 3/Столичне 

воєводство 1 14114 14114 0 
  

ANOVA       

Source of Variation SS df MS F P-value F crit 

Between Groups 128033162,1 2 64016581 12,25554 0,00102 3,805565 

Within Groups 67905249,3 13 5223481    

Total 195938411,4 15     

Джерело: складено та розраховано автором за [439] з використанням Excel (Data 

Analysis). 

 

Факторний аналіз підтверджує сформульовану вище гіпотезу про 

важливість чинника транскордонності у процесах інтернаціоналізації вищої 

освіти та дає підстави стверджувати, що варіація кількості іноземних студентів 

у воєводствах Польщі на 65,3 % пов‟язана з їх близькістю до кордонів з 

сусідніми країнами. 

Пріоритет у підтримці іноземних студентів з польським походженням – 

ще один важливий соціокультурний і політичний інструмент у політиці 

інтернаціоналізації  вищої освіти Польщі. Залучення у національний освітній 

простір іноземної молоді з потенціалом етнічної та ментальної близькості до 

польської історії та культури став, на нашу думку, стратегічно важливим 
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рішенням у зміцненні соціокультурної безпеки країни. Ухвалений 7 вересня 

2007 року Сеймом Республіки Польща Закон “Про карту поляка” [571] 

запровадив для осіб з 15 країн – колишніх республік пострадянського простору 

можливість отримати спеціальний документ, який засвідчує польське 

походження, а відтак – право на безкоштовну середню та вищу освіту на 

однакових з громадянами Польщі засадах.  

Карта поляка, що засвідчує польське походження, надає її власникам 

додаткове право звертатися за фінансовою допомогою та стипендіями, 

призначеними для іноземних студентів, легально працювати у Польщі без 

необхідності отримувати дозвіл на роботу, додаткові пільги у користуванні 

залізничним транспортом. 

Серед іноземних студентів у Польщі у 2005/2006 н. р. кожен третій 

(36,9 %) мав польське походження, зокрема серед білоруської молоді частка 

таких осіб становила 71,4 %, серед студентів з України – 40,9 % [436]. Питому 

вагу іноземних студентів польського походження серед країн – найбільших 

імпортерів послуг польських ЗВО у 2015/2016 ілюструє табл. 4.20. 

 

Таблиця 4.20 

Основний масив (Тор-10) країн-імортерів іноземних студентів  

польського походження у ЗВО Польщі (2015/2016 н. р.) 

Країна-донор 

Кількість іноземних 

студентів польського 

походження 

Частка студентів польського 

походження серед іноземних 

студентів країни-донора 

Україна 3616 11,8 

Білорусь 2147 46,5 

Литва 732 79,8 

Казахстан 179 23,2 

Російська Федерація 145 13,9 

Чеська Республіка 101 9,0 

США 84 11,7 

Німеччина 78 7,5 

Молдова 57 49,1 

Швеція 47 3,6 

Джерело: складено та розраховано автором за виданням [437]. 
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Потенціал залучення іноземної молоді з польським походженням 

поступово вичерпується, про що свідчать дані офіційних статистичних та інших 

аналітичних інституцій цієї країни (рис. 4.16). Водночас врахування етнічного 

чинника у формуванні національної політики інтернаціоналізації вищої освіти 

є, на нашу думку, повчальним польським уроком у визначенні пріоритетів 

національної стратегії інтернаціоналізації вищої освіти та безпеки її 

соціокультурного середовища. 

 

 

Рис. 4.16. Динаміка частки іноземних студентів у Польщі 

польського походження, % 

Джерело: побудовано автором за [437]. 

 

На актуальність соціокультурної безпеки освітнього простору в умовах 

його інтернаціоналізації все частіше звертають увагу польські експерти та 

менеджери вищої школи. Їхню тривогу викликає так звана українізація 

польських університетів, проти якої активно виступають радикально 

налаштовані представники окремих громадських організацій і політичних 

партій країни. У підсумку зворотною соціальною реакцією стають прояви 

ксенофобії та здебільшого спорадичні виступи поляків проти активної політики 

влади у напрямі інтернаціоналізації освіти [372]. 

Натомість, усвідомлюючи глобальний характер процесів освітньої 

мобільності молоді, загальний соціальний та економічний ефект цих процесів, 

адміністрація польських ЗВО намагається забезпечити сприятливі умови для 

адаптації іноземних студентів. Польські студенти допомагають іноземцям 

адаптуватися в новому середовищі; для мотивації особистісного та соціального 
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розвитку молоді серед іноземних студентів організовують конкурси у 

номінаціях “Кращий студент”, “Кращий науковець року”. 

Об‟єктами головної уваги політики інтернаціоналізації стають не лише 

іноземні студенти та зовнішня освітня мобільність польської молоді, освітні 

програми та курси іноземними мовами (рис. 4.17), а й довго- та 

короткотерміновий найм іноземних викладачів з-за кордону, участь польських 

учених у міжнародних освітніх програмах і наукових дослідженнях. 

 

 

Рис. 4.17. Динаміка кількості програм іноземними мовами  

у закладах вищої освіти Польщі 
 

Джерело: побудовано автором за [535]. 

 

Якісний контент-аналіз політики інтернаціоналізації вищої освіти Польщі 

та залучення іноземних студентів як одного з її пріоритетів свідчить про те, що 

головними чинниками ефективності такої політики стали демографічні, 

геополітичні, соціокультурні й економічні передумови. Їх втілення у конкретні 

програми забезпечила активна інституційна взаємодія державних і місцевих 

органів влади, ЗВО і громадських організацій, зацікавлених у підвищенні 

конкурентних позицій Польщі в глобальному освітньому просторі. 

Аналіз соціокультурної складової політики інтернаціоналізації вищої 

освіти в Польщі, яка задекларована і реалізується у конкретних програмних 

документах, проектах та інституціях, вказує на зміну парадигми – нового 
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розуміння суті та ролі інтернаціоналізації у зростанні конкурентоспроможності 

вищих шкіл країни. 

Розуміння інтернаціоналізації як процесів інтеграції в міжнародному та 

міжкультурному вимірах трансформувалось у Польщі, за словами виконавчого 

директора польського освітнього фонду “Перспективи” (Perspektywy Education 

Foundation) Б. Сівінської [535] в її трактування як одну з головних цілей та 

функцій вищої школи у глобальному світі. 

У 2015 році Міністерство науки та вищої освіти Польщі вперше 

оприлюднило програму інтернаціоналізації вищої освіти країни (Program 

umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego) [509], акцентуючи увагу на двох 

інституційних рівнях її реалізації – національному (центр відповідальності – 

Міністерство науки і вищої освіти Польщі) та локальному (центр 

відповідальності – кожен ЗВО країни). Реалізація програми на національному 

рівні передбачає розвиток різних стипендіальних програм для підтримки 

міжнародної мобільності студентів і викладачів вищих шкіл Польщі, внесення 

змін в організаційну структуру та правову базу політики інтернаціоналізації, 

різні форми підтримки міжнародної діяльності університетів та сприяння 

іноземним студентам. 

На рівні вищих шкіл національною програмою інтернаціоналізації 

передбачено: 

1) розробку у вищих школах освітніх програм, привабливих для 

іноземних студентів, 

2) удосконалення роботи всіх структурних підрозділів вищих шкіл і 

розвиток компетентностей професорсько-викладацького складу з орієнтацією 

на потреби іноземних студентів, 

3) створення системи підтримки участі працівників вищих шкіл у 

міжнародних наукових програмах, 

4) підтримка студентів і наукових кадрів у міжнародних поїздках та 

повернення їх в Польщу. 
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На рівні неурядових інституцій одну з важливих місій політики 

інтернаціоналізації вищої освіти задекларував та реалізує освітній фонд 

“Перспективи”. Міжнародна діяльність Фонду, як зазначено на його 

офіційному сайті [500], сконцентрована на міжнародній промоції польської 

вищої школи. З цією метою “Перспективи” тісно співпрацюють з іншими 

освітніми інституціями – Конференцією ректорів академічних шкіл Польщі 

(Conference of Rectors of Academic Schools in Poland (kRASP) [392] та 

Конференцію ректорів не-університетських інституцій Conference of Rectors of 

Non-University Higher Schools in Poland.  

Ще у 2005 році саме ці три громадські інституції на підставі спеціально 

укладеної угоди започаткували найуспішнішу багаторічну програму у галузі 

інтернаціоналізації вищої освіти в Польщі під назвою “Study in Poland” [539]. 

Основна мета програми, яка продовжує реалізовуватись дотепер, – промоція 

вищої освіти Польщі за кордоном у співпраці з іншими зацікавленими 

інституціями. 

Ще одним центром відповідальності у реалізації національної стратегії 

інтернаціоналізації вищої освіти та міжнародної програми “Study in Poland”, 

зокрема, стали створені понад у ста містах світу рекрутингові агенції Польщі. 

Отримуючи спеціальний сертифікат якості від освітнього фонду 

“Перспективи”, рекрутингові компанії стають уповноваженими освітніми 

провайдерами Польщі в промоції її освітніх послуг за кордоном, а відтак – 

забезпечують основний ланцюг функціональних задач маркетингу у 

глобальному освітньому просторі. 

Активними учасниками програм інтернаціоналізації вищої освіти Польщі 

стають і міста, запроваджуючи спеціальні міжнародні проекти популяризації не 

лише освітніх продуктів ЗВО, а й цілих міст – як сучасних урбаністичних 

центрів й осередків освіти, культури міста, його традицій та особливостей 

бізнесу. Прикладами таких проектів є “Study in Warsaw”, “Study in Gdansk”, 

“Study in Lublin”, “Study in Silesia”. 
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Групи університетів, які спеціалізуються на підготовці фахівців певних 

професій на ринку праці, також стають активними промоутерами своїх послуг 

на глобальному ринку освітніх послуг. Приклад такого проекту – “Study 

Engineering in Poland” – ініціатива польських університетів, що реалізує освітні 

програми підготовки інженерно-технічних фахівців. 

На рис. 4.18 систематизовано основні рівні, суб‟єкти політики 

інтернаціоналізації та розглянуті вище конкретні проекти, програми і практики, 

що реалізуються у польській системі вищої освіти. 

Розгортаючи промоцію на міжнародних ринках освітніх послуг, 

реалізуючи програми підвищення якості освіти та наукових досліджень, 

польські університети визначають таке цільове завдання  підвищення статусу 

у міжнародних освітніх рейтингах. Саме цим завданням присвячено низку 

програм, формальних і неформальних зустрічей представників державних 

органів управління у вищій освіті, ректорів ЗВО, громадських організацій, 

зацікавлених у зростанні кількості польських університетів у світових 

рейтингах університетів. Така діяльність демонструє помітний ефект: за період 

2011–2016 рр. кількість польських вищих шкіл у світовому рейтингу The Times 

Higher Education World University Rankings збільшилася з двох до дев‟яти [539]. 

Збільшення кількості інститутів вищої освіти Польщі у World University 

Rankings суттєво підвищило статус країни у глобальній порівняльній оцінці 

національних освітніх систем. Сформульований висновок підтверджують 

результати опублікованого у 2016 році Міжнародного звіту про порівняння 

національних систем вищої освіти (Higher Educational Systems Strength 

Ranking).  

Процеси інтернаціоналізації вищої освіти Польщі мають яскраво 

виражений характер цілеспрямованої діяльності, мета якої – зростання 

конкурентоспроможності у глобальному освітньому просторі. 

Аналіз кількості іноземних студентів в Україні та Польщі свідчить по те, 

що ці дві країні однаково привабливими для навчання серед іноземної молоді,  
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Рис. 4.18. Рівні, суб’єкти та практики інтернаціоналізації  

вищої освіти Польщі 

 
Джерело: складено автором за [372; 392; 500; 509; 535; 571]. 
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причому за кількістю іноземців у ЗВО Україна лише у 2016 році вперше 

поступилася Польщі (табл. 4.21). 

Таблиця 4.21 

Іноземні студенти в Україні та Польщі  

у 2014-2016 роках 

 Україна Польща 

2014/2015 2015/2016 2014/2015 2015/2016 

Кількість усіх студентів, осіб 1 689 300 1 605 270 1 469 386 1 405 133 

Кількість іноземних студентів, 

осіб 
56 933 53 493 46 101 57 119 

Частка іноземних студентів, % 3,4 3,3 3,1 4,1 

Кількість іноземних студентів з 

Польщі/України, осіб 
689 672 23 329 30 589 

Top-5 країн-імпортерів освітніх 

послуг ЗВО країни у 2016 році 

Туркменистан, 

Азербайджан, Індія, 

Нігерія, Марокко 

Україна, Білорусь, Норвегія, 

Іспанія, Швеція 

Джерело: cкладено автором за [207; 437]. 

 

Водночас простежується величезний дисбаланс у кількості українців, які 

навчаються у Польщі (30 589), та поляків – в Україні (672). Очевидною є 

переважаюча привабливість Польщі серед української молоді у виборі країни 

для продовження навчання за кордоном. За даними аналітичного дослідження 

освітнього фонду “Перспективи” [535] та офіційної польської статистики [436-

438], панівним напрямом навчання українських студентів у Польщі є соціально-

поведінкові науки, менеджмент і туризм. 

У реалізації цілей стратегічного менеджменту польська вища школа 

активно використовує в Україні систематизовані вище інструменти промоції на 

зовнішніх освітніх ринках. Серед них  реклама польських ЗВО на білбордах 

українських вулиць, створення спеціальних консультаційних центрів у 

найбільших містах України з залученням представників вищої школи 

українських ЗВО, різні програми фінансової підтримки українських студентів, 

насамперед тих, хто отримав карту поляка, полегшення умов працевлаштування 

для іноземців. 

Як зауважує експерт українського аналітичного центру CEDOS 

Є. Стадний [299], яскравим прикладом так званого soft powers у польській 
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освітній політиці стала спеціальна програма уряду Польщі, згідно з якою на 

річне навчання в цю країну поїхало понад 500 українських студентів. За даними 

польських ЗМІ [74], з 2016/2017 навчального року вищі школи Польщі, у тім 

числі престижні державні заклади, зменшили вдвічі вартість навчання на низку 

спеціальностей саме для українських абітурієнтів. 

Поряд із традиційними для характеристики освітньої діяльності 

показниками (кількості ЗВО за типами студентів, їх розподілом за галузями 

знань тощо) польська статистика економіки вищої школи вирізняється значним 

обсягом інформації про діяльність ЗВО як особливого типу економічних 

одиниць. Незважаючи на ту обставину, що обсяги бюджетного фінансування 

польських ЗВО більше як удвічі переважають суму приватних коштів, у їх 

характеристиці польська аналітика [437] оперує такими категоріями, а відтак і 

показниками, як доходи і видатки ЗВО, фінансові результати, інвестиції, 

розподіл доходів від операційної діяльності не лише від навчання студентів 

(78,1 %), а й від наукових досліджень (13,9 %), відокремленої економічної 

діяльності (0,6 %), продажу товарів та інших видів операційної діяльності 

(0,1 % і 7,0 %, відповідно). Саме диверсифікація діяльності суттєво сприяє 

розвитку фінансового потенціалу польських ЗВО, а відповідно – фінансових 

можливостей підтримання різних категорій студентів, у тім числі іноземних. 

Порівняльний аналіз політики фінансування польських та українських 

ЗВО свідчить про домінування коштів центрального та місцевих бюджетів у 

доходах ЗВО обох країн. В Україні частка державного сектора у фінансуванні 

першого етапу вищої освіти становила у 2014 році 70,8 % [188-189], у Польщі у 

2015 році – 71,5 % [437]. Водночас несподіваним виявився такий факт: відсоток 

бюджетних видатків на вищу освіту у ВВП країни становив у Польщі 0,72 %, в 

Україні  2,7 %, відповідно. Отже, фінансові проблеми вищої школи в Україні, 

а відтак її якості значною мірою пов‟язані з абсолютною величиною фінансових 

ресурсів та їх ефективним розподілом, але аж ніяк з недостатньою увагою 

держави до використання бюджетних ресурсів для фінансування ЗВО. 
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Небезпечною для України є загроза втрати соціального капіталу 

української молоді, яка має намір залишатись після навчання за кордоном. Як 

свідчать результати соціологічного дослідження міграційних настроїв 

населення України [165], проведеного у 2016 році, серед молоді віком до 35 

років бажання виїхати на постійне місце проживання за кордон виявили 46 % 

респондентів. Основними мотивами такого вибору українці називають надію на 

кращі умови життя (51 %), бажання забезпечити краще майбутнє (41 %) і 

відсутність достойної роботи в Україні (32 %). 

Мотиви вибору навчання за кордоном та подальші плани після здобуття 

освіти серед іноземних студентів є предметом багатьох соціологічних 

досліджень польських учених. Їхні результати, подані у таблиці 4.22, свідчать 

про гостроту проблеми втрати людського капіталу студентської молоді серед 

найбільших пострадянських країн. 

Таблиця 4.22  

Плани іноземних студентів окремих країн  

після завершення навчання у Польщі 
 

 
Мають намір залишитися 

у Польщі, % 
Мають намір працювати 

у Польщі, % 

Україна 70 77 

Білорусь 63 81 

Росія 75 75 

Інші країни 58 59 

Джерело: складено за [561]. 

 

Зважаючи на міграційні настрої української молоді, що особливо 

посилюються у прикордонних регіонах країни, важливим завданням 

вітчизняної економіки та стратегічного менеджменту вищої школи є 

визначення можливостей і загроз, пов‟язаних з наростаючою динамікою 

міграційних процесів. Результати такого аналізу систематизовано у таблиці 

4.23. 
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Таблиця 4.23 

Освітня міграція українців у Польщу: можливості і загрози 

Можливості Загрози 

Набуття досвіду міжкультурних 

комунікацій українськими студентами та 

викладачами, їх використання і популяризація 

за рахунок тих випускників, які повертаються 

в Україну 

Втрата частини соціального капіталу 

серед тих студентів (насамперед, 

польського походження, 11,8 % станом на 

2015/2016 н. р.), які навчаються у Польщі і 

мають привабливі умови та бажання 

залишитися у цій країні 

Формування нового соціального капіталу 

за рахунок студентської молоді, яка здобуває 

транскордонну освіту і може в подальшому її 

використати для створення та реалізації 

міжнародних (Україна-Польща) соціальних і 

бізнес-проектів 

Втрата частини фінансового капіталу в 

результаті імпорту освітніх послуг 

польських ЗВО (при середній вартості 

навчання в Україні 10000 гривень більше 9 

млн дол. щорічно). 

Використання досвіду українських 

викладачів, які працюють у ЗВО Польщі, у 

розробці національних і локальних (на рівні 

ЗВО) стратегій розвитку університетської 

освіти в Україні 

Зменшення внутрішнього попиту на 

ринку освітніх послуг ЗВО (за період 2005–

2015 років майже на 3 тисячі студентів 

щорічно, які обирають навчання у Польщі), 

скорочення робочих місць в українських 

ЗВО 
 

Джерело: авторська розробка. 

 

Джерелом важливої інформації в аналізі фактичних і потенційних загроз, 

пов‟язаних із втратою людського капіталу українських студентів у Польщі, 

може стати також започатковане у 2016 році Міністерством науки та вищої 

освіти Польщі анкетування іноземних студентів. Його програмне завдання – 

оцінка планів іноземних студентів щодо бажаної країни свого майбутнього 

проживання та праці. 

Результати дослідження процесів інтернаціоналізації вищої освіти 

Польщі як чинника її конкурентоспроможності і водночас – наростання 

освітньої міграції української молоді до польських ЗВО дають підстави 

сформулювати такі висновки. 

1. Розширення доступу до вищої освіти, її інтернаціоналізація та 

академічна мобільність – це глобальні тенденції розвитку міжнародного ринку 

освітніх послуг, які в умовах загострення проблем реформування вітчизняної 

економіки, процесів євроінтеграції та транскордонного співробітництва 

посилюють міграційні настрої української молоді. 
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2. Головними причинами масової освітньої міграції українців у Польщу 

є транскордонний характер освітніх систем цих країн та асиметрія основних 

показників соціально-економічного розвитку. Такими показниками передовсім 

є доходи населення та стандарти якості життя. 

3. Для України особливо актуальним завданням є використати потенціал 

прикордонних регіонів не лише для прискореної інтеграції в європейський 

освітній простір, а й підвищити конкурентоспроможність національної, 

регіональних систем вищої освіти та кожного ЗВО. У цьому контексті 

актуальною для України є рекомендація ЮНЕСКО забезпечувати 

інтернаціональний характер вищої освіти не лише через зовнішню академічну 

мобільність, а й внутрішню інтернаціоналізацію. Йдеться про використання 

досвіду Польщі у розробленні на національному (держава), місцевому (місто) 

та інституційному (ЗВО) рівнях відповідних програм інтернаціоналізації, 

залучення до їх виконання професійних і громадських організацій в освіті, 

інших зацікавлених сторін. 

4. В умовах збільшення обсягів і видів транскордонної освіти провідні 

українські університети, розташовані у прикордонних регіонах, активніше 

реалізують програми академічної мобільності, стають дедалі привабливішими 

для молоді з інших областей України. Процеси внутрішньої міжрегіональної 

академічної мобільності починають зменшувати гостроту проблеми освітньої 

міграції молоді з західних регіонів України, що ставить на порядок денний нові 

актуальні питання для дослідження та освітньої політики. 

5. Для мінімізації втрат людського капіталу в результаті масової 

освітньої та інтелектуальної міграції актуальним завданням, на нашу думку, є 

створення Міністерством освіти і науки України у співпраці з Державною 

міграційною службою та Міністерством закордонних справ інформаційної бази 

даних про українських студентів, викладачів і дослідників за кордоном. Мета 

такої бази – налагодження та підтримка соціальних контактів з українською 

молоддю, науковцями різного віку за кордоном, їх мотивація до реалізації 
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інтелектуального потенціалу в інтересах рідної країни та рееміграції, 

моніторинг подальшої кар‟єри на міжнародному ринку праці. 

 

 

 

4.5. Рейтинги у стратегіях управління конкурентоспроможністю 

національних систем вищої освіти 

 

Різноманітність інтересів різних груп стейкхолдерів вищої освіти, а також 

її функцій обумовлюють необхідність комплексного підходу до управління 

конкурентоспроможністю СВО. Один із інструментів його реалізації – 

використання інтегральних оцінок і рейтингів конкурентоспроможності. 

У спеціальному звіті “Рейтинги в інституційних стратегіях і процесах: 

вплив чи ілюзія?” (“Rankings in Institutional Strategies and Processes (RISP): 

Impact or Illusion?”) [431], оприлюдненому Європейською асоціацією 

університетів (European Unіversity Association – EUA), зазначено, що головною 

перевагою використання рейтингів в управлінні конкурентоспроможністю СВО 

є підвищення рівня поінформованості про зміну динамічного інституційного 

середовища СВО на міжнародному та національному рівнях, особливо у 

відповідь на підвищення уваги до якості та ефективності. Водночас не всі ЗВО 

однаково реагують на свої позиції у рейтингах і це значною мірою пов‟язано з 

визначенням їхніх стратегічних завдань.  

Міжнародна група експертів з рейтингування у вищій освіті – IREG 

Observatory (International Ranking Expert Group Observatory on Academic Ranking 

and Excellence) визначає рейтинг як представлену у числовому вимірі оцінку 

освітньої програми, діяльності, певної інституції або системи вищої освіти. 

Побудову рейтингу виконують за погодженою методикою з використанням 

процедури одно- або багатовимірного ранжування. Багатовимірне ранжування 

базується на використанні множини критеріїв оцінювання, представлене 

набором таблиць з відповідними показниками і забезпечує користувачам 
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можливість будувати рейтинги у вищій освіті з урахуванням індивідуальних 

інтересів і пріоритетів [461, c. 3]. 

Зарубіжні експерти (Е. Газелкорн (Ellen Hazelkorn) [424; 431], П. Баті 

(P. Baty), М. Лім (M. Lim) [478], Н. Лю (Liu Nian Cai), Я. Садлак (J. Sadlak) 

[461) і вітчизняні дослідники (Д. Ільницький, Д. Лук‟яненко [81], В. Сахаров 

[279]) питань інтегрального оцінювання у вищій освіті стверджують, що 

популярність рейтингів пов‟язана з тим, що вони можуть бути корисні різним 

категоріями споживачів: 

– абітурієнтам та їхнім батькам рейтинги допомагають робити 

обґрунтований вибір країни, регіону, типу освітнього провайдера для навчання 

залежно від власних інтересів, фінансових та інших важливих критеріїв; 

– закладам вищої освіти рейтинги пропонують інтегровані порівняльні 

дані щодо сильних і слабких сторін діяльності, чим мають спонукати до 

розробки та реалізації стратегій зростання конкурентоспроможності у 

глобальному та національному академічному середовищі; 

– для працедавців рейтинги ЗВО можуть слугувати орієнтиром у 

вирішенні питань кадрової та інноваційної політики розвитку, зокрема, виборі 

ЗВО для співпраці у реалізації інноваційних та інших проектів розвитку; 

– для політиків, які приймають рішення в системі вищої освіти, рейтинги 

можуть бути інструментом для аналізу якості СВО, ефективності фінансування 

ЗВО, розподілу бюджетних та інших фінансових ресурсів, створення програм 

підтримки кращих ЗВО та підвищення конкурентоспроможності регіональних і 

національних СВО. 

Крім наведених вище напрямів використання систем рейтингування у 

вищій освіті, такі системи на міжнародному рівні впливають на національні 

програми інтернаціоналізації СВО, академічну мобільність і міграційну 

політику. 

У табл. 4.24 наведено перелік типових об‟єктів інтегрального оцінювання 

конкурентоспроможності СВО різного рівня з урахуванням інтересів і потреб її 

стейкхолдерів. 
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Серед методик інтегрального оцінювання конкурентоспроможності у 

вищій освіті можна виділити два головні рівні: 

 локальний, якому відповідають численні міжнародні та національні 

рейтинги конкурентоспроможності ЗВО; 

 національний, на якому оцінюють конкурентоспроможність 

національних систем вищої освіти. 

Таблиця 4.24  

Об’єкти, цілі та користувачі даних в інтегральному оцінюванні 

конкурентоспроможності у вищій освіті 

Об‟єкт оцінювання Цілі 
Користувачі даних – 

стейкхолдери 

Освітні продукти:  

навчальний курс, 

освітня програма, 

спеціальність 

 Визначення і вибір кращих 

освітніх продуктів 

 Оцінка споживної вартості 

продукту 

 Мотивація розробки 

конкурентоспроможних освітніх 

продуктів 

 Абітурієнти 

 Студенти 

 Менеджмент кафедри, 

факультетів ЗВО 

 Працедавці 

Науково-педагогічні 

працівники ЗВО, 

дослідники 

 Оцінка і самооцінка кращих 

працівників 

 Удосконалення системи 

мотиваційного менеджменту, яка 

базується на результатах роботи 

 Науково-педагогічні 

працівники ЗВО, 

дослідники 

 Студенти 

 Менеджмент кафедри, 

факультетів ЗВО 

ЗВО, його структурні 

підрозділи (інститути, 

факультети тощо) 

 Оцінка і вибір кращих ЗВО, його 

підрозділів для навчання, наукових 

досліджень, інших видів діяльності 

 Удосконалення системи 

фінансового менеджменту ЗВО, 

його підрозділів 

 Розробка стратегій і програм 

розвитку ЗВО, його підрозділів 

 Абітурієнти 

 Менеджмент 

факультетів ЗВО 

 Працедавці 

 Органи державного і 

регіонального управління 

у вищій освіті 

Регіональні та 

національні системи 

вищої освіти  

(РСВО, НСВО) 

 Оцінка і вибір кращих регіонів і 

країн для здобуття вищої освіти 

 Оцінка інтелектуального та 

інноваційного потенціалу регіону, 

країни 

 Вибір інвестиційно привабливих 

регіонів за критерієм конкуренто-

спроможності СВО регіону, країни 

 Розробка стратегій і програм 

розвитку СВО регіону, країни 

 Абітурієнти 

 Працедавці 

 Органи державного і 

регіонального управління 

у вищій освіті 

 Центральні і 

регіональні органи влади 

Джерело: авторська розробка. 
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Найбільш авторитетна компанія з рейтингування у вищій освіті – 

Quacquarelli Symonds (QS) щорічно розробляє та оприлюднює рейтинг 

ефективності національних СВО під назвою QS Higher Education System 

Strength Rankings. Система оцінки передбачає чотири складові – об‟єкти 

інтегрального оцінювання [512]: 

1) сила, потужність національної СВО (System strength), яку оцінюють 

за кількістю ЗВО країни, які потрапили до Топ-700 рейтингу QS World 

University Rankings та їх середньої позиції у рейтингу Топ-700; 

2) доступність до якісної вищої освіти (Access), яку визначають на 

основі кількості місць у ЗВО, які потрапили до Топ-500 QS World University 

Rankings, та чисельності населення в країні; 

3) позиція у міжнародному рейтингу QS World University Rankings 

кращого ЗВО країни (Flagship institution). Методика оцінки передбачає, що 

позиція кращого університету є одним із індикаторів конкурентоспроможності 

всієї СВО країни; 

4) економічні умови (Economic context) функціонування ЗВО країни. 

Цей критерій передбачає розрахунок зваженої сумарної кількості балів 

національних ЗВО у Топ-700 рейтингу QS World University Rankings (7 балів за 

кожен ЗВО в топ-100, 6 балів – за 101-200, 5 балів за 201-300, 4 для 301-400, 3 

для 401-500, 2 для 501-600 і 1 для 601-700). Отриману суму зіставляють з 

показником ВВП на одного жителя країни. 

Оцінки наведених вище чотирьох індикаторів об‟єднують в інтегральну 

оцінку з однаковою вагою і публікують для 50 країн з найкращим результатом. 

Поряд з очевидною простотою і прозорістю побудови рейтингу 

потенціалу національних СВО країн світу, запропонована авторами компанії 

Quacquarelli Symonds, методика має низку суттєвих, на нашу думку, недоліків. 

По-перше, рейтинг національних СВО будується лише на підставі 

позицій ЗВО країни, які потрапляють у світовий рейтинг університетів QS 

World University Rankings, що формує ця ж компанія (Quacquarelli Symonds). 
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По-друге, рейтинг не враховує економічний потенціал всієї системи 

вищої освіти країни, обсяги її фінансування різними типами стейкхолдерів. 

По-третє, в умовах зростаючої диференціації типів провайдерів ВО, у тім 

числі в Україні, відбувається концентрація наукового потенціалу у невеликій 

кількості потужних ЗВО на фоні інших учасників, які забезпечують базові 

потреби головних стейкхолдерів у розвитку і реалізації своїх компетентностей 

на ринку праці. Отже, підвищення позиції країни у глобальному рейтингу 

національних СВО значною мірою спонукає до концентрації фінансових, 

інтелектуальних та інших ресурсів у великих університетах, а відтак – 

зумовлює монополізацію ринку освітніх послуг. 

Незважаючи на низку наведених недоліків, методика QS Higher Education 

System Strength Rankings, запропонована компанією QS, залишається єдиною 

міжнародною системою оцінювання національних СВО країн світу за 

критеріями глобальної конкурентоспроможності їхніх ЗВО. 

Детальнішими за переліком критеріїв оцінювання і показників є методики 

інтегрального оцінювання конкурентоспроможності ЗВО. Оцінку 

конкурентоспроможності ЗВО у формі побудови їхніх рейтингів виконує багато 

міжнародних, національних та інших, як звичайно, громадських організацій. 

Як зазначає Б. Карамурзов, на початку 2017 року у світі налічувалось 

більше 150-ти рейтингів [19], які стають потужним інструментом боротьби на 

глобальному ринку освіти, інструментом формування репутації держави в 

умовах розвитку суспільства знань. Більшість країн світу у своїй освітній 

політиці ставлять за мету забезпечення більшої присутності і високих позицій 

національних ЗВО у міжнародних рейтингах конкурентоспроможності. У 

національній доповіді “Цілі сталого розвитку: Україна 2017” місце України у 

рейтингу Global Competetiveness Report за напрямом “вища освіта” [353] є 

одним із індикаторів реалізації цілей сталого розвитку щодо якості вищої освіти 

та її зв‟язку з наукою. 

Провідною міжнародною інституцією у сфері ранжування ЗВО є 

Наглядова рада з академічного рейтингування та якості освіти Міжнародної 
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експертної групи з рейтингування (IREG Observatory) [462]. У відповідь на 

зростаючу протягом останніх років увагу до рейтингів ЗВО, IREG Observatory 

започаткувала процедуру аудиту національних, регіональних і світових 

університетських (академічних) рейтингів. Ідея запровадження аудиту 

рейтингів була закладена у Берлінських принципах рейтингування у сфері 

вищої освіти – документі, прийнятому на другій конференції IREG у 2006 році. 

Берлінські принципи інтегрального оцінювання ЗВО визначають вимоги 

до методології й організації процедури ранжування освітніх провайдерів і 

об‟єднані у чотири групи. Головні принципи інтегрального оцінювання [378]: 

1) наявність чіткої методології побудови рейтингу та забезпечення її 

прозорості; 

2) використання в інтегральній оцінці комплексу кількісних і якісних 

індикаторів з урахуванням їхньої значимості і достовірності даних; 

3) перевага серед індикаторів показників, які характеризують 

досягнуті результати, а не ресурси ЗВО; 

4) використання перевірених даних, які базуються на основі 

використання науково обґрунтованих методів і підходів. 

Дотримання зазначених вище принципів забезпечує не просто науково 

обґрунтовану інтегральну оцінку ЗВО, а й сприяє системному аналізу якості 

ЗВО, яку проводять під час процедури акредитації уповноважені державні 

органи та недержавні акредитаційні агентства. 

Довідник IREG із проведення аудиту систем інтегрального оцінювання 

ЗВО прийняв виконавчий комітет Наглядової Ради IREG у листопаді 2011 року 

та на сьогодні є чинною версією [463]. 

Згідно з прийнятими правилами та процедурами, усі аудити рейтингів 

IREG проводять незалежні експерти з різних країн світу щодо підтвердження 

того, що рейтингування виконано професійно, згідно з прозорою, доступною 

для громадськості методологією і відповідає потребам усіх зацікавлених сторін 

у достовірній інформації, передусім потребам студентів, ЗВО, працедавців і 

політиків. Враховуючи неоднорідність використовуваних методик, прийняті 
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принципи націлені на удосконалення рейтингування та оцінки якості освіти. 

Загалом IREG проводить аудити рейтингів на добровільній і конфіденційній 

основі, а рейтинги, які отримують позитивні результати, мають право 

використовувати припис “підтверджено IREG”. 

На початок 2018 року IREG Observatory провела аудит і підтвердила 

відповідність Берлінським принципам рейтингування міжнародну систему 

інтегрального оцінювання ЗВО QS World University Rankings. Цей міжнародний 

рейтинг складений британською дослідницькою групою QS і з 2009 року 

формується у співпраці з американським журналом US News & World Report. 

Аудит пройшли також системи рейтингування, запроваджені компанією QS на 

регіональному рівні: QS Asia University Rankings; QS Latin America University 

Rankings. 

Серед національних рейтингів, які пройшли міжнародний аудит IREG: 

1) CHE University Ranking – найбільший рейтинг ЗВО Німеччини, який 

дає змогу обирати університет та освітню програму за набором визначених 

критеріїв. Побудову рейтингу проводить неприбуткова організація Центр вищої 

освіти (Centre for Higher Education, CHE), заснована за підтримки Конференції 

ректорів ЗВО Німеччини [385]; 

2) Perspektywy University Ranking – рейтинг ЗВО Польщі, який складає й 

оприлюднює неприбуткова організація в галузі освіти Perspektywy Education 

Foundation. Ця інституція ставить за мету підтримку і промоцію вищої освіти 

Польщі завдяки співпраці теперішніх і колишніх ректорів польських ЗВО [500]; 

3) Russian University Ranking – рейтинг університетів Російської 

Федерації, проведення якого забезпечує Міжнародна група рейтингових агенцій 

“Expert RA” (International group of rating agencies) [520]. 

На міжнародному рівні авторитетними і популярними є також: 

“Всесвітній рейтинг Шанхайського університету Цзяо Тун” (ARWU – 

академічний рейтинг світових університетів), рейтинг університетів, який будує 

британське видання “Times” спільно з компанією Тhomson Reuters, Рейтинг 

http://www.raexpert.com/
http://www.raexpert.com/
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університетів світу “Webometrics”, який складає компанія Cybermetrics Lab 

(Іспанія). 

Національним рейтингом в Україні, який акредитований IREG і більше 

десяти років оприлюднюється в країні за підтримки ЮНЕСКО, є рейтинг “Топ-

200 Україна”. 

Результати вивчення основних критеріїв побудови міжнародних і 

національних рейтингів ЗВО в Україні та інших країнах світу узагальнено в 

табл. 4.25 на підставі даних табл. М.1 і М.2 Додатку М. 

Вивчення різноманітних підходів до побудови глобальних і національних 

рейтингових оцінок ЗВО дає підстави сформулювати такі висновки: 

1) існуючі міжнародні і національні рейтинги ЗВО передбачають 

зважену оцінку результатів різних видів їхньої діяльності з домінуванням ваги 

здобутків у науково-дослідній та освітній діяльності. Удосконалення 

міжнародних методик відбувається з орієнтацією на розширення критеріїв 

порівняння. Головною мета такого розширення – задоволення інформаційних 

потреб різних цільових груп користувачів рейтингів; 

2) методичною особливістю побудови інтегральних оцінок в аналізі 

конкурентоспроможності ЗВО є використання жорстких даних (“hard data”), 

наприклад, бібліометричні дані про міжнародні індекси цитувань, звітних 

документів ЗВО та м‟якої статистики, яка базується на результатах опитувань 

експертів, працедавців, студентів щодо академічної репутації ЗВО; 

3) серед вітчизняних рейтингів найбільш повним, прозорим і таким, 

що періодично публікується, є Національний академічний рейтинг кращих 

університетів TOP-200 Україна. Методика його побудови і відповідні критерії 

оцінювання узгоджуються зі світовим координатором рейтингів ЗВО – IREG; 

4) слабкою стороною міжнародних і вітчизняних рейтингів ЗВО є 

досить високий рівень суб‟єктивності у визначенні важливості складових груп 

показників інтегрального оцінювання ЗВО, неоднозначний вибір бази 

порівняння у нормуванні часткових показників інтегральної оцінки, а також 

постійною необхідністю пошуку балансу між релевантністю і надійністю  
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Таблиця 4.25  

Порівняльний аналіз міжнародних і національних рейтингів ЗВО 

Назва рейтингу, 

організація-виконавець 

Рік 

започат-

кування 

Характер даних, які використовують у 

побудові рейтингу 
Кількість 

груп 

показників 

(індикаторів) 

у рейтингу 

Комплексність 

(врахування 

різних сфер/ 

напрямів 

діяльності ЗВО) 

Волатиль-

ність 

(мінливість) 

методики 

Періо-

дичність 

рейтингу 

(разів на 

рік) 

звітність 

ЗВО 

міжнарод

ні бази 

даних 

Експертні 

опитування 

(“м‟які” 

дані) 

Міжнародний рівень 

“Всесвітній рейтинг 

університетів QS”, Quacquarelli 

Symonds Ltd. (Сполучене 

Королівство) 

2004 + + + 6 + Висока 1 

“Всесвітній рейтинг 

університетів THE”, “Times 

Higher Education” (Сполучене 

Королівство) і Thomson Reuters 

(США) 

2010 + + + 5 + Висока 1 

“Всесвітній рейтинг 

Шанхайського університету 

Цзяо Тун” (ARWU – академічний 

рейтинг світових університетів) 

2003 + + – 6 + Низька 1 

Топ 100 найбільш інноваційних 

університетів світу, Reuters 

(США) 

2015 – + – 10 – Низька 1 

Рейтинг університетів світу 

“Webometrics”, Cybermetrics Lab 

(Іспанія) 

2004 – + – 4 – Висока 2 

Міжнародний рейтинг 

дослідницьких організацій та 

університетів, SCImago 

2009 – + – 3 – Низька 1 
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Назва рейтингу, 

організація-виконавець 

Рік 

започат-

кування 

Характер даних, які використовують у 

побудові рейтингу 
Кількість 

груп 

показників 

(індикаторів) 

у рейтингу 

Комплексність 

(врахування 

різних сфер/ 

напрямів 

діяльності ЗВО) 

Волатиль-

ність 

(мінливість) 

методики 

Періо-

дичність 

рейтингу 

(разів на 

рік) 

звітність 

ЗВО 

міжнарод

ні бази 

даних 

Експертні 

опитування 

(“м‟які” 

дані) 

Institutions (Іспанія) 

U-Multirank, Європейська 

Комісія 
2011 + + + 5 + Висока 1 

Національний рівень 

“Топ-200 Україна”, кафедра 

ЮНЕСКО за погодженням з 

Міжнародною наглядовою 

радою (Україна) 

2006 + + + 3 + Висока 1 

Рейтинг ЗВО України “Компас”, 

Київський міжнародний 

інститут соціології (Україна) 

2008 – 

2013 
– – + 4 + Низька 1 

Рейтинг університетів за 

показниками Scopus, Видавнича 

служба “УРАН” (Україна) 

2012 – + – 1 – Низька 1 

Russian University Ranking, 

Група “Інтерфакc” (Росія) 
2009 + + + 6 + Висока 1 

Perspektywy University Ranking 

(Польща) 
2000 + + + 7 + Висока 1 

 

Джерело: складено автором за даними табл. М.1 і М.2 Додатку М. 
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даних, їхнім зв‟язком з різними групами стейкхолдерів. Пошук такого 

балансу дослідник міжнародних систем рейтингування ЗВО M. Лім (Miguel Lim) 

називає слабкою експертизою (weak expertise) [478], що змушує фахівців із 

рейтингування постійно удосконалювати методологію у боротьбі за довіру зі 

скептично налаштованою аудиторією. 

На засіданнях членів IREG у м. Бремен (Німеччина) 2017 року,  

м. Лісабон (Португалія) 2016 року зазначалося, що напрямами удосконалення 

існуючих методик рейтингування у вищій освіті має стати оцінка реального 

внеску ЗВО у розвиток економіки і суспільства, інноваційна діяльність, зв‟язок з 

ринком праці та досягнення світового рівня ЗВО [338]. 

Результат удосконалення методик інтегрального оцінювання ЗВО на 

міжнародному та національному рівнях – розширення переліку індикаторів в 

існуючих рейтингах, коригування їхньої важливості, поява нових спеціалізованих 

рейтингів, які враховують національну та регіональну специфіку діяльності ЗВО, 

а також інтереси окремих груп стейкхолдерів. 

У 2017 році оприлюднено перший Московський міжнародний рейтинг ЗВО 

“Три місії університету” (MosIUR “The Three University Missions”). Розробники 

пов‟язують його принципову новизну з тим, що він оцінює три головні місії 

університету: освітню (важливість 45 %), наукову (важливість 25 %) і взаємодію 

університету з суспільством (важливість 30 %). Рейтинг не передбачає 

опитування щодо оцінки академічної репутації ЗВО, що, на думку розробників, 

дає змогу підвищити об‟єктивність оцінювання. Ініціативу створення нового 

рейтингу підтримали університети Росії, Китаю, Індії, Ірану, Туреччини, Японії. 

До робочої групи з побудови рейтингу увійшли 25 експертів із 12 країн [202], а 

учасниками оцінювання є 200 університетів із 39 країн. 

Ознайомлення з методикою побудови Рейтингу MosIUR “The Three 

University Missions” [160] дає підстави стверджувати, що заявлена укладачами 

третя місія університету – взаємодія з суспільством як об‟єкт оцінювання, не 

зовсім ґрунтовно та об‟єктивно оцінена конкретними індикаторами. Серед цих 

індикаторів немає показників, що характеризують участь ЗВО у вирішенні 
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конкретних суспільних проблем регіону діяльності ЗВО, участь у проектах 

соціальної відповідальності, навчання студентів з обмеженими можливостями 

тощо. 

Британська компанія QS, крім згадуваного вище глобального дослідження – 

міжнародного рейтингу QS World University Rankings, пропонує рейтинги ЗВО за 

освітніми програмами та спеціальностями (The QS World University Rankings by 

Subjec), рівнем працевлаштування і випускників і співпрацею з працедавцями (QS 

Graduate Employability Rankings), рейтинги міст світу для здобуття вищої освіти 

QS Best Student Citie [569]. 

Бізнес-видання “Кіплінгер” (Kiplinger) публікує результати інтегрального 

оцінювання університетів і коледжів США за критеріями якості вищої освіти 

(55 %) та її економічної ефективності (45 %) [572]. У 2017 році методологія 

побудови рейтингу ЗВО передбачала використання трьох груп показників [503], 

які враховували академічну якість вищої освіти, її вартість і фінансову допомогу 

студентам. У процедурі оцінювання використовують такі категорії, як об‟єкти 

вимірювання: 

 конкурентоспроможність ЗВО, яку оцінюють показниками кількості 

прийнятих заяв, відсотком зарахованих з тих, які подали заяви для вступу, а також 

часткою зарахованих з високим конкурсним балом; 

 рівень випуску, який оцінюють за відсотком студентів, які вчасно 

завершили чотирирічну програму підготовки бакалавра відповідно до 

визначеного бюджету; 

 академічна підтримка студентів, що визначається відсотком 

першокурсників, які продовжують навчання, а також кількістю студентів на 

одного викладача ЗВО; 

 вартість навчання і фінансова допомога, яку вимірюють з урахуванням 

різних типів ЗВО (приватні гуманітарні коледжі, приватні університети та 

державні коледжі) за показниками загальної суми витрат на навчання, 

проживання, харчування, а також розміром допомоги для тих студентів, які її 

потребують або ж додатково заохочуються; 
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 заборгованість студентів, яку оцінюють середньою величиною боргу за 

навчання серед студентів, які завершують навчання, а також відсотком тих, які 

беруть позику; 

 заробітна плата випускника ЗВО, яку оцінюють медіанними доходами 

тих випускників, які отримували федеральну фінансову допомогу через десять 

років після вступу до ЗВО. 

Отже, рейтингування у вищій освіті поряд із незалежними експертними 

оцінками якості, процедурами державної акредитації освітніх програм і ЗВО, 

спеціальними проектами, як наприклад, проект Організації економічного 

співробітництва і розвитку OECD‟s AHELO (Assessment of Higher Education 

Learning Outcomes), є особливим інструментом прийняття рішень для різних груп 

стейкхолдерів СВО. Базовими категоріями інституційних процесів, на які 

впливають рейтинги, є: 1) механізми моніторингу рейтингів; 2) оцінка 

інституційного профілю та основних видів діяльності; 3) удосконалення 

інституційних процедур збору даних; 4) інвестиції для зміцнення інституційного 

іміджу. 

Як зазначено у Декларації, прийнятій 2017 року на Міжнародній 

конференції університетських лідерів (Hamburg Transnational University Leaders 

Council), суб‟єктам прийняття рішень в управлінні конкурентоспроможністю СВО 

важливо чітко усвідомлювати місію кожного ЗВО та підтримувати їхню 

різноманітність. Глобальні академічні рейтинги часто шкодять такій 

різноманітності, стимулюючи однорідність підходів до аналізу [551]. Це означає, 

що, по-перше, системи рейтингування мають враховувати різні цілі, типи, 

масштаби СВО і закладів вищої освіти як її базових інститутів, по-друге, 

рейтингові оцінки є важливими для прийняття рішень, якщо їх індикатори 

відображають стратегічні та операційні цілі розвитку конкретних СВО та її 

провайдерів. 

Позиції країни та її ЗВО у міжнародних і регіональних рейтингах є 

важливим індикатором конкурентоспроможності не лише національної системи 

вищої освіти, а й індикатором конкурентних позицій у забезпеченні якості життя 
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населення, економічної та національної безпеки. Як зазначалося у попередніх 

параграфах, саме міжнародні рейтинги СВО країни та її ЗВО не лише визначають 

ефективність державної освітньої політики та менеджменту ЗВО, а й дають змогу 

визначити основні проблеми та стратегічні пріоритети у підвищенні 

конкурентоспроможності. 

У табл. 4.26 подано позиції України та окремих країн світу у Міжнародному 

рейтингу потенціалу національних систем вищої освіти (QS Higher Education 

System Strength Rankings). 

 

Таблиця 4.26  

Україна та окремі країни світу у Міжнародному рейтингу потенціалу 

національних систем вищої освіти у 2016 році 

 

Інтегральна 

оцінка, 

Overall 

Score, балів 

Складові оцінки, балів 

потужність 

системи 

(System 

strength) 

доступність 

якісної 

вищої 

освіти 

(Access) 

позиція 

кращого 

університету 

(Flagship 
institution) 

економічні 

умови 

кращих 

ЗВО 

(Economic 

context) 

Україна 16,6 10 5 12.2 39.3 

США (лідер 

рейтингу) 
100 100 100 100 100 

Польща 20 11.2 25.2 29.8 13.9 

Російська 

Федерація 
59.8 63.5 19 84.4 72.1 

Джерело: складено автором за [511]. 

 

Як свідчать результати оцінювання національних СВО, Україна потрапляє 

до 50 країн світу з найбільш потужною системою вищої освіти. Проте українська 

СВО суттєво поступається за визначеними у рейтингу критеріями країнам-

лідерам – США (100), Великобританії (98,6), Німеччині (93,9), Австралії (89), 

Канаді (85,9), а також найближчим сусідам – Російській Федерації і Польщі. 

Головним чинником прямої дії на позиції у рейтингу України за потенціалом СВО 

є кількість її університетів, які потрапляють у Міжнародний рейтинг QS World 

University Rankings, а факторами непрямої дії – показники-індикатори, за якими 

компанія Quacquarelli Symonds оцінює міжнародний рейтинг національних ЗВО 

(див табл. М1 додатку М). 
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Визначальним критерієм оцінювання глобальної конкурентоспроможності 

національних СВО є позиції її ЗВО у міжнародно визнаних рейтингах 

конкурентоспроможності. З 2014 до 2017 рр. до одного з найбільш авторитетних 

світових рейтингів університетів QS The World University Rankings входило шість 

ЗВО України з загальної кількості 900 ЗВО світу. Їхній перелік наведено у табл. 

4.27. 

Таблиця 4.27  
Університети України у Міжнародному рейтингу QS  

The World University Rankings 

Навчальний 
рік 

ЗВО України, місце в рейтингу 

2014/2015 

– КНУ імені Тараса Шевченка (421-430) 
– ХНУ імені В. Н. Каразіна (481-490) 
– НТУ “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” 

(551-600) 
– Сумський державний університет (651-700) 
– Донецький національний університет імені Василя Стуса (701+) 
– НТУ “Харківська Політехніка”(701+) 
 

2015/2016 

– КНУ імені Тараса Шевченка (421-430) 
– ХНУ імені В. Н. Каразіна (495-500) 
– НТУ “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” 

(601-650) 
– Донецький національний університет (701+) 
– НТУ “Харківський політехнічний інститут” (701+) 
– Сумський державний університет (701+) 
 

2016/2017 

– ХНУ імені В. Н. Каразіна (місце 382) 
– КНУ імені Тараса Шевченка (431-440) 
– НТУ “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” 

(551-600) 
– Донецький національний університет імені Василя Стуса (701+) 
– НТУ “Харківський політехнічний інститут” (701+) 
– Сумський державний університет (701+) 
 

2017/2018 

– ХНУ імені В. Н. Каразіна (місце 401-410) 
– КНУ імені Тараса Шевченка (411-420) 
– НТУ “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” 

(501-550) 
– НТУ “Харківський політехнічний інститут” (701-750) 
– Донецький національний університет імені Василя Стуса (801-

1000) 
– Сумський державний університет (801-1000) 
 

Джерело: cкладено автором за [513]. 
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У табл. 4.28 наведено позиції ЗВО України та її найбільших за потужністю 

національних СВО країн-сусідів у міжнародному рейтингу The Times Higher 

Education World University Rankings 2018. 

 

Таблиця 4.28 

ЗВО України, Польщі та Росії у міжнародному рейтингу 

The Times Higher Education World University Rankings 2018 

ЗВО Польщі  

(перша п’ятірка) 
ЗВО України 

ЗВО Росії 

(перша п’ятірка) 

– Варшавський 

університет (501-600) 

– Ягеллонський 

університет (601-800) 

– Варшавський 

технологічний 

університет (601-800) 

– Гірничо-металургійна 

академія імені 

Станіслава Сташиця 

(601-800) 

– Університет імені 

Адама Міцкевича (801-

1000) 

– КНУ імені Тараса 

Шевченка (801-1000) 

– Львівський 

національний університет 

імені Івана Франка (1001+) 

– НУ “Львівська 

політехніка” (1001+) 

– НТУ “Київський 

політехнічний інститут 

імені Ігоря Сікорського” 

(1001+) 

– ХНУ імені В. Н. 

Каразіна (місце 1001+) 

– Московський державний 

університет імені М. В. 

Ломоносова (194) 

– Московський фізико-

технічний інститут (251-

300) 

– Томський політехнічний 

університет (301-350) 

– Вища Школа економіки 

у Москві (351-400) 

– Казанський федеральний 

університет (401-500) 

Загальна кількість ЗВО країни у рейтингу 

12 5 27 

Середня позиція ЗВО країни у рейтингу 

771 981 728 

Джерело: складено автором за [556]. 

 

В останні десятиріччя перелік перших ста найкращих університетів у 

рейтингах глобальної конкурентоспроможності змінюється значно динамічніше. 

Це пов‟язано з запровадженням амбітних національних проектів у Китаї, 

Португалії, Росії, Сінгапурі, Японії, інших країнах світу [496], які поставили 

стратегічне завдання розширити представництво своїх університетів у рейтингах 

глобальної конкурентоспроможності. Наприклад, у 2013 році в Росії розпочато 

реалізацію Національного проекту 5-100 з підвищення конкурентоспроможності 

російських університетів серед світових науково-освітніх центрів. Мета Проекту 

5-100 – до 2020 року увійти до списку топ-100 кращих університетів світу 

щонайменше з п‟ятьма ЗВО. Для реалізації поставленої мети Міністерство освіти і 

науки РФ відібрало 15 університетів [194; 271]. За висновками російських 
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експертів таке завдання виявилось досить складним для досягнення і одна з 

головних причин – нестача фінансових ресурсів. Кожний з університетів 

російського Проекту 5-100 має сукупний бюджет 118–120 млн дол., тоді як для 

потрапляння у міжнародні рейтинги топ-100, за оцінками експертів, бюджет ЗВО 

має бути у 40 разів більшим [19]. 

За результатами опитування компанії RAEX (Експерт РА) у рамках 

щорічного Міжнародного Форуму ЗВО “Конкурентоспроможність ЗВО і 

глобалізація: виклики, ресурси, досвід” у 2016 році лише 8 % респондентів з 

керівників провідних російських ЗВО вважали, що університети Росії є 

глобальними гравцями. Серед головних чинників, які ускладнюють досягнення 

такої мети, керівники ЗВО називають недостатній рівень академічної свободи і 

сильну залежність від бюрократичного апарату держави (30 % респондентів), 

мовний бар‟єр співробітників і студентів (20 %), а також недостатнє державне 

фінансування (20 %). Практичну цінність російського Проекту “5-100” керівники 

провідних університетів Росії пов‟язують з “розкруткою” бренду ЗВО і 

просуванням його в інформаційному просторі (40 %) [260]. 

Незважаючи на низку зазначених вище проблем, завдяки програмі 

підвищення конкурентоспроможності вищої освіти, присутність ЗВО Росії у 

рейтингу The Times Higher Education World University Rankings у списках за 2014 

та 2018 роки зросла з одного (Московський державний університет імені 

М. В. Ломоносова) до двадцяти семи [556]. 

Лідерами у рейтингу Webometrics (Ranking Web of Universities or 

Webometrics), який аналізує усі ЗВО світу за наявними офіційними веб-

сторінками в Інтернеті і додатково враховує наукову та освітню активність в 

інформаційному просторі (див табл. М1 додатку М), серед ЗВО України у 2017 

році були такі [521]: Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

(1214-е місце у світовому рейтингу), НТУ “Київський політехнічний 

інститут” (1593), Сумський державний університет (1995), Харківський 

національний університет імені В. Н. Каразіна (2092) і Львівський національний 

університет імені Івана Франка (2389). 

https://raexpert.ru/researches/vuz/opros2016
https://raexpert.ru/researches/vuz/opros2016
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До міжнародної наукометричної бази даних SciVerse Scopus у квітні 2017 

року увійшло 136 із 287 українських університетів, академій, інститутів, що на 9 

ЗВО більше за показник минулого року. У рейтинговій таблиці ЗВО України 

ранжовані за індексом Гірша – показником, який враховує кількість наукових 

публікацій та їх цитування. Згідно з даними моніторингу 2017 року, до п‟ятірки 

ЗВО з найвищим індексом Гірша серед вітчизняних ЗВО увійшли Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка (79), Харківський національний 

університет імені В. Н. Каразіна (60), Чернівецький національний університет 

імені Василя Федьковича (51), Львівський національний університет імені Івана 

Франка (50) і Одеський національний університет імені І. І. Мечникова (50) [264-

265]. 

Українські ЗВО не представлені у світових рейтингах The World Reputation 

Rankings, Академічному рейтингу університетів Шанхайського університету 

(ARWU – Academic Ranking of World Universities). Головні причини такої 

відсутності – високі вимоги організаторів ранжування до статусу науково-

педагогічних працівників і випускників (наявність серед них лауреатів 

Нобелівської або Філдівської премій), рівня цитування публікацій науковців ЗВО 

у міжнародно визнаних наукових виданнях. 

Аналізуючи процес становлення національної СВО в Україні у контексті 

розвитку глобальної економіки знань і конкуренції за інтелектуальні ресурси, 

А. Олексієнко формулює висновок, що проект формування в Україні 

дослідницьких університетів світового класу складно назвати успішним. 

Відсутність українських ЗВО у першій сотні світових рейтингів університетів 

дослідник пояснює слабким рівнем синергетичного ефекту у трьох 

взаємопов‟язаних процесах: 1) формуванні інститутів національної держави; 

2) модернізації економіки; 3) підвищенні якості вищої освіти. Чинниками 

додаткового негативного впливу А. Олексієнко називає корупцію, низький рівень 

продуктивності, збереження так званої заводської моделі („factory-model‟) вищої 

освіти в Україні, проблеми економічного зростання і політичної стабільності в 

країні [496]. 
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Загалом погоджуючись з висновками згаданого вище дослідника щодо 

визначальних чинників глобальної конкурентоспроможності університетів, все ж 

вважаємо за доцільне звернути увагу на потенціал академічної науки в Україні і 

державну політику щодо його збереження. У секторі академічної науки в Україні, 

на відміну від багатьох інших країн світу, у тому числі лідерів у рейтингах 

глобальної конкурентоспроможності ЗВО, продовжує зосереджуватися 

величезний ресурсний потенціал для наукових досліджень та інноваційної 

діяльності (див. табл. 3.4 пп. 3.3). Активна реалізація цього потенціалу у 

співробітництві із дослідницьким сектором вищої освіти може стати одним із 

напрямів підвищення глобальної конкурентоспроможності українських 

університетів. 

Запровадження принципів прозорого управління та публічної звітності, 

стратегічне планування і посилення зв‟язків зі стейкхолдерами залишаються 

пріоритетними інструментами управління конкурентоспроможністю 

національних ЗВО. 

 

 

 

Висновки до розділу 4 

 

У розділі висвітлено актуальні проблеми управління СВО України в умовах 

інтеграції в глобальний освітній простір, запропоновано методичний 

інструментарій моніторингу процесів інтернаціоналізації в управлінні 

конкурентоспроможністю СВО, виявлено сильні і слабкі сторони, можливості і 

загрози для СВО України, пов‟язані з процесами розвитку транскордонної освіти, 

змодельовано процеси міжнародної освітньої мобільності з урахуванням 

соціокультурних та економічних показників розвитку країни й академічної 

репутації її університетів у світі. 

Встановлено, що інтернаціоналізація вищої освіти як цілеспрямований 

процес інтеграції міжнародних, міжкультурних і глобальних вимірів у цілі, 
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функції та діяльність провайдерів СВО є об‟єктивним процесом, який 

характерний для більшості національних освітніх систем, обумовлений 

геополітичними чинниками, асиметрією соціально-економічного розвитку країн, 

цінностями свободи вибору та академічної свободи. У глобальному освітньому 

просторі інтернаціоналізація змісту освіти і різні форми мобільності стають 

необхідними умовами забезпечення конкурентоспроможності СВО, її ЗВО як 

головних провайдерів та індивідуальних учасників. 

Сформульовано висновок, що технологічною основою управління, 

регулятором процесів інтернаціоналізації СВО країни є відповідне інституційне 

середовище – сукупність цінностей, норм, організацій, а також інших інститутів 

(угод про міжнародне співробітництво, програм інтернаціоналізації, міжнародних 

рейтингів), які регламентують, сприяють або обмежують функціонування і 

розвиток цих процесів. Їх ефективність виявляється у реалізації комплексу 

соціокультурних, академічних, економічних і політичних завдань, постановка 

яких потребує розробки на національному й інституційному рівнях відповідних 

стратегій і програм інтернаціоналізації.  

Виявлено, що в країнах з високим рейтингом КС освітніх систем 

довгострокові національні програми інтернаціоналізації є основою відповідного 

інституційного середовища і 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 транскордонний характер територій, асиметрія показників 

соціально-економічного розвитку країн і регіонів світу визначає напрями процесів 

освітньої мобільності та зумовлює їх підвищену інтенсивність. З огляду на таку 

закономірність, а також визначені в законодавстві України з питань вищої освіти 

принципи державної політики щодо міжнародної інтеграції, забезпечення захисту 

національних інтересів, актуальним завданням для країни є розроблення 

державної стратегії інтернаціоналізації вищої освіти.  
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Обґрунтовано, що для України важливим є забезпечення 

інтернаціонального характеру вищої освіти не лише через зовнішню академічну 

мобільність, а й внутрішню інтернаціоналізацію, зокрема, використання досвіду 

Польщі у розробленні на національному (держава), місцевому (місто) та 

інституційному (ЗВО) рівнях відповідних програм інтернаціоналізації, залучення 

до їх виконання професійних і громадських організацій, інших зацікавлених 

сторін. У визначенні стратегічних завдань інтернаціоналізації важливо звернути 

увагу на реалізацію цілей, які пов‟язані з інтернаціоналізацією змісту освітніх 

програм, кількості освітніх і наукових продуктів, розроблених у співпраці з 

іноземними партнерами, а також освітніх програм для іноземних студентів. 

Розробка та реалізація стратегій інтернаціоналізації СВО потребує 

відповідних систем моніторингу. У роботі запропоновано логіко-структурну 

схему і методичний інструментарій системи моніторингу інтернаціоналізації 

вищої освіти України в управлінні її конкурентоспроможністю. Для реалізації 

запропонованої схеми моніторингу запропоновано включити у програми 

державних статистичних обстежень ЗВО України показники, які характеризують 

обсяги внутрішньої і міжнародної академічної мобільності студентів, викладачів і 

дослідників, результати міжнародної співпраці ЗВО у науково-дослідній сфері, 

джерела й обсяги фінансування відповідних видів діяльності. 

Виявлено, що у геополітичному просторі Україні випала особлива місія – 

бути країною, де відбувається не лише соціокультурне “змішування” 

цивілізаційних цінностей Сходу та Заходу, а й відкриті військові дії та пов‟язані з 

ними соціально-економічні кризи. З часу відновлення незалежності в СВО 

України відбулася низка структурних змін на шляху до інтеграції в глобальний 

освітній і науковий простір. Членство України в міжнародних академічних 

організаціях, підписання документів про участь у процесах, які відбуваються в 

Європейському освітньому та науковому просторах (угоди про участь у 

Болонському процесі, програмах Темпус, Еразмус+, EUREKA, Горизонт 2020), 

Угода про асоціацію між ЄС та Україною стали потужним інституційним 

поштовхом для активізації процесів академічної мобільності в Україні.  

http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=246581344&cat_id=223223535
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Встановлено, що у глобальному просторі вищої освіти Україна потрапляє до 

20 країн-лідерів за кількістю іноземних студентів. Водночас з 2015 року в Україні 

зростають обсяги негативного сальдо освітньої мобільності молоді. Головними 

імпортерами освітніх послуг виступають Польща, Російська Федерація і 

Німеччина Поряд з очевидними можливостями освітньої мобільності 

(розширення досвіду міжкультурних комунікацій, зростання соціального 

капіталу, конкурентоспроможності на глобальному ринку праці, доходів від 

експорту освітніх послуг), основні загрози цих процесів для України  пов‟язані з 

втратою людського та інтелектуального потенціалу студентів, викладачів і 

дослідників у зв‟язку з їх подальшою трудовою міграцією. 

За результатами кореляційно-регресійного аналізу процесів міжнародної 

мобільності студентів у європейських та інших країнах світу побудовано 

багатофакторну  модель, яка доводить, що 70% варіації міжнародної вхідної 

мобільності студентів в країні пов‟язані з впливом трьох чинників – міжнародної 

репутації її університетів, туристичної привабливості та економічного потенціалу. 

На основі побудованої моделі доведено, що найбільш суттєвим чинником 

привабливості країни у глобальному освітньому просторі є представництво її 

університетів у міжнародних рейтингах конкурентоспроможності.  

У розробці стратегії та політики підвищення  конкурентоспроможностіі 

СВО важливим є використання міжнародних і національних рейтингів, зокрема, в 

аналізі ЗВО та якості освітніх програм, оцінка ефективності фінансування вищої 

освіти, розподіл бюджетних та інших фінансових ресурсів, підготовці програм 

підтримки кращих ЗВО та підвищення конкурентоспроможності регіональних і 

національних СВО. Зважаючи на існуючу організацію управління СВО України та 

потреби об‟єктивного оцінювання інституційної конкурентоспроможності її ЗВО 

підтримуємо пропозицію Національної академії педагогічних наук закріпити за 

НАЗЯВО функцію адміністрування національного рейтингу ЗВО України. 

Водночас функції формування аналітичної інформації про 

конкурентоспроможність ЗВО України за комплексом індикаторів  доцільно, на 

нашу думку, закріпити за ДНУ «Інститут освітньої аналітики». 
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Виявлено що у міжнародному рейтингу потенціалу національних СВО 

Україна потрапляє до 50 країн світу з найбільш потужною системою вищої освіти. 

Проте українська СВО суттєво поступається країнам-лідерам – США, 

Великобританії, Німеччині, а також найближчим сусідам – Російській Федерації і 

Польщі за позиціями національних університетів у світових рейтингах ЗВО. 

Серед слабких сторін ЗВО України  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 роботі сформульовано висновок, що для підвищення 

конкурентоспроможності СВО України важливим є удосконалення механізму 

використання інтелектуального та економічного потенціалу академічної науки, 

зокрема, шляхом створення  вертикально інтегрованих науково-освітніх 

консорціумів з установами НАН України. Реалізація потенціалу академічної 

науки у співробітництві з дослідницьким сектором вищої освіти та бізнесу може 

стати одним із напрямів підвищення глобальної конкурентоспроможності СВО 

України.  

Основні положення і результати дослідження, сформульовані у четвертому 

роздiлi дисертації, опублiковaно у нaукових прaцях aвторa [48; 51; 54; 56; 58; 60; 

442; 444; 526]. 
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РОЗДІЛ 5. РОЗВИТОК СИСТЕМ МОНІТОРИНГУ 

І ПРОГНОЗУВАННЯ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ 

 

5.1. Удосконалення механізму державного замовлення на підготовку 

фахівців в управлінні конкурентоспроможністю вищої освіти  України 

 

З точки зору функціонального підходу систему управління 

конкурентоспроможністю вищої освіти можна розглядати як комплекс 

функціональних підсистем, кожна з яких покликана забезпечити ефективну 

реалізацію певного виду функцій управління, а саме, прогнозування і 

перспективного планування, обліку, контролю, аналізу та регулювання основних 

процесів у вищій освіті. Інший підхід до побудови системи управління розглядає 

функціональні сфери діяльності у вищій освіті як об‟єкти управління 

конкурентоспроможністю. До таких функціональних сфер відносимо головні види 

діяльності в СВО – освітню, наукову, соціальну (послуги громадськості), а також 

забезпечуючі: маркетингову, кадрову, фінансово-економічну. Очевидно, що 

охарактеризовані вище підсистеми, незважаючи на їхню відносну самостійність, є 

тісно пов‟язані між собою і цей взаємозв‟язок виявляється у процесах формування 

стратегії управління конкурентоспроможністю у вищій освіті, державної політики 

у її реалізації, державному замовленні  як одному з інструментів її реалізації. 

У даному контексті погоджуємося з думкою освітнього аналітика  

Ю. Федорченка про те, що серед головних напрямів державної політики, як сфери 

діяльності на стику політичної та управлінської, має виступати формування 

нормативно-правової бази, інформаційно-аналітична робота та розподіл 

бюджетного фінансування за результатами моніторингу якості вищої освіти [346].  

Розподіл базового бюджетного фінансування розвитку вищої освіти в 

Україні відбувається на основі механізму формування, розміщення і реалізації 

державного замовлення на підготовку фахівців, наукових і науково-педагогічних 

працівників.  
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Незважаючи на заявлені у проекті Стратегії реформування вищої освіти 

України наміри про «перехід від системи державного замовлення до сучасних 

методів державного фінансування вищої освіти і науки», все ж вважаємо, що саме 

процедура формування державного замовлення виступає одним із головних 

інструментів реалізації державної політики у сфері вищої освіти через визначення 

перспективних потреб економіки та суспільства у фахівцях з вищою освітою, 

фінансування їх підготовки з урахуванням загальнонаціональних і регіональних 

інтересів розвитку. Водночас погоджуємося, що механізм державного замовлення 

потребує удосконалення на всіх його етапах:  

1) формування державного замовлення, через удосконалення методик 

визначення перспективних потреб економіки та суспільства у фахівцях з вищою 

освітою; 

2) розміщення державного замовлення на основі об‟єктивної та прозорої 

оцінки якості освітніх продуктів ЗВО, справедливої конкуренції, а також цілей 

сталого розвитку міст і регіонів країни, збереження їх інтелектуального 

потенціалу; 

3) реалізації державного замовлення на засадах підвищення якості, 

соціальної відповідальності та економічної ефективності СВО різних рівнів. 

Існування індивідуальних та інституційних учасників прийняття 

управлінських рішень у сфері вищої освіти обумовлює необхідність визначення 

збалансованої структури та обсягу підготовки фахівців з урахуванням: 

 індивідуальних інтересів потенційних здобувачів вищої освіти, їх 

здібностей і можливостей доступу до якісної вищої освіти;  

 інтересів національної безпеки і реалізації стратегічних пріоритетів на 

рівні держави, її регіонів і територіальних громад;  

 інституційних соціально-економічних інтересів і потреб роботодавців у 

кваліфікованих фахівцях.  

Зважаючи на складність задач збалансування інтересів різних груп 

стейкхолдерів у визначенні обсягів і структури підготовки фахівців з вищою 

освітою, важливим є теоретичне усвідомлення та практична реалізація 
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державного замовлення як засобу державного регулювання системи вищої освіти 

через відповідний інституційний механізм. На рис.5.1 представлено основні 

складові механізму формування державного замовлення на підготовку фахівців з 

вищою освітою, наукових і науково-педагогічних кадрів в Україні.  

 

Нормативно-правова база 

Організаційні структури  Фінансове забезпечення 

Інформаційно-аналітична 

підтримка 

Державне 

замовлення на 

підготовку 

фахівців 

 

 

Рис. 5.1. Основні складові механізму формування і розміщення  

державного замовлення на підготовку фахівців  

Джерело: авторська розробка. 

 

Нормативно-правову базу державного регулювання процесів задоволення 

потреб економіки та суспільства у фахівцях формують такі основні документи: 

 Закон України «Про формування та розміщення державного замовлення 

на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, 

підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів» [249]; 

 Порядок формування державного замовлення на підготовку фахівців, 

затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 15.042013 року № 306 

[249]; 

 Методика формування середньострокового прогнозу потреби у фахівцях 

та робітничих кадрах на ринку праці [155]; 

 Методичні рекомендації щодо формування регіонального замовлення на 

підготовку фахівців та робітничих кадрів [158]. 
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Передача фінансування закладів професійно-технічної освіти з 

центрального на місцеві бюджети активізувала наукову та практичну діяльність у 

визначенні регіонального замовлення на підготовку кадрів не лише робітничих 

професій, але й фахівців з вищою освітою.  

В удосконаленні нормативної бази державного замовлення на підготовку 

фахівців важливим є розмежування понять державного та регіонального 

замовлення, визначення відповідних категорій замовників. У зв‟язку з цим 

актуальною вважаємо Постанову Кабінету міністрів України про першочергове 

зарахування за кошти бюджету до ЗВО медичного і педагогічного профілів тих 

абітурієнтів, які укладуть угоду про відпрацювання у сільській місцевості. 

Прогнозовану потребу у фахівцях-медиках і педагогах у регіонах визначатимуть 

виконавчі органи місцевого самоврядування [77]. 

Головними інституціями, які відповідальні за формування державного 

замовлення на підготовку фахівців, є центральні органи виконавчої влади в 

Україні, що забезпечують реалізацію державної політики у сфері вищої освіти та 

у сфері державного замовлення, а саме, Кабінет Міністрів України, Міністерство 

освіти і науки та Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. 

Зазначені органи влади у межах своїх компетенцій ухвалюють рішення про 

обсяги і струкутру державного замовлення з урахуванням середньострокового 

прогнозу потреби у фахівцях з вищою освітою на ринку праці, обсягів видатків 

Державного бюджету України на вказані цілі, пропозицій державних замовників 

(міністерств і відомств, Національної академії наук України, галузевих  

національних академій наук, обласних, Київської міської держадміністрації) на 

підготовку фахівців. Таким чином організаційне забезпечення механізму 

формування державного замовлення на підготовку фахівців представлене 

Кабінетом міністрів України, Міністерством освіти і науки України, 

Міністерством економічного розвитку і торгівлі, іншими державними 

замовниками, а також місцевими органами виконавчої влади, спільними 

представницькими органами працедавців, профспілок і профспілкових об‟єднань 

на національному рівні.  
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Основним фінансовим ресурсом, що забезпечує  виконання державного 

замовлення на підготовку фахівців, є кошти Державного бюджету. Їх розподіл 

визначено за напрямами державного замовлення, кодами програмної класифікації 

видатків державного бюджету, державними замовниками, а також галузями знань 

і спеціальностями вищої освіти. Базовими документами, які визначають порядок 

фінансування видатків на виконання державного замовлення, є Бюджетний кодекс 

України та закон про Державний бюджет України. Відкритим залишається 

питання про механізм фінансування державного та регіонального замовлення на 

підготовку фахівців з вищою освітою за рахунок регіонального замовлення і 

коштів місцевих бюджетів. Домінування поточних витрат на підготовку фахівців 

з вищою освітою у вартості державного замовлення при збереженні його статусу 

як головного джерела фінансування вищої освіти практично унеможливлює 

модернізацію матеріально-технічної бази ЗВО. 

Інформаційно-аналітична підтримка формування державного замовлення на 

підготовку фахівців з вищою освітою забезпечується, насамперед, 

середньостроковим прогнозом потреби у фахівцях і робітничих кадрах на ринку 

праці (далі – Середньостроковий прогноз), який складають на підставі даних 

Державної служби статистики про економічну активність населення, валову 

додану вартість і продуктивність праці за видами економічної діяльності, а також 

відомостей державних замовників на підготовку фахівців, спільних 

представницьких органів профспілок і працедавців України. Середньостроковий 

прогноз є основою для визначення фактичних і прогнозних обсягів державного 

замовлення на підготовку фахівців з вищої освітою, а також інших категорій 

працівників [250]. 

Відповідно до зазначених вище документів Міністерством економічного 

розвитку і торгівлі розроблено Середньостроковий прогноз потреби у фахівцях і 

робітничих кадрах на період 2017-2020 років. Згідно з прогнозними оцінками 

Мінекономрозвитку України потреба у фахівцях і робітничих кадрах на ринку 

праці України за період 2017 до 2020 року  зросте з 259,7 тис. осіб до 337,07 тис. 

осіб [362] (рис. 5.2). 
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Рис. 5.2. Оцінка додаткової потреби у фахівцях і робітничих кадрах 

на ринку праці України у 2017-2020 роках 
Джерело: побудовано автором за [362]. 

 

Майже протилежну закономірність спостерігаємо у розподілі прийому до 

ЗВО та ЗПТО України за останні п‟ять років. Так, наприклад, у структурі 

прийнятих у 2014 році до закладів вищої і професійної освіти усіх типів на 

здобувачів вищої освіти припадає 67,0%, тоді як за прогнозними оцінками 

Мінекономрозвитку України у 2018-2020 роках частка працівників з вищою 

освітою у структурі попиту на ринку праці України не досягатиме 40%. 

Важливо зауважити, що в обсягах державного замовлення на підготовку 

фахівців з вищою освітою значною мірою враховано прогнозні оцінки попиту на 

ринку праці. Про це свідчить частка фінансування прийому студентів за рахунок 

бюджетів усіх рівнів до ЗВО України, яка протягом 2012-2016 років не 

перевищувала 37%  від загального прийому учнів і студентів до ЗВО і  ЗПТО 

України (рис. 5.3). 

Існуючі дисбаланси у розвитку системи освіти і ринку праці в Україні 

обумовлені комплексом чинників. Серед головних – суттєві розбіжності у 

престижності серед молоді робітничих професій і професій осіб з вищою освітою, 

проблеми якості матеріально-технічної бази, кадрового забезпечення закладів 

професійно-технічної освіти, високий рівень обсягів трудової міграції осіб, які 

працювали на робітничих професіях в Україні, у тому числі з вищою освітою. 
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Рис. 5.3. Розподіл прийому до закладів вищої і професійно-технічної освіти  

в Україні у 2012-2016 роках   
Джерело: побудовано автором за [206; 251]. 

 

За даними Державної служби зайнятості про працевлаштування громадян 

України за кордоном суб'єктами господарювання, які мають ліцензію з 

посередництва у працевлаштуванні за кордоном, 48%  трудових мігрантів у 2017 

році мали повну вищу освіту, 37%  професійно-технічну освіту. На посадах, що 

потребують базової чи повної вищої освіти працювало 29,5% трудових мігрантів з 

України, за найпростішими професіями – 35,6%. У віковій структурі трудових 

мігрантів частка осіб віком 18-24 роки становила 15 %, до 45 років – 75% [97].   

Дисбаланси попиту і пропозиції на ринку праці посилюють явище надмірної 

кваліфікації, коли випускники ЗВО працюють за професіями, що не потребують 

вищої освіти, отримують статус безробітного. За даними Державної служби 

зайнятості України у січні 2018 року серед випускників, які отримували послуги з 

питань зайнятості і безробіття,  4,3 тис. осіб або 81,1 % здобули вищу освіту,  1,0 

тис. осіб або 18,9 % отримали робітничу професію. Серед випускників ЗВО, які 

зверталися у Державну службу зайнятості, 34% здобули вищу освіту у галузі 

соціальних наук, бізнесу і права, 24% - у галузях інженерії, гуманітарних наук і 
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мистецтва (12% і 12%  відповідно), 20 %  у галузях охорони здоров‟я та освіти 

(10% і 10% відповідно) [175].   

Актуальною залишається проблема дисбалансів структурі попиту і 

пропозиції на фахівців за професійно-кваліфікаційною ознакою. Це обумовлює 

важливість розвитку сучасних форм профорієнтації, насамперед, серед учнівської 

молоді, використання можливостей Профорієнтаційної платформи Державної 

служби зайнятості, яка дозволяє в он-лайн режимі пройти тестування на оцінку 

власних навиків, вибрати професію та майбутній напрям професійного навчання 

[227], а також удосконалення інформаційних функцій Платформи через 

розміщення на її базі аналітики ринку праці, прогнозних оцінок попиту на 

фахівців за професіями та спеціальностями вищої освіти, відомостей  про 

прогнозні оцінки обсягів державного замовлення на підготовку фахівців. 

В організаційній складовій механізму державного замовлення на підготовку 

фахівців, необґрунтовано високою, на нашу думку, є кількість міністерств і 

відомств України, через які здійснюють бюджетне фінансування вищої освіти. 

Очевидно, що наявність, крім Міністерства освіти і науки України, ще тридцяти 

державних замовників значно ускладнює не лише процедуру прогнозування та 

перспективного планування потреби в кадрах, але й фінансового контролю за 

ефективністю використання бюджетних коштів на розвиток вищої освіти [216]. 

У звіті про результати аудиту ефективності використання бюджетних 

коштів, передбачених на виконання  державного замовлення на підготовку 

фахівців, Рахункова палата України формулює висновок, що «визначений 

Міністерством економічного розвитку та Міністерством охорони здоров‟я обсяг 

державного замовлення не враховує середньострокового прогнозу потреби у 

фахівцях на ринку праці та реальних потреб держави в таких спеціалістах. Так, 

згідно з показниками середньострокового прогнозу потреба в працівниках 

охорони здоров‟я у 2019 році становитиме 18,6 тис. осіб. Проте затверджений 

Кабінетом Міністрів України у 2015–2016 роках обсяг державного замовлення на 

підготовку фахівців за напрямом «медицина, фармація» стало низький: у 2015 

році – 5 604 особи, у 2016 році – 6 245 осіб» [101, с. 37-38]. 
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Ускладненою є процедура аналізу ефективності процедур формування 

державного замовлення та використання бюджетних коштів на його реалізацію. 

Існуючими методологічними положеннями з організації державного 

статистичного спостереження «Виконання державного замовлення» передбачено, 

що Державна служба статистики передає результати такого обстеження у розрізі 

державних замовників і напрямів підготовки Міністерству економічного розвитку 

і торгівлі [163]. Водночас зведені дані про виконання державного замовлення, як 

на рівні країни, так і за галузями знань і спеціальностями вищої освіти, відсутні у 

відкритих джерелах інформації. Не передбачено також опрацювання документів 

статистичної звітності про виконання державного замовлення на підготовку 

фахівців у регіональному розрізі.  

Актуальним залишається завдання удосконалення внутрішнього контролю 

виконання державного замовлення на рівні ЗВО та системи вищої освіти України 

загалом в частині виконання паспорта бюджетної програми 2201160 «Підготовка 

кадрів ВНЗ I-IV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики», на 

що звертають увагу в [332 ] 

Таким чином механізм формування, розміщення та реалізації державного 

замовлення на підготовку фахівців в Україні потребує удосконалення усіх його 

складових: нормативно-правової бази, організаційного та фінансового 

забезпечення, інформаційно-аналітичної підтримки. 

В удосконаленні нормативно-правової бази формування, розміщення та 

реалізації державного замовлення на підготовку фахівців важливими є, на нашу 

думку, такі заходи:  

1) У Законі України «Про формування та розміщення державного 

замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та 

робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів» 

розмежувати і чітко визначити поняття державного і регіонального замовлення, 

враховуючи рівні освіти, категорії  державних і  регіональних замовників; 
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2) передбачити можливість розміщення державного та регіонального 

замовлення на підготовку фахівців на конкурсних засадах у закладах вищої освіти 

недержавної форми власності; 

3) закріпити за закладами вищої освіти право здійснювати розподіл 

отриманих коштів державного замовлення з урахуванням потреб підвищення 

кваліфікації науково-педагогічних працівників, стажування в інших регіонах 

України та за кордоном. 

В удосконаленні організаційного забезпечення формування державного 

замовлення на підготовку фахівців вважаємо за доцільне:  

1) оптимізувати перелік державних замовників підготовки фахівців через 

механізм контролю ефективності використання фінансових ресурсів, які 

розподіляються через державних замовників як розпорядників бюджетних коштів 

на підготовку фахівців; 

2) визначити повноваження місцевих органів виконавчої влади, а також 

перелік інших регіональних замовників у формуванні обсягів і структури 

підготовки фахівців у регіоні. 

В удосконаленні фінансового забезпечення реалізації державного 

замовлення на підготовку фахівців важливо таке:  

1) чітко визначити джерела фінансування державного і регіонального 

замовлення на підготовку  фахівців, механізм їх розподілу та контролю за 

використанням відповідних бюджетних коштів;  

2) визначити перелік джерел бюджетного фінансування підготовки 

фахівців з урахуванням можливостей виконання державного замовлення за 

рахунок коштів місцевих бюджетів; 

3) передбачити можливість фінансування державного та регіонального 

замовлення підготовки фахівців за рахунок недержавних коштів. 

У частині удосконалення інформаційно-аналітичної підтримки формування 

і реалізації державного замовлення на підготовку фахівців вважаємо за необхідне:  

1) розробити методику формування прогнозу регіональної потреби у 

фахівцях на основі існуючої Методики формування середньострокового прогнозу 
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потреби у фахівцях на ринку праці, яку реалізує Міністерство економічного 

розвитку і торгівлі, а також регіональних демографічних прогнозів, 

середньострокових прогнозів попиту на фахівців на регіональному ринку праці, 

стратегій і програм економічного і соціального розвитку регіону, галузевих 

програм розвитку; 

2) запровадити моніторинг виконання державного замовлення на 

підготовку фахівців у розрізі  державних замовників, регіонів, галузей знань і 

спеціальностей та рівнів підготовки на основі існуючого державного 

статистичного спостереження за формою № 1-держзамовлення (квартальна) «Звіт 

про виконання державного замовлення»,  

3) передбачити публічний характер результатів моніторингу виконання 

державного замовлення на підготовку фахівців в існуючих статистичних 

публікаціях з питань освіти, інших відкритих джерелах інформації; 

4) для підвищення ефективності реалізації державного та регіонального 

замовлення в частині збалансування розвитку систем освіти і ринку праці 

розширити інформаційну базу Профорієнтаційної он-лайн платформи Державної 

служби зайнятості через розміщення на її базі аналітики ринку праці, прогнозних 

оцінок попиту на фахівців за професіями та спеціальностями вищої освіти, 

відомостей  про прогнозні оцінки обсягів державного і регіонального замовлення 

на підготовку фахівців. 

Загалом вважаємо, що обсяг і структура державного замовлення на 

підготовку фахівців має відображати перспективну потребу економіки і 

суспільства за такими трьома пріоритетами (рис. 5.4): 

1. Інтереси національної безпекита 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 країни 

та її регіонів. 
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Державні замовники:  Рада національної безпеки і оборони України, 

Міністерство оборони України, Служба безпеки України, 

Міністерство внутрішніх справ України, Міністерство закордонних 

справ України. 

Пріоритет 1. Інтереси національної безпеки 

і оборони країни  

Пріоритет 2. Стратегічні пріоритети розвитку економіки та 

суспільства в неринковому секторі  

(охорона здоров‟я, освіта, наука)  

Державні замовники: Міністерство охорони здоров‟я України, 

Міністерство освіти і науки України, Національна академія наук 

України. 

Пріоритет 3. Перспективні потреби у фахівцях ринкового 

сектору економіки країни та її реіонів 

Державні замовники:  Міністерство економічного розвитку і торгівлі 

України, представницькі органи працедавців, профспілок і 

профспілкових об‟єднань на національному рівні, місцеві органи 

виконавчої влади в регіонах України.   

  
 

Рис. 5.4. Пріоритети механізму формування державного і регіонального 

замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою, наукових і науково-

педагогічних кадрів в Україні 
Джерело: авторська розробка. 

 

Запропонована система пріоритетів у формуванні державного і 

регіонального замовлення на підготовку фахівців і наукових кадрів, дасть змогу, 

на нашу думку підвищити ефективність використання бюджетних ресурсів усіх 

рівнів на підготовку  фахівців з урахуванням пріоритетності державних та 

регіональних функцій управління, оптимізувати перелік державних замовників, а 

також підвищити відповідальність місцевих органів виконавчої влади за розвиток 

системи освіти усіх рівнів у регіоні.   
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5.2. Інституційний підхід у прогнозуванні потреб економіки та суспільства  

у фахівцях з вищої освітою 

 

Розробка та реалізація стратегій розвитку вищої освіти вимагає постановки 

та вирішення комплексу управлінських задач, пов‟язаних прогнозуванням попиту 

різних категорій споживачів освітніх продуктів. Інституційний підхід до 

вирішення таких задач передбачає класифікацію освітніх продуктів, типологію їх 

споживачів/стейкхолдерів, а на основі цього – вибір методів аналізу та 

прогнозування відповідних потреб.  

У сукупності задач прогнозування за рівнем затребуваності зі сторони 

суб‟єктів  стратегічного управління конкурентоспроможністю у вищій освіті 

актуальними є задачі прогнозних оцінок попиту на освітні продукти двох 

основних груп стейхолдерів. Мова йде, з однієї сторони, про випускників середніх 

загальноосвітніх закладів, які приймають рішення про вибір подальшої траєкторії 

навчання, освітньої спеціальності та ЗВО, а з іншої сторони –  роботодавців, які 

формують попит на випускників ЗВО та оцінюють їх конкурентоспроможність на 

ринку праці. Саме прогнозні оцінки попиту на вищу освіту зі сторони цих груп 

стейкхолдерів є «вихідною точкою», яка має визначати зміст та специфіку 

маркетингової, інноваційної та інших функціональних стратегій розвитку усіх 

суб‟єктів, які формують пропозицію на продукти вищої освіти в Україні. 

Удосконалення методів і моделей прогнозування в управлінні вищою 

освітою є особливо актуальним завданням на регіональному рівні, оскільки 

науково обґрунтована оцінка перспективних потреб у фахівцях, їх урахування у 

державному та регіональному замовленні на підготовку фахівців сприяє 

зменшенню дисбалансів на ринку праці, ефективнішому використанню коштів 

центрального і місцевих бюджетів на вищу освіту. 

Огляд наукових публікацій з окресленої проблематики дає підстави дійти 

висновку, що у вітчизняній та зарубіжній науці за останні роки проведено чимало 

досліджень з проблем методології та методики прогнозування в галузі вищої 

освіти. Здійснено класифікацію методів прогнозування попиту та пропозиції на 
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ринку освітніх послуг з урахуванням періоду прогнозування [120; 213], 

асортименту освітніх продуктів, необхідності збалансування прогнозних обсягів і 

структури підготовки фахівців з перспективними потребами ринку праці [157; 

304].  

Заслуговують особливої уваги, на нашу думку, методи прогнозування 

вступу у ЗВО на основі побудови паралельних рядів показників народжуваності 

та здобуття середньої освіти, висвітлені  Гуртовим В. А. та Яковлевою А.А. у [68], 

систематизовані Гончаренко М. Ф. у [42] моделі прогнозування потреби в 

фахівцях з урахуванням рівня насиченості в них ринку праці, а також моделі 

прогнозування загального попиту на освітні продукти шляхом його декомпозиції 

на три основні складові – попит абітурієнтів, роботодавців і держави. 

Незважаючи на чималу кількість наукових публікацій з питань 

прогнозування у вищій освіті, більшість із них має теоретико-методологічний 

характер і не супроводжується апробацією запропонованих методик у вирішенні 

прикладних задач прогнозування в Україні. 

Зважаючи на різних учасників ринку освітніх послуг, специфіку об‟єкту 

дослідження, методологія прогнозування у вищій освіті має  базуватися на таких 

основних принципах і підходах: 

1) інституційний підхід: орієнтація на різні групи стейкхолдерів СВО, а 

саме, а) попит на вищу освіту зі сторони випускників шкіл, дорослого населення; 

б) ринкову потребу у фахівцях роботодавців – суб‟єктів підприємництва; в) 

неринкову потребу, яку визначають органи державного і регіонального 

управління на основі стратегій і програм розвитку; 

2) комплексний підхід: урахування одночасного впливу соціально-

демографічних, політичних, економічних і технологічних чинників, які 

визначають перспективну потребу у фахівцях з вищою освітою; 

3) принцип комплементарності: поєднання формалізованих методів 

прогнозування, які базуються на об‟єктивних статистичних показниках динаміки 

народжуваності, вступу до ЗВО, і неформалізованих – експертних методів, 

результатом застосування яких є суб‟єктивна оцінка роботодавцями 

перспективних кадрових потреб. 
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У даному параграфі на основі інституційного підходу реалізовано дві задачі 

прогнозування в управлінні вищою освітою: 

1) прогнозна оцінка попиту на вищу освіту зі сторони випускників шкіл з 

урахуванням демографічного чинника і використання лагових регресійних 

моделей; 

2) прогнозна оцінка попиту на фахівців з вищою освітою на ринку праці  

на основі методів спеціальних обстежень роботодавців ринкового і неринкового 

секторів економіки. 

Методологія кількісного оцінювання попиту на ринку послуг передбачає 

виокремлення потенційного, твердо сформованого та реалізованого попиту. 

Основні показники, за допомогою яких можна кількісного оцінити ці види попиту 

на вищу освіту систематизовано в таблиці 5.10. 

Таблиця 5.10 

Параметри кількісної оцінки потенційного та реалізованого попиту 

на вищої освіту серед випускників шкіл у році t 

Потенційний попит Твердо сформований і реалізований попит 

 Кількість осіб, які народилися у році t-

17,18 

 Кількість осіб, які пішли у перший клас у 

році t-11 

 Кількість осіб, які здобули у році t базову 

середню освіту 

 Кількість осіб, які здобули у році t повну 

загальну середню освіту 

 Кількість осіб, які мають намір здобути 

другу вищу освіту, післядипломну освіту 

(lifelong learning) у році t 

 

 

 Кількість осіб, які пройшли ЗНО у 

році у році t 

 Кількість осіб, які подали заяви на 

вступ до ЗВО у році t 

 Кількість осіб, які вступили до ЗВО  

році t 

Джерело: авторська розробка 

 

Прогнозування динаміки показника на основі методів аналізу паралельних 

часових рядів та регресійних моделей передбачає такі основні етапи [52]: 

1) побудова динамічних рядів, які характеризують динаміку зміни 

показника, значення якого прогнозують (y);  

2) обґрунтування набору показників-факторів, які впливають на динаміку 

прогнозованого показника y;  
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3) відбір найбільш вагомих показників-факторів, які впливають на 

прогнозований показник (y) на основі кореляційного аналізу і розрахунку 

коефіцієнтів кореляції (ryx
I
, ryx

II
, ryx

III
,…); 

4) перевірка обраних факторних показників на мультиколінеарність; 

5) побудова динамічних рядів, які характеризують динаміку вибраних 

показників-факторів F (x
I
, x

II
, x

III
,…, x

m
); 

6) побудова парних і багатофакторних регресійних моделей типу Y=F(x
I
, 

x
II
, x

III
,…, x

m
), за допомогою яких можна здійснити прогнозування значень y на 

основі відомих значень показників-факторів xi.. 

Основними соціально-демографічними показниками-факторами, які 

визначають динаміку обсягів прийому студентів на перший курс ЗВО (y), є такі: 

   x
I 
– кількість осіб, які здобули повну загальну середню освіту (ПЗСО); 

  x
II 

– кількість осіб, які здобули базову (неповну) загальну середню освіту 

(закінчили 9 класів); 

  x
III 

– кількість дітей, які вступили у перший клас ЗОШ; 

  x
IV

 – кількість дітей, які народилися. 

Другою важливою особливістю, яка має бути врахована у побудові 

динамічних рядів, а відповідно, у прогнозуванні динаміки вступу до ЗВО, є 

лаговий характер такої динаміки. Тобто, у використанні методу аналізу 

паралельних рядів слід враховувати той факт, що кількість осіб, які вступають на 

перший курс у ЗВО у році t буде визначатися кількістю дітей, які здобули повну 

загальну середню освіту в тому ж році, тобто для фактора x
I 

загальний вигляд 

регресійної моделі буде таким: 

    (5.1) 

для факторів x
II 

, x
III

 та x
IV 

відповідні регресійні моделі матимуть лаговий характер: 

 

    ;      (5.2) 

 

Третьою важливою особливістю прогнозування обсягу прийому студентів 

до ЗВО  є низка освітніх реформ, які вплинули на послідовність і довжину лагу у 

досліджуваних динамічних рядах. Зокрема, згідно з Наказом Міністерства освіти і 
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науки України від 07.04.2005 р. № 204 “Про прийом дітей до першого класу 

загальноосвітніх навчальних закладів” в Україні започатковано здобуття 

початкової освіти дітей з 6 років. У зв‟язку з цим з 2005 року мають місце певні 

особливості динаміки вступу дітей у перший клас, які позначилися в подальшому 

на кількості дітей, які здобули базову та повну загальну середню освіту в 2013  

2015 роках. Крім того,  Постановою Ради Міністрів Української РСР від 10 липня 

1984 р. № 281 “Про дальше вдосконалення загальної середньої освіти молоді і 

поліпшення умов роботи загальноосвітньої школи” здійснено поступовий перехід 

у середній загальноосвітній школі на одинадцятирічний строк навчання і 

перетворено початкову трирічну школу в чотирирічну. Такі зміни зумовили деяке 

зміщення у паралельних рядах динаміки народжуваності (x
IV

), прийому у перший 

клас (x
III

), здобуття базової та повної середньої освіти (x
II
;  x

I
) і вступу у ЗВО (y). 

На основі врахування зазначених вище особливостей нами побудовано 

динамічні ряди значень емпіричних змінних y, x
I
, x

II
 та x

IV
.
  

Як свідчать дані, 

зображені на рис. М.1 Додатку М, між показниками народжуваності, здобуття 

середньої освіти та вступу до ЗВО існує помітна кореляція (табл. 5.1).  

 

Таблиця 5.1 

Парна кореляція паралельних рядів динаміки народжуваності, здобуття 

середньої освіти та вступу до ЗВО України за 2004-2014 роки 

 Кількість дітей, які 

народилися зі 

зміщенням на 17-18 

років назад, x
IV

 

Кількість дітей, які 

здобули базову 

середню освіту зі 

зміщенням на два 

роки назад, x
II
 

Кількість осіб, які 

здобули повну 

загальну середню 

освіту, x
I
 

Кількість осіб, які 

вступили на перший 

курс ЗВО  III-IV р. а. 

ryx
IV

 = 0,907 ryx
II
 = 0,929 ryx

I
 = 0,941 

Розраховано та побудовано за даними [26; 94; 176]. 

 

Значення наведених у таблиці 5.11 коефіцієнтів кореляції та їх перевірка на 

істотність дають підстави сформулювати висновок про обґрунтованість 

прогнозування динаміки вступу до ЗВО України (Yt) на основі лагової регресійної 

моделі залежності від показника народжуваності. 
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Регресійне рівняння взаємозв‟язку динаміки вступу до ЗВО (університетів, 

академій, інститутів) України та показників народжуваності, побудоване за 

емпіричними даними за період 2004-2017 років, має вигляд:  

 

    (5.3) 

 

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

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

році t-18. 

Значення коефіцієнта детермінації побудованої моделі (0,915) та перевірка її 

на адекватність за допомогою критерію Фішера вказує на можливість отримання 

достатньо точних і невипадкових точкових прогнозних оцінок обсягів вступу до 

ЗВО за відомих емпіричних значень народжуваності в Україні на найближчі 18 

років. Прогнозні значення показників вступу до ЗВО (університетів, академій, 

інститутів) України на період 2018-2031 років, визначені на основі регресійної 

моделі (6.3), наведені у табл. 5.2. 

Для підвищення надійності точкового прогнозу його доповнюють 

довірчими межами, обчисленими з певною ймовірністю за формулами [300]: 

 

прогнпрогнпрогнпрогн yYyY  ;
,      (5.4)

 

де прогнпрогн yY   – нижня межа довірчого інтервалу; прогнпрогн yY   – верхня межа 

довірчого інтервалу; прогнy  – гранична похибка інтервалу довіри прогнозу. 

Граничну  похибка інтервалу довіри прогнозу розраховують за формулою [300]: 

 

 
.1

)(
2

2

1

x

прог нyx

прог н

xx

n

kt
y



 




    (5.5)

 

- 15,9734 
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Таблиця 5.2 

Прогнозні оцінки вступу до ЗВО України (університетів, академій, 

інститутів) на період до 2031 року  

Рік, t 

Фактичний 

обсяг вступу до 

ЗВО, тис. осіб 

Кількість 

дітей, 

народжених у 

році t-18, тис. 

осіб 

Теоретичний 

(прогнозний) 

обсяг вступу 

до ЗВО, тис. 

осіб, Yt 

Нижня межа 

прогнозу 

вступу до 

ЗВО, тис. 

осіб  

Верхня межа 

прогнозу 

вступу до 

ЗВО, тис. осіб 

2004 475,2 792,6 514,3 482,7 545,9 

2005 503 760,9 493,1 464,9 521,3 

2006 507,7 744,1 481,8 455,4 508,3 

2007 491,2 691,1 446,4 424,8 467,9 

2008 425,2 657,2 423,7 404,6 442,8 

2009 370,5 630,8 406,0 388,4 423,6 

2010 392 596,8 383,3 366,7 399,9 

2011 314,5 557,4 356,9 340,1 373,8 

2012 341,3 521,5 332,9 314,6 351,2 

2013 348 492,9 313,8 293,6 333,9 

2014 291,6 467,2 296,6 274,4 318,8 

2015 259,9 442,6 280,1 255,7 304,6 

2016 253,2 419,2 264,5 237,7 291,2 

2017 264,4 389,2 244,4 214,5 274,3 

2018 … 385,1 241,7 211,3 272,0 

2019 … 376,5 235,9 204,6 267,2 

2020 … 390,7 245,4 215,7 275,1 

2021 … 408,6 257,4 229,5 285,2 

2022 … 427,3 269,9 243,9 295,8 

2023 … 426,1 269,1 243,0 295,2 

2024 … 460,3 292,0 269,1 314,8 

2025 … 472,7 300,3 278,5 322,0 

2026 … 510,6 325,6 306,7 344,6 

2027 … 512,5 326,9 308,1 345,7 

2028 … 497,7 317,0 297,2 336,8 

2029 … 502,6 320,3 300,8 339,7 

2030 … 520,7 332,4 314,0 350,7 

2031 … 503,7 321,0 301,6 340,4 

Джерело: розраховано і побудовано автором за даними [26; 176], моделі (6.3). 

 

де  t1- (k), – табличне значення коефіцієнта Стьюдента при ймовірності 1-α і числі 
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ступенів свободи k = n; yx  (
mn

Yy
yx





 2)(

 ) – середнє квадратичне відхилення 

теоретичних даних від емпіричних; x  – середнє квадратичне відхилення 

факторної ознаки. 

Для регресійної моделі 
 

значення 
n

kt yx )(1  

становить  (за прийнятої ймовірності 0,95).  

 

Наприклад, за народжуваності дітей в Україні у 2002 році Xпрогн= X2002 

=390,7 тис. осіб гранична похибка інтервалу довіри для прогнозу вступу студентів 

до ЗВО (університетів, академій, інститутів) у 2020 році становитиме: 

=29,7 (тис. осіб) 

На рисунку 5.5 зображено емпіричні і прогнозні значення обсягів вступу до 

ЗВО України (університетів, академій, інститутів) з урахуванням нижньої і 

верхньої меж прогнозу. 

 
 

Рис. 5.5. Прогноз вступу до ЗВО України (університетів, академій, інститутів) 

на період до 2031 року 
Джерело: побудовано автором за даними табл. 5.2. 



410 

 

 

Результати оцінки адекватності регресійної моделі (6.3), а також порівняння 

обчислених на її основі довірчих меж прогнозу з фактичним обсягом вступу у 

ЗВО України за період 2004-2017 років дають підстави дійти висновку, що 

запропонований підхід до прогнозування попиту на освітні продукти ЗВО є 

ефективним інструментом стратегічного управління в галузі вищої освіти.  

Попит на фахівців з вищою освітою визначається потребами економіки та 

інших сфер життєдіяльності суспільства. Визначення перспективної потреби у 

фахівцях на ринку праці зі сторони роботодавців є комплексною проблемою і 

потребує врахування низки політичних, економічних і соціально-демографічних 

чинників (табл. 5.3). 

Таблиця 5.3 

Основні чинники, які визначають перспективний попит на фахівців  

на ринку праці 

Політико-економічні  

та адміністративні Економічні Соціально-демографічні 

 Стратегії 

національного та 

регіонального розвитку 

 Розподіл владних 

повноважень у 

визначенні обсягів 

замовлення на підготовку 

фахівців 

 

 Ринкова потреба 

суб‟єктів підприємництва у 

фахівцях  

 Ресурси державного і  

місцевих бюджетів  

 Існуючий дисбаланс 

попиту і пропозиції на 

ринку праці 

 Народжуваність у регіоні 

та її динаміка 

 Потенційний попит на 

здобуття вищої освіти зі 

сторони випускників шкіл 

 Обсяги трудової міграції 

молоді та інших категорій 

населення з вищою освітою 

Джерело: авторська розробка 

 

Політичні та адміністративні чинники пов'язані з розподілом владних 

повноважень і відповідальністю за ухвалення рішень щодо обсягу та структури 

замовлення на підготовку фахівців. До групи політико-економічних чинників 

перспективних кадрових потреб відносимо національні та регіональні стратегії, 

галузеві довгострокові програми, які визначають пріоритети розвитку країни та її 

регіонів і потребують підготовки фахівців як за рахунок державного, так 

регіонального замовлення. 

Економічні чинники перспективних потреб у фахівцях визначаються 

очікуваннями суб‟єктів підприємництва щодо майбутньої  ринкової кон‟юнктури, 
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умов і тенденцій подальшого економічного  розвитку. Важливе значення має 

врахування пріоритетів інвестиційної та інноваційної політики суб‟єктів бізнесу, 

орієнтованих на модернізацію та розвиток сучасних технологій, а відповідно – 

ризики зменшення потреби в окремих професійних видах зайнятості. 

Соціально-демографічні чинники, зокрема динаміка народжуваності, 

визначає очікуваний довгостроковий попит на вищу освіту випускників шкіл. 

Зростання освітньої та трудової міграції населення як глобальна тенденція, а 

також чинник транскордонних територій та асиметрії їх соціально-економічного 

розвитку набуває все більшої ваги як фактор непрямого впливу на динаміку 

кадрових потреб. 

Кількісний та якісний характер чинників, які визначають перспективні 

кадрові потреби передбачають поєднання як формалізованих, так і 

якісних/експертних методів прогнозування.  

Для прогнозної оцінки попиту на фахівців з вищою освітою на ринку праці 

та обґрунтування регіонального замовлення на їх підготовку пропонуємо 

проводити періодичні (не рідше одного разу на три роки) опитування 

роботодавців.  

Обстеження роботодавців з метою обґрунтування регіонального замовлення 

на підготовку фахівців може базуватися на вибірці суб‟єктів господарювання, яку 

Державна служба статистики України використовує для оцінки показників 

зайнятості та оплати праці [156; 162] підприємств різних видів економічної 

діяльності, організаційно-правових форм господарювання і розмірів. Програмно-

методологічні характеристики анкетування роботодавців щодо перспективних 

потреб у робітничих кадрах систематизовано у таблиці 5.4. 

Наведені у таблиці 5.4 програмно-методологічні положення розроблені і 

реалізовані за участю автора у складі робочої групи у рамках виконання 

наукового проекту «Оцінка та прогноз потреби в кадрах для підприємств 

Львівської області» на замовлення Департаменту економічної політики Львівської 

облдержадміністрації у 2017 році [209].  
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Таблиця 5.4 

Програмно-методологічні характеристики обстеження роботодавців 

щодо перспективних потреб у фахівцях і робітничих кадрах 

 

Мета обстеження 
Визначити обсяги перспективної потреби підприємств у 

робітничих кадрах і фахівцях  найближчі 3-5 років 

Об’єкт обстеження  

Підприємства - суб‟єкти господарської діяльності , включені у 

програму державного статистичного обстеження підприємств із 

питань статистики праці  

Одиниця 

обстеження 

Підприємство – місцева одиниця із середньою кількістю 

працівників 10 і більше осіб 

Проектний дизайн 

вибірки 

Комбінований підхід до формування вибірки підприємств: 

 Основні ознаки стратифікації вибірки - вид економічної 

діяльності, розмір і територіальна належність підприємства  

 Підприємства із середньою кількістю працівників 50 і 

більше осіб обстежуються на суцільній, з 10-49 осіб включно – 

з використанням процедури стратифікованого випадкового 

відбору. В окремих видах економічної діяльності з незначною 

кількістю одиниць підприємства з кількістю працівників 10-49 

осіб включені на суцільній основі. 

 Проектний обсяг вибірки для Львівської області – 2226 

одиниць (суцільне обстеження – 1782  (великі і середні) + 78 

(малі); вибіркове обстеження – 366 (малі) 

Інструментарій 

обстеження  

Спеціально розроблена анкета (Додаток М ), погоджена з 

замовниками обстеження – Департаментом економічної 

політики Львівської обласної держадміністрації, а також 

Департаментом освіти і науки ЛОДА. 

Джерело: авторська розробка. 

 

Фактична кількість обстежених підприємств у Львівській області становила 

1730 одиниць, у тому числі: великі і середні підприємства – 1171 одиниць, малі 

підприємства – 559 одиниць. Розподіл обстежених підприємств Львівської області 

за видами економічної діяльності, розміром та рівнем участі в анкетуванні у 2017 

році наведено у таблиці М.12 Додатку М.  

У таблиці 5.5 систематизовано організаційні характеристики анкетування 

роботодавців, які забезпечують реалізацію розробленого інструментарію 

обстеження. 
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Таблиця 5.5 

Організаційні характеристики обстеження роботодавців  

щодо перспективних потреб у фахівцях і робітничих кадрах 
 

Замовник 

обстеження 

Департамент економічної політики Львівської обласної 

держадміністрації 

Виконавці 

обстеження 

 Львівський національний університет імені Івана 

Франка 

 Національний університет “Львівська політехніка” 

 Державна установа «Інститут регіональних досліджень 

імені М. І. Долішнього НАН України»  

Органи збору 

первинних даних 
Головне управління статистики у Львівській області 

Період збору даних  квітень-травень 2017 року 

Форма обстеження Анкетування підприємств-респондентів 

Джерело: авторська розробка. 

 

Інструментарій обстеження для визначення перспективної потреби у 

фахівцях з  вищою освітою та робітничих кадрах передбачав відповіді 

роботодавців на такі групи запитань (анкета представлена у Додатку М):  

 Оцінка характеру проблем щодо дефіциту та якості підготовки фахівців і 

робітничих кадрів у ЗВО і ЗПТО області. 

 Діагностика рівня співпраці підприємств із ЗВО і ЗПТО області у 

підготовці кадрів. 

 Прогнозна оцінка тенденцій в обсягах діяльності у найближчі 3-5 років. 

 Прогнозна оцінка тенденцій в обсягах зайнятості у найближчі 3-5 років. 

 Прогнозна оцінка потреби у робітничих кадрах і фахівцях у розрізі 

професій та видів економічної діяльності. 

 Визначення пріоритетних, з точки зору роботодавців, завдань у 

вирішенні проблем дефіциту кваліфікованих кадрів у регіоні. 

Результати анкетування  підприємств Львівської області у 2017 році за 

визначеними вище програмними питаннями дають підстави сформулювати такі 

основні висновки. 
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1. Кожне четверте підприємство Львівщини (25,8%) вказує на проблеми 

дефіциту кадрів певних професій. Водночас переважна більшість респондентів 

(64,3%) вирішують проблеми дефіциту та якості фахівців і кадрів робітничих 

професій власними силами, що свідчить про зростання ролі підприємств у 

професійному навчанні персоналу (Таблиця М.13 Додатку М). 

2.  Лише 13,5% обстежених підприємств Львівщини у 2017 році 

співпрацювали із ЗВО і ЗПТО області на основі офіційно укладених договорів про 

практику і працевлаштування випускників. Більшість респондентів (84,8%) 

зазначила про неформальну співпрацю із закладами вищої і професійної освіти 

(табл. М.14 Додатку М). 

3. 47,6% підприємств Львівщини планують у найближчі роки збільшити 

або забезпечити  стабільні обсяги своєї діяльності. Водночас 45,5% респондентам 

складно спрогнозувати динаміку розвитку. Найбільший позитивний баланс 

відповідей на запитання “Як зміняться обсяги діяльності Вашого підприємства у 

найближчі 3-5 років” виявився для підприємств переробної промисловості, 

тимчасового розміщування й організації харчування, сільського господарства, 

транспорту, торгівлі, будівництва й операцій з нерухомістю (табл. М.16 Додатку 

М).  

4. Стабільні обсяги зайнятості або їх збільшення очікують відповідно 

21,6% і 14,4% обстежених підприємств Львівщини, проте більше половини 

респондентів (56,1%) не змогли спрогнозувати динаміку зайнятості на найближчі 

3-5 років. Видами економічної діяльності з найбільшим  позитивним балансом 

відповідей на запитання “Як зміняться обсяги зайнятості на Вашому підприємстві 

у найближчі 3-5 років” є переробна промисловість, торгівля, транспорт, сільське 

господарство, тимчасове  розміщування й організація харчування, будівництво й 

операції з нерухомістю (табл. М.17 Додатку М).  

5. Прогнозна оцінка структури потреб у кадрах на ринку праці Львівщини 

показує, що у 2020-2022 роках на фахівців з вищою припадає 38% додаткової 

потреби в кадрах (4570 осіб), і 62% (7420 осіб) на працівників  робітничих 

професій. У структурі перспективної потреби у фахівцях пріоритетними галузями 
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( відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти) виявились управління та адміністрування, 

інженерно-технічні науки, освіта, охорона здоров‟я, архітектура та будівництво, 

інформаційні технології, виробництво і технології (табл. 5.6).  

 

Таблиця 5.6 

Структура перспективної потреби роботодавців Львівської області  

на фахівців у 2020-2022 роках 

 

Галузь знань 

Додаткова потреба 
Переважаючі професії відповідно до 

Класифікатора професій 
Всього, 

осіб 

% до 

підсумку 

Управління та 

адміністрування 
1229 26,9 

Аналітик з питань фінансово-

економічної безпеки, менеджер у 

сфері операцій з нерухомістю, 

торговець комерційний, бухгалтер, 

менеджер із збуту, логіст,  

адміністратор. 

Освіта/Педагогіка 499 10,9 

Педагог професійного навчання, 

вихователь, методист, вчителі: 

інформатики, математики, іноземної 

мови у школах. 

Механічна 

інженерія 
447 9,8 

Інженер-конструктор, інженер-

будівельник, інженер з проектування 

механізованих розробок, головний 

механік. 

Охорона здоров'я 384 8,4 

Провізор, фармацевт, лікар загальної 

практики (сімейний лікар), лікар-

анестезіолог, лікар-рентгенолог 

Архітектура та 

будівництво 
319 7,0 

Архітектор, геодезист, інженер-

землевпорядник. 

Інженерія 272 6,0 

Інженер-проектувальник, інженер з 

охорони праці, інженер з проектно-

кошторисної роботи.  

Інформаційні 

технології 
268 5,9 

Фахівець з інформаційних 

технологій, інженер-програміст, 

програміст системний, адміністратор 

системи, програміст прикладний.  

Виробництво та 

технології 
245 5,4 

Інженер технолог, начальник 

виробничого відділу 

Соціальна робота 224 4,9 Фахівець з соціальної роботи 

Електрична 

інженерія 
170 3,7 Інженер-електронік. 
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 Закінчення табл. 5.6 

Галузь знань Додаткова потреба 
Переважаючі професії відповідно до 

Класифікатора професій 

Ветеринарна 

медицина 
108 2,4 Лікар ветеринарної медицини. 

Соціальні та 

поведінкові науки 
106 2,3 

Економіст, економіст з фінансової 

безпеки, професіонал з економічної 

кібернетики, психолог. 

Аграрні науки та 

продовольство 
87 1,9 

Агроном із захисту рослин, завідувач 

розсадника/розплідника, інспектор з 

охорони природно-заповідного фонду 

Право 55 1,2 Юрист 

Електроніка та 

телекомунікації 
46 1,0 

Фахівець з телекомунікаційної 

інженерії 

Природничі науки 29 0,6 Фізик, хімік, хімік-аналітик. 

Сфера 

обслуговування 
27 0,6 Фахівець із гостинності 

Гуманітарні науки 23 0,5 Перекладач 

Культура і 

мистецтво 
15 0,3 

Інструктор культурно-просвітнього 

закладу 

Математика та 

статистика 
9 0,2 Математик 

Транспорт 3 0,1 Майстер шляховий 

Інші галузі  5 0,0 - 

Всього 4570 100,0 - 
Джерело: розраховано за результатами анкетування підприємств у рамках виконання 

автором у складі робочої групи проекту «Оцінка та прогноз потреби в кадрах для підприємств 

Львівської області» на замовлення Департаменту економічної політики Львівської 

облдержадміністрації у 2017 році.  

 

6. Пріоритетними завданнями у вирішенні проблем якості та дефіциту 

кваліфікованих кадрів, на думку роботодавців, мають стати: 1) підвищення якості 

підготовки у ЗВО і ЗПТО за рахунок використання сучасного обладнання, техніки 

та технологій;  2) активніше залучення до роботи у ЗВО і ЗПТО професіоналів з 

практики; 3) удосконалення співпраці роботодавців, ЗВО і ЗПТО у підготовці 

освітньо-професійних програм; 5) підвищення професійної кваліфікації 

викладачів ЗВО і ЗПТО.  

Запропоновані у цьому параграфі методологічні та організаційні підходи до 

прогнозування попиту і пропозиції фахівців з вищою освітою, їх реалізація на 

прикладі Львівської області у виконанні дослідження  за темою «Оцінка та 

прогноз потреби в кадрах для підприємств Львівської області» дають змогу 
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забезпечити обґрунтоване прийняття управлінських рішень у формуванні 

державного та регіонального замовлення на підготовку фахівців та зменшити 

дисбаланси в освітньо-професійній структурі попиту і пропозиції на ринку праці  

України та її регіонів. 

 

 

 

 

5.3. Методика моніторингу вищої освіти України у стратегічному управлінні 

конкурентоспроможністю 

 

Складність системи вищої освіти, зумовлена різноманітністю видів і цілей її 

провайдерів, інтересів внутрішніх і зовнішніх стейкхолдерів, зумовлюють 

необхідність використання комплексу критеріїв та індикаторів в управлінні 

конкурентоспроможністю. Інша вимога, крім системності – наявність якісної та 

регулярної інформації для прийняття управлінських рішень на різних рівнях 

функціонування СВО. Одним із інструментів, який активно використовують у 

сучасних системах управління з урахуванням зазначених вище вимог, є 

запровадження системи моніторингу. 

У загальному розумінні моніторинг – це комплекс програмно-

методологічних, організаційних, технологічних та інших засобів, які 

забезпечують регулярне відстеження стану певного об‟єкта за наперед 

розробленою методикою і системою показників. У Посібнику з моніторингу 

програм регіонального розвитку моніторинг визначають як “управлінську 

функцію, яка передбачає безперервне забезпечення керівництва програми і 

зацікавлених сторін даними, що підтверджують чи спростовують наявність 

поступу в досягненні очікуваних результатів програми” [139, c. 13]. Основне 

призначення моніторингу – формування бази даних для оцінки, аналізу та 

контролю досліджуваного об‟єкта чи об‟єкта моніторингу. Прикладом реалізації 
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означених вище завдань в Україні є Порядок і Методика проведення моніторингу 

та оцінки результативності реалізації державної регіональної політики [243]. 

У проекті Стратегії реформування вищої освіти зазначено, що метою 

реформування ВО є “створення привабливої та конкурентоспроможної 

національної системи вищої освіти України, інтегрованої у Європейський простір 

вищої освіти та Європейський дослідницький простір” [252]. Очевидно, що 

досягнення такої мети потребує якісної інформаційної бази даних. У 

Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року 

національний моніторинг системи освіти, зокрема розроблення моделі проведення 

моніторингових досліджень для різних рівнів управління; визначено як один із 

головних інструментів механізму реалізації Стратегії [184]. 

У системі управління вищої освітою в Україні існує досить широкий спектр 

статистичних, адміністративних, соціологічних типів даних з питань стану та 

розвитку вищої освіти. Проте на рівні центральних органів виконавчої влади у 

ВО, а також на регіональному рівні немає методичних розробок, які покликані 

забезпечити наукове підґрунтя для державної та регіональної політики 

підвищення конкурентоспроможності СВО. Існуюча статистика і соціологія 

вищої освіти, а також адміністративні дані не мають системної основи та 

відповідної методики для цілей управління конкурентоспроможністю на 

національному та регіональному рівнях. 

У цьому параграфі, враховуючи окреслену у теоретичній частині роботи 

(пп. 1.4) концептуальну модель інституційного аналізу конкурентоспроможності 

вищої освіти, запропоновано механізм її реалізації у формі Моніторингу 

конкурентоспроможності СВО України та її регіонів (далі – Моніторингу). 

Методика моніторингу конкурентоспроможності СВО України та її регіонах 

містить систематизований опис послідовності дій, спрямованих на оцінку та 

аналіз ефективності національної і регіональної політики у вищій освіті, 

обґрунтування напрямів їх удосконалення на підставі інформаційно-аналітичних 

даних моніторингу. 
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Головні елементи методики Моніторингу такі: 

1. Загальні положення. 

2. Мета та основні завдання моніторингу. 

3. Об‟єкт моніторингу та його інституційні учасники. 

4. Система показників моніторингу. 

5. Методи й алгоритм моніторингу. 

6. Джерела інформації, на яких ґрунтується моніторинг. 

7. Виконавці моніторингу. 

8. Користувачі результатів моніторингу. 

9. Документи, що містять результати моніторингу. 

Нижче наведено опис проекту методики моніторингу відповідно до її 

головних складових. 

1. Загальні положення   

Необхідність розробки методики Моніторингу конкурентоспроможності 

СВО України та її регіонів зумовлена такими чинниками: 

по-перше, відсутністю в Україні науково обґрунтованої основи для 

формування якісної інтегрованої бази даних системного характеру про стан і 

розвиток вищої освіти на національному та регіональному рівнях; 

по-друге, розвитком євроінтеграційних процесів в Україні, посиленням 

конкуренції в європейському та глобальному освітньому просторі за 

інтелектуальні ресурси та інтересами України щодо забезпечення її національної 

безпеки у сфері збереження та розвитку інтелектуального потенціалу; 

по-третє, посиленням відповідальності суб‟єктів освітньої діяльності 

(закладів вищої освіти – ЗВО, інших провайдерів), а також зовнішніх 

стейкхолдерів (органів державного управління освітою в регіонах України, 

громадських організацій тощо) за стан і конкурентоспроможність СВО в Україні 

на різних рівнях її функціонування (інституційному, регіональному, 

національному). 

Проект методики Моніторингу розроблено з урахуванням таких основних 

положень: 
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1. Моніторинг базується на концептуальній моделі інституційного аналізу 

конкурентоспроможності (КС) системи вищої освіти. Така модель розглядає вищу 

освіту як динамічну і відкриту систему взаємозв‟язків провайдерів СВО та її 

стейкхолдерів. Головними стейкхолдерами є абітурієнти, студенти, викладачі, 

менеджмент ЗВО, випускники, працедавці, органи державного та регіонального 

управління у вищій освіті. Інтереси стейкхолдерів в умовах ринку визначають 

зміст продуктів СВО та вимоги до їхньої конкурентоспроможності. Головними 

критеріями інституційного аналізу КС є якість, соціальна відповідальність і 

економічна ефективність СВО. 

2. Система показників моніторингу КС СВО, а також інших складових 

методики Моніторингу сформована з урахуванням міжнародних підходів до 

оцінки, аналізу та порівняння у вищій освіті, зокрема Берлінських принципів 

рейтингування ЗВО, прийнятих Міжнародною експертною групою з 

рейтингування (IREG), індикаторів, які визначають конкурентоспроможність 

провайдерів СВО у глобальних рейтингах КС у вищій освіті (Times Higher 

Education World University Rankings; QS World University Rankings тощо). 

3. Моніторинг передбачає формування інтегрованої бази даних на підставі 

статистичних, адміністративних, соціологічних та інших типів даних і може бути 

реалізований на локальному/інституційному (провайдер вищої освіти, його 

продукти – програми, спеціальності тощо), регіональному (СВО регіону), 

національному (СВО країни) рівнях. 

4. Перевага у формуванні бази даних Моніторингу має надаватися 

показникам, які мають документальне підтвердження, а також отримані на основі 

відкритих джерел інформації, у тім числі зовнішніх щодо стейкхолдерів і 

провайдерів СВО веб-ресурсів. 

5. Ефективність Моніторингу для різних груп стейкхолдерів залежить від 

відкритості та прозорості процедур його проведення, а також публічності 

результатів. 

У розробці методики Моніторингу враховані такі нормативні документи, 

програми, проекти: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Times_Higher_Education_World_University_Rankings
https://uk.wikipedia.org/wiki/Times_Higher_Education_World_University_Rankings
https://uk.wikipedia.org/wiki/QS_World_University_Rankings
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 Цілі Сталого Розвитку (ЦСР), затверджені на Саміті ООН зі сталого 

розвитку у 2015 році та Національну доповідь “Цілі Сталого Розвитку: Україна 

2017” [353]; 

 Закони України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про наукову і 

науково-технічну діяльність”; 

 Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року; 

Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року; 

 Проект Стратегії реформування вищої освіти в Україні до 2020 року. 

 

2. Мета та основні завдання Моніторингу 

Мета моніторингу конкурентоспроможності СВО в Україні та її регіонах – 

забезпечення користувачів якісною інформацією для прийняття управлінських 

рішень з питань розвитку вищої освіти в Україні, підвищення її 

конкурентоспроможності. Основними завданнями Моніторингу є: 

1) оцінка сильних і слабких сторін розвитку СВО України та її регіонів 

за критеріями якості, соціальної відповідальності та економічної ефективності; 

2) забезпечення державних, регіональних і громадських органів 

управління у вищій освіті інформацією для формування стратегічних пріоритетів 

її розвитку з урахуванням загальнонаціональних інтересів і регіональних 

особливостей; 

3) формування інтегрованої бази даних для рейтингового оцінювання 

конкурентоспроможності СВО регіонів України. 

 

3. Об’єкт Моніторингу   

Об‟єктом Моніторингу є система вищої освіти України та її регіонів. 

Основні адміністративні одиниці, які представляють об‟єкт Моніторингу та 

є його інституційними Учасниками: 

1) заклади вищої освіти в регіонах України – у частині моніторингу 

показників конкурентоспроможності СВО на локальному/інституційному рівні; 
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2) Український центр оцінювання якості – у частині Моніторингу якості 

підготовки випускників середніх загальноосвітніх закладів – абітурієнтів ЗВО; 

3) Державна служба статистики України – у частині показників 

Моніторингу, які передбачені програмами існуючих державних статистичних 

обстежень у вищій освіті, економічної активності населення і умов життя 

домогосподарств тощо; 

4) Державна служба зайнятості України – у частині Моніторингу 

показників зареєстрованого безробіття випускників ЗВО; 

5) Центр міжнародних проектів “Євроосвіта” – у частині моніторингу 

показників конкурентоспроможності ЗВО з урахуванням міжнародних і 

національних критеріїв, зокрема, Національного академічного рейтингу ЗВО 

“Топ-200 України”; 

6) Координатор Проекту Profrights.org – у частині моніторингу соціальної 

відповідальності ЗВО з урахуванням бази даних про порушення прав студентів і 

викладачів ЗВО у регіонах України; 

7) Інші зацікавлені інституційні учасники. 

 

4. Система показників Моніторингу  

Формування системи показників Моніторингу базується на використанні 

концептуальної моделі інституційного аналізу КС вищої освіти. Така модель 

передбачає розподіл системи показників Моніторингу на три підсистеми 

відповідно до критеріїв аналізу конкурентоспроможності – якості, соціальної 

відповідальності та економічної ефективності. 

Повний перелік системи показників Моніторингу сформовано за такою 

логіко-структурною схемою (табл. 5.7). 
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Таблиця 5.7 

Логіко-структурна схема побудови системи показників моніторингу 

конкурентоспроможності СВО 

Стейкхолдери вищої освіти 

Критерії конкурентоспроможності 

якість 
соціальна 

відповідальність 

економічна 

ефективність 

Абітурієнти    

Студенти    

Викладачі, дослідники    

Менеджмент ЗВО    

Випускники    

Працедавці    

Органи державного і регіонального 

управління у вищій освіті 

   

Джерело: авторська розробка. 

 

Відповідно до запропонованої логіко-структурної схеми показники 

Моніторингу розподілені на три основні підсистеми: “якість”, “соціальна 

відповідальність”, “економічна ефективність” вищої освіти. У підсистемі “Якість 

вищої освіти” визначено такі групи показників (табл. 5.8): 

           Таблиця 5.8  

Показники якості вищої освіти 

в Моніторингу конкурентоспроможності СВО 

Номер 
з/п 

Показник 
Орган, відповідальний 
за підготовку/подання 

даних 

Наявність 
офіційних 

даних 
для показника 
у відкритому 

доступі 

1.1 Абітурієнти 

1.1.1. 
Частка учасників ЗНО в регіоні/країні, 
які не подолали поріг у ЗНО 

Український центр 
оцінювання якості 
освіти  (УЦОЯО) 

+ 

1.1.2 
Частка учасників ЗНО в регіоні/країні 
з середнім балом 180 і вище 

-//- + 

1.1.3 
Середній/медіанний бал документа про 
освіту абітурієнтів ЗВО 
(регіону/країни) 

Координатор ІС 
“Конкурс” 

-/+ 
Лише на рівні 

ЗВО 

1.1.4 
Частка абітурієнтів ЗВО 
(регіону/країни) 
з середнім балом 180 і вище 

-//- + 

1.1.5 
Співвідношення прийому до ЗВО 
регіону/країни до кількості абітурієнтів, 
які складали ЗНО у цьому регіоні 

УЦОЯО,  
Координатор ІС 

“Конкурс” 
- 
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Продовження табл. 5.8 

1.2 Студенти 

1.2.1. 
Кількість кандидатів і докторів наук 
у розрахунку на 100 студентів ЗВО 
(регіону/країни), осіб 

Державна служба 
статистики України 

+ 

1.2.2 
Кількість і частка студентів ЗВО 
(регіону/країни), які отримують 
академічні стипендії, % 

-//- + 

1.2.3 

Кількість і частка студентів ЗВО 
(регіону/країни) – переможців 
міжнародних і національних олімпіад, 
наукових конкурсів 

ЗВО, МОН України - 

1.2.4 
Кількість і частка студентів ЗВО (регіону 
/країни), які беруть участь у програмах 
міжнародної академічної мобільності 

-//- - 

1.2.5 
Коефіцієнт випуску бакалаврів, магістрів 
ЗВО (регіону/країни), % щодо прийому 

-//- - 

1.2.6. 
Кількість і частка студентів ЗВО 
з інших регіонів України 

-//- - 

1.2.7 
Кількість і частка іноземних студентів 
ЗВО (регіону/країни) 

Державна служба 
статистики України 

+ 

1.2.8 
Рівень задоволення студентів якістю вищої 
освіти 

МОН України – 
замовник 

опитування 
- 

1.3 Викладачі, дослідники 

1.3.1. 

Кількість публікацій в міжнародних 
наукометричних базах даних (Web of 
Science, SciVerse Scopus) у розрахунку на 
100 НПП у ЗВО (регіону/країни), одиниць 

ЗВО, 
Координатор 

національного 
рейтингу ЗВО 

“Топ-200 Україна” 

-/+ 
Лише на рівні 
ЗВО на Web-

ресурсі 
Координатора 

1.3.2 

Індекс Гірша у розрахунку на один ЗВО 
(регіону/країни) за даними в міжнародних 
науко метричних баз даних 
(Web of Science, SciVerse Scopus) 

-//- -//- 

1.3.3 

Кількість отриманих національних і 
міжнародних премій у галузі освіти і науки 
у розрахунку на 100 НПП у ЗВО (регіону, 
країни) 

ЗВО, МОН України - 

1.3.4 

Частка НПП у ЗВО (регіону, країни) , які 
беруть участь у міжнародних освітніх і 
наукових проектах, програмах академічної 
мобільності 

-//- -//- 

1.3.5 
Середній вік працівника професорсько-
викладацького складу ЗВО (регіону, 
країни) 

Державна служба 
статистики 

- 
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Закінчення табл. 5.8 

Номер 
з/п 

Показник 

Орган, 
відповідальний за 

підготовку/подання 
даних 

Наявність 
офіційних 

даних 
для показника 
у відкритому 

доступі 

1.4 Менеджмент ЗВО, органи державного і регіонального управління 

1.4.1. 

Кількість ЗВО регіону/країни в 
авторитетних міжнародних рейтингах 
(Times Higher Education World University 
Rankings; QS World University Rankings) 

МОН України - 

1.4.2 

Найвищий і середній рейтинг ЗВО 
регіону/країни в авторитетних 
міжнародних рейтингах (Times Higher 
Education World University Rankings;  
QS World University Rankings тощо) 

-//- - 

1.4.3 
Найвищий і середній інтегральний 
показник ЗВО регіону у Національному 
академічному рейтингу “Топ-200 Україна” 

Координатор 
рейтигу “Топ-200 

Україна” 

-/+ Лише на 
рівні ЗВО 

на Web-ресурсі 
Координатора 

1.4.4 
Кількість і частка ЗВО (в регіоні/країні), 
які є учасниками міжнародних 
університетських асоціацій 

Координатор 
рейтингу “Топ-200 

Україна” 

-/+ Лише на 
рівні ЗВО 

на Web-ресурсі 
Координатора 

1.4.5 

Рейтинг країни у Глобальному індексі 
конкурентоспроможності, у тім числі в 
частині “Вища освіта і професійна 
підготовка” 

МОН України + 

1.4.6. Коефіцієнт зношення активів ЗВО регіону 
Державна служба 

статистики України 
- 

1.5 Випускники 

1.5.1 
Рівень працевлаштування випускників за 
фахом 

МОН України – 
замовник 

опитування 
- 

1.5.2 
Рівень задоволення випускників якістю 
здобутої вищої освіти 

-//- - 

1.6 Працедавці 

1.6.1 
Рівень задоволення працедавців якістю 
випускників ЗВО 

-//- - 

Джерело: авторська розробка. 

 

У табл. 5.9 систематизовано показники підсистеми “Соціальна 

відповідальність вищої освіти” для моніторингу її конкурентоспроможності. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Times_Higher_Education_World_University_Rankings
https://uk.wikipedia.org/wiki/Times_Higher_Education_World_University_Rankings
https://uk.wikipedia.org/wiki/QS_World_University_Rankings
https://uk.wikipedia.org/wiki/Times_Higher_Education_World_University_Rankings
https://uk.wikipedia.org/wiki/Times_Higher_Education_World_University_Rankings
https://uk.wikipedia.org/wiki/QS_World_University_Rankings
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Таблиця 5.9 

 

Показники соціальної відповідальності вищої освіти 

в Моніторингу конкурентоспроможності СВО 

Номер 

з/п 
Показник 

Орган, 

відповідальний за 

підготовку/подання 

даних 

Наявність 

офіційних 

даних для 

показника 

у відкритому 

доступі 

2.1. Студенти 

2.1.1 

Кількість і частка студентів ЗВО в 

регіоні/країні з обмеженими 

можливостями, % 

Державна служба 

статистики України 
+ 

2.1.2 

Кількість і частка студентів ЗВО в 

регіоні/країні з дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського піклування, % 

-//- + 

2.1.3 

Кількість і частка студентів ЗВО в 

регіоні/країні , які отримують соціальні 

стипендії 

-//- + 

2.1.4 
Рівень забезпечення студентів ЗВО 

регіону/країни гуртожитками, % 
-//- + 

2.1.5 
Кількість студентів на 10 тис. населення 

регіону/країни, осіб 
-//- + 

2.1.6 

Витрати, пов‟язані з соціальним 

забезпеченням і розвитком студентів (у 

розрахунку на одного студента ЗВО в 

регіоні/країні), грн 

ЗВО, МОН України - 

2.1.7 

Рівень участі студентів ЗВО 

регіону/країни у наукових, соціальних та 

інших проектах, які реалізують ЗВО 

регіону/країни на замовлення зовнішніх 

стейкхолдерів, % 

-//- - 

2.1.8 

Кількість зафіксованих випадків 

порушень доброчесності щодо студентів у 

розрахунку на один ЗВО у регіоні/країні 

Координатор 

Проекту 

Profrights.org 

+ 

2.1.9 Рівень задоволеності студентів умовами 

навчання та розвитку у ЗВО 

МОН України – 

замовник 

опитування 

- 

2.2. Викладачі, дослідники 

2.2.1 

Витрати, які пов‟язані з соціальним 

забезпеченням і розвитком викладачів (у 

розрахунку на одного працівника ЗВО в 

регіоні/країні), грн 

ЗВО, МОН України - 

2.2.2 
Середня заробітна плата НПП у ЗВО 

регіону/країни, грн 
-//- - 
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Закінчення табл. 5.9 

 

Номер 

з/п 
Показник 

Орган, 

відповідальний за 

підготовку/подання 

даних 

Наявність 

офіційних 

даних для 

показника 

у відкритому 

доступі 

2.2.3 

Рівень участі працівників ЗВО 

регіону/країни у соціальних, екологічних 

та інших проектах, які реалізують ЗВО 

регіону/країни на замовлення зовнішніх 

стейкхолдерів, % 

 

-//- - 

2.2.4 

Кількість зафіксованих випадків 

порушень доброчесності щодо 

викладачів у розрахунку на один ЗВО у 

регіоні/країні 

 

Координатор 

Проекту 

Profrights.org 

+ 

2.2.5 
Рівень задоволеності працівників 

умовами роботи та розвитку у ЗВО 

МОН України – 

замовник 

опитування 

- 

2.3. Менеджмент ЗВО, органи державного та регіонального управління 

2.3.1 

Кількість наукових, соціальних та інших 

проектів, які реалізують ЗВО 

регіону/країни на замовлення зовнішніх 

стейкхолдерів 

 

ЗВО, МОН України - 

2.3.2 

Рейтинг країни у Глобальному індексі 

людського розвитку, Індексі сталості 

суспільства 

МОН України + 

2.3.3 

Рейтинг регіону в Індекс регіонального 

людського розвитку 

 

Державна служба 

статистики України 
+ 

Джерело: авторська розробка. 

 

У табл. 5.10 систематизовано показники підсистеми “Економічна 

ефективність вищої освіти” моніторингу її конкурентоспроможності. 
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Таблиця 5.10 

Показники економічної ефективності вищої освіти 

в Моніторингу конкурентоспроможності СВО 

 

Номер 

з/п Найменування показника 

Орган, 

відповідальний за 

підготовку/подання 

даних 

Наявність 

офіційних 

даних для 

показника 

у відкритому 

доступі 

3.1 Студенти 

3.1.1 

Доходи, пов‟язані з освітньою діяльністю ЗВО 

регіону/країни (всього і в розрахунку на 

одного студента), грн 

ЗВО, МОН 

України 
- 

3.1.2 

Обсяг і частка надходжень від навчання 

іноземних студентів у загальних доходах від 

надання платних освітніх послуг 

-//- - 

3.1.3 

Обсяги державного і регіонального 

фінансування ЗВО у розрахунку на одного 

студента бюджетної форми навчання 

-//- - 

3.1.4 
Обсяг фінансування у розрахунку на одного 

студента ЗВО регіону/країни, грн/особу 
-//- - 

3.2 Викладачі, дослідники 

3.2.1 

Доходи, пов‟язані з науковою діяльністю ЗВО 

регіону/країни (всього і в розрахунку на 

одного НПП), грн 

ЗВО, МОН 

України 
- 

3.2.2 

Кількість патентів на винаходи, корисні 

моделі, промислові зразки у розрахунку на 100 

працівників, задіяних у виконанні наукових 

досліджень ЗВО регіону/країни 

-//- - 

3.2.3 
Обсяг фінансування у розрахунку на одного 

НПП, грн/особу 
-//- - 

3.3 Менеджмент ЗВО 

3.3.1 
Сукупні доходи ЗВО регіону/країни 

у розрахунку на одного працівника 

ЗВО, МОН 

України 
- 

3.3.2 
Сукупні доходи ЗВО регіону/країни 

у розрахунку на 1 грн активів 
-//- - 

3.3.3 

Частка доходів від освітньої діяльності 

регіону/країни у сукупних доходах ЗВО 

регіону/країни, % 

-//- - 

3.3.4 

Частка доходів від наукової і науково-

дослідної діяльності у сукупних доходах ЗВО 

регіону/країни, % 

-//- - 

3.3.5 
Частка надходжень від приватного бізнесу  

на наукові дослідження і розробки, % 
-//- - 
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Закінчення табл. 5.10 

Номер 

з/п Найменування показника 

Орган, 

відповідальний за 

підготовку/подання 

даних 

Наявність 

офіційних 

даних для 

показника 

у 

відкритому 

доступі 

3.3.6 

Надходження від платних послуг ЗВО 

регіону/країни у розрахунку на одного 

працівника ЗВО, грн 

-//- - 

3.3.7 

Частка доходів від усіх джерел власних 

надходжень (спеціальний фонд) у сукупних 

доходах ЗВО регіону/країни 

-//- - 

3.3.8 

Обсяг і частка у сукупних доходах ЗВО 

регіону/країни надходжень, отриманих 

благодійних внесків, грантів і дарунків 

-//- - 

3.3.9 
Коефіцієнт зношення активів ЗВО 

регіону/країни 
-//- - 

3.4 Випускники 

3.4.1 

Обсяг коштів, залучених ЗВО регіону/країни 

у спеціальних фондах (ендавментах)  

за рахунок внесків випускників 

ЗВО, МОН України - 

3.4.2 
Рівень зайнятості в регіоні/країні осіб  

з вищою освітою 

Державна служба 

статистики України 
+ 

3.4.3 
Рівень зареєстрованого безробіття серед 

випускників ЗВО регіону/країни, % 

Державна служба 

зайнятості України 
+ 

3.4.4 
Рівень працевлаштування випускників ЗВО 

регіону/країни, % 

МОН України – 

замовник 

опитування 

- 

3.4.5 
Середній дохід/ заробітна плата випускника 

ЗВО регіону/країни, грн 
-//- - 

3.5 Працедавці, органи державного, регіонального управління 

3.5.1 
Частка інноваційно активних підприємств у 

регіоні/країні, % 

Державна служба 

статистики України 
+ 

3.5.2 
Частка інноваційної продукції в обсягах 

реалізованої продукції у регіоні/країні, % 
-//- + 

3.5.3 
Середня заробітна плата працівника з вищою 

освітою у регіоні/країні, грн 
-//- + 

3.5.4 
Відносний рівень доходів населення з вищою 

освітою у регіоні/країні, % 
-//- + 

3.5.5 
ВРП у розрахунку на одного жителя регіону, 

грн 
-//- + 

3.5.6 
ВВР у розрахунку на одного жителя країни, 

грн 
-//- + 

3.5.7 
Рейтинг країни у Глобальному 

інноваційному індексі 
МОН України + 

Джерело: авторська розробка. 
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На підставі бази даних про показники якості, соціальної відповідальності та 

економічної ефективності СВО можна провести рейтингування СВО регіонів 

України з використанням відповідних інтегральних показників. 

Інтегральний показник конкурентоспроможності СВО регіону можна 

розрахувати у формі індексу, який є сумою трьох рівновагових складових – 

субіндексів. Кожен субіндекс комплексно оцінює СВО за критеріями якості, 

соціальної відповідальності й економічної ефективності. Логіко-структурна схема 

побудови інтегральної індексу конкурентоспроможності СВО зображена на рис. 

5.6. 

 

 
Рис. 5.6. Логіко-структурна схема інтегрального індексу 

конкурентоспроможності СВО країни/регіону 

Джерело: авторська розробка. 
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Об‟єднання часткових показників кожного субіндексу (табл. 5.8-5.10) в 

інтегральну оцінку/субіндекс можна виконати на підставі їхніх стандартизованих 

значень (з урахуванням стимуляторів і дестимуляторів) за формулою 

багатовимірної середньої. Наприклад, для субіндексу якості СВО регіону 





N

i

iji

КСП

Яj XwI
1

*

,
     (5.6) 

де КСП

ЯjI  значення субіндексу для регіону j; 
*

ijX
  стандартизоване значення 

показника i для регіону j;   вага показника i в субіндексі; n – кількість 

часткових показників субіндексу. У випадку однакової ваги кожного часткового 

показника у субіндексі його вага  Стандартизація може базуватися на 

використанні крайніх значень досліджуваних показників за формулами: 

– для показників-стимуляторів: 

minmax

min*

ii

iij

ij
XX

XX
X




        (5.7) 

– для  показників-дестимуляторів: 

minmax

max*

ii

iji

ij
XX

XX
X






,    

(5.8) 

де ijX   фактичне значення i-го показника в j-му регіоні; *

ijX   стандартизоване 

фактичне значення i-го показника в j-му регіоні; 
minmax

; ii XX   максимальне та 

мінімальне значення i-го показника для сукупності регіонів. 

Для визначення вагових коефіцієнтів часткових показників використовують 

формалізовані та неформалізовані, зокрема експертні методи оцінювання. 

Значимість часткового показника в інтегральній оцінці з порядковим номером за 

важливістю i можна визначити за формулою Фішберна [347, c. 448] 

 

 ,     (5.9) 

де N – кількість показників у субіндексі; i – порядковий номер показника за 

рівнем важливості. 



432 

 

 

5. Методи й алгоритм Моніторингу   

Моніторинг конкурентоспроможності СВО України та її регіонів 

передбачає використання методів емпіричних обстежень, у тім числі 

статистичних і соціологічних обстежень, обробки великих масивів інформації та 

методів візуалізації результатів обробки даних. 

Організацію Моніторингу реалізують відповідно до такого алгоритму дій. 

1. Погодження переліку показників Моніторингу з представниками 

менеджменту ЗВО, органами державного та регіонального управління у вищій 

освіті, іншими інституційними учасниками Моніторингу. 

2. Розробка організаційної схеми збору первинних даних від учасників 

Моніторингу. 

3. Збір даних для визначення показників і верифікація первинних даних. 

4. Публікація результатів Моніторингу, їх розміщення на сайті МОН 

України. 

5. Використання результатів Моніторингу для прийняття рішень його 

Ініціатором та іншими користувачами. 

Періодичність проведення Моніторингу – річна. Термін подання даних від 

адміністративних одиниць – учасників Моніторингу його Виконавцю 

визначається з урахуванням часу проведення програм державних статистичних та 

інших обстежень, результати яких використовують у Моніторингу. 

Для проведення Моніторингу його Учасники подають Відповідальному 

виконавцю за спеціально визначеною формою дані, потрібні для розрахунку 

показників, наведених у табл. 5.8–5.10. 

 

6. Джерела інформації, на яких ґрунтується Моніторинг  

Побудова інтегрованої бази даних для розрахунку системи показників 

Моніторингу (табл. 5.10–5.12) базується на використанні таких існуючих джерел 

інформації: 

Державна служба статистики України: 

 дані державних статистичних обстежень за формою № 2–3 нк (один раз 

на рік) “Звіт вищого навчального закладу на початок 20__ /__ навчального року”; 
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 дані державних статистичних обстежень з питань економічної 

активності населення України в частині зайнятості і безробіття осіб з вищою 

освітою. 

ЗВО України: 

 адміністративні дані ЗВО про освітню, наукову та інші види діяльності, 

не передбачені формою статистичної звітності № 2-3 нк. 

Український центр оцінювання  якості освіти: 

 адміністративні дані Центру щодо результатів ЗНО в Україні.. 

Державна служба зайнятості України: 

 дані про рівень зареєстрованого безробіття серед випускників ЗВО. 

Громадська організація “Центр міжнародних проектів «Євроосвіта»”:  

 окремі показники діяльності ЗВО, які використовують для побудови 

Національного академічного рейтингу ЗВО “Топ-200 України”. 

Координатор Проекту Profrights.org:  

 база даних про порушення прав студентів і викладачів ЗВО у регіонах 

України. 

Проте багато показників, які запропоновані у методиці Моніторингу, 

теперішній час відсутні у відкритих джерелах даних або не передбачені 

програмами обстежень в Україні. Більшість із них стосується моніторингу 

економічної ефективності діяльності ЗВО в Україні та її регіонах, даних 

соціологічного характеру про рівень задоволення студентів і випускників якістю 

та умовами навчання у ЗВО, аналогічними оцінками працедавців, а також даними 

про працевлаштування випускників ЗВО. 

Для оцінки рівня задоволення студентів якістю навчання у ЗВО, 

випускників ЗВО і працедавців – якістю вищої освіти, визначення рівня 

працевлаштування випускників ЗВО за фахом потрібні спеціальні соціологічні 

опитування. Такі опитування є поширеною світовою практикою в аналізі якості 

вищої освіти, але потребують залучення незалежних соціологічних центрів і 

додаткових фінансових ресурсів. Особливості методики та організації проведення 

таких обстежень детальніше висвітлено в пп. 2.2 дисертації. 
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7. Виконавці моніторингу  

Ініціатором Моніторингу є Міністерство освіти і науки України (МОН 

України). Відповідальним виконавцем – Державна наукова установа “Інститут 

освітньої аналітики” МОН України. Міністерство освіти і науки України 

забезпечує координацію роботи Учасників Моніторингу з питань його 

проведення, оцінки конкурентоспроможності СВО України та її регіонів за 

критеріями якості, конкурентоспроможності та економічної ефективності. 

Відповідальний виконавець МОН України на підставі інформації, отриманої 

від відповідальних осіб – Учасників Моніторингу, проводить розрахунок 

показників конкурентоспроможності СВО України та її регіонів, передбачених у 

табл. 5.10-5.12 методики, узагальнює отримані результати та оприлюднює їх на 

офіційному сайті МОН України. 

 

7. Користувачі результатів моніторингу  

Основні групи користувачів результатів Моніторингу подано у табл. 5.11. 

            

Таблиця 5.11  

Користувачі результатів Моніторингу конкурентоспроможності  

системи вищої освіти України та її регіонів 

Користувач Напрями використання результатів 

Міністерство освіти і 

науки України 

Оцінка ефективності державної політики у вищій освіті. 

Аналіз сильних і слабких сторін СВО України та її регіонів. 

Обґрунтування стратегічних пріоритетів для підвищення КС 

вищої освіти в Україні, сприяння їх реалізації 

 

Регіональні органи 

управління у галузі 

вищої освіти в 

Україні, спілки 

ректорів ЗВО в 

регіонах України 

Оцінка ефективності державної регіональної політики у 

вищій освіті. 

Аналіз сильних і слабких сторін СВО в конкретному регіоні 

України. 

Обґрунтування стратегічних пріоритетів для підвищення КС 

вищої освіти на регіональному рівні, сприяння їх реалізації 

 

Абітурієнти 
Вибір регіону України для здобуття вищої освіти 

 

Працедавці 

Вибір регіону для партнерства у реалізації кадрової, 

інноваційної, інвестиційної політики 

 

Джерело: авторська розробка. 
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8. Документи, що містять результати Моніторингу  

Результати Моніторингу щорічно подає Міністерство освіти і науки 

України у формі спеціального звіту, інформаційно-аналітичні матеріали 

Моніторингу розміщуються на офіційному сайті МОНУ. 

 

 

 

5.4. Стратегічні пріоритети підвищення конкурентоспроможності  

системи вищої освіти України 

 

В Україні ще прийнятий на державному рівні документ, який визначає 

стратегічні пріоритети розвитку національної системи вищої освіти, у тім числі 

підвищення її конкурентоспроможності в глобальному освітньому просторі. 

Проект Стратегії реформування вищої освіти до 2020 року, розроблений 

робочою групою під керівництвом МОН України, визначає шість основних 

завдань для створення конкурентоспроможної національної СВО України, 

інтегрованої у Європейський освітній і дослідницький простір. Серед цих завдань 

– реорганізація системи управління ВО для забезпечення захисту інтересів усіх 

суб‟єктів національної СВО України; cтворення належного зв‟язку між ринком 

праці та системою вищої освіти [252]. Відсутність офіційно затвердженого 

статусу згаданого документа значною мірою обумовлює проблеми щодо 

системного характеру державної політики у галузі підвищення 

конкурентоспроможності СВО України 

Зважаючи на розподіл владних повноважень у системі управління ВО, 

підвищення її конкурентоспроможності не фігурує серед стратегічних пріоритетів 

Державної стратегії регіонального розвитку до 2020 року (ДСРР-2020). 

Одночасно розвиток інтелектуального капіталу – пріоритетне завдання, яке 

покликане забезпечити реалізацію стратегічних цілей, передбачених ДСРР-2020, 

насамперед – підвищення конкурентоспроможності регіонів (стратегічна мета 1) 

шляхом ефективнішого використання внутрішніх факторів розвитку [72]. 
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Ознайомлення зі стратегіями розвитку областей України на період до 2020 

року дає підстави дійти висновку, що у переважній більшості регіонів країни 

вища освіта, її конкурентоспроможність стає сферою реалізації стратегічної мети 

“Розвиток людського потенціалу” (табл. М.4 Додатку М). Підвищення 

адаптивності населення до потреб ринку праці, економіки, що змінюється – 

типова операційна мета у стратегіях регіонального розвитку, сформульована 

відповідно до зазначеної вище стратегічної цілі регіонального розвитку. Рівень 

працевлаштування випускників ЗВО та професійних закладів освіти в області за 

отриманим фахом – головний індикатор, який відображає якість та ефективність 

розвитку СВО регіону відповідно до потреб регіонального суспільного розвитку. 

Незважаючи на задекларовані довгострокові цілі, у більшості стратегій 

регіонального розвитку немає конкретних операційних завдань, які покликані 

забезпечити підвищення ефективності інноваційного розвитку регіону за рахунок 

потенціалу вищої освіти. Наприклад, лише у Закарпатській області 

випереджувальну адаптацію регіональної вищої освіти до потреб ринку праці 

визначено одним із пріоритетних завдань для реалізації операційної мети 

“Забезпечення якості і конкурентоспроможності вищої освіти” [313]. У 

відповідному документі чітко визначені основні індикатори, які не тільки 

кількісно вимірюють досягнення визначених цілей, а й ідентифікують актуальну 

для Закарпатської та багатьох інших областей України (Кіровоградської, 

Чернігівської, Херсонської, Житомирської, Донецької, Волинської, Рівненської, 

Вінницької, Хмельницької, Миколаївської, Черкаської) проблему фактичних і 

потенційних втрат інтелектуального потенціалу за рахунок високої освітньої 

мобільності молоді, яка здобуває вищу освіту в інших регіонах України та за 

кордоном. 

Для системної ідентифікації проблем, які пов‟язані з розвитком вищої 

освіти в регіонах України, ми здійснили апробацію запропонованого у пп. 5.3 

проекту Моніторингу конкурентоспроможності СВО України та її регіонів. Для 

реалізації методики Моніторингу використано перелік показників (табл. М.5-М.7 
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Додатку М), які забезпечені чинними програмами державних статистичних та 

інших обстежень в Україні на регіональному рівні. 

Результати апробації методики Моніторингу свідчать про те, що в Україні 

простежується асиметрія показників розвитку регіональних СВО за критеріями 

якості, соціальної відповідальності та економічної ефективності. 

За критерієм якості вищої освіти найбільш помітною є нерівномірність 

розподілу регіонів України за рівнем міжнародної академічної репутації науково-

педагогічної працівників (рис. 5.7). 
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Рис. 5.7. Кількість публікацій у розрахунку на 100 кандидатів і докторів наук 

у ЗВО регіонів України у 2016 році за даними міжнародної наукометричної 

бази даних SciVerse Scopus 

Джерело: розраховано автором за даними видань [264; 302]. 

 

Небезпечною для збалансованого регіонального розвитку є тенденція до 

зростання дисбалансу кількості студентів, які прибувають в регіон для здобуття 

вищої освіти і вибувають з нього. Областями-донорами, які найбільше втрачають 

інтелектуальний потенціал за рахунок міграції (від 50 % і більше потенційних 

студентів(, є Кіровоградська, Чернігівська, Херсонська, Житомирська, 

Закарпатська, Донецька і Волинська області (рис. 5.8).  
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Активізація процесів міжрегіональної мобільності абітурієнтів в Україні 

посилила тенденцію до концентрації інтелектуальних, фінансових та інших 

ресурсів на національному та регіональному ринках освітніх послуг (РОП).  

У табл. 5.12 подано результати аналізу концентрації РОП Львівської області 

у галузі підготовки фахівців з економіки і менеджменту за період 1999–2017 

років. 

 
Рис. 5.8. Співвідношення прийому студентів у ЗВО регіону до кількості 

абітурієнтів, які складали ЗНО в цьому регіоні у 2016 році 

Джерело: розраховано автором за даними [302; 303]. 

 

У світовій практиці для характеристики рівня конкуренції та монополізації 

ринку використовують індекс Герфіндаля-Гіршмана (Herfindahl-Hirschman Index 

або HHI) – індикатор, який визначає концентрацію суб‟єктів на певному ринку. 

Індекс оцінює рівномірність розподілу часток учасників ринку і розраховують за 

формулою [54, c. 326-327]: 

,    (5.10) 

де Ixx – індекс Герфіндаля-Гіршмана (Herfindahl-Hirschman Index або HHI аj – 

частка суб‟єкта j на ринку за обсягами наданих послуг (продукції), %; n – 

кількість суб‟єктів ринку. 
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Таблиця 5.12 

Оцінка монополізації ринку освітніх послуг Львівської області 

у галузі економіки та менеджменту у 1999-2017 роках  

 Навчальні роки 

1999/2000 н. р. 2007/2008 н. р. 2016/2017 н. р. 

Часткові критерії рівня монополізації ринку за методикою Герфіндаля-Гіршмана 

 На ринку не 

менше 10 учасників 

13 ЗВО 18 ЗВО 14 ЗВО 

 На одного 

учасника припадає 

не більше 31 % 

ринку 

19,7 / Львівська 

комерційна академія 

(ЛКА) 

19,1 / ЛКА 

36,0 / НУ 

“Львівська 

політехніка” 

 На двох учас-

ників припадає не 

більше 44 % ринку 

38,14 / ЛКА, НУ 

“Львівська 

політехніка” 

37,8 / ЛКА, ЛНУ 

імені Івана Франка 

56,9 / НУ 

“Львівська 

політехніка”; ЛНУ 

імені Івана Франка 

 На трьох 

учасників припадає 

не більше 54 % 

ринку 

51,3/ ЛКА, НУ 

“Львівська 

політехніка”, 

ІППК при ЛДУ імені 

Івана Франка  

54,7 / ЛКА, ЛНУ 

імені Івана Франка, 

ЛНАУ 

69,6 / НУ 

“Львівська 

політехніка”; ЛНУ 

імені Івана Франка, 

ЛНАУ 

 На чотирьох 

учасників припадає 

не більше 63 % 

ринку 

63,6 / ЛКА, НУ 

“Львівська 

політехніка”, 

ІППК при ЛДУ імені 

Івана Франка, ЛНАУ 

54,7 / ЛКА, ЛНУ 

імені Івана Франка, 

ЛНАУ, НУ 

“Львівська 

політехніка” 

76,7 / НУ 

“Львівська 

політехніка”; ЛНУ 

імені Івана Франка, 

ЛНАУ; Львівський 

торг.-екон. ун-т* 

Узагальнюючі критерії оцінки монополізації ринку 

Індекс Герфіндаля-

Гіршмана, % 
1771,9 1270,6 2031,3 

Характеристика 

ринку, Іхх  

Середня 

концентрація 

(монополізація) 

ринку з наближенням 

до високої 

Середня концентрація 

(монополізація) ринку 

Висока 

концентрація 

(монополізація) 

ринку 

Примітка. У 2015 році Львівська комерційна академія перейменована на Львівський 

торговельно-економічний університет. 

Джерело: складено автором за [95] і даними ЗВО Львівської області про кількість 

студентів, які здобувають вищу освіту у галузях “Соціальні та поведінкові науки” 

(“Економіка”); “Управління та адміністрування”; “Міжнародні відносини” (“Міжнародні 

економічні відносини”). 

 

Залежно від кількості суб‟єктів і значення індексу Герфіндаля-Гіршмана, 

визначають рівень монополізації ринку та ухвалюють рішення щодо застосування 

антимонопольного законодавства. Якщо значення індексу перевищує 1800 

одиниць, то ринок вважають неконкурентним (висока концентрація діяльності 

кількох суб‟єктів). Ринки з зазначенням індексу 1000 і менше зачисляють до 
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неконцентрованих, а від 1000 до 1800 – з середнім рівнем монополізації. Такі 

ринки вважають конкурентними, а їхня пропозиція та обсяги діяльності швидко 

реагують на зміну ситуації. 

Як свідчать дані табл. 5.6, за період 1999-2017 років на РОП Львівської 

області не відбулося скорочення кількості суб‟єктів, які надають освітні послуги у 

галузі економіки та менеджменту. Водночас помітним є різке зростання рівня 

концентрації ринку, а відтак – його монополізації за рахунок активного 

нарощування у досліджуваному сегменті РОП потенціалу НУ “Львівська 

політехніка” (36,0 %). Три університети області – НУ “Львівська політехніка” 

(36,0 %), ЛНУ імені Івана Франка (20,9 %) і Львівський національний аграрний 

університет (12,7 %) забезпечують основний масив (69,6 %) обсягів освітніх 

послуг у галузі економіки і менеджменту. 

За такої концентрації ринку, що підтримується пріоритетним бюджетним 

фінансуванням національних університетів у кожному регіоні, в особливо 

складній ситуації опиняються недержавні ЗВО. Яскравим прикладом є Львівський 

торговельно-економічний університет (раніше – Львівська комерційна академія), 

офіційно функціонуючий у Львові з 1899 року на базі Вищої торговельної школи. 

За період з 1999 до 2017 рр. частка цього ЗВО на ринку освітніх послуг області 

зменшилася з 27,2 % до 7,1 %. 

Моніторинг конкурентоспроможності СВО регіонів України за критерієм 

соціальної відповідальності дає підстави стверджувати про актуальну для 

більшості регіонів проблему низького рівня доступу до вищої освіти дітей з 

обмеженими можливостями, інших соціально вразливих груп населення, 

передовсім молоді. Частка таких категорій серед студентів ЗВО України не 

перевищує одного відсотка (0,93 у 2016 році), тоді, як наприклад, у Польщі цей 

показник майже удвічі вищий [437]. 

Помітною є нерівномірність розподілу регіонів України за рівнем участі 

регіональних органів влади у формуванні обсягів і структури підготовки фахівців. 

Частка студентів, які здобувають вищу освіту за кошти місцевих бюджетів, 

відрізняється у регіональному вимірі майже у вісім разів (рис. 5.9). 
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Рис. 5.9. Частка студентів, які здобували вищу освіту у ЗВО 

 регіонів України у 2016 році за кошти місцевих бюджетів  
Джерело: розраховано автором за [206]. 

 

Відсутність зведених на регіональному рівні статистичних даних про 

доходи і витрати у вищій освіті ускладнює можливості якісного аналізу 

економічної ефективності СВО регіону з урахуванням інтересів різних груп 

стейкхолдерів. Незважаючи на критичні зауваження щодо інформативності 

показника працевлаштування випускників, які навчалися за кошти державного та 

місцевих бюджетів, саме цей індикатор залишається одним із небагатьох для 

порівняльного аналізу не лише ефективності бюджетного фінансування вищої 

освіти, а й її якості (рис. 5.10). 

 

Рис. 5.10. Частка випускників ЗВО регіону, які отримали скерування  

на роботу, серед студентів, які навчалися за рахунок   

державного замовлення у 2016 році, % 
Джерело: розраховано автором за [206]. 
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За критерієм результативності в аналізі економічної ефективності СВО 

найбільш нерівномірним є регіональний розподіл за кількістю патентів на 

винаходи і корисні моделі у розрахунку на 100 виконавців наукових досліджень 

(рис. 5.11). 

 

Рис. 5.11. Кількість патентів у розрахунку на 100 працівників,  

задіяних у виконанні наукових досліджень у регіоні у 2016 році 

Джерело: розраховано автором за [180]. 

 

Низьким залишається також рівень взаємозв‟язку наукових досліджень і 

розробок у регіонах України з обсягами та результатами інноваційної діяльності, 

про що детальніше йшлося у пп. 3.3. 

Результати побудови інтегрального індексу конкурентоспроможності СВО 

регіонів України засвідчують суттєві дисбаланси в їхньому розвитку за 

критеріями якості, соціальної відповідальності та економічної ефективності. 

Наприклад, високі значення показників академічної репутації науково-

педагогічних працівників ЗВО Львівщини, рівня підготовки абітурієнтів 

забезпечують області лідерські позиції за субіндексом якості СВО регіону (табл. 

М.11 Додатку М). Натомість низький рівень реалізації інноваційного потенціалу 

СВО в економіці області, актуальність проблем забезпечення студентів 

гуртожитками, доступності вищої освіти для соціально вразливих верств 

населення, невисока частка іноземних студентів зумовили суттєве зниження 

конкурентних позицій Львівщини за комплексом показників моніторингу. 
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Серед лідерів за інтегральною оцінкою конкурентоспроможності СВО 

регіонів України виявились області, які забезпечують не лише високі значення 

показників академічної репутації ЗВО, а й більшу збалансованість академічних, 

соціальних та економічних індикаторів конкурентоспроможності розвитку (рис. 

5.12). 

 

 
 

 

Рис. 5.12. Інтегральна оцінка конкурентоспроможності СВО регіонів України 

за критеріями якості, соціальної відповідальності  

та економічної ефективності у 2016 році 

Джерело: побудовано автором за даними табл. М.11 додатку М. 

 

За результатами моніторингу показників конкурентоспроможності СВО 

регіонів України (табл. М.5-М.7 Додатку М), сформованих з використанням 

запропонованої концептуальної моделі інституційного аналізу 

конкурентоспроможності СВО, а також з урахуванням завдань, визначених у 

стратегіях регіонального розвитку України щодо системи вищої освіти (табл. М.4 

додатку М), ми визначили пріоритетні напрями підвищення 

конкурентоспроможності СВО у регіонах України (табл. 5.13–5.15). 
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Таблиця 5.13 

 

 Пріоритетні напрями підвищення конкурентоспроможності СВО регіонів 

України за критерієм “якість” 

Стратегічні цілі та 

пріоритетні напрями 
Регіони України Основні індикатори 

Абітурієнти і студенти 

Зростання привабливості 

регіону для здобувачів 

вищої освіти, зменшення 

людських втрат внаслідок 

освітньої міграції, 

забезпечення 

збалансованості потоків 

освітньої мобільності молоді 

Кіровоградська, Чернігівська, 

Херсонська, Житомирська, 

Закарпатська, Донецька, 

Волинська, Рівненська, 

Вінницька, Хмельницька, 

Миколаївська області 

Співвідношення прийому 

до ЗВО регіону та кількості 

абітурієнтів, які складали 

ЗНО у цьому регіоні 

Частка студентів з інших 

регіонів України 

Зростання привабливості 

регіону для іноземних 

студентів 

Дніпропетровська, Львівська, 

Одеська області, м. Київ 

Частка іноземних студентів у 

загальній кількості 

здобувачів вищої освіти, % 

Викладачі і дослідники 

Підвищення академічної 

репутації НПП та ЗВО за 

рахунок збільшення 

кількості наукових 

публікацій у виданнях, які 

індексуються в міжнародних 

наукометричних базах даних 

Кіровоградська, Рівненська, 

Херсонська, Миколаївська, 

Хмельницька, Чернігівська, 

Житомирська, Полтавська, 

Вінницька, Івано-Франківська, 

Черкаська області 

Кількість публікацій у 

розрахунку на 100 

кандидатів і докторів наук 

ЗВО за даними міжнародних 

наукометричних баз даних 

(SciVerse Scopus) 

Менеджмент ЗВО 

Підвищення академічної 

репутації і позицій ЗВО 

регіону у національних 

рейтингах 

Чернігівська, Житомирська, 

Київська, Черкаська, Херсонська, 

Волинська, Рівненська, 

Кіровоградська, Полтавська, 

Запорізька, Хмельницька, 

Миколаївська, Луганська, 

Закарпатська, Тернопільська, 

Івано-Франківська області 

Найвищий і середній 

рейтинг ЗВО регіону у 

Національному 

академічному рейтинг “Топ-

100 Україна” 

Підвищення позицій 

провідних ЗВО регіону в 

міжнародних рейтингах, 

зростання числа ЗВО 

регіону в міжнародних 

рейтингах 

м. Київ, Харківська, Львівська, 

Дніпропетровська, Сумська, 

Одеська, Чернівецька, Вінницька, 

Донецька, Івано-Франківська 

області 

Кількість ЗВО і позиції 

провідних ЗВО регіону в 

авторитетних міжнародних 

рейтингах університетів (The 

Times Higher Education 

World University Rankings ; 

QS The World University 

Rankings 

Активізація участі ЗВО 

регіону в міжнародних 

освітніх асоціаціях 

Херсонська, Кіровоградська, 

Запорізька, Хмельницька, 

Київська, Львівська, Рівненська, 

Житомирська області 

Частка ЗВО-учасників 

міжнародних асоціацій 

Джерело: побудовано автором. 
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За критерієм якості загальнонаціональними пріоритетами в управлінні 

конкурентоспроможністю вищої освіти є: 

1) підвищення позиції України у рейтингу глобальної 

конкурентоспроможності у частині якості вищої освіти, представництва та 

рейтингових позицій провідних ЗВО регіонів України у міжнародних рейтингах 

університетів через зростання академічної репутації наукових досліджень і 

розробок ЗВО, збільшення обсягів інвестування бізнесу у дослідження і розробки 

науковців ЗВО, інноваційну діяльність у співпраці із ЗВО; 

2) запровадження на локальному (ЗВО) та національному рівнях 

ефективних систем опитування студентів, випускників, працедавців щодо 

задоволення якістю, умовами та результатами навчання; 

3) інтернаціоналізація змісту освітніх продуктів та СВО загалом через 

підвищення рівня володіння науково-педагогічними працівниками і 

менеджментом ЗВО іноземними мовами, їх участі у програмах міжнародної 

академічної мобільності, стажування в країнах з високим рівнем розвитку СВО, 

рівня доступу та використання наукової інформації у міжнародних базах 

даних Scopus і Web of Science. 

У табл. 5.14 визначено пріоритетні напрями підвищення 

конкурентоспроможності СВО регіонів України за критерієм соціальної 

відповідальності. 

Загальнонаціональними пріоритетами у підвищенні конкуренто-

спроможності СВО України за критерієм соціальної відповідальності вважаємо: 

1) зростання рівня доступу до вищої освіти осіб з особливими освітніми 

потребами через активнішу співпрацю з громадськими організаціями, залучення 

державних і недержавних фондів соціального страхування; 

2) підвищення рівня академічної доброчесності ЗВО через розвиток 

культури наукових досліджень і відповідальності за порушення прав 

інтелектуальної власності; 

3) сприяння підвищенню якості життя осіб зрілого віку, підвищення 

тривалості активного життя збільшенням обсягів надання різноманітних освітніх 

послуг для осіб зрілого віку, зацікавлених в особистісному та професійному 

розвитку; 
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4) збільшення участі ЗВО у реалізації програм і проектів, орієнтованих на 

підвищення конкурентоспроможності регіону діяльності ЗВО, вирішення 

соціальних проблем регіонального розвитку. 

Таблиця 5.14  

 

Пріоритетні напрями підвищення конкурентоспроможності СВО регіонів 

України за критерієм “соціальна відповідальність” 

Стратегічні цілі та 

пріоритетні напрями 
Регіони України Основний індикатор 

Абітурієнти і студенти 

Підвищення рівня 

доступності вищої 

освіти для осіб з 

особливими освітніми 

потребами 

Усі регіони України 

Частка осіб з обмеженими 

можливостями, дітей-сиріт 

і дітей, які позбавлені 

батьківського піклування,  

у загальній кількості 

здобувачів вищої освіти, 

% 

Підвищення рівня 

забезпеченості 

студентів гуртожитками 

та їх якості 

Івано-Франківська, 

Закарпатська, Херсонська, 

Запорізька, Миколаївська, 

Львівська, Полтавська, 

Вінницька, Донецька, 

Черкаська, Кіровоградська, 

Житомирська, Чернігівська, 

Київська, Хмельницька, 

Сумська, Волинська, 

Дніпропетровська області,  

м. Київ 

Рівень забезпечення 

студентів ЗВО 

гуртожитками, % 

Студенти, викладачі і дослідники, менеджмент ЗВО 

Підвищення рівня 

академічної 

доброчесності та 

дотримання прав 

викладачів і студентів 

Херсонська, Рівненська, 

Луганська, Донецька, Одеська 

області 

Кількість зареєстрованих 

фактів про порушення 

прав викладачів і 

студентів у розрахунку на 

один ЗВО 

Органи регіонального управління у вищій освіті 

Зростання ролі регіону 

в формуванні обсягів і 

структури підготовки 

фахівців для потреб 

соціально-економічного 

розвитку 

Донецька, Одеська, 

Закарпатська, Харківська, 

Львівська, Луганська, 

Запорізька, Полтавська, 

Дніпропетровська області, м. 

Київ 

Частка студентів, які 

навчаються за кошти 

місцевих бюджетів, % 

Джерело: побудовано автором. 
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У табл. 5.15 наведено пріоритетні напрями підвищення 

конкурентоспроможності СВО регіонів України за критерієм економічної 

ефективності. 

Таблиця 5.15  

 

 Пріоритетні напрями підвищення конкурентоспроможності СВО регіонів 

України за критерієм “економічна ефективність” 

 

Стратегічні цілі та 

пріоритетні напрями 
Регіони України Основний індикатор 

Випускники ЗВО, працедавці 

Підвищення рівня 

офіційної зайнятості за 

фахом випускників ЗВО, 

які навчалися за кошти 

державного і місцевих 

бюджетів 

Львівська, Тернопільська, 

Закарпатська, Чернігівська, 

Донецька, Черкаська, Івано-

Франківська, Рівненська, 

Кіровоградська, Харківська, 

Хмельницька, Дніпропетровська 

області, м. Київ 

Рівень офіційної 

зайнятості за фахом 

випускників ЗВО, які 

навчалися за кошти 

державного і місцевих 

бюджетів, % 

Випускники ЗВО, працедавці 

Підвищення рівня 

офіційної зайнятості за 

фахом випускників ЗВО, 

які навчалися за кошти 

державного і місцевих 

бюджетів 

Львівська, Тернопільська, 

Закарпатська, Чернігівська, 

Донецька, Черкаська, Івано-

Франківська, Рівненська, 

Кіровоградська, Харківська, 

Хмельницька, Дніпропетровська 

області, м. Київ 

Рівень офіційної 

зайнятості за фахом 

випускників ЗВО, які 

навчалися за кошти 

державного і місцевих 

бюджетів, % 

Працівники ЗВО, менеджмент ЗВО 

Підвищення 

результативності 

досліджень працівників, 

задіяних у виконанні 

наукових досліджень і 

розробок 

Чернігівська, Сумська, 

Миколаївська, Дніпропетровська, 

Харківська, Запорізька, Львівська, 

Київська, Одеська, Закарпатська, 

Житомирська, Черкаська, 

Кіровоградська, Полтавська, 

Херсонська, Чернівецька, 

Волинська, Івано-Франківська 

області, м. Київ 

Кількість патентів 

на винаходи, корисні 

моделі, промислові 

зразки у розрахунку 

на 100 працівників, 

задіяних у виконанні 

наукових досліджень 

Зростання питомої ваги 

надходжень за рахунок 

наукової діяльності ЗВО  
Усі регіони України 

Частка доходів усіх 

ЗВО регіону від 

наукової діяльності у 

сукупних доходах 
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Закінчення табл. 5.15 

Стратегічні цілі та 

пріоритетні 

напрями 

Регіони України Основний індикатор 

Працівники ЗВО, менеджмент ЗВО 

Підвищення 

ефективності 

використання 

працівників ЗВО 

Усі регіони України 

Відношення 

сумарних доходів 

ЗВО регіону до 

кількості їх штатних 

працівників 

Менеджмент ЗВО, працедавці 

Підвищення рівня 

співпраці ЗВО і 

підприємств 

регіону в 

інноваційній 

діяльності 

Закарпатська, Чернівецька, Полтавська, 

Хмельницька, Миколаївська, Волинська, 

Херсонська, Рівненська, Дніпропетровська, 

Черкаська, Івано-Франківська, 

Чернігівська, Вінницька, Донецька, 

Кіровоградська, Київська, Житомирська, 

Одеська, Запорізька, Тернопільська, 

Львівська, м. Київ 

Частка підприємств 

регіону, які 

співпрацюють із ЗВО 

регіону в 

інноваційній 

діяльності, % 

Підвищення 

ефективності 

використання 

активів ЗВО 

Усі регіони України  

Джерело: побудовано автором. 

 

Загальнонаціональні пріоритети у підвищенні конкурентоспроможності 

СВО регіонів України за критерієм економічної ефективності: 

1) зменшення диспропорцій у розвитку ринку освітніх послуг та ринку 

праці через запровадження і державної підтримки систем регіонального 

прогнозування і стратегічного планування потреби у фахівцях з вищої освітою і 

робітничих кадрів; 

2) зменшення втрат бюджетних ресурсів внаслідок неофіційної 

зайнятості випускників ЗВО, зайнятості не за фахом, зовнішньої трудової 

міграції; 

3) диверсифікація видів діяльності та джерел доходів у вищій освіті за 

рахунок активнішої співпраці з випускниками у створенні ендавментів, бізнес-

сектором економіки – у науковій та інноваційній діяльності; 
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4) підвищення ефективності використання активів ЗВО через їх 

модернізацію, зменшення непродуктивних витрат енергоресурсів, зростання 

доходів від операційної оренди активів. 

Визначені на підставі проведеного вище моніторингу пріоритетні напрями 

розвитку системи вищої освіти України та її регіонів можна бути використати у 

розробці загальнонаціональної та регіональних стратегій підвищення 

конкурентоспроможності системи вищої освіти в Україні. 

 

 

 

Висновки до розділу 5 

 

У розділі обґрунтовано напрями удосконалення механізму державного 

замовлення на підготовку фахівців в Україні у частині його нормативно-правової, 

економічної, організаційної та інформаційно-аналітичної складових, 

запропоновано моделі прогнозування попиту на фахівців, які базуються 

соціально-демографічних та економічних чинниках попиту на вищу освіту зі 

сторони її потенційних здобувачів і роботодавців, розроблено методику системи 

моніторингу конкурентоспроможності вищої освіти України та обґрунтовано 

стратегічні пріоритети її підвищення за критеріями якості, соціальної 

відповідальності і економічної ефективності. 

У процесах державного регулювання розвитку вищої освіти України 

державне замовлення на підготовку фахівців виступає одним із головних 

інструментів реалізації державної політики у сфери економіки СВО. Водночас 

механізм державного замовлення потребує удосконалення на всіх його етапах 

(формування, розміщення, реалізація) і складових. За інституційним критерієм 

основними складовими механізму державного замовлення на підготовку фахівців 

в Україні визначено нормативно-правову базу, фінансове забезпечення, 

організаційні структури та інформаційно-аналітична підтримку.  
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В удосконаленні нормативно-правової бази важливим є розмежування і 

чітке визначення понять державного і регіонального замовлення; закріплення за 

ЗВО права здійснювати розподіл коштів державного замовлення з урахуванням 

потреб підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, стажування в 

Україні та за кордоном.  

У частині удосконалення інформаційно-аналітичної бази формування 

державного замовлення на підготовку фахівців вважаємо за необхідне 1) 

запровадити моніторинг виконання державного замовлення на підготовку 

фахівців у розрізі державних замовників, регіонів, галузей знань на основі 

існуючого державного статистичного спостереження за формою № 1-

держзамовлення (квартальна) «Звіт про виконання державного замовлення»; 2) 

забезпечити публічний характер результатів моніторингу виконання державного 

замовлення в існуючих статистичних публікаціях з питань освіти, інших 

відкритих джерелах інформації; 3) розробити методику формування 

регіонального замовлення на підготовку фахівців.  

Вважаємо, що обсяг і структура державного замовлення на підготовку 

фахівців має відображати перспективну потребу економіки і суспільства за трьома 

пріоритетами: 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 з вищою освітою 

ринкового сектору економіки країни та її регіонів.  

У роботі  на основі інституційного підходу реалізовано дві задачі 

прогнозування: 1) оцінка попиту на вищу освіту на РОП зі сторони випускників 

шкіл з урахуванням демографічного чинника і використання лагових регресійних 

моделей;  2) прогнозна оцінка попиту на фахівців на ринку праці  на основі 

методів спеціальних обстежень роботодавців. 

Прогноз попиту на вищу освіту зі сторони випускників шкіл показує, що в 

Україні та Львівській області зокрема з 2020 року очікується поступове зростання 

кількості потенційних абітурієнтів ЗВО. Для прогнозної оцінки професійної 

структури попиту на фахівців на ринку праці та обґрунтування державного і 
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регіонального замовлення на їх підготовку запропоновано програмно-

методологічні та організаційні засади періодичного анкетування роботодавців. 

Обстеження роботодавців може базуватися на вибірці суб‟єктів господарювання, 

яку Державна служба статистики України використовує для обстежень 

підприємств з питань зайнятості і оплати праці. Такий підхід дасть змогу 

оптимізувати використання ресурсів на організацію збору необхідних даних.  

Реалізація запропонованої методики у Львівській області показала, що на 

період 2018-2020 років основний масив потреб роботодавців у фахівцях 

пов'язаний з їх підготовкою у таких галузях знань як «Управління та 

адміністрування» (26,9% від загальної потреби у фахівцях), «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%). 

Запропоновані підходи до прогнозування попиту і пропозиції фахівців, їх 

апробація на прикладі Львівської області дають змогу визначити перспективні  

потреби у фахівцях на найближчі 3-5 років, забезпечити науково обґрунтоване 

формування регіонального замовлення на підготовку фахівців і тим самим 

сприяти зменшенню дисбалансів в освітньо-професійній структурі попиту і 

пропозиції на ринку праці  України.  

Розробка і реалізація стратегій і програм підвищення 

конкурентоспроможності СВО України передбачає не лише якісну наукову базу, а 

й відповідальність усіх учасників освітньої діяльності за її результати, 

усвідомлення важливості доведеного суспільною практикою факту, що 

конкурентоспроможність у вищій освіті, національній економіці, інших сферах 

суспільного життя є взаємозалежними  та взаємодоповнювальними категоріями. 

Інтереси національної безпеки у сфері збереження і розвитку 

інтелектуального потенціалу обумовлюють необхідність запровадження 

Моніторингу конкурентоспроможності СВО України. Методика Моніторингу 

ґрунтується на розробленій концептуальній моделі інституціонального аналізу 

конкурентоспроможності СВО, передбачає формування інтегрованої бази даних 
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на підставі статистичних, адміністративних, соціологічних та інших типів даних і 

може бути реалізована на національному і регіональному рівнях за ініціативи 

МОН України та відповідального виконавця – Державної наукової установи 

“Інститут освітньої аналітики” МОН України. Складові, показники-матриця. 

Результати апробації запропонованої методики Моніторингу 

конкурентоспроможності СВО регіонів України дали змогу виявити сильні і 

слабкі сторони регіональних систем вищої освіти, а також визначити 

загальнонаціональні та регіональні пріоритети підвищення 

конкурентоспроможності СВО.  

Загальнонаціональними пріоритетами розвитку вищої освіти в Україні за 

критерієм якості є: 1) підвищення позиції України у рейтингу глобальної 

конкурентоспроможності у частині якості вищої освіти, статусу провідних 

національних ЗВО у міжнародних рейтингах університетів шляхом зростання 

академічної репутації наукових досліджень, збільшення обсягів інвестування у 

дослідження і розробки сектору вищої освіти, інноваційну діяльність ЗВО у 

співпраці з бізнесом; 2) запровадження на локальному (ЗВО) і національному 

рівнях ефективних систем опитування студентів, випускників, роботодавців щодо 

задоволення якістю, умовами та результатами навчання; 3) інтернаціоналізація 

змісту освітніх продуктів і СВО загалом шляхом підвищення рівня володіння 

науково-педагогічними працівниками і менеджментом ЗВО іноземними мовами, 

їх активнішої участі у програмах міжнародної академічної мобільності, 

використанні наукової інформації у міжнародних базах даних Scopus і Web of 

Science. 

У сфері соціальної відповідальності пріоритетними напрямами державної 

політики вважаємо: 1) зростання рівня доступу до вищої освіти осіб з особливими 

освітніми потребами шляхом активнішої співпраці з громадськими організаціями, 

залучення державних і недержавних фондів; 2) підвищення рівня академічної 

доброчесності ЗВО через запровадження Репозитарію академічних текстів, 

розвиток культури наукових досліджень і відповідальності за порушення прав 

інтелектуальної власності; 3) сприяння підвищенню якості життя осіб зрілого 
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віку, тривалості активного життя шляхом збільшення обсягів надання 

різноманітних освітніх послуг для осіб різного віку, зацікавлених в особистісному 

та професійному розвитку; 4) активізація участі ЗВО у реалізації програм і 

проектів, орієнтованих на підвищення конкурентоспроможності регіону 

діяльності ЗВО, вирішення соціальних проблем регіонального розвитку.  

Стратегічними пріоритетами державної політики підвищення 

конкурентоспроможності СВО в Україні за критерієм економічної ефективності 

вважаємо: 1) зменшення диспропорцій у розвитку ринку освітніх послуг і ринку 

праці шляхом запровадження і державної підтримки систем регіонального 

прогнозування і стратегічного планування потреби у фахівцях з вищою освітою, 

моніторингу кар‟єри випускників; 2) зменшення втрат бюджетних ресурсів 

внаслідок неофіційної зайнятості випускників ЗВО, зайнятості не за фахом, 

зовнішньої трудової міграції; 3) диверсифікація видів діяльності і джерел доходів 

у вищій освіті за рахунок активнішої співпраці з випускниками у створенні 

ендавментів, бізнес-сектором економіки – у науковій та інноваційній діяльності; 

4) підвищення ефективності використання матеріальних активів ЗВО, їх 

модернізації, запровадження спеціальні програми енергоефективності у ЗВО.   

Основні положення і результати дослідження, сформульовані у п‟ятому 

роздiлi дисертації, опублiковaно у нaукових прaцях aвторa [38; 47; 49; 54; 57; 59; 

149; 481;526]. 
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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 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 
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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 



456 

 

 

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 

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, 
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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 

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 
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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 
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їх виконання через забезпечення публічного характеру його результатів, 

оптимізація переліку державних замовників з урахуванням пріоритетів 

національної безпеки та оборони країни, стратегічних пріоритетів 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 
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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.   



461 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

1. Алашеев С. Ю., Коган Е. Я., Тюрина Н. В. Востребованость вузов: 

подходы к измерению. Вопросы образования. 2016. № 4. С. 186–205.  

2. Амбарчян В. С., Амбарчян М. С. Фінансова звітність ВНЗ України, 

Великобритації та США: порівняння стандартів подання звітної інформації. 

Вісник Київ. нац. ун-ту технологій та дизайну. Серія «Економіка і вища освіта». 

2015. № 5 (91). C. 46–53. 

3. Американський досвід підтримки адміністрування університетів / 

Г. Дмитрів (заст. декана хім. ф-ту ЛНУ імені Івана Франка) про стажування за 

програмою UASP від IREX. URL: http://www.lnu.edu.ua/amerykanskyj-dosvid-

pidtrymky-administruvannya-universytetiv-hryhorij-dmytriv-pro-stazhuvannya-za-

prohramoyu-uasp-vid-irex (дата звернення: 28.01.2017).  

4. 4. Аналіз фінансово-господарської діяльності КПІ ім. Ігоря Сікорського 

за 2016 рік / Офіційний сайт КПІ ім. Ігоря Сікорського. URL: 

http://kpi.ua/files/budget-2016.pdf (дата звернення: 18.02.2017). 

5. Аналітичний звіт щодо професійно-кваліфікаційного прогнозування в 

Україні: робочий проект. Європейський фонд освіти (ETF – European Training 

Foundation). 2017. 62 c. 

6. Ананко Л. Міграційні ризики освітнього процесу в Україні. 

Ефективність державного управління. 2011. № 4. С. 33–38. URL: http://archive. 

nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Edu/2011_27/fail/ananko.pdf (дата звернення: 

15.08.2016). 

7. Антикризова стратегія розвитку України: соціально-економічні, 

фінансові та глобальні виклики: монографія / Під заг. ред. А.В. Сидорової.  

Вінниця: ДонНУ, 2016. 328 с  

8. Бабін І. І. Забезпечення якості вищої освіти: європейський, національний 

та інституційний рівні. Наука і освіта. 2011. № 1. С. 7–13. 

9. Бай С. І., Яцишина К. В. Співробітництво в тріаді «Держава – наука – 

бізнес»: проблеми та шляхи вирішення. Бізнесінформ. 2012. № 10. С. 6–11. 

http://www.lnu.edu.ua/amerykanskyj-dosvid-pidtrymky-administruvannya-universytetiv-hryhorij-dmytriv-pro-stazhuvannya-za-prohramoyu-uasp-vid-irex
http://www.lnu.edu.ua/amerykanskyj-dosvid-pidtrymky-administruvannya-universytetiv-hryhorij-dmytriv-pro-stazhuvannya-za-prohramoyu-uasp-vid-irex
http://www.lnu.edu.ua/amerykanskyj-dosvid-pidtrymky-administruvannya-universytetiv-hryhorij-dmytriv-pro-stazhuvannya-za-prohramoyu-uasp-vid-irex
file:///E:/Аналіз%20фінансово-господарської%20діяльності%20КПІ%20ім.%20Ігоря%20Сікорського%20за%202016%20рік%20/%20Офіційний%20сайт%20КПІ%20ім.%20Ігоря%20Сікорського.%20URL:%20http:/kpi.ua/files/budget-2016.pdf%20(дата%20звернення:%2018.02.2017)
file:///E:/Аналіз%20фінансово-господарської%20діяльності%20КПІ%20ім.%20Ігоря%20Сікорського%20за%202016%20рік%20/%20Офіційний%20сайт%20КПІ%20ім.%20Ігоря%20Сікорського.%20URL:%20http:/kpi.ua/files/budget-2016.pdf%20(дата%20звернення:%2018.02.2017)
file:///E:/Аналіз%20фінансово-господарської%20діяльності%20КПІ%20ім.%20Ігоря%20Сікорського%20за%202016%20рік%20/%20Офіційний%20сайт%20КПІ%20ім.%20Ігоря%20Сікорського.%20URL:%20http:/kpi.ua/files/budget-2016.pdf%20(дата%20звернення:%2018.02.2017)
file:///E:/Аналіз%20фінансово-господарської%20діяльності%20КПІ%20ім.%20Ігоря%20Сікорського%20за%202016%20рік%20/%20Офіційний%20сайт%20КПІ%20ім.%20Ігоря%20Сікорського.%20URL:%20http:/kpi.ua/files/budget-2016.pdf%20(дата%20звернення:%2018.02.2017)


462 

 

 

10. Бараблина С. В., Мехришвили Л. Л. Социальная ответственность: роль 

высших учебных заведений. Вестник междунар. орг.: образование, наука, новая 

экономика. 2012. № 1. С. 203–218. 

11. Бахрушин В., Горбань О. Якість вищої освіти та сучасні підходи до її 

вимірювання. Освіта і управління. 2012. Т. 15. № 4. С. 7–11. 

12. Бекер Г. С. Человеческое поведение: экономический подход. Избранные 

труды по экономической теории / пер. с англ. сост., науч. ред., послесл. Р. И. 

Капелюшников; предисл. М. И. Левин. Москва: ГУ ВШЭ, 2003. 672 с.  

13. Безтелесна Л. І. Інтернаціоналізація вищої освіти за умов міжнародної 

міграції населення як носія людського потенціалу. Вісник Хмельницького 

національного університету. 2014. Вип.3(2). С. 83-86. 

14. Біль М. М. Інституціональні передумови європейського вектору 

розвитку ринку праці України. Регіональна економіка. 2016. № 3. С. 128–134.  

15. Богданов А. А. Тектология: (Всеобщая организационная наука). В 2-х 

кн. : Кн. 1. / А. А. Богданов ; редкол. Л. И. Абалкин (отв. ред.) и др. ; Отд-ние 

экономики АН СССР. Ин-т экономики АН СССР. – Москва : Экономика, 1989. 

304 с. 

16. Бюджетний кодекс України : Верховна рада України. Редакція від 

01.01.2018. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/page14. 

17. Блауг М. Экономическая теория благосостояния Парето. Экономическая 

мысль в ретроспективе = Economic Theory in Retrospect. Москва: Дело, 1994.  

С. 540–561. 

18. Бородіна О. С. Принцип комплементарності в міждисциплінарних 

дослідженнях економіки. Економіка і прогнозування. 2015. № 2. С. 47–58. 

19. В РГГУ состоялась презентация Московского международного рейтинга 

«Три миссии университета» / Сайт Postupi.online. URL: 

https://msk.postupi.online/journal/novosti-obrazovaniya/v-rggu-sostoyalas-prezentacia-

moskovskogo-mezhdenarodnogo-reitinga-tri-missii-universiteta (дата звернення: 

14.03.2018).  

https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=39400171500097233&btnI=1&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=39400171500097233&btnI=1&hl=uk
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9623373
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9623373
https://msk.postupi.online/journal/novosti-obrazovaniya/v-rggu-sostoyalas-prezentacia-moskovskogo-mezhdenarodnogo-reitinga-tri-missii-universiteta
https://msk.postupi.online/journal/novosti-obrazovaniya/v-rggu-sostoyalas-prezentacia-moskovskogo-mezhdenarodnogo-reitinga-tri-missii-universiteta


463 

 

 

20. В Украине отсутствует связка между вузами и работодателями / 

Освіта.ua (24.05.2012). URL: http://ru.osvita.ua/vnz/high_school/29591 (дата 

звернення: 18.01.2017). 

21.  Валовий регіональний продукт у розрахунку на одну особу / Офіційний 

сайт Держстату України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 

08.09.2017).  

22. Вартанян А. Международная образовательная миграция. Мировая 

экономика и международные отношения. 2016. Т. 60. № 2. С. 113–121. URL: 

http://www.imemo.ru/files/File/magazines/meimo/02_2016/Vartanyan113-121.pdf 

(дата звернення: 19.02.2017).  

23. Василенко Н. В. Институциональный подход к управлению 

образованием: автореф. дис. … д-ра экон. наук. URL: 

http://www.dissercat.com/content/institutsionalnyi-podkhod-k-upravleniyu-

obrazovaniem#ixzz2bTQ0uWUw (дата звернення: 28.09.2016).   

24. Верхоглядова Н. І. Економічний вимір якості вищої освіти як складової 

національної конкурентоспроможності: монографія. Донецьк: Вид-во ДНУ, 2004. 

196 с. 

25. Вища освіта в Україні: громадська думка студентів. Фонд 

«Демократичної ініціативи» імені Ілька Кучеріва. 2015. URL: 

http://dif.org.ua/article/vishcha-osvita-v-ukraini-gromadska-dumka-studentiv (дата 

звернення: 14.04.2017).  

26. Вищі навчальні заклади: статистична інформація / Офіційний сайт 

Держстату України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 28.09.2017). 

27. Від контролю до культури якості: перезавантаження процесів 

забезпечення якості в українській вищій школі: практ. посіб. / за ред. С. Гришко, 

Т. Добка, О. Кайкової, В. Терзіяна, Т. Тііхонена. Львів: Вид-во «Компанія 

«Манускрипт»«, 2014. 168 с. 

28. Висновки за результатами участі у Міжнародних заходах Європейського 

простору вищої освіти. Національна команда експертів з реформування вищої 

освіти (проект ЄС). 2017. 13 с. 

file:///E:/LNU/Downloads/В%20Украине%20отсутствует%20связка%20между%20вузами%20и%20работодателями%20/%20Освіта.ua%20(24.05.2012).%20URL:%20http:/ru.osvita.ua/vnz/high_school/29591/
file:///E:/LNU/Downloads/В%20Украине%20отсутствует%20связка%20между%20вузами%20и%20работодателями%20/%20Освіта.ua%20(24.05.2012).%20URL:%20http:/ru.osvita.ua/vnz/high_school/29591/
file:///E:/Валовий%20регіональний%20продукт%20у%20розрахунку%20на%20одну%20особу%20/%20Офіційний%20сайт%20Держстату%20України.%20URL:%20http:/www.ukrstat.gov.ua%20(дата%20звернення:%2008.09.2017)
file:///E:/Валовий%20регіональний%20продукт%20у%20розрахунку%20на%20одну%20особу%20/%20Офіційний%20сайт%20Держстату%20України.%20URL:%20http:/www.ukrstat.gov.ua%20(дата%20звернення:%2008.09.2017)
file:///E:/Валовий%20регіональний%20продукт%20у%20розрахунку%20на%20одну%20особу%20/%20Офіційний%20сайт%20Держстату%20України.%20URL:%20http:/www.ukrstat.gov.ua%20(дата%20звернення:%2008.09.2017)
http://www.imemo.ru/files/File/magazines/meimo/02_2016/Vartanyan113-121.pdf
http://www.dissercat.com/content/institutsionalnyi-podkhod-k-upravleniyu-obrazovaniem#ixzz2bTQ0uWUw
http://www.dissercat.com/content/institutsionalnyi-podkhod-k-upravleniyu-obrazovaniem#ixzz2bTQ0uWUw
file:///E:/LNU/Мои%20документы/Downloads/Вища%20освіта%20в%20Україні:%20громадська%20думка%20студентів%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d%20/%20Фонд
file:///E:/LNU/Мои%20документы/Downloads/Вища%20освіта%20в%20Україні:%20громадська%20думка%20студентів%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d%20/%20Фонд
file:///E:/LNU/Мои%20документы/Downloads/Вища%20освіта%20в%20Україні:%20громадська%20думка%20студентів%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d%20/%20Фонд
http://www.ukrstat.gov.ua/


464 

 

 

29. Візуалізація порушень (вища освіта України). Аналітичний центр 

CEDOS, проект Proprofirights.org: правозахист викладачів та студентів. URL: 

https://profrights.org (дата звернення: 04.08.2017).  

30. ВНЗ Західної України розпочинають співпрацю з «Укроборонпромом» / 

Офіційний сайт Львівської ОДА. URL: http://loda.gov.ua/news?id=20221 (дата 

звернення: 28.04.2018). 

31. ВНЗ України у міжнародних асоціаціях університетів у 2016 році – 

інформація в рамках підготовки рейтингу «Топ-200 Україна» / Центр 

міжнародних проектів «Євроосвіта». URL: http://www.euroosvita.net/ 

index.php/?category=49&id=5060 (дата звернення: 16.02.2018).  

32. Волинка Г. Філософія Стародавності і Середньовіччя в освітньому 

контексті: навч. посібник. Київ: Вища освіта, 2005. 544 с. 

33. Воробей В. Про вплив нової освіти на формування суспільних капіталів / 

Українська правда. Життя. Чесно про освіту. Що має давати школа. 2015. URL: 

http://life.pravda.com.ua/society/2015/11/3/202603 (дата звернення: 19.09.2016). 

34. Воскобойников А. Э. Системные исследования: базовые понятия, 

принципы и методология. Информационный гуманитарный портал «Знание. 

Понимание. Умение». 2013. № 6 (ноябрь-декабрь). URL: http://www.zpu-

journal.ru/e-zpu/2013/6/Voskoboinikov_Systems-Research (дата звернення: 

14.11.2016). 

35. Вступна кампанія 2017 року. / VSTUP.INFO; Міністерство освіти і науки 

України; ГО «Центр освітньої політики». URL: http://www.vstup.info (дата 

звернення: 18.01.2018). 

36. Вступне слово до проекту Тьюнінг: Гармонізація освітніх структур в 

Європі. Внесок університетів у Болонський процес. URL: 

http://www.unideusto.org/tuningeu/images/stories/documents/General_Brochure_Ukrai

nian_version.pdf (дата звернення: 18.04.2017). 

37. Гальків Л. І. Оцінка втрат людського капіталу: теорія, методологія, 

практика: монографія. Львів: ІРД НАН України, 2011. 444 с. 

file:///E:/Візуалізація%20порушень%20(вища%20освіта%20України).%20Аналітичний%20центр%20CEDOS,%20проект%20Proprofirights.org:%20правозахист%20викладачів%20та%20студентів.%20URL:%20https:/profrights.org%20(дата%20звернення:%2004.08.2017)
file:///E:/Візуалізація%20порушень%20(вища%20освіта%20України).%20Аналітичний%20центр%20CEDOS,%20проект%20Proprofirights.org:%20правозахист%20викладачів%20та%20студентів.%20URL:%20https:/profrights.org%20(дата%20звернення:%2004.08.2017)
file:///E:/Візуалізація%20порушень%20(вища%20освіта%20України).%20Аналітичний%20центр%20CEDOS,%20проект%20Proprofirights.org:%20правозахист%20викладачів%20та%20студентів.%20URL:%20https:/profrights.org%20(дата%20звернення:%2004.08.2017)
http://loda.gov.ua/news?id=20221
http://www.euroosvita.net/%20index.php/?category=49&id=5060
http://www.euroosvita.net/%20index.php/?category=49&id=5060
http://life.pravda.com.ua/society/2015/11/3/202603
http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2013/6/Voskoboinikov_Systems-Research
http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2013/6/Voskoboinikov_Systems-Research
http://www.vstup.info/
http://www.unideusto.org/tuningeu/images/stories/documents/General_Brochure_Ukrainian_version.pdf
http://www.unideusto.org/tuningeu/images/stories/documents/General_Brochure_Ukrainian_version.pdf


465 

 

 

38. Гальків Л. І., Гринькевич О. С. Факторний аналіз вартості освітніх 

послуг в Україні у контексті розвитку людського капіталу. Актуальні проблеми 

економіки. Науковий економічний журнал. Серія «Економічні науки». 2015. № 1 

(163). Вип. 8/2014. С. 37–46.  

39. Генеральне консульство Республіки Польща у Львові: Зміни в Законі 

про Карту Поляка. URL:http://www.lwow.msz.gov.pl/uk/news/karta_polaka_ua (дата 

звернення: 05.09.2016). 

40. Глібовецький Є. Про роль освіти в українському суспільстві. Українська 

правда. Життя. 2015. 03 лист. URL: http://life.pravda.com.ua/society/2015/11/3/ 

202603 (дата звернення: 28.09.2016). 

41. Головне управління статистики у Львівській області / Офіційний сайт: 

Статистична інформація. URL: http://www.lv.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 

28.04.2018). 

42. Гончаренко М. Ф. Методи та моделі оцінки та прогнозування потреб 

економіки у випускниках ВНЗ. Математичні методи та моделі в економіці. 

2013. № 1. С. 368–375. 

43. Грейф А. Институты и путь к современной экономике. Уроки 

средневековой торговки / науч. ред. Кизилова Л. А., Сонин К. И. Москва: Дом 

высшей школы экономики, 2013. 536 с. 

44. Гриневич Л. Прийняття законопроекту «Про вищу освіту» – необхідна 

вимога сьогодення. Комітет з питань науки і освіти Верховної Ради України. 

URL: http://kno.rada.gov.ua (дата звернення: 10.01.2016). 

45. Гринкевич С. С., Іляш О. О. Теоретико-прикладні аспекти становлення 

iнформацiйної економiки в Україні. Стратегічні пріоритети. 2015. №  1(34). С. 

56-62. 

46. Гринь А. М., Миндергасова О. С. Оценка эффективности управления 

учреждением ВПО на основе анализа роста его конкурентных преимуществ. 

Университетское управление: практика и анализ. 2013. № 2. С. 66–71.  

47. Гринькевич О. С. Вторинна зайнятість студентської молоді в Україні у 

контексті аналізу її освітньо-професійних цінностей. Науковий вісник 

http://www.lwow.msz.gov.pl/uk/news/karta_polaka_ua
http://life.pravda.com.ua/society/2015/11/3/%20202603
http://life.pravda.com.ua/society/2015/11/3/%20202603
http://www.lv.ukrstat.gov.ua/
http://kno.rada.gov.ua/


466 

 

 

Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2016. 

Вип. 19/2016. С.127–141. 

48. Гринькевич О. С. Глобальні чинники трансформації та конкуренто-

спроможності національних систем вищої освіти у XXI столітті. Економічний 

часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 

2017. № 3. С. 13–20. (Index Copernicus). 

49. Гринькевич О. С. Кадровий потенціал вищої освіти і науки України у 

контексті інноваційної активності її регіонів. Регіональна економіка. 2016. № 3.  

С. 121–129. 

50. Гринькевич О. С. Концептуальна модель інституційного аналізу 

конкурентоспроможності системи вищої освіти. Вісник Львівського національного 

університету імені Івана Франка. 2017. № 54. С. 157–168. 

51. Гринькевич О. С. Освітня міграція в Україні та світі: інституційне 

середовище та проблеми державного регулювання. Соціально-економічні 

проблеми сучасного періоду України. Територіальні міграційні системи: теорія і 

практика / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В. С. Кравців 

(відп. ред.). Львів, 2013. Вип. 3 (101). С. 254–265 (540 с. ISSN 2071-4653). 

52. Гринькевич О. С. Прогнозування попиту на ринку освітніх послуг в 

Україні. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету 

імені Лесі Українки. 2016. № 2. С. 83–89.  

53. Гринькевич О. С. Стратегічні пріоритети підвищення 

конкурентоспроможності вищої освіти в Україні. Формування ринкової економіки 

в Україні: зб. наук. праць. 2018. Вип. 40. Ч. 1. С. 92–102. 

54. Гринькевич О. С. Управління конкурентоспроможністю вищої освіти в 

Україні: інституційний аналіз і моніторинг: монографія. Львів: ЛНУ імені Івана 

Франка, 2018.  462 с.  

55. Гринькевич О.С. Зеленюк К.П. Статистичні інструменти оцінювання 

якості вищої освіти в аналізі її конкурентоспроможності. Глобальні та 

національні проблеми економіки : електронне наукове фахове видання. 2017. № 16. 

С. 947-954. 



467 

 

 

56. Гринькевич О. С., Левицька О. О. Інституційне середовище 

забезпечення якості системи вищої освіти: міжнародний і національний аспекти. 

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні 

економічні відносини та світове господарство. 2017. Вип. 15, Ч. 1. С. 84–90. 

57. Гринькевич О. С., Лелик Л. І. Система досліджень та моніторинг 

кадрових потреб бізнес-середовища у контексті розвитку територіальних 

суспільних систем. Соціально-економічні дослідження у перехідний період. 

Регіональні суспільні системи. Вип. 3 (XLVII) / НАН України. Інститут 

регіональних досліджень; редкол.: відп. ред. академік НАН України 

М. І. Долішній. Ч. 2. Львів, 2005. С. 148–155.  

58. Гринькевич О. С., Лутчин Н. П. Аналіз і моделювання процесів 

інтернаціоналізації вищої освіти у контексті інноваційного розвитку. Маркетинг і 

менеджмент інновацій. 2017. № 3, вересень. С. 314–325. DOI: 

10.21272/mmi.2017.3-29.  

59. Гринькевич О.С., Матковський С.О. Застосування вибіркового методу у 

маркетингових дослідженнях ринку освітніх послуг. Науковий вісник Волинського 

національного університету імені Лесі Українки. 2011. Вип. 6. С. 215-218. 

60. Гринькевич О. С., Сорочак О. З. Застосування теорії нечітких множин у 

рейтинговій оцінці конкурентоспроможності ВНЗ. Економічна кібернетика. 

Міжнародний науковий журнал. 2011. № 1–3 (67–69). С. 61–69.  

61. Гринькевич О. С. Екологічне середовище та екокультура готельного 

бізнесу міста: результати анкетування готелів Львова. Вісник Львів. ін-ту 

економіки і туризму. 2016. № 11. С. 71–79.  

62. Грищенко І. М., Цимбаленко Н. В., Нефедова Т. М. Підвищення 

ефективності діяльності вищих навчальних закладів як передумова забезпечення 

потреб ринку праці. Ринок праці та зайнятість населення. 2015. № 2. С. 32–35. 

63. Грішнова О. А. Людський капітал: формування в системі освіти і 

професійної підготовки. Київ: Знання, КОО, 2001. 255 с. 



468 

 

 

64. Грішнова О. А., Дорош О. В., Шурпа С. Я. Інвестування в людський 

капітал у системі чинників забезпечення гідної праці: монографія / за наук. ред.  

д-ра екон. наук, проф. О. А. Грішнової. Київ: КНЕУ, 2015. 222 с. 

65. Грішнова О., Бех С. Соціальна відповідальність університетів України: 

порівняльний аналіз та основні напрями розвитку. Вісник Київ. нац. ун-ту імені 

Тараса Шевченка. Серія: Економіка. 2014. № 5 (158). С. 11–18. 

66. Гудзинський О. Д., Гуренко Т. О. Інституціоналізм в управлінні 

соціально-економічними системами: проблеми, напрями розвитку. Наук. пр. Півд. 

філіалу Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України «Крим. 

агротехнолог. ун-т». Економічні науки. 2013. Вип. 158. С. 31–36. 

67. Гумбольдт В. О внутренней и внешней организации высших научных 

заведений в Берлине. Неприкосновенный запас. 2002. № 2 (22). С. 5–10. URL: 

http://magazines.russ.ru/nz/2002/22/gumb.html (дата звернення: 14.09.2016).  

68. Гуртов В. А., Яковлева А. А. Прогнозирование численности 

выпускников школ 9-х и 11-х клас сов. Университетское управление: практика и 

анализ. 2010. № 1. С. 64–70. 

69. Дате К. Принагідні думки про університети з української перспективи: 

провінційність у сфері вищої освіти перешкоджає формуванню нації / 

Український науковий клуб. 2009. URL: http://nauka.in.ua/news/articles/ 

article_detail/3916?print=true (дата звернення: 28.01.2017). 

70. Дементьєв В. Сучасна теорія інститутів: ідентифікація предметного 

поля. Економічна теорія: наук. журн. 2015. № 1. С. 26–49. 

71. Деокупація. Повернення. Освіта: мапа проблем, ресурси та механізми 

вирішення: Результати публічного обговорення та закритих фокус-груп у рамках 

волонтерського проекту «Деокупація. Повернення. Освіта». Вінниця-Маріуполь-

Краматорськ-Донецьк, 2016. 

72. Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року: 

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 р. № 385. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF (дата звернення: 

14.01.2017). 

http://magazines.russ.ru/nz/2002/22/gumb.html
http://nauka.in.ua/news/articles/%20article_detail/3916?print=true
http://nauka.in.ua/news/articles/%20article_detail/3916?print=true
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF


469 

 

 

73. Державні вимоги до акредитації напряму підготовки, спеціальності та 

вищого навчального закладу: затв. наказом Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України 13.06.2012. № 689. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1108-

12 (дата звернення: 15.09.2017). 

74. Державні виші Польщі знизили вартість навчання для українців / 

Польське радіо. URL: http://www.polradio.pl/5/38/Artykul/245848# 

sthash.NEfvWc5B.dpuf. (дата звернення: 28.09.2016). 

75. Деякі питання оприлюднення інформації про діяльність вищих 

навчальних закладів: наказ Міністерства освіти і науки України № 166 від 

19.02.2015 р. URL: http://old.mon.gov.ua/ua (дата звернення: 15.01.2017).  

76. Деякі питання Державної служби якості освіти: постанова Кабінету 

Міністрів України № 168 від 14.03.2018. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/ 

deyaki-pitannya-derzhavnoyi-sluzhbi-yakosti-osviti-ukrayini (дата звернення: 

13.04.2018).  

77. Деякі питання реалізації права осіб на першочергове зарахування до 

закладів вищої медичної і педагогічної освіти за державним (регіональним) 

замовленням: постанова Кабінету Міністрів України № 417від 30.05.2018. URL: 

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/deyaki-pitannya-realizaciyi-prava-osib-na-

pershochergove-zarahuvannya-do-zakladiv-vishoyi-medichnoyi-i-pedagogichnoyi-

osviti-za-derzhavnim-regionalnim-zamovl (дата звернення: 31.05.2018).  

78. Деякі питання освітнього омбудсмена: постанова Кабінету Міністрів 

України № 491 від 06.06.2018. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/deyaki-

pitannya-osvitnogo-ombudsmena (дата звернення: 07.06.2018). 

79. Дмитрієва О. А., Зайцева О. С. Моделі прийняття рішень на основі теорії 

нечітких множин. Наукові праці Донецького нац. техн. ун-ту. Серія: 

Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка: всеукр. наук. зб. Донецьк: 

ДонНТУ, 2009. Вип. 10 (153). С. 266–273. 

80. Дорожня карта освітньої реформи (2015–2025) / БФ «Інститут розвитку 

освіти»; Стратегічна дорадча група при Міністерстві освіти і науки України. Київ, 

2015. URL: http://mon.gov.ua. (дата звернення: 28.06.2017).  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1108-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1108-12
Державні%20виші%20Польщі%20знизили%20вартість%20навчання%20для%20українців%20/%20Польське%20радіо.%20URL:%20http:/www.polradio.pl/5/38/Artykul/245848# sthash.NEfvWc5B.dpuf.
Державні%20виші%20Польщі%20знизили%20вартість%20навчання%20для%20українців%20/%20Польське%20радіо.%20URL:%20http:/www.polradio.pl/5/38/Artykul/245848# sthash.NEfvWc5B.dpuf.
Державні%20виші%20Польщі%20знизили%20вартість%20навчання%20для%20українців%20/%20Польське%20радіо.%20URL:%20http:/www.polradio.pl/5/38/Artykul/245848# sthash.NEfvWc5B.dpuf.
http://old.mon.gov.ua/ua
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/%20deyaki-pitannya-derzhavnoyi-sluzhbi-yakosti-osviti-ukrayini
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/%20deyaki-pitannya-derzhavnoyi-sluzhbi-yakosti-osviti-ukrayini
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/deyaki-pitannya-realizaciyi-prava-osib-na-pershochergove-zarahuvannya-do-zakladiv-vishoyi-medichnoyi-i-pedagogichnoyi-osviti-za-derzhavnim-regionalnim-zamovl
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/deyaki-pitannya-realizaciyi-prava-osib-na-pershochergove-zarahuvannya-do-zakladiv-vishoyi-medichnoyi-i-pedagogichnoyi-osviti-za-derzhavnim-regionalnim-zamovl
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/deyaki-pitannya-realizaciyi-prava-osib-na-pershochergove-zarahuvannya-do-zakladiv-vishoyi-medichnoyi-i-pedagogichnoyi-osviti-za-derzhavnim-regionalnim-zamovl
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/deyaki-pitannya-osvitnogo-ombudsmena
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/deyaki-pitannya-osvitnogo-ombudsmena
http://mon.gov.ua/


470 

 

 

81. Дослідницькі університети: світовий досвід та перспективи розвитку в 

Україні: монографія / Павленко А. Ф., Антонюк Л. Л., Василькова Н. В. та ін.; за 

заг. ред. д-ра екон. наук, проф. А. Ф. Павленка, д-ра екон. наук, проф.  

Л. Л. Антонюк. Київ: КНЕУ, 2014. 350 с. 

82. Добко Т. Забезпечення якості вищої освіти: європейські кращі практики 

для України / Освітня політика: портал громадських експертів. URL: 

http://education-ua.org/ua/analytics/305-zabezpechennya-yakosti-vishchoji-osviti-

evropejski-krashchi-praktiki-dlya-ukrajini (дата звернення: 12.08.2017). 

83. ДСТУ ISO 9001:2015. Системи управління якістю. Вимоги (ISO 

9001:2015, IDT). Київ: ДП «УкрНДНЦ», 2016. 31 с. 

84. Дубенський В. IT-цунамі. Де українці зустрінуть нову індустріальну 

революцію. Економічна правда. 2016. 09 червня. URL: 

http://www.epravda.com.ua/publications/2016/06/9/595416. (дата звернення: 

15.02.2017). 

85. Економіка вищої освіти України: тенденції та механізми розвитку / за 

заг. ред. В. П. Андрущенка. Київ: Пед. преса, 2006. 208 с. 

86. Економічна активність населення України у 2015 році: стат. зб. / відп. за 

вип. І. В. Сеник; Державна служба статистики України. URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua. (дата звернення: 28.01.2017). 

87. .Економічна активність населення України у 2016 році: стат. збірник  / 

Держстат України; відп. за вип. І. В. Сеник. Київ, 2017.  URL: http://www.ukrstat. 

gov.ua  (дата звернення: 10.10.2017). 

88. Економічна активність населення: стат. збірник (2008–2015 рр.) / Держ-

стат України; відп. за вип. І. Сеник. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата 

звернення: 10.10.2017). 

89.  Екшикеев Т. К. Конкурентоспособность и конкурентные преимущества 

вуза. Проблемы современной экономики. 2009. № 4 (32). URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/konkurentosposobnost-i-konkurentnye-preimuschestva-

vuza (дата звернення: 22.05.2017). 

file:///E:/../Thesis_29_03_18/Robota_2018_червень/Dysertatsia_Hrynkevych/Добко%20Т.%20Забезпечення%20якості%20вищої%20освіти:%20європейські%20кращі%20практики%20для%20України%20/%20Освітня%20політика:%20портал%20громадських%20експертів.%20URL:%20http:/education-ua.org/ua/analytics/305-zabezpechennya-yakosti-vishchoji-osviti-evropejski-krashchi-praktiki-dlya-ukrajini.
file:///E:/../Thesis_29_03_18/Robota_2018_червень/Dysertatsia_Hrynkevych/Добко%20Т.%20Забезпечення%20якості%20вищої%20освіти:%20європейські%20кращі%20практики%20для%20України%20/%20Освітня%20політика:%20портал%20громадських%20експертів.%20URL:%20http:/education-ua.org/ua/analytics/305-zabezpechennya-yakosti-vishchoji-osviti-evropejski-krashchi-praktiki-dlya-ukrajini.
file:///E:/../Thesis_29_03_18/Robota_2018_червень/Dysertatsia_Hrynkevych/Добко%20Т.%20Забезпечення%20якості%20вищої%20освіти:%20європейські%20кращі%20практики%20для%20України%20/%20Освітня%20політика:%20портал%20громадських%20експертів.%20URL:%20http:/education-ua.org/ua/analytics/305-zabezpechennya-yakosti-vishchoji-osviti-evropejski-krashchi-praktiki-dlya-ukrajini.
file:///E:/../Thesis_29_03_18/Robota_2018_червень/Dysertatsia_Hrynkevych/Добко%20Т.%20Забезпечення%20якості%20вищої%20освіти:%20європейські%20кращі%20практики%20для%20України%20/%20Освітня%20політика:%20портал%20громадських%20експертів.%20URL:%20http:/education-ua.org/ua/analytics/305-zabezpechennya-yakosti-vishchoji-osviti-evropejski-krashchi-praktiki-dlya-ukrajini.
Дубенський%20В.%20IT-цунамі.%20Де%20українці%20зустрінуть%20нову%20індустріальну%20революцію.%20Економічна%20правда.%202016.%2009%20червня.%20URL:%20http:/www.epravda.com.ua/publications/2016/06/9/595416.
Дубенський%20В.%20IT-цунамі.%20Де%20українці%20зустрінуть%20нову%20індустріальну%20революцію.%20Економічна%20правда.%202016.%2009%20червня.%20URL:%20http:/www.epravda.com.ua/publications/2016/06/9/595416.
Дубенський%20В.%20IT-цунамі.%20Де%20українці%20зустрінуть%20нову%20індустріальну%20революцію.%20Економічна%20правда.%202016.%2009%20червня.%20URL:%20http:/www.epravda.com.ua/publications/2016/06/9/595416.
http://www.ukrstat.gov.ua/
Економічна%20активність%20населення%20України%20у%202016%20році:%20стат.%20збірник%20%20/%20Держстат%20України;%20відп. за%20вип. І. В. Сеник. Київ, 2017. %20URL:%20http:/www.ukrstat.%20gov.ua
Економічна%20активність%20населення%20України%20у%202016%20році:%20стат.%20збірник%20%20/%20Держстат%20України;%20відп. за%20вип. І. В. Сеник. Київ, 2017. %20URL:%20http:/www.ukrstat.%20gov.ua
Економічна%20активність%20населення%20України%20у%202016%20році:%20стат.%20збірник%20%20/%20Держстат%20України;%20відп. за%20вип. І. В. Сеник. Київ, 2017. %20URL:%20http:/www.ukrstat.%20gov.ua
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://cyberleninka.ru/article/n/konkurentosposobnost-i-konkurentnye-preimuschestva-vuza
http://cyberleninka.ru/article/n/konkurentosposobnost-i-konkurentnye-preimuschestva-vuza


471 

 

 

90. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; гол. ред. В. Г. Кремень. 

Київ: Юрінком Інтер, 2008. 1040 с. 

91. Ефимов В. С., Лаптева А. В. Высшее образование в России: вызовы XXI 

века. Университетское управление: практика и анализ. 2010. № 4. URL: 

http://www.umj.ru/index.php/pub/inside/1193  (дата звернення: 09.09.2016). 

92. Єрмолкевич Г. Как создать образовательный продукт? Обзорная статья с 

пошаговой инструкцией. URL: http://project26093.tilda.ws/01 (дата звернення: 

02.10.2017).  

93. Жиляєв І. Б., Ковтунець В. В., Сьомкін М. В. Вища освіта України: стан і 

проблеми. Київ: НДІ інформатики і права Нац. акад. правових наук України, Ін-т 

вищої освіти Нац. акад. пед. наук України, 2015. 96 с.  

94.  Загальноосвітні навчальні заклади в Україні: статистична інформація 

Державної служби статистики. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 

12.09.2017).   

95. Заклади освіти, культури та охорони здоров‟я у Львівській області: стат. 

збірник / відп. за вип. Н. І. Бонк. Львів: ГУС у Львівській області, 2016. 103 с. 

96. Заклекта О. І., Шиманська О. П. Особливості методологічного 

інструментарію сучасної інституціональної теорії та її перспективи. Інноваційна 

економіка. 2013. № 3. С. 51–55.  

97.  Зареєстрована трудова міграція у 2017 році / Державна служба 

зайнятості України. URL: https://www.dcz.gov.ua/analitics/68 (дата звернення: 

16.08.2017). 

98. Захожай В. Б., Салухіна Н. Г., Язвінська О. М., Чорний А. Ю. 

Управління якістю: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за наук. ред. 

В. Б. Захожая. Київ: ДП «Вид. дім «Персонал», 2011. 936 c. 

99. Зведені дані про вступ до ЛНУ імені Івана Франка у підсистемі 

«Абітурієнт». ЛНУ імені Івана Франка. Відділ АСУ-ЗВО «Сігма», 2017. 

100. Звіт КНУ імені Тараса Шевченка про результати фінансової 

діяльності за 2016 рік (форма № 9д) / Офіційний сайт Київ. нац. ун-ту імені Тараса 

http://www.umj.ru/index.php/pub/inside/1193
http://project26093.tilda.ws/01
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%D0%9E$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%D0%9E$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%D0%9E$
https://www.dcz.gov.ua/analitics/68
file:///E:/../../../LNU/ПК/Downloads/Звіт%20КНУ%20імені%20Тараса%20Шевченка%20про%20результати%20фінансової%20діяльності%20за%202016%20рік%20(форма%20№%209д)%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d%20/%20Офіційний%20сайт%20Київ.%20нац.%20ун-ту%20імені%20Тараса%20Шевченка.%20–%20Режим%20доступу%20:%20http:/www.univ.kiev.ua/pdfs/official/Zvitnist-2016.pdf.
file:///E:/../../../LNU/ПК/Downloads/Звіт%20КНУ%20імені%20Тараса%20Шевченка%20про%20результати%20фінансової%20діяльності%20за%202016%20рік%20(форма%20№%209д)%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d%20/%20Офіційний%20сайт%20Київ.%20нац.%20ун-ту%20імені%20Тараса%20Шевченка.%20–%20Режим%20доступу%20:%20http:/www.univ.kiev.ua/pdfs/official/Zvitnist-2016.pdf.


472 

 

 

Шевченка. URL: http://www.univ.kiev.ua/pdfs/official/Zvitnist-2016.pdf (дата 

звернення: 16.03.2017). 

101. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів 

державного бюджету, передбачених на виконання державного замовлення на 

підготовку фахівців з вищою освітою вищими медичними та фармацевтичними 

навчальними закладами України: затв. рішенням Рахункової палати від  

13.09.2016 № 17-2. URL: Ефект_rp_zvit_moz_17-2_до_5.pdf (дата звернення: 

26.05.2017). 

102. Зелена книга про ПТО в Україні / Європейський фонд освіти. Освітня 

політика: портал громадських експертів. URL: http://education-

ua.org/ua/analytics/948-zelena-kniga-pro-pto-v-ukrajini (дата звернення: 26.05.2017). 

103. Зеленюк К. Пріоритети потенційних абітурієнтів ВНЗ: статистичний 

аналіз основних чинників вибору. Актуальні проблеми функціонування 

господарської системи України: матеріали XXIV-ї міжнар. наук. конф. студентів, 

аспірантів та молодих учених (19–20 трав. 2017 р.). Львів: ЛНУ імені Івана 

Франка, 2017. C. 62–63. 

104. Ильин И. В., Урсул А. Д. Эволюционный подход к глобальным 

исследованиям и образованию: теоретико-методологические проблемы. Век 

глобализации. 2010. № 1. С. 3–17. 

105. Информационно-аналитические материалы по результатам 

проведения мониторинга эффективности деятельности образовательных 

организаций высшего образования. ГИВЦ МОН РФ. URL: 

http://indicators.miccedu.ru/monitoring/?m=vpo  (дата звернення: 16.03.2018). 

106. Ідея університету: Антологія / упоряд.: М. Зубрицька, Н. Бабалик, 

З. Рибчинська; відп. ред. М. Зубрицька. Львів: Літопис, 2002. – 304 с. 

107. Ільницький Д. О. Інституційна модель забезпечення якості вищої 

освіти США. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної 

власності. 2015. Вип. 2 (1). С. 37–53. 

file:///E:/../../../LNU/ПК/Downloads/Звіт%20КНУ%20імені%20Тараса%20Шевченка%20про%20результати%20фінансової%20діяльності%20за%202016%20рік%20(форма%20№%209д)%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d%20/%20Офіційний%20сайт%20Київ.%20нац.%20ун-ту%20імені%20Тараса%20Шевченка.%20–%20Режим%20доступу%20:%20http:/www.univ.kiev.ua/pdfs/official/Zvitnist-2016.pdf.
http://education-ua.org/ua/analytics/948-zelena-kniga-pro-pto-v-ukrajini
http://education-ua.org/ua/analytics/948-zelena-kniga-pro-pto-v-ukrajini
http://indicators.miccedu.ru/monitoring/?m=vpo


473 

 

 

108. Імператив якості: вчимося цінувати і оцінювати вищу освіту: навч. 

посіб. / за ред. Т. Добка, М. Головянко, О. Кайкової, В. Терзіяна, Т. Тіхонена. 

Львів: Вид-во «Компанія «Манускрипт»«, 2014. 572 с. 

109. Інжуватова Х. Свій до свого по своє. Львівська газета Ратуша. URL: 

http://ratusha.lviv.ua/index.php?dn=news&to=art&id=3726 (дата звернення: 

16.09.2016). 

110. Інноваційна Україна 2020: національна доповідь / за заг. ред. В. М. 

Гейця та ін.; НАН України. Київ, 2015. 336 с.  

111. Інноваційні розробки університетів і наукових установ МОН України / 

за заг. ред.  М. Стріхи  та  М. Ільченка. Київ: Інститут обдарованої 

дитини НАПН України, 2017.  278 с.   

112. Інститут лідерства, інновацій та розвитку: офіційна веб-сторінка. 

URL: http://ilid.org.ua (дата звернення: 15.09.2017). 

113.  Інституціонально-інформаційна економіка: підручник / А.А. Чухно, 

П.М. Леоненко, П.І. Юхименко; за ред. акад. НАН України А. А. Чухна. Киїів: 

Знання, 2010. 687 с. 

114. Інтернаціоналізація вищої освіти / професор університету Лунд 

(Швеція) Ян Олоф Нільсон провів відкриту лекцію на тему «Інтернаціоналізація 

вищої освіти»« у КНУ 9 вересня. URL: http://www.univ.kiev.ua/ua/news/7990 (дата 

звернення: 15.10.2016).  

115. Інформаційно-аналітичні матеріали за підсумками 2016/2017 н. р. / 

Офіційний сайт Харків. нац. ун-ту імені В. Н. Каразіна. URL: 

http://www.univer.kharkov.ua/docs/feature/inf-analyt-mater-2017.pdf (дата звернення: 

12.02.2018).  

116. Как будет меняться управление университетами: интервью главного 

редактора Алексея Клюева с экспертом Алексом Ашером. Университетское 

управление: практика и анализ. 2015. № 6 (100). С. 4–8. 

117. Калхун К. Університет у кризі? Спільне: журнал соціальної критики. 

2011. № 3. С. 8–17. 

http://ratusha.lviv.ua/index.php?dn=news&to=art&id=3726
file:///E:/Thesis_29_03_18/Robota_2018_червень/Dysertatsia_Hrynkevych/Інститут%20лідерства,%20інновацій%20та%20розвитку:%20офіційна%20веб-сторінка.%20URL:%20http:/ilid.org.ua
file:///E:/Thesis_29_03_18/Robota_2018_червень/Dysertatsia_Hrynkevych/Інститут%20лідерства,%20інновацій%20та%20розвитку:%20офіційна%20веб-сторінка.%20URL:%20http:/ilid.org.ua
http://www.univ.kiev.ua/ua/news/7990
http://www.univer.kharkov.ua/docs/feature/inf-analyt-mater-2017.pdf


474 

 

 

118. Капелюшников Р. И. Теория человеческого капитала / Институт 

свободы. Московский либертариум. URL: http://www.libertarium.ru/10624 (дата 

звернення: 15.09.2016). 

119. Капітанець О. М. Освітня міграція: погляд з проблеми. Хроніка подій, 

повідомлення. URL: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/sre/2012_1/ 

Hronika.pdf (дата звернення: 15.10.2016). 

120. Карпюк О. А. Організаційно-економічні аспекти взаємодії попиту і 

пропозиції на ринку освітніх послуг. Вісник ЖДТУ. 2012. № 1 (59). С. 120–122. 

121. Квіт С. Нова освітня політика: якість та рівний доступ до освіти і 

науки. Звіт за 2015 рік / Міністерство освіти і науки України. URL: 

http://mon.gov.ua/activity/education/reforma-osviti/zvit-ministerstva-osviti-i-nauki-

ukrayini-za-2015-rik.html (дата звернення: 15.10.2016). 

122. Кілька слів про академічну мобільність у XVII ст. URL: 

http://www.medievist.org.ua/2016/05/xvii.html (дата звернення: 14.11.2017). 

123. Клімова Г. П. Якість вищої освіти: європейський вимір. Вісник Нац. 

ун-ту «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». 2016. № 1. С. 203–

210. 

124. Кльов М. В. Інституційне середовище системи вищої освіти в 

контексті трансформаційних суспільних процесів. Вісник Нац. авіаційного ун-ту. 

Соціологія. Політологія. Історія: зб. наук. праць. Київ: НАУ, 2014. № 1. С. 17–21. 

125. Ключковська І., Марусик Ю., П‟ятковська О. Звіт про результати 

дослідження міграційних настроїв студентів Львова / Міжнар. ін-т освіти, культури 

та зв‟язків з діаспорою Нац. ун-ту «Львів. політехніка». Львів, 2014. 107 с. 

126. Кобченко К. Міграція з України із освітньою метою: історичний та 

сучасний досвід / Медієвіст: латиномовна українська література. URL: 

http://www.medievist.org.ua/2014/09/blog-post.html (дата звернення: 15.10.2016). 

127. Ковалев А. И., Ивашкевич Т. В., Ковалев В. А., Фрик О. В. Сфера 

образовательных услуг: маркетинговые стратегии: монография. Hamburg, 2014. 

219 с. 

http://www.libertarium.ru/10624
Капітанець%20О. М.%20Освітня%20міграція:%20погляд%20з%20проблеми.%20Хроніка%20подій,%20повідомлення.%20URL:%20http:/archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/sre/2012_1/%20Hronika.pdf
Капітанець%20О. М.%20Освітня%20міграція:%20погляд%20з%20проблеми.%20Хроніка%20подій,%20повідомлення.%20URL:%20http:/archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/sre/2012_1/%20Hronika.pdf
Капітанець%20О. М.%20Освітня%20міграція:%20погляд%20з%20проблеми.%20Хроніка%20подій,%20повідомлення.%20URL:%20http:/archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/sre/2012_1/%20Hronika.pdf
http://mon.gov.ua/activity/education/reforma-osviti/zvit-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-za-2015-rik.html
http://mon.gov.ua/activity/education/reforma-osviti/zvit-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-za-2015-rik.html
http://www.medievist.org.ua/2016/05/xvii.html
file:///E:/../../../LNU/ПК/Downloads/Кобченко%20К.%20Міграція%20з%20України%20із%20освітньою%20метою:%20історичний%20та%20сучасний%20досвід%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d%20/%20К.%20Кобченко%20/%20Медієвіст:%20латиномовна%20українська%20література.%20–%20Режим%20доступу%20:%20http:/www.medievist.org.ua/2014/09/blog-post.html
file:///E:/../../../LNU/ПК/Downloads/Кобченко%20К.%20Міграція%20з%20України%20із%20освітньою%20метою:%20історичний%20та%20сучасний%20досвід%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d%20/%20К.%20Кобченко%20/%20Медієвіст:%20латиномовна%20українська%20література.%20–%20Режим%20доступу%20:%20http:/www.medievist.org.ua/2014/09/blog-post.html
file:///E:/../../../LNU/ПК/Downloads/Кобченко%20К.%20Міграція%20з%20України%20із%20освітньою%20метою:%20історичний%20та%20сучасний%20досвід%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d%20/%20К.%20Кобченко%20/%20Медієвіст:%20латиномовна%20українська%20література.%20–%20Режим%20доступу%20:%20http:/www.medievist.org.ua/2014/09/blog-post.html


475 

 

 

128. Ковальська Л. Л. Оцінка конкурентоспроможності регіону та 

механізми її підвищення: монографія. Луцьк: Надстир‟я, 2007. 420 с. 

129. Кодекс Республики Беларусь об образовании. Принят 13 января 

2011 г. № 243-З URL: http://etalonline.by/?type=text&regnum=Hk1100243# 

load_text_none_1_(дата звернення: 12.09.2016). 

130. Комплексний демографічний прогноз України на період до 2050 р. / за 

ред. чл.-кор. НАНУ, д-ра екон. наук, проф. Е. М. Лібанової. Київ: Укр. центр соц. 

реформ, 2006. 138 с.  

131. Конвенція про визнання кваліфікацій з вищої освіти в європейському 

регіоні. Рада Європи, ООН; Конвенція, Міжнародний документ від 11.04.1997. 

URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_308 (дата звернення: 15.10.2016). 

132. Константюк Н. І. У пошуках ефективної моделі фінансування 

університетів. Сучасні соціально-економічні проблеми теорії та практики 

розвитку економічних систем: колективна монографія. Тернопіль: ФОП  

Осадца Ю. В., 2016. С. 192–202.  

133. Концептуальні засади розроблення Національного рейтингу закладів 

вищої освіти: рекомендації методологічного семінару НАПН України (проект від 

22 березня 2018 року). Київ: Національна академія педагогічних наук України, 

2018. 11 с.   

134. Концепція забезпечення якості вищої освіти / Портал забезпечення 

якості вищої освіти. URL: http://dovira.eu/images/QA_concept_Final.pdf (дата 

звернення: 25.07.2017). 

135. Кузьмина Р. А., Писарева Л. Ю. Корпоративная социальная 

ответственность федеральных университетов. Мониторинг общественного 

мнения. 2014. № 2 (120). С. 96–106. 

136. Курій Л. Інтернаціоналізація вищої освіти як засіб формування 

людського потенціалу в контексті міжнародних міграційних процесів / Ukrainian 

Scientists World wide. URL: http://www.usw.com.ua/profiles/blogs/ 

iinternacionalizaciya-vischoyi. (дата звернення: 15.10.2016). 

http://etalonline.by/?type=text&regnum=Hk1100243
file:///E:/LNU/ПК/Downloads/Конвенція%20про%20визнання%20кваліфікацій%20з%20вищої%20освіти%20в%20європейському%20регіоні.%20Рада%20Європи,%20ООН%20;%20Конвенція,%20Міжнародний%20документ%20від 11.04.1997%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступу%20:%20http:/zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_308
file:///E:/LNU/ПК/Downloads/Конвенція%20про%20визнання%20кваліфікацій%20з%20вищої%20освіти%20в%20європейському%20регіоні.%20Рада%20Європи,%20ООН%20;%20Конвенція,%20Міжнародний%20документ%20від 11.04.1997%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступу%20:%20http:/zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_308
file:///E:/LNU/ПК/Downloads/Конвенція%20про%20визнання%20кваліфікацій%20з%20вищої%20освіти%20в%20європейському%20регіоні.%20Рада%20Європи,%20ООН%20;%20Конвенція,%20Міжнародний%20документ%20від 11.04.1997%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступу%20:%20http:/zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_308
http://dovira.eu/images/QA_concept_Final.pdf
http://www.usw.com.ua/profiles/blogs/%20iinternacionalizaciya-vischoyi
http://www.usw.com.ua/profiles/blogs/%20iinternacionalizaciya-vischoyi


476 

 

 

137. Лавров А. А., Степанова Н. Р. Регионализация образования как 

направление реализации социальной ответственности учебных заведений. 

Фундаментальные исследования. 2012. № 9. Ч. 3. С. 613–618. 

138. Лазарев В. А., Мохначев С. А. Конкурентоспособность вуза как 

объект управления: монография. Екатеринбург: Пригородные вести, 2003. 160 с. 

139. Лендьел М., Винницький Б., Ратейчак Ю., Санжаровський І. Посібник 

з моніторингу та оцінювання програм регіонального розвитку / за ред. І. 

Санжаровського, Ю. Полянського. Київ: К.І.С., 2007. 80 с. 

140. Леоненко П. М. Інституціоналізм та його місце в сучасній економічній 

теорії (політичній економії). Економ. вісник ун-ту. 2013. Вип. 21 (1). С. 163–171. 

141. Лисиця Н. М., Притиченко Т. І., Гронь О. В. Перспективи маркетингу 

економічних освітніх послуг в Україні. Економіка розвитку. Серія: Механізм 

регулювання економіки. 2017. Вип. 1 (81). С. 5–15. 

142. Ліпич Л.Г. Теоретичні засади функціонування системи освітніх послуг 

підприємств Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. 2016. 

Вип.16. Серія економічна. С. 31-37. 

143. Лобанова Е. В., Ксенофонтова О. Л. Подходы к  ценообразованию 

в сфере высшего профессионального образования. Успехи современного 

естествознания. 2012. № 4. С. 75–76. URL: https://www.natural-

sciences.ru/ru/article/view?id=29889 (дата звернення: 20.10.2017). 

144. Локалізація порушень викладачів і студентів ВНЗ на початок 2017 

року. Проект Profrights. URL: https://profrights.org/visual (дата звернення: 

15.04.2018). 

145. Лондар С.Л., Блискавка Т.В. Вища школа як фактор сприяння 

інноваційному розвитку національної економіки. Вісник Київського національного 

університеті імені  Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. 2010. № 94-96. С. 

93-97.   

146. Луговий В. І. Національна система забезпечення якості вищої освіти: 

сучасний стан і перспективи відповідно до нового Закону України «Про вищу 

освіту». Матеріали Національної команди експертів з реформування вищої 

https://www.natural-sciences.ru/ru/article/view?id=29889
https://www.natural-sciences.ru/ru/article/view?id=29889
https://profrights.org/visual


477 

 

 

освіти. Проект ЄС «НEО в Україні». URL: https://2016_HERE_Volodymyr_ 

Luhovyi_QA(2).pdf  (дата звернення: 19.02.2017). 

147. Малиновська О. Наслідки міжнародної міграції населення України та 

політико-управлінські дії щодо їх врегулювання. Аналітична записка / Нац. ін-т 

стратегічних досліджень при Президентові України. URL: http://www.niss.gov.ua/ 

articles/562 (дата звернення: 15.10.2016). 

148. Мануков С. 4-я промышленная революция в Давосе. Expert Online. 

2016. URL: http://expert.ru/2016/01/21/chetvertaya-promyishlennaya-revolyutsiya 

(дата звернення: 15.12.2017). 

149. Маркетинг образовательных услуг: монография / под общ. ред. д-ра 

экон. наук, проф. О. В. Прокопенко. Ruda Śląska: «Drukarnia i Studio Graficzne 

Omnidium» (Poland), 2016. 168 с. 

150. Матвіїв М. Я. Методологія та організація маркетингового 

менеджменту в сфері вищої освіти: монографія. Тернопіль: Економічна думка, 

2005. 560 с. 

151. Матюх С. А. Соціальна та економічна ефективності діяльності вищих 

навчальних закладів. Вісник Хмельн. нац. ун-ту. 2013. № 5. Т. 1. С. 39–42. 

152. Матюх С. А. Формування концептуальних засад ефективності 

діяльності вищих навчальних закладів. Економічний часопис-ХХІ. 2013. № 5–6.  

С. 82–85. 

153. Мельник С., Матросов В. Перспективи розвитку системи експорту 

освітніх послуг в Україні. Вища школа. 2012. № 1. С. 44–48.  

154. Методика и процедуры формирования Национального рейтинга 

университетов (НРУ2017). Национальный рейтинг университетов. URL: 

http://www.univer-rating.ru/txt.asp?rbr=30&txt=Rbr30Text9318&lng=0 (дата 

звернення: 12.10.2017). 

155. Методика формування середньострокового прогнозу потреби у 

фахівцях та робітничих кадрах на ринку праці: затв. наказом Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі від 26 березня 2013 року № 305. URL: 

http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=fc72d70a-b893-48f7-98c3-

Малиновська О.%20Наслідки%20міжнародної%20міграції%20населення%20України%20та%20політико-управлінські%20дії%20щодо%20їх%20врегулювання.%20Аналітична%20записка%20/%20Нац.%20ін-т%20стратегічних%20досліджень%20при%20Президентові%20України.%20URL:%20http:/www.niss.gov.ua/%20articles/562
Малиновська О.%20Наслідки%20міжнародної%20міграції%20населення%20України%20та%20політико-управлінські%20дії%20щодо%20їх%20врегулювання.%20Аналітична%20записка%20/%20Нац.%20ін-т%20стратегічних%20досліджень%20при%20Президентові%20України.%20URL:%20http:/www.niss.gov.ua/%20articles/562
Малиновська О.%20Наслідки%20міжнародної%20міграції%20населення%20України%20та%20політико-управлінські%20дії%20щодо%20їх%20врегулювання.%20Аналітична%20записка%20/%20Нац.%20ін-т%20стратегічних%20досліджень%20при%20Президентові%20України.%20URL:%20http:/www.niss.gov.ua/%20articles/562
Малиновська О.%20Наслідки%20міжнародної%20міграції%20населення%20України%20та%20політико-управлінські%20дії%20щодо%20їх%20врегулювання.%20Аналітична%20записка%20/%20Нац.%20ін-т%20стратегічних%20досліджень%20при%20Президентові%20України.%20URL:%20http:/www.niss.gov.ua/%20articles/562
http://expert.ru/2016/01/21/chetvertaya-promyishlennaya-revolyutsiya
http://www.univer-rating.ru/txt.asp?rbr=30&txt=Rbr30Text9318&lng=0
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=fc72d70a-b893-48f7-98c3-7c5dbf3a67fd&title=NakazMinekonomrozvitkuproZatverdzhenniaMetodikiFormuvanniaSerednostrokovogoPrognozuPotrebiUFakhivtsiakhTaRobitnichikhKadrakhNaRinkuPratsi


478 

 

 

7c5dbf3a67fd&title=NakazMinekonomrozvitkuproZatverdzhenniaMetodikiFormuvanni

aSerednostrokovogoPrognozuPotrebiUFakhivtsiakhTaRobitnichikhKadrakhNaRinkuPr

atsi (дата звернення: 12.02.2018). 

156. Методика формування сукупності для проведення обстеження 

підприємств із питань статистики праці: затв. наказом Державної служби 

статистики України 26.01.2016. № 14. Відповідальний за випуск Сеник І. В. URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 12.05.2017). 

157. Методичні рекомендації щодо визначення відповідності обсягів і 

професійно-кваліфікаційної структури підготовки кадрів у навчальних закладах 

відповідно до потреб регіонального ринку праці. Луганськ: Вид-во ДУ НДІ СТВ, 

2010. 37 c. 

158. Методичні рекомендації щодо формування регіонального замовлення 

на підготовку фахівців та робітничих кадрів: схвалено розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 994-р. URL: 

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249614493 (дата звернення: 15.09.2017). 

159. Методология и методы изучения миграционных процессов: 

междисциплинарное учеб. пособ. / под ред. Ж. Зайончковской, И. Молодиковой, 

В. Мукомеля. Москва: Центр миграционных исследований, 2007. 370 с. 

160. Методология пилотного рейтинга «Три миссии университета» / 

MosIUR «The Three University Missions». URL: https://mosiur.org/files/ 

pilot_methodology_17/RU-OSIUR_Pilot_Ranking_Methodology_December_2017.pdf. 

(дата звернення: 15.10.2017). 

161. Методологічні основи створення, впровадження і розвитку 

інтегрованої інформаційної системи управління університетом / за ред. канд. фіз.-

мат. наук, д-ра біол. наук, проф. С. В. Чернишенка, канд. фіз.-мат. наук, доц. Ю. І. 

Воротницького. Суми: Сумський державний університет, 2015. 333 с. 

162. Методологічні положення державного статистичного спостереження 

«Обстеження підприємств із питань статистики праці»: затв. наказом Держстату 

України від 18.08.2014 № 241 (зі змінами, затвердженими наказом Держстату від 

21.07.2015 № 173. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 14.04.2017).  

http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=fc72d70a-b893-48f7-98c3-7c5dbf3a67fd&title=NakazMinekonomrozvitkuproZatverdzhenniaMetodikiFormuvanniaSerednostrokovogoPrognozuPotrebiUFakhivtsiakhTaRobitnichikhKadrakhNaRinkuPratsi
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=fc72d70a-b893-48f7-98c3-7c5dbf3a67fd&title=NakazMinekonomrozvitkuproZatverdzhenniaMetodikiFormuvanniaSerednostrokovogoPrognozuPotrebiUFakhivtsiakhTaRobitnichikhKadrakhNaRinkuPratsi
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=fc72d70a-b893-48f7-98c3-7c5dbf3a67fd&title=NakazMinekonomrozvitkuproZatverdzhenniaMetodikiFormuvanniaSerednostrokovogoPrognozuPotrebiUFakhivtsiakhTaRobitnichikhKadrakhNaRinkuPratsi
https://mosiur.org/files/%20pilot_methodology_17/RU-OSIUR_Pilot_Ranking_Methodology_December_2017.pdf
https://mosiur.org/files/%20pilot_methodology_17/RU-OSIUR_Pilot_Ranking_Methodology_December_2017.pdf
http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2014/241/met_polog.zip
http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2014/241/met_polog.zip
http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2014/241/241_2014.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2014/241/241_2014.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/


479 

 

 

163.  Методологічні положення з організації державного статистичного 

спостереження «Виконання державного замовлення»: затв. наказом Державної 

служби статистики України від 19.02.2015 № 59. URL: http://www.ukrstat.gov.ua 

(дата звернення: 14.04.2017). 

164. Методологія наукових досліджень у статистиці: навч. посібник / 

Матковський С. О., Вдовин М. Л., Гринькевич О. С. та ін. Львів: ЛНУ імені Івана 

Франка, 2015. 378 с. 

165. Міграційні настрої населення України: Презентація звіту / 

Соціологічна група «Рейтинг» на замовлення Всеукраїнської Асоціації компаній з 

міжнародного працевлаштування. Київ, 2016. URL: http://ratinggroup.ua (дата 

звернення: 14.08.2017). 

166. Міжнародний валютний фонд (International Monetary Fund – IMF) / 

Офіційний сайт. URL: http://www.imf.org/en/data (дата звернення: 14.01.2018). 

167. Міжнародний фонд досліджень освітньої політики: реалізовані 

проекти. URL: http://www.edupolicy.org.ua/_dx/main_ua/projects_ua/finalized-

projects_ua.html  (дата звернення: 14.04.2017). 

168. Молодь України-2015: Звіт GfK Ukraine на замовлення Міністерства 

молоді та спорту України / GFK Ukraine. 2015. URL: www.gfk.com/fileadmin/ 

user_upload/dyna_content/UA/Molod_Ukraine_2015_UA.pdf. (дата звернення: 

10.09.2017). 

169. МОН каже «Так» усім ключовим меседжам і рекомендаціям 

європейців / Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України. URL: 

http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2016/12/20/mon-kazhe-%C2%ABtak%C2%BB-

usim-klyuchovim-mesedzham-evropejcziv-za-rezultatami-nezalezhnogo-auditu (дата 

звернення: 14.06.2017). 

170. Мониторинг трудоустройства выпускников / Министерство образования 

и науки Российской Федерации. URL: http://vo.graduate.edu.ru/#/ 

?year=2015&year_monitoring=2016 (дата звернення: 14.12.2017).  

171. Моніторинг інтеграції української системи вищої освіти в 

Європейський простір вищої освіти та наукового дослідження: моніторинг. 

http://ratinggroup.ua/
http://www.imf.org/en/data
file:///E:/Міжнародний%20фонд%20досліджень%20освітньої%20політики:%20реалізовані%20проекти.%20URL:%20http:/www.edupolicy.org.ua/_dx/main_ua/projects_ua/finalized-projects_ua.html
file:///E:/Міжнародний%20фонд%20досліджень%20освітньої%20політики:%20реалізовані%20проекти.%20URL:%20http:/www.edupolicy.org.ua/_dx/main_ua/projects_ua/finalized-projects_ua.html
file:///E:/Міжнародний%20фонд%20досліджень%20освітньої%20політики:%20реалізовані%20проекти.%20URL:%20http:/www.edupolicy.org.ua/_dx/main_ua/projects_ua/finalized-projects_ua.html
file:///E:/LNU/Мои%20документы/Downloads/МОН%20каже
file:///E:/LNU/Мои%20документы/Downloads/МОН%20каже
file:///E:/LNU/Мои%20документы/Downloads/МОН%20каже
file:///E:/LNU/Мои%20документы/Downloads/МОН%20каже
http://vo.graduate.edu.ru/#/ ?year=2015&year_monitoring=2016
http://vo.graduate.edu.ru/#/ ?year=2015&year_monitoring=2016


480 

 

 

дослідж.: аналіт. звіт / Міжнарод. благод. Фонд «Міжнарод. Фонд дослідж. освіт. 

політики»; за заг. ред. Т. В. Фінікова, О. І. Шарова. Київ: Таксон, 2014. 144 с. 

172. Моніторинг конкурентоспроможності системи вищої освіти України 

та її регіонів: методичні рекомендації. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. 40 с. 

173. Мороз О. В., Семцов В. М., Мандзюк Н. Ф. Методологічна 

ідентифікація потенціалу теорії інституціоналізму. Економіка. Фінанси. Право. 

2015. № 4. С. 4–9. 

174. Мулявка В. Д., Оксамитна С. М. Освітня нерівність за місцем 

проживання та типом освітнього закладу. Наукові записки НаУКАМА. 2015. 

Т. 174: Соціологічні науки. С. 9–19.   

175. Надання послуг особам з числа молоді у січні 2018 року / Державна 

служба зайнятості України. URL: https://www.dcz.gov.ua/analitics/68 (дата 

звернення: 24.10.2017). 

176. Населення України (1990–2018) / Статистична інформація Держстату 

України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 10.02.2017). 

177. Наслідки міграційних процесів: нові виклики та можливості для 

регіонів: монографія / наук. ред. У. Я. Садова. Львів: ДУ «Інститут регіональних 

досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», 2015. 252 с. 

178. Наукова та інноваційна діяльність в Україні у 2011 році: стат. збірник 

/ відп. за вип. І. В. Калачова. Київ: Держстат України, 2012. 305 с. Електрон. 

аналог друк. вид. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 10.11.2017). 

179. Наукова та інноваційна діяльність в Україні у 2015 році: стат. збірник 

/ відп. за вип. О. О. Кармазіна. Київ: Держстат України, 2016. 257 с. Електрон. 

аналог друк. вид. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 10.11.2017). 

180. Наукова та інноваційна діяльність в Україні у 2016 році: стат. збірник 

/ Держстат України; відп. за вип. О. О. Кармазіна. Київ, 2017. URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 10.11.2017). 

181. Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» / ГИВЦ МОН РФ. URL: http://indicators.miccedu.ru/monitoring/_vpo/ 

inst.php?id=1766. (дата звернення: 10.10.2017). 

https://www.dcz.gov.ua/analitics/68
http://www.ukrstat.gov.ua/
file:///E:/../../../LNU/ПК/Downloads/Наукова%20та%20інноваційна%20діяльність%20в%20Україні%20у%202011%20році%20:%20стат.%20збірник%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d%20/%20відп.%20за%20вип.%20І.%20В.%20Калачова.%20–%20Київ%20:%20Держстат%20України,%202012.%20–%20305%20с.%20–%20Електрон.%20аналог%20друк.%20вид.%20–%20Режим%20доступу%20:%20http:/www.ukrstat.gov.ua.
file:///E:/../../../LNU/ПК/Downloads/Наукова%20та%20інноваційна%20діяльність%20в%20Україні%20у%202011%20році%20:%20стат.%20збірник%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d%20/%20відп.%20за%20вип.%20І.%20В.%20Калачова.%20–%20Київ%20:%20Держстат%20України,%202012.%20–%20305%20с.%20–%20Електрон.%20аналог%20друк.%20вид.%20–%20Режим%20доступу%20:%20http:/www.ukrstat.gov.ua.
file:///E:/../../../LNU/ПК/Downloads/Наукова%20та%20інноваційна%20діяльність%20в%20Україні%20у%202011%20році%20:%20стат.%20збірник%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d%20/%20відп.%20за%20вип.%20І.%20В.%20Калачова.%20–%20Київ%20:%20Держстат%20України,%202012.%20–%20305%20с.%20–%20Електрон.%20аналог%20друк.%20вид.%20–%20Режим%20доступу%20:%20http:/www.ukrstat.gov.ua.
file:///E:/LNU/Downloads/Наукова%20та%20інноваційна%20діяльність%20в%20Україні%20у%202015%20році:%20стат.%20збірник%20/%20відп.%20за%20вип.%20О.%20О.%20Кармазіна.%20Київ%20:%20Держстат%20України,%202016.%20257%20с.%20Електрон.%20аналог%20друк.%20вид.%20URL:%20http:/www.ukrstat.gov.ua
file:///E:/LNU/Downloads/Наукова%20та%20інноваційна%20діяльність%20в%20Україні%20у%202015%20році:%20стат.%20збірник%20/%20відп.%20за%20вип.%20О.%20О.%20Кармазіна.%20Київ%20:%20Держстат%20України,%202016.%20257%20с.%20Електрон.%20аналог%20друк.%20вид.%20URL:%20http:/www.ukrstat.gov.ua
file:///E:/LNU/Downloads/Наукова%20та%20інноваційна%20діяльність%20в%20Україні%20у%202015%20році:%20стат.%20збірник%20/%20відп.%20за%20вип.%20О.%20О.%20Кармазіна.%20Київ%20:%20Держстат%20України,%202016.%20257%20с.%20Електрон.%20аналог%20друк.%20вид.%20URL:%20http:/www.ukrstat.gov.ua
file:///E:/LNU/Downloads/Наукова%20та%20інноваційна%20діяльність%20в%20Україні%20у%202016%20році:%20стат.%20збірник%20/%20Держстат%20України;%20відп.%20за%20вип.%20О. О. Кармазіна.%20Київ,%202017.%20URL:%20http:/www.ukrstat.gov.ua
file:///E:/LNU/Downloads/Наукова%20та%20інноваційна%20діяльність%20в%20Україні%20у%202016%20році:%20стат.%20збірник%20/%20Держстат%20України;%20відп.%20за%20вип.%20О. О. Кармазіна.%20Київ,%202017.%20URL:%20http:/www.ukrstat.gov.ua
file:///E:/LNU/Downloads/Наукова%20та%20інноваційна%20діяльність%20в%20Україні%20у%202016%20році:%20стат.%20збірник%20/%20Держстат%20України;%20відп.%20за%20вип.%20О. О. Кармазіна.%20Київ,%202017.%20URL:%20http:/www.ukrstat.gov.ua
http://indicators.miccedu.ru/monitoring/_vpo/%20inst.php?id=1766
http://indicators.miccedu.ru/monitoring/_vpo/%20inst.php?id=1766


481 

 

 

182. Національна команда експертів з реформування вищої освіти – HERE 

(Higher Education Reform Experts). URL:  http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka3-

pidtrymka-reform/natsionalna-komanda-ekspertiv-here.html (дата звернення: 

10.10.2017). 

183. Національна система забезпечення якості і взаємної довіри в системі 

вищої освіти (TRUST). URL: http://dovira.eu/ua/project.html (дата звернення: 

17.11.2016). 

184. Національна Стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 

року: Указ Президента України від 25.06.2013 р. № 344/2013. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/344/2013#n10 (дата звернення: 20.11.2016). 

185. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в 

державному секторі 101 «Подання фінансових звітів»: затв. наказом Міністерства 

фінансів України № 1541 від 28.12.2009 р. 

186. Національний освітній глосарій: вища освіта / авт.-уклад.: В. М. 

Захарченко, С. А. Калашнікова, В. І. Луговий та ін.; за ред. В. Г. Кременя. 2-е вид., 

перероб. і допов. Київ: ТОВ «Вид. дім «Плеяди», 2014. 100 с. 

187. Національні рахунки освіти України у 2008–2010 роках: статистичний 

бюлетень / відп. за вип. І. Калачова. Київ: Державна служба статистики України, 

2012. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 10.02.2017). 

188. Національні рахунки освіти України у 2014 році: Статистичний 

бюлетень / Державна служба статистики України. URL: www.ukrstat.gov.ua (дата 

звернення: 10.02.2017). 

189. Національні рахунки освіти України у 2015 році: стат. бюлетень / 

Державна служба статистики України; відп. за вип. О. Кармазіна. Київ, 2016. 86 c. 

(дата звернення: 10.02.2017). 

190. Николюк О. М. Інституціональна економіка: ключові положення та 

основні поняття. Сталий розвиток економіки. 2013. № 5. С. 43–50. 

191. Нікончук Н. В. Оцінка рівня конкурентоспроможності системи вищої 

освіти в Україні. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2014. № 1. С. 75 –

82.  

http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka3-pidtrymka-reform/natsionalna-komanda-ekspertiv-here.html
http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka3-pidtrymka-reform/natsionalna-komanda-ekspertiv-here.html
file:///E:/LNU/ПК/Downloads/Національна%20система%20забезпечення%20якості%20і%20взаємної%20довіри%20в%20системі%20вищої%20освіти%20(TRUST)%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступу%20:%20http:/dovira.eu/ua/project.html
file:///E:/LNU/ПК/Downloads/Національна%20система%20забезпечення%20якості%20і%20взаємної%20довіри%20в%20системі%20вищої%20освіти%20(TRUST)%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступу%20:%20http:/dovira.eu/ua/project.html
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/344/2013#n10
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%BA%20%D0%9E$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%BA%20%D0%9E$


482 

 

 

192. Новікова О. Ф., Дейч М. Є., Панькова О. В. та ін. Діагностика стану та 

перспектив розвитку соціальної відповідальності в Україні (експертніоцінки): 

монографія / НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Донецьк, 2013. 296 с. 

193. Норт Д. Институты, институциональные изменения и 

функционирование экономики / пер. с англ. А. Н. Нестеренко. Москва, 1997. 

190 с. 

194. О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки: Указ Президента Российской Федерации от 7.05.2012 г. 

№ 599 / Официальный сайт Проекта 5–100. URL: https://5top100.ru/ 

documents/regulations/671 (дата звернення: 17.06.2017). 

195. О проведении мониторинга эффективности образовательных 

организаций высшего образования: Приказ Минобрнауки России от 13.03.2017 

№ 222. URL: http://gzgu.ru/doc/vpo-1_monitor/2017/p1.pdf. (дата звернення: 

10.08.2017). 

196. Оболенська Т. Є. Маркетинг освітніх послуг: вітчизняний та 

зарубіжний досвід: монографія. Київ: КНЕУ, 2001. 208 с. 

197. Обстеження інноваційної діяльності в економіці України за період 

2008–2010 років (за міжнародною методологією): доповідь / Держстат України; 

викон. О. І. Білоконь, Н. О. Біленька. Київ, 2011. 7 c.   

198. Обстеження інноваційної діяльності в економіці України за період 

2012–2014 років: доповідь / Держстат України; відп. вик. О. І. Білоконь. Київ, 

2015. 6 с.  

199. Обстеження інноваційної діяльності в економіці України за період 

2014–2016 років (за міжнародною методологією): доповідь / Держстат України; 

викон. Р. Ю. Прилипко. Київ, 2017. 6 c.  

200. Огляд реалізації проектів програми Темпус: більше 20 років в Україні. 

Висновки і рекомендації: інформаційний бюллетень. Київ: Національний 

Темпус/Еразмус+ офіс в Україні, 2015. 34 c.    

201. Огляди ОЕСР на тему доброчесності в освіті: Україна 2017 / пер. з 

англ. Інститут розвитку освіти. Київ: Таксон, 2017. 184 с. 

https://5top100.ru/%20documents/regulations/671
https://5top100.ru/%20documents/regulations/671
http://gzgu.ru/doc/vpo-1_monitor/2017/p1.pdf
file:///E:/../../../LNU/Мои%20документы/Downloads/Обстеження%20інноваційної%20діяльності%20в%20економіці%20України%20за%20період%202008-2010%20років%20(за%20міжнародною%20методологією)%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d%20:%20доповідь%20/%20Держстат%20України%20;%20викон.%20О.%20І.%20Білоконь,%20Н.%20О.%20Біленька.%20–%20Київ,%202011.%20–%20Режим%20доступу%20:%20http:/www.ukrstat.gov.ua.
file:///E:/../../../LNU/Мои%20документы/Downloads/Обстеження%20інноваційної%20діяльності%20в%20економіці%20України%20за%20період%202008-2010%20років%20(за%20міжнародною%20методологією)%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d%20:%20доповідь%20/%20Держстат%20України%20;%20викон.%20О.%20І.%20Білоконь,%20Н.%20О.%20Біленька.%20–%20Київ,%202011.%20–%20Режим%20доступу%20:%20http:/www.ukrstat.gov.ua.
file:///E:/../../../LNU/Мои%20документы/Downloads/Обстеження%20інноваційної%20діяльності%20в%20економіці%20України%20за%20період%202008-2010%20років%20(за%20міжнародною%20методологією)%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d%20:%20доповідь%20/%20Держстат%20України%20;%20викон.%20О.%20І.%20Білоконь,%20Н.%20О.%20Біленька.%20–%20Київ,%202011.%20–%20Режим%20доступу%20:%20http:/www.ukrstat.gov.ua.
file:///E:/../../../LNU/Мои%20документы/Downloads/Обстеження%20інноваційної%20діяльності%20в%20економіці%20України%20за%20період%202014-2016%20років%20(за%20міжнародною%20методологією)%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d%20:%20доповідь%20/%20Держстат%20України%20;%20викон.%20Р.%20Ю.%20Прилипко.%20–%20Київ,%202017.%20–%20Режим%20доступу%20:%20http:/www.ukrstat.gov.ua
file:///E:/../../../LNU/Мои%20документы/Downloads/Обстеження%20інноваційної%20діяльності%20в%20економіці%20України%20за%20період%202014-2016%20років%20(за%20міжнародною%20методологією)%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d%20:%20доповідь%20/%20Держстат%20України%20;%20викон.%20Р.%20Ю.%20Прилипко.%20–%20Київ,%202017.%20–%20Режим%20доступу%20:%20http:/www.ukrstat.gov.ua
file:///E:/../../../LNU/Мои%20документы/Downloads/Обстеження%20інноваційної%20діяльності%20в%20економіці%20України%20за%20період%202014-2016%20років%20(за%20міжнародною%20методологією)%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d%20:%20доповідь%20/%20Держстат%20України%20;%20викон.%20Р.%20Ю.%20Прилипко.%20–%20Київ,%202017.%20–%20Режим%20доступу%20:%20http:/www.ukrstat.gov.ua


483 

 

 

202. Опубликован первый Московский Международный рейтинг вузов 

«Три Миссии Университета» / MosIUR «The Three University Missions». URL: 

https://mosiur.org/news/#28 (дата звернення: 10.09.2017). 

203. Ортеґа-і-Ґассет Х. Місія Університету. Ідея університету: Антологія / 

упоряд.: М. Зубрицька, Н. Бабалик, З. Рибчинська; відп. ред. М. Зубрицька. Львів: 

Літопис, 2002. С. 67–107. 

204. Основні показники діяльності ВНЗ в Україні на початок 2010/11 

навчального року: стат. бюлетень / відп. за вип. І. Калачова. Київ: Держстат 

України, 2011. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 17.02.2018).   

205. Основні показники діяльності ВНЗ в Україні на початок 2012/13 

навчального року: стат. бюлетень / відп. за вип. І. Калачова. Київ: Держстат 

України, 2013. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 17.02.2018). 

206. Основні показники діяльності ВНЗ України на початок 2016/17 н. р.: 

стат. бюлетень / Держстат України; відп. за вип. О. О. Кармазіна. Київ: Держстат 

України, 2017. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 18.02.2018). 

207. Основні показники діяльності ВНЗ в Україні на початок 2015/16 

навчального року: стат. бюлетень / Держстат України; відп. за вип. 

О. О. Кармазіна. Київ: Держстат України, 2016. URL: http://www.ukrstat.gov.ua 

(дата звернення: 18.02.2018). 

208. Охріменко О. О., Іванова Т. В. Соціальна відповідальність: навч. 

посібник. Київ: Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т», 2015. 180 с. 

209. Оцінка та прогноз потреби в кадрах для підприємств Львівської 

області: звіт про виконання наукового проекту на замовлення Львівської ОДА / 

Садова У. Я., Гринькевич О. С., Сорочак О. З, Махонюк О. В., Вільчинська О. М. 

та ін. Львів: НДЦ «Демос», 2017. 48 с. 

210. Падалка О. С., Каленюк І. С. Економіка освіти та управління: 

посібник. Київ: Педагогічна думка, 2012. 184 с.  

211. Панчишин С. М., Гринькевич О. С. Конкурентоспроможність у вищій 

освіті як об‟єкт інституційного аналізу та управління. Проблеми формування та 

https://mosiur.org/news/#28
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/


484 

 

 

реалізації конкурентної політики: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (21–22 

вересня 2017 року). Львів: Ліга-Прес, 2017. С. 91–93. 

212. Панчишин С. М., Гринькевич О. С. Поняттєвий апарат інституційного 

аналізу конкурентоспроможності системи вищої освіти. Економіка розвитку 

(Economics of Development). 2017. № 1 (81). С. 50–58. 

213. Парфьонова Л. Г. Прогнозування необхідної чисельності фахівців з 

вищою освітою. ХІ Міжнародна наукова інтернет-конференція «Україна 

наукова». URL: http://intkonf.org. (дата звернення: 10.02.2018). 

214. Пасєка С. Р. Соціально-трудовий потенціал регіону: теорія і практика 

розвитку: монографія. Черкаси : «ІнтролігаТОР», 2012. 608 с. 

215. Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти: затв. постановою Кабінету Міністрів України 

від 29 квітня 2015 р. № 266. URL: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/ 

cardnpd?docid=248149695 (дата звернення: 13.03.2017). 

216. Перелік державних замовників на підготовку фахівців, наукових, 

науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та 

перепідготовку кадрів у 2017 році: затв. Постановою Кабінету Міністрів України 

Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі від 12 липня 2017 р. № 

511. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP170511.html (дата 

звернення: 18.02.2018). 

217. Перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих 

навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра: затв. 

постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 р. № 17124. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1719-2006-%D0%BF (дата звернення: 

18.02.2018). 

218. Перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у 

вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і 

магістра: затв. постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 

787. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/787-2010-%D0%BF (дата звернення: 

18.02.2018). 

http://intkonf.org/
Перелік%20галузей%20знань%20і%20спеціальностей,%20за%20якими%20здійснюється%20підготовка%20здобувачів%20вищої%20освіти:%20затв.%20постановою%20Кабінету%20Міністрів%20України%20від%2029%20квітня%202015 р.%20№ 266.%20URL:%20http:/www.kmu.gov.ua/control/uk/%20cardnpd?docid=248149695
Перелік%20галузей%20знань%20і%20спеціальностей,%20за%20якими%20здійснюється%20підготовка%20здобувачів%20вищої%20освіти:%20затв.%20постановою%20Кабінету%20Міністрів%20України%20від%2029%20квітня%202015 р.%20№ 266.%20URL:%20http:/www.kmu.gov.ua/control/uk/%20cardnpd?docid=248149695
Перелік%20галузей%20знань%20і%20спеціальностей,%20за%20якими%20здійснюється%20підготовка%20здобувачів%20вищої%20освіти:%20затв.%20постановою%20Кабінету%20Міністрів%20України%20від%2029%20квітня%202015 р.%20№ 266.%20URL:%20http:/www.kmu.gov.ua/control/uk/%20cardnpd?docid=248149695
Перелік%20галузей%20знань%20і%20спеціальностей,%20за%20якими%20здійснюється%20підготовка%20здобувачів%20вищої%20освіти:%20затв.%20постановою%20Кабінету%20Міністрів%20України%20від%2029%20квітня%202015 р.%20№ 266.%20URL:%20http:/www.kmu.gov.ua/control/uk/%20cardnpd?docid=248149695
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP170511.html
file:///E:/../../../LNU/ПК/Downloads/Перелік%20напрямів,%20за%20якими%20здійснюється%20підготовка%20фахівців%20у%20вищих%20навчальних%20закладах%20за%20освітньо-кваліфікаційним%20рівнем%20бакалавра%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d%20/%20затверджено%20постановою%20Кабінету%20Міністрів%20України%20від%2013%20грудня%202006%20р.%20№%2017124.%20–%20Режим%20доступу%20до%20докум.%20:%20http:/zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1719-2006-Ð¿
file:///E:/../../../LNU/ПК/Downloads/Перелік%20напрямів,%20за%20якими%20здійснюється%20підготовка%20фахівців%20у%20вищих%20навчальних%20закладах%20за%20освітньо-кваліфікаційним%20рівнем%20бакалавра%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d%20/%20затверджено%20постановою%20Кабінету%20Міністрів%20України%20від%2013%20грудня%202006%20р.%20№%2017124.%20–%20Режим%20доступу%20до%20докум.%20:%20http:/zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1719-2006-Ð¿
file:///E:/../../../LNU/ПК/Downloads/Перелік%20напрямів,%20за%20якими%20здійснюється%20підготовка%20фахівців%20у%20вищих%20навчальних%20закладах%20за%20освітньо-кваліфікаційним%20рівнем%20бакалавра%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d%20/%20затверджено%20постановою%20Кабінету%20Міністрів%20України%20від%2013%20грудня%202006%20р.%20№%2017124.%20–%20Режим%20доступу%20до%20докум.%20:%20http:/zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1719-2006-Ð¿
file:///E:/../../../LNU/ПК/Downloads/Перелік%20напрямів,%20за%20якими%20здійснюється%20підготовка%20фахівців%20у%20вищих%20навчальних%20закладах%20за%20освітньо-кваліфікаційним%20рівнем%20бакалавра%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d%20/%20затверджено%20постановою%20Кабінету%20Міністрів%20України%20від%2013%20грудня%202006%20р.%20№%2017124.%20–%20Режим%20доступу%20до%20докум.%20:%20http:/zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1719-2006-Ð¿
file:///E:/../../../LNU/ПК/Downloads/Перелік%20спеціальностей,%20за%20якими%20здійснюється%20підготовка%20фахівців%20у%20вищих%20навчальних%20закладах%20за%20освітньо-кваліфікаційними%20рівнями%20спеціаліста%20і%20магістра%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d%20/%20затверджено%20постановою%20Кабінету%20Міністрів%20України%20від%2027%20серпня%202010%20р.%20№%20787.%20–%20Режим%20доступу%20до%20докум.%20:%20http:/zakon2.rada.gov.ua/laws/show/787-2010-Ð¿
file:///E:/../../../LNU/ПК/Downloads/Перелік%20спеціальностей,%20за%20якими%20здійснюється%20підготовка%20фахівців%20у%20вищих%20навчальних%20закладах%20за%20освітньо-кваліфікаційними%20рівнями%20спеціаліста%20і%20магістра%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d%20/%20затверджено%20постановою%20Кабінету%20Міністрів%20України%20від%2027%20серпня%202010%20р.%20№%20787.%20–%20Режим%20доступу%20до%20докум.%20:%20http:/zakon2.rada.gov.ua/laws/show/787-2010-Ð¿
file:///E:/../../../LNU/ПК/Downloads/Перелік%20спеціальностей,%20за%20якими%20здійснюється%20підготовка%20фахівців%20у%20вищих%20навчальних%20закладах%20за%20освітньо-кваліфікаційними%20рівнями%20спеціаліста%20і%20магістра%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d%20/%20затверджено%20постановою%20Кабінету%20Міністрів%20України%20від%2027%20серпня%202010%20р.%20№%20787.%20–%20Режим%20доступу%20до%20докум.%20:%20http:/zakon2.rada.gov.ua/laws/show/787-2010-Ð¿
file:///E:/../../../LNU/ПК/Downloads/Перелік%20спеціальностей,%20за%20якими%20здійснюється%20підготовка%20фахівців%20у%20вищих%20навчальних%20закладах%20за%20освітньо-кваліфікаційними%20рівнями%20спеціаліста%20і%20магістра%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d%20/%20затверджено%20постановою%20Кабінету%20Міністрів%20України%20від%2027%20серпня%202010%20р.%20№%20787.%20–%20Режим%20доступу%20до%20докум.%20:%20http:/zakon2.rada.gov.ua/laws/show/787-2010-Ð¿


485 

 

 

219. Перелік проектів регіонального розвитку, які подані на розгляд 

конкурсної комісії з відбору проектів регіонального розвитку і можуть 

реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від 

Європейського Союзу / Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України. URL: 

http://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/regional-dev/derzhavna-rehional-

na-polityka/informatsiya-pro-proekti-regionalnogo-rozvitku/informatsiya-pro-proekti-

regionalnogo-rozvitku (дата звернення: 01.02.2018). 

220. Перехід на ринок праці молоді України / Е. Лібанова, О. Цимбал, 

Л. Лісогор та ін. Женева: Міжнародна організація праці, 2014. URL: 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/publication

/wcms_302648.pdf (дата звернення: 08.02.2017). 

221. Перехід на ринок праці молоді України. Результати міжнародного 

дослідження «School-to-work transition surveys» в Україні у 2013 та 2015 роках /  

Е. Лібанова, О. Цимбал, О. Ярош, Л. Лісогор. Женева: Міжнародне бюро праці, 

2016. URL: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/ed_emp/documents/publication/ 

wcms_536293.pdf.  (дата звернення: 08.02.2017). 

222. Петров В. Болотяна Лукроза. Спомини. URL: 

https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=3244 (дата звернення: 15.09.2016). 

223. Питухин Е. А., Насадкин М. Ю. Оценка качества подготовки 

выпускников учреждениями профессионального образования. Университетское 

управление. 2012. № 6. С. 45–50. 

224. Підгорний А. З., Корольова Т. С. Деякі методичні питання 

фінансування вищої освіти в Україні. Вища освіта України. 2002. № 2. С. 54-57. 

225. Підготовка наукових кадрів в Україні у 2016 році: стат. бюлетень / 

Держстат України; відп. за вип. О. О. Кармазіна. Київ, 2017. URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 08.09.2017). 

226. План заходів із впровадження Національної рамки кваліфікацій на 

2016-2020 роки: затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України № 

http://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/regional-dev/derzhavna-rehional-na-polityka/informatsiya-pro-proekti-regionalnogo-rozvitku/informatsiya-pro-proekti-regionalnogo-rozvitku/
http://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/regional-dev/derzhavna-rehional-na-polityka/informatsiya-pro-proekti-regionalnogo-rozvitku/informatsiya-pro-proekti-regionalnogo-rozvitku/
http://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/regional-dev/derzhavna-rehional-na-polityka/informatsiya-pro-proekti-regionalnogo-rozvitku/informatsiya-pro-proekti-regionalnogo-rozvitku/
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/publication/wcms_302648.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/publication/wcms_302648.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/ed_emp/documents/publication/%20wcms_536293.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/ed_emp/documents/publication/%20wcms_536293.pdf
https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=3244
file:///E:/LNU/ПК/Downloads/Підготовка%20наукових%20кадрів%20в%20Україні%20у%202016%20році%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d%20:%20стат.%20бюлетень%20/%20Держстат%20України%20;%20відп.%20за%20вип.%20О.%20О.%20Кармазіна.%20-%20Київ,%202017.%20–%20Режим%20доступу%20:%20http:/www.ukrstat.gov.ua
file:///E:/LNU/ПК/Downloads/Підготовка%20наукових%20кадрів%20в%20Україні%20у%202016%20році%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d%20:%20стат.%20бюлетень%20/%20Держстат%20України%20;%20відп.%20за%20вип.%20О.%20О.%20Кармазіна.%20-%20Київ,%202017.%20–%20Режим%20доступу%20:%20http:/www.ukrstat.gov.ua
file:///E:/LNU/ПК/Downloads/Підготовка%20наукових%20кадрів%20в%20Україні%20у%202016%20році%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d%20:%20стат.%20бюлетень%20/%20Держстат%20України%20;%20відп.%20за%20вип.%20О.%20О.%20Кармазіна.%20-%20Київ,%202017.%20–%20Режим%20доступу%20:%20http:/www.ukrstat.gov.ua


486 

 

 

1077-р від 14.06.2016. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1077-2016-

%D1%80 (дата звернення: 18.02.2017). 

227. Платформа профорієнтації та розвитку кар‟єри / Державна служба 

зайнятості України. URL: http://profi.dcz.gov.ua/about (дата звернення: 18.03.2018). 

228. Поліщук О. В. Міжнародні аспекти інституціоналізації економіки 

України. Стратегія розвитку України. Економіка, соціологія, право. 2011. № 1.  

С. 171–173. 

229. Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність: 

затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 12 серп. 2015 р. № 579. URL: 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248409199 (дата звернення: 

15.09.2017). 

230. Порядок проведения мониторинга эффективности образовательных 

организаций высшего образования: утвержден Министерством образования и 

науки Российской Федерации 13.03.2017. URL: http://stat.miccedu.ru/info/ 

monitoring16/Prikaz_N_222_ot_13.03.2017.pdf (дата звернення: 17.11.2018). 

231. Правові засади реалізації Болонського процесу в Україні: монографія / 

Бугров В., Гожик А., Жданова К. та ін.; за заг. ред. В. Лугового, С. Калашнікової. 

Київ: ДП «НВЦ «Пріоритети»«, 2014. 156 с. 

232. Прес-служба університету банківської справи. Ендавмент-фонд 

Університету банківської справи. URL: http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini-

oblastej/2017/02/27/endavment-fond-universitetu-bankivskoyi-spravi-zibrav-majzhe-

410tis-griven-dlya-pidtrimk (дата звернення: 18.01.2018). 

233. Приводи для гордості. Що вдалось за 25 років Незалежності. 

Українська правда. Життя. Культура. 2016. 24 серп. URL: 

http://life.pravda.com.ua/society/2016/08/24/217060 (дата звернення: 02.10.2016). 

234. Пріоритети Міністерства освіти і науки України до проекту 

Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року. За 

результатами громадського обговорення станом на 30 січня 2017 року.  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1077-2016-%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1077-2016-%D1%80
http://profi.dcz.gov.ua/about
file:///E:/../../../LNU/ПК/Downloads/Положення%20про%20порядок%20реалізації%20права%20на%20академічну%20мобільність%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d%20/%20Затверджено%20Постановою%20Кабінету%20Міністрів%20України%20від%2012%20серп.%202015%20р.%20№%20579.%20–%20Режим%20доступу%20:%20http:/www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248409199.
file:///E:/../../../LNU/ПК/Downloads/Положення%20про%20порядок%20реалізації%20права%20на%20академічну%20мобільність%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d%20/%20Затверджено%20Постановою%20Кабінету%20Міністрів%20України%20від%2012%20серп.%202015%20р.%20№%20579.%20–%20Режим%20доступу%20:%20http:/www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248409199.
file:///E:/../../../LNU/ПК/Downloads/Положення%20про%20порядок%20реалізації%20права%20на%20академічну%20мобільність%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d%20/%20Затверджено%20Постановою%20Кабінету%20Міністрів%20України%20від%2012%20серп.%202015%20р.%20№%20579.%20–%20Режим%20доступу%20:%20http:/www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248409199.
http://stat.miccedu.ru/info/%20monitoring16/Prikaz_N_222_ot_13.03.2017.pdf
http://stat.miccedu.ru/info/%20monitoring16/Prikaz_N_222_ot_13.03.2017.pdf
http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini-oblastej/2017/02/27/endavment-fond-universitetu-bankivskoyi-spravi-zibrav-majzhe-410tis-griven-dlya-pidtrimk
http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini-oblastej/2017/02/27/endavment-fond-universitetu-bankivskoyi-spravi-zibrav-majzhe-410tis-griven-dlya-pidtrimk
http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini-oblastej/2017/02/27/endavment-fond-universitetu-bankivskoyi-spravi-zibrav-majzhe-410tis-griven-dlya-pidtrimk
file:///E:/LNU/ПК/Downloads/Приводи%20для%20гордості.%20Що%20вдалось%20за%2025%20років%20Незалежності%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d%20/%20Українська%20правда.%20Життя.%20Культура.%20–%202016.%20–%2024%20серп.%20–%20Режим%20доступу%20:%20http:/life.pravda.com.ua/society/2016/08/24/217060
file:///E:/LNU/ПК/Downloads/Приводи%20для%20гордості.%20Що%20вдалось%20за%2025%20років%20Незалежності%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d%20/%20Українська%20правда.%20Життя.%20Культура.%20–%202016.%20–%2024%20серп.%20–%20Режим%20доступу%20:%20http:/life.pravda.com.ua/society/2016/08/24/217060
file:///E:/LNU/ПК/Downloads/Приводи%20для%20гордості.%20Що%20вдалось%20за%2025%20років%20Незалежності%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d%20/%20Українська%20правда.%20Життя.%20Культура.%20–%202016.%20–%2024%20серп.%20–%20Режим%20доступу%20:%20http:/life.pravda.com.ua/society/2016/08/24/217060


487 

 

 

235. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014. №1556-VII зі змінами 

та доповненнями. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата 

звернення: 18.02.2018). 

236. Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» та інших 

законів України щодо фінансування вищої освіти: проект закону. URL: 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/gromadske-obgovorennya/zakon-ukrayini-pro-

vishhu-osvitu-shhodo-finansuvannya-iz-proektami-zakoniv.pdf. (дата звернення: 

30.05.2018). 

237. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 

квітня 2015 р. № 266: Постанова КМУ від 01.02.2017 р. № 53-2017-п. Чинна. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/53-2017-%D0%BF (дата звернення: 30.05.2018). 

238. Про затвердження Методики розрахунку орієнтовної середньої 

вартості підготовки одного кваліфікованого робітника, фахівця, аспіранта, 

докторанта: Постанова Кабінету Міністрів України від 20 трав. 2013 р. № 346. 

URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/346-2013-%D0%BF#n8 (дата звернення: 

20.09.2017). 

239. Про затвердження Методики формування середньострокового 

прогнозу потреби у фахівцях та робітничих кадрах на ринку праці: Наказ 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 305 від 26.03.2013. 

URL: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=fc72d70a-b893-48f7-

98c3-

c5dbf3a67fd&title=NakazMinekonomrozvitkuproZatverdzhenniaMetodikiFormuvannia

SerednostrokovogoPrognozuPotrebiUFakhivtsiakhTaRobitnichikhKadrakhNaRinkuPrat

si (дата звернення: 20.11.2017). 

240. Про затвердження Національної рамки кваліфікацій: Постанова 

Кабінету Міністрів України від 23 лист. 2011 р. № 1341. URL: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF (дата звернення: 

10.10.2016). 

241. Про затвердження Порядку розміщення державного замовлення на 

підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, 

file:///E:/Thesis_29_03_18/Robota_2018_червень/Dysertatsia_Hrynkevych/Про%20вищу%20освіту:%20Закон%20України%20від%2001.07.2014.%20№1556-VII%20зі%20змінами%20та%20доповненнями.%20URL:%20http:/zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
file:///E:/Thesis_29_03_18/Robota_2018_червень/Dysertatsia_Hrynkevych/Про%20вищу%20освіту:%20Закон%20України%20від%2001.07.2014.%20№1556-VII%20зі%20змінами%20та%20доповненнями.%20URL:%20http:/zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
https://mon.gov.ua/storage/app/media/gromadske-obgovorennya/zakon-ukrayini-pro-vishhu-osvitu-shhodo-finansuvannya-iz-proektami-zakoniv.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/gromadske-obgovorennya/zakon-ukrayini-pro-vishhu-osvitu-shhodo-finansuvannya-iz-proektami-zakoniv.pdf
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/53-2017-%D0%BF
file:///E:/../../../LNU/ПК/Downloads/Про%20затвердження%20Методики%20розрахунку%20орієнтовної%20середньої%20вартості%20підготовки%20одного%20кваліфікованого%20робітника,%20фахівця,%20аспіранта,%20докторанта%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d%20:%20Постанова%20Кабінету%20Міністрів%20України%20від%2020%20трав.%202013%20р.%20№%20346.%20–%20Режим%20доступу%20:%20http:/zakon4.rada.gov.ua/laws/show/346-2013-Ð¿#n8.
file:///E:/../../../LNU/ПК/Downloads/Про%20затвердження%20Методики%20розрахунку%20орієнтовної%20середньої%20вартості%20підготовки%20одного%20кваліфікованого%20робітника,%20фахівця,%20аспіранта,%20докторанта%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d%20:%20Постанова%20Кабінету%20Міністрів%20України%20від%2020%20трав.%202013%20р.%20№%20346.%20–%20Режим%20доступу%20:%20http:/zakon4.rada.gov.ua/laws/show/346-2013-Ð¿#n8.
file:///E:/../../../LNU/ПК/Downloads/Про%20затвердження%20Методики%20розрахунку%20орієнтовної%20середньої%20вартості%20підготовки%20одного%20кваліфікованого%20робітника,%20фахівця,%20аспіранта,%20докторанта%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d%20:%20Постанова%20Кабінету%20Міністрів%20України%20від%2020%20трав.%202013%20р.%20№%20346.%20–%20Режим%20доступу%20:%20http:/zakon4.rada.gov.ua/laws/show/346-2013-Ð¿#n8.
file:///E:/../../../LNU/ПК/Downloads/Про%20затвердження%20Методики%20розрахунку%20орієнтовної%20середньої%20вартості%20підготовки%20одного%20кваліфікованого%20робітника,%20фахівця,%20аспіранта,%20докторанта%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d%20:%20Постанова%20Кабінету%20Міністрів%20України%20від%2020%20трав.%202013%20р.%20№%20346.%20–%20Режим%20доступу%20:%20http:/zakon4.rada.gov.ua/laws/show/346-2013-Ð¿#n8.
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=fc72d70a-b893-48f7-98c3-c5dbf3a67fd&title=NakazMinekonomrozvitkuproZatverdzhenniaMetodikiFormuvanniaSerednostrokovogoPrognozuPotrebiUFakhivtsiakhTaRobitnichikhKadrakhNaRinkuPratsi
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=fc72d70a-b893-48f7-98c3-c5dbf3a67fd&title=NakazMinekonomrozvitkuproZatverdzhenniaMetodikiFormuvanniaSerednostrokovogoPrognozuPotrebiUFakhivtsiakhTaRobitnichikhKadrakhNaRinkuPratsi
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=fc72d70a-b893-48f7-98c3-c5dbf3a67fd&title=NakazMinekonomrozvitkuproZatverdzhenniaMetodikiFormuvanniaSerednostrokovogoPrognozuPotrebiUFakhivtsiakhTaRobitnichikhKadrakhNaRinkuPratsi
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=fc72d70a-b893-48f7-98c3-c5dbf3a67fd&title=NakazMinekonomrozvitkuproZatverdzhenniaMetodikiFormuvanniaSerednostrokovogoPrognozuPotrebiUFakhivtsiakhTaRobitnichikhKadrakhNaRinkuPratsi
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=fc72d70a-b893-48f7-98c3-c5dbf3a67fd&title=NakazMinekonomrozvitkuproZatverdzhenniaMetodikiFormuvanniaSerednostrokovogoPrognozuPotrebiUFakhivtsiakhTaRobitnichikhKadrakhNaRinkuPratsi
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF


488 

 

 

підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів: Постанова Кабінету міністрів 

України № 363 від 20.05.2013. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/363-2013-

%D0%BF (дата звернення: 30.11.2017). 

242. Про затвердження Порядку та критеріїв надання статусу 

національного закладам вищої освіти, підтвердження чи позбавлення цього 

статусу: Постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.2017 № 912. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/912-2017-%D0%BF/paran61#n61 (дата звер-

нення: 20.03.2018). 

243. Про затвердження Порядку та Методики проведення моніторингу та 

оцінки результативності реалізації державної регіональної політики: Постанова 

Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 р. № 856. 

URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/856-2015-%D0%BF/page (дата звернення: 

16.12.2017). 

244. Про освіту: Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/page (дата звернення: 20.10.2017). 

245. Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 

2007–2015 роки : Закон України від 09.01.2007 р. № 537-V. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=537-16 (дата звернення: 

10.12.2016). 

246. Про особливості запровадження переліку знань і спеціальностей, за 

якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти: затв. постановою 

Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266. Наказ МОНУ від 

06.11.2015 р. № 1151 (дата звернення: 18.10.2017). 

247. Про Перелік напрямів підготовки фахівців з вищою освітою за 

професійним спрямуванням, спеціальностей різних кваліфікаційних рівнів та 

робітничих професій: Постанова Кабінету Міністрів України від 18 травня 1994 р. 

№ 325. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/325-94-%D0%BF (дата звернення: 

18.10.2017). 

248. Про систему управління якістю / Офіційний сайт Івано-Франківського 

національного технічному університету нафти і газу (ІФНТУНГ). URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/363-2013-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/363-2013-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/856-2015-%D0%BF/page
file:///E:/Thesis_29_03_18/Robota_2018_червень/Dysertatsia_Hrynkevych/Про%20освіту:%20Закон%20України%20від%2005.09.2017%20№%202145-VIII.%20URL:%20http:/zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/page
file:///E:/Thesis_29_03_18/Robota_2018_червень/Dysertatsia_Hrynkevych/Про%20освіту:%20Закон%20України%20від%2005.09.2017%20№%202145-VIII.%20URL:%20http:/zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/page
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=537-16
file:///E:/../../../LNU/ПК/Downloads/Про%20Перелік%20напрямів%20підготовки%20фахівців%20з%20вищою%20освітою%20за%20професійним%20спрямуванням,%20спеціальностей%20різних%20кваліфікаційних%20рівнів%20та%20робітничих%20професій%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d%20/%20постанова%20Кабінету%20Міністрів%20України%20від%2018%20травня%201994%20р.%20№%20325.%20–%20Режим%20доступу%20до%20докум.%20:%20http:/zakon1.rada.gov.ua/laws/show/325-94-Ð¿.
file:///E:/../../../LNU/ПК/Downloads/Про%20Перелік%20напрямів%20підготовки%20фахівців%20з%20вищою%20освітою%20за%20професійним%20спрямуванням,%20спеціальностей%20різних%20кваліфікаційних%20рівнів%20та%20робітничих%20професій%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d%20/%20постанова%20Кабінету%20Міністрів%20України%20від%2018%20травня%201994%20р.%20№%20325.%20–%20Режим%20доступу%20до%20докум.%20:%20http:/zakon1.rada.gov.ua/laws/show/325-94-Ð¿.
file:///E:/../../../LNU/ПК/Downloads/Про%20Перелік%20напрямів%20підготовки%20фахівців%20з%20вищою%20освітою%20за%20професійним%20спрямуванням,%20спеціальностей%20різних%20кваліфікаційних%20рівнів%20та%20робітничих%20професій%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d%20/%20постанова%20Кабінету%20Міністрів%20України%20від%2018%20травня%201994%20р.%20№%20325.%20–%20Режим%20доступу%20до%20докум.%20:%20http:/zakon1.rada.gov.ua/laws/show/325-94-Ð¿.
file:///E:/../../../LNU/ПК/Downloads/Про%20Перелік%20напрямів%20підготовки%20фахівців%20з%20вищою%20освітою%20за%20професійним%20спрямуванням,%20спеціальностей%20різних%20кваліфікаційних%20рівнів%20та%20робітничих%20професій%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d%20/%20постанова%20Кабінету%20Міністрів%20України%20від%2018%20травня%201994%20р.%20№%20325.%20–%20Режим%20доступу%20до%20докум.%20:%20http:/zakon1.rada.gov.ua/laws/show/325-94-Ð¿.


489 

 

 

http://nung.edu.ua/department/%D1%81%D1%83%D1%8F (дата звернення: 

08.11.2017). 

249. Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку 

фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення 

кваліфікації та перепідготовку кадрів: Закон України від 20.11.2012 № 5499-VI. 

URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5499-17 (дата звернення: 12.12.2017). 

250. Прогнозні показники державного замовлення на підготовку фахівців, 

наукових та науково-педагогічних кадрів на 2018–2019 роки: затв. Постановою 

Кабінету Міністрів України Наказом Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі від 12 липня 2017 р. № 511. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/ 

link1/KP170511.html (дата звернення: 08.12.2017). 

251. Продовження навчання та здобуття професії: стат. бюлетень / 

Держстат України; відп. за вип. О. О. Кармазіна. Київ, 2017. URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua. (дата звернення: 18.02.2018). 

252. Проект Стратегії реформування вищої освіти в Україні до 2020 року / 

Робоча група під керівництвом Міністерства освіти і науки України. URL: 

 http://old.mon.gov.ua/ua/pr-viddil/1312/1390288033/1415795124 (дата звернення: 

18.02.2018). 

253. Прокопенко М. Правила деокупації. Газета «День». 2016. № 19–20. 

URL: http://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/pravyla-deokupaciyi (дата звернення: 

16.05.2017). 

254. Прокопець В., Мулярчук О. Соціальний звіт – генератор довіри до 

університету. Інформаційно-аналітичний портал про вищу освіту в Україні та 

закордоном. 2016. URL: http://vnz.org.ua/statti/9387-sotsialnyj-zvit-generator-doviry-

do-universytetu (дата звернення: 18.06.2017). 

255. Рашкевич Ю. М. Болонський процес та нова парадигма вищої освіти: 

монографія. Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2014. 168 с. (дата 

звернення: 14.08.2017). 

256. Регіональна маркетингова політика в галузі туризму: монографія. 

Львів: Видавництво «Растр-7», 2017. 226 с.  

http://nung.edu.ua/department/%D1%81%D1%83%D1%8F
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5499-17
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/%20link1/KP170511.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/%20link1/KP170511.html
:%20стат.%20бюлетень%20/%20Держстат%20України;%20відп.%20за%20вип.%20О. О.%20Кармазіна.%20Київ,%202017.%20URL:%20http:/www.ukrstat.gov.ua.
:%20стат.%20бюлетень%20/%20Держстат%20України;%20відп.%20за%20вип.%20О. О.%20Кармазіна.%20Київ,%202017.%20URL:%20http:/www.ukrstat.gov.ua.
:%20стат.%20бюлетень%20/%20Держстат%20України;%20відп.%20за%20вип.%20О. О.%20Кармазіна.%20Київ,%202017.%20URL:%20http:/www.ukrstat.gov.ua.
http://old.mon.gov.ua/ua/pr-viddil/1312/1390288033/1415795124
http://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/pravyla-deokupaciyi
http://vnz.org.ua/statti/9387-sotsialnyj-zvit-generator-doviry-do-universytetu
http://vnz.org.ua/statti/9387-sotsialnyj-zvit-generator-doviry-do-universytetu


490 

 

 

257. Регіональна міграційна політика та механізми її реалізації: колективна 

монографія за ред. У.Я. Садової. Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень 

імені М. І. Долішнього НАН України», 2011. 528 с. 

258. Регіональний людський розвиток 2016: стат. бюлетень / Держстат 

України; відп. за вип. О. О. Кармазіна. Київ, 2017. 66 с. 

259. Регіони України, 2016 рік. Частина II: стат. збірник / Держстат 

України; за ред. І.Є.Вернера; відп. за вип. М.Б. Ті-моніна. Київ, 2017. 687 с. 

260. Результаты опроса участников Международного форума вузов 

«Конкурентоспособность вузов и глобализация: вызовы, ресурсы, опыт» / 

Рейтинговое агенство RAEX. URL: https://raexpert.ru/researches/vuz/opros2016 

(дата звернення: 18.10.2017). 

261. Рейтинг вищих навчальних закладів «Топ-200 Україна» – 2016/2017 

рік / Центр міжнародних проектів «Євроосвіта». URL: http://www.euroosvita.net/ 

index.php/?category=1&id=5209 (дата звернення: 18.10.2017) 

262. Рейтинг інвестиційної привабливості регіонів (повна версія): 2014 / 

Київський міжнар. ін-т соціології у партнерстві з Ін-том економ. дослідж. та політ. 

консультацій на замовлення Держ. агентства з інвестицій та упр. нац. проектами 

України. Київ, 2014. 390 с. 

263. Рейтинг інвестиційної привабливості регіонів: 2013 / Київський 

міжнар. ін-т соціології у партнерстві з Ін-том економ. дослідж. та політ. 

консультацій на замовлення Держ. агентства з інвестицій та упр. нац. проектами 

України. Київ, 2013. 50 с. 

264. Рейтинг університетів за показниками Scopus 2016 року / Освіта.ua. 

URL: http://osvita.ua/vnz/rating/51053 (дата звернення: 10.11.2017). 

265. Рейтинг університетів за показниками Scopus 2017 року / Освіта.ua 

(11.04.2017). URL: http://osvita.ua/vnz/rating/55425 (дата звернення: 10.11.2017). 

266. Рекомендація Rec (2007) Комітету Міністрів Ради Європи щодо 

суспільної відповідальності за вищу освіту і науку. URL: 

http://www.coe.int/t/dg4/highereducation/News/pub_res_EN.pdf (дата звернення: 

10.12.2016). 

file:///E:/LNU/ПК/Downloads/Регіональний%20людський%20розвиток%202016%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d%20:%20стат.%20бюлетень%20/%20Держстат%20України%20;%20відп.%20за%20вип.%20О.%20О.%20Кармазіна.%20-%20Київ,%202017.%20–%20Режим%20доступу%20:%20http:/www.ukrstat.gov.ua
file:///E:/LNU/ПК/Downloads/Регіональний%20людський%20розвиток%202016%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d%20:%20стат.%20бюлетень%20/%20Держстат%20України%20;%20відп.%20за%20вип.%20О.%20О.%20Кармазіна.%20-%20Київ,%202017.%20–%20Режим%20доступу%20:%20http:/www.ukrstat.gov.ua
file:///E:/LNU/ПК/Downloads/Регіони%20України,%202016%20рік.%20Частина%20II%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d%20:%20стат.%20збірник%20/%20Держстат%20України%20;%20за%20ред.%20І.%20Є.%20Вернера%20;%20відп.%20за%20вип.%20М.%20Б.%20Ті-моніна.%20-%20Київ,%202017.–%20Режим%20доступу%20:%20http:/www.ukrstat.gov.ua
file:///E:/LNU/ПК/Downloads/Регіони%20України,%202016%20рік.%20Частина%20II%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d%20:%20стат.%20збірник%20/%20Держстат%20України%20;%20за%20ред.%20І.%20Є.%20Вернера%20;%20відп.%20за%20вип.%20М.%20Б.%20Ті-моніна.%20-%20Київ,%202017.–%20Режим%20доступу%20:%20http:/www.ukrstat.gov.ua
https://raexpert.ru/researches/vuz/opros2016
http://www.euroosvita.net/%20index.php/?category=1&id=5209
http://www.euroosvita.net/%20index.php/?category=1&id=5209
http://osvita.ua/vnz/rating/51053
file:///E:/LNU/ПК/Downloads/Рейтинг%20університетів%20за%20показниками%20Scopus%202017%20року%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d%20/ Освіта.ua%20(11.04.2017).%20–%20Режим%20доступу:%20http:/osvita.ua/vnz/rating/55425
file:///E:/LNU/ПК/Downloads/Рейтинг%20університетів%20за%20показниками%20Scopus%202017%20року%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d%20/ Освіта.ua%20(11.04.2017).%20–%20Режим%20доступу:%20http:/osvita.ua/vnz/rating/55425
http://www.coe.int/t/dg4/highereducation/News/pub_res_EN.pdf


491 

 

 

267. Реформы и развитие высшего образования: программный документ.  

Париж: Изд-во ЮНЕСКО, 1995. 49 с. 

268. Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні: 

інформаційно-аналіт. огляд / уклад.: Добко Т., Золотарьова І., Калашнікова С. та 

ін.; за заг. ред. С. Калашнікової та В. Лугового. Київ: ДП «НВЦ «Пріоритети», 

2015. 84 с. 

269. Романова И. Б. Формирование системы стратегического управления 

конкурентоспособностью высшего учебного заведения Экономика образования. 

2009. № 4, часть 1. С. 36-48. 

270. Романовський О. О. Феномен підприємництва в університетах світу: 

монографія. Вінниця: Нова книга, 2012. 504 с. 

271. Российское образование мирового класса / Официальный сайт 

Проекта 5-100. URL: https://5top100.ru/about/more-about (дата звернення: 

10.01.2018). 

272. Савицька Н. Л. Інституціональні проблеми взаємодії стейкхолдерів у 

вищій освіті. Соціально-економічні трансформації в епоху глобалізації: зб. наук. 

пр. 6 Всеукр. наук.-практ. конф. Полтава: Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. 

Короленка. 2015. С. 48–52.   

273. Савицька Н. Л. Освіта і господарський розвиток: теоретико-

методологічне осмислення базових категорій. Економіка. Управління. Інновації.  

2014. № 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2014_2_52. (дата звернення: 

10.12.2016). 

274. Садова У., Рісна Р. «Срібні університети»: нові горизонти розвитку 

праці та освіти. Україна: аспекти праці. 2015. № 8. С. 3–10. 

275. Самуэльсон П. Принцип максимизации в экономическом анализе. 

Нобелевская лекція / пер. канд. экон. наук Н. В. Павлова. THESIS. 1993. Вып. 1. C. 

184–202. URL: https://igiti.hse.ru/data/080/314/1234/1_5_1Samu.pdf (дата звернення: 

20.10.2017). 

https://5top100.ru/about/more-about
file:///E:/../../../LNU/ПК/Downloads/Савицька%20Н.%20Л.%20Інституціональні%20проблеми%20взаємодії%20стейкхолдерів%20у%20вищій%20освіті%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d%20/%20Н.%20Л.%20Савицька%20/%20Соціально-економічні%20трансформації%20в%20епоху%20глобалізації%20:%20зб.%20наук.%20пр.%206%20Всеукр.%20наук.-практ.%20конф.%20–%20Полтава%20:%20Полтав.%20нац.%20пед.%20ун-т%20імені%20В. Г.%20Короленка.%20–%202015.%20–%20С.%2048-52.%20–%20Режим%20доступу%20:%20http:/dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/4323/1/Savicka.pdf
file:///E:/../../../LNU/ПК/Downloads/Савицька%20Н.%20Л.%20Інституціональні%20проблеми%20взаємодії%20стейкхолдерів%20у%20вищій%20освіті%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d%20/%20Н.%20Л.%20Савицька%20/%20Соціально-економічні%20трансформації%20в%20епоху%20глобалізації%20:%20зб.%20наук.%20пр.%206%20Всеукр.%20наук.-практ.%20конф.%20–%20Полтава%20:%20Полтав.%20нац.%20пед.%20ун-т%20імені%20В. Г.%20Короленка.%20–%202015.%20–%20С.%2048-52.%20–%20Режим%20доступу%20:%20http:/dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/4323/1/Savicka.pdf
file:///E:/../../../LNU/ПК/Downloads/Савицька%20Н.%20Л.%20Інституціональні%20проблеми%20взаємодії%20стейкхолдерів%20у%20вищій%20освіті%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d%20/%20Н.%20Л.%20Савицька%20/%20Соціально-економічні%20трансформації%20в%20епоху%20глобалізації%20:%20зб.%20наук.%20пр.%206%20Всеукр.%20наук.-практ.%20конф.%20–%20Полтава%20:%20Полтав.%20нац.%20пед.%20ун-т%20імені%20В. Г.%20Короленка.%20–%202015.%20–%20С.%2048-52.%20–%20Режим%20доступу%20:%20http:/dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/4323/1/Savicka.pdf
file:///E:/../../../LNU/ПК/Downloads/Савицька%20Н.%20Л.%20Інституціональні%20проблеми%20взаємодії%20стейкхолдерів%20у%20вищій%20освіті%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d%20/%20Н.%20Л.%20Савицька%20/%20Соціально-економічні%20трансформації%20в%20епоху%20глобалізації%20:%20зб.%20наук.%20пр.%206%20Всеукр.%20наук.-практ.%20конф.%20–%20Полтава%20:%20Полтав.%20нац.%20пед.%20ун-т%20імені%20В. Г.%20Короленка.%20–%202015.%20–%20С.%2048-52.%20–%20Режим%20доступу%20:%20http:/dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/4323/1/Savicka.pdf
file:///E:/../../../LNU/ПК/Downloads/Савицька%20Н. Л.%20Освіта%20і%20господарський%20розвиток:%20теоретико-методологічне%20осмислення%20базових%20категорій%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d%20/%20Н. Л.%20Савицька%20/%20Економіка.%20Управління.%20Інновації.%20–%202014.%20–%20№%202.%20–%20Режим%20доступу%20:%20http:/nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2014_2_52.
file:///E:/../../../LNU/ПК/Downloads/Савицька%20Н. Л.%20Освіта%20і%20господарський%20розвиток:%20теоретико-методологічне%20осмислення%20базових%20категорій%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d%20/%20Н. Л.%20Савицька%20/%20Економіка.%20Управління.%20Інновації.%20–%202014.%20–%20№%202.%20–%20Режим%20доступу%20:%20http:/nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2014_2_52.
file:///E:/../../../LNU/ПК/Downloads/Савицька%20Н. Л.%20Освіта%20і%20господарський%20розвиток:%20теоретико-методологічне%20осмислення%20базових%20категорій%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d%20/%20Н. Л.%20Савицька%20/%20Економіка.%20Управління.%20Інновації.%20–%202014.%20–%20№%202.%20–%20Режим%20доступу%20:%20http:/nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2014_2_52.
https://igiti.hse.ru/data/080/314/1234/1_5_1Samu.pdf


492 

 

 

276. Сандул М. С. Еволюція концепцій та детермінанти 

конкурентоспроможності національних систем вищої освіти. Економ. вісник ун-

ту. Серія: Економіка знань, інноваційна система. 2015. Вип. № 27/1. С. 18–25.  

277. Саріогло В. Г “Великі дані” як джерело інформації та інструментарій 

для офіційної статистики: потенціал, проблеми, перспективи. Статистика 

України. 2016. № 4. С. 12-19. 

278. Саріогло В. Г. Статистичні аспекти сучасного прогнозування попиту 

та пропозиції кваліфікованої робочої сили. Система державної статистики в 

Україні : сучасний стан, проблеми, перспективи : зб. текстів доповідей XIІІ 

Міжнародної науково-практичної конференції, 04 груд. 2015 р. Київ: ДАСОА, 

2015. C. 111-114. 

279. Сахаров В. Є., Ільницький Д. О. Методичні засади оцінювання 

міжнародної конкурентоспроможності дослідницьких університетів світового 

рівня. Актуальні проблеми економіки. 2011. № 11. С. 152–168. 

280. Світящук І., Солодько А., Стадний Є. Державне фінансування 

підготовки кадрів у вищій освіті: досвід та виклики. Центр дослідження 

суспільства. Київ, 2014. URL: http://iro.org.ua/uploads/Report_CSR_finance_HEI.pdf  

(дата звернення: 06.11.2017). 

281. Семів Л. Освітня міграція в Україні: особливості, оцінка, політика. 

Экономика и управление. 2011. № 4. С. 33–38. 

282. Сергеєва Л. М. Інституційне освітнє середовище професійного 

навчального закладу. Педагогічний альманах. 2015. Вип. 25. С. 112–117.  

283. Середньостроковий план пріоритетних дій Уряду до 2020 року: затв. 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2017 р. № 275-р. URL: 

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249935442 (дата звернення: 10.09.2017). 

284. Сігаєва Л. Є. Характеристика структури освіти дорослих в сучасній 

Україні. Вісник Житомир. держ. ун-ту імені Івана Франка. 2011. Вип. 59. С. 38–

42. 

285. Сірополко С. О. Історія освіти в Україні / підгот. Ю. Вільчинський. 2-

ге вид. Львів: Афіша, 2001. 664 с. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&R21DBN=1&R21DBN=2&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%20%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B8
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&R21DBN=1&R21DBN=2&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%20%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B8
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&R21DBN=1&R21DBN=2&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%20%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B8
http://iro.org.ua/uploads/Report_CSR_finance_HEI.pdf
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249935442


493 

 

 

286. Скрипник А. В., Оборська І. С. Оцінка ефективності вищої освіти. 

Проблеми економіки. 2015. № 4. С. 53–61. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2015_4_8. (дата звернення: 10.12.2016). 

287. Словник економічної афористики / уклад: А. Г. Загородній,  

Г. Л. Вознюк. Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2013. 444 с. 

288. Совсун І. Без нового переліку галузей знань і спеціальностей 

підготовки фахівців не можемо рухатися. Урядовий кур’єр. 2015. 03 березня. URL: 

http://ukurier.gov.ua/uk/articles/inna-sovsun-bez-novogo-pereliku-galuzej-znan-i-spe. 

(дата звернення: 10.08.2016). 

289. Совсун І. Нова модель фінансування вищої освіти повинна бути 

прозорою й ефективною у використанні бюджетних коштів / Міністерство освіти і 

науки України. URL: http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2016/03/15/inna-sovsun-

nova-model-finansuvannya-vishhoyi-osviti. (дата звернення: 10.12.2016). 

290. Совсун І. Нова модель фінансування університетів. URL: 

http://www.edu-trends.info/wp-content/uploads/2016/06/080616-nova-model-

finansuvannya-universitetiv.pdf (дата звернення: 10.12.2016). 

291. Софиенко М. Б. Эффективность высшего образования: между 

свободой и необходимостью. Профессиональное образование в современном мире. 

2016. Т. 6. № 2. С. 358–364. 

292. Социально-экономическое развитие России и Украины: противоречия 

и комплементарность / под ред. Р. С. Гринберга и В. М. Гееца. Mосква: ИЭ РАН, 

2014. 406 c. 

293. Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку: монографія / 

А. М. Колот, О. А. Грішнова та ін.; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. 

А. М. Колота. Київ: КНЕУ, 2011. 501 с. 

294. Соціальний звіт 2014–2015 / Нац. ун-т водного господарства та 

природокористування. URL: https://www.unglobalcompact.org/system/attachments 

/cop_2016/288641/original/REPORT_ON_SOCIAL_NUWM.pdf?1464589783 (дата 

звернення: 21.12.2016). 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2015_4_8
http://ukurier.gov.ua/uk/articles/inna-sovsun-bez-novogo-pereliku-galuzej-znan-i-spe/
http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2016/03/15/inna-sovsun-nova-model-finansuvannya-vishhoyi-osviti
http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2016/03/15/inna-sovsun-nova-model-finansuvannya-vishhoyi-osviti
http://www.edu-trends.info/wp-content/uploads/2016/06/080616-nova-model-finansuvannya-universitetiv.pdf
http://www.edu-trends.info/wp-content/uploads/2016/06/080616-nova-model-finansuvannya-universitetiv.pdf
https://www.unglobalcompact.org/system/attachments%20/cop_2016/288641/original/REPORT_ON_SOCIAL_NUWM.pdf?1464589783
https://www.unglobalcompact.org/system/attachments%20/cop_2016/288641/original/REPORT_ON_SOCIAL_NUWM.pdf?1464589783


494 

 

 

295. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 

Територіальні міграційні системи: теорія і практика: зб. наук. праць. Львів: Ін-т 

регіональних досліджень НАН України, 2013. Вип. 3 (101). 540 с.   

296. Співаковський О. Цьогорічна вступна кампанія була найскладнішою 

за останні 5 років. Матеріали засідання Комітету Верховної ради України з 

питань освіти і науки «Про результати, стан і проблеми вступної кампанії 2017 

року до закладів вищої та професійно-технічної освіти України». URL: 

http://vnz.org.ua/novyny/vstup/10324-tsogorichna-vstupna-kampanija-bula-

najskladnishoju-za-ostanni-5-rokiv-oleksandr-spivakovskyj (дата звернення: 

10.11.2017). 

297. Стадний Є. Концептуальна модель державного фінансування ВНЗ за 

результатами діяльності. Аналітичний центр CEDOS (08 берез. 2016 р.). URL: 

https://cedos.org.ua/uk/osvita/kontseptualna-model-derzhavnoho-finansuvannia-vnz-za-

rezultatamy-diialnosti (дата звернення: 10.12.2016). 

298. Стадний Є. Концептуальна модель фінансування вищої освіти. URL: 

https://cedos.org.ua/uk/osvita/kontseptualna-model-derzhavnoho-finansuvannia-vnz-za-

rezultatamy-diialnosti (дата звернення: 10.12.2016). 

299. Стадний Є. Українські студенти в польських ЗВО (2008–2015). 

Аналітичний центр CEDOS. URL: http://www.cedos.org.ua/uk/osvita/ukrainski-

studenty-v-polskykh-vnz-2008-2015 (дата звернення: 10.12.2016). 

300. Статистика: навч. посібник / [С.О. Матковський, Л.І. Гальків,  

О.С. Гринькевич, О.З. Сорочак] / Рекомендовано МОН України (Лист № 1.4/ 18-Г-

2161 від 22.10.08 р.). Львів : Новий світ, 2009. 430 с.  

301. Статистическая информация 2016. Высшее образование. ГИВЦ МОН 

РФ. URL: http://xn--80abucjiibhv9a.xn (дата звернення: 10.10.2017). 

302. Статистичний бюлетень. Основні показники діяльності ЗВО в Україні 

у 2016/2017 навчальному році. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 

10.11.2017). 

http://vnz.org.ua/novyny/vstup/10324-tsogorichna-vstupna-kampanija-bula-najskladnishoju-za-ostanni-5-rokiv-oleksandr-spivakovskyj
http://vnz.org.ua/novyny/vstup/10324-tsogorichna-vstupna-kampanija-bula-najskladnishoju-za-ostanni-5-rokiv-oleksandr-spivakovskyj
https://cedos.org.ua/uk/osvita/kontseptualna-model-derzhavnoho-finansuvannia-vnz-za-rezultatamy-diialnosti
https://cedos.org.ua/uk/osvita/kontseptualna-model-derzhavnoho-finansuvannia-vnz-za-rezultatamy-diialnosti
file:///E:/LNU/ПК/Downloads/Стадний%20Є.%20Концептуальна%20модель%20фінансування%20вищої%20освіти%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d%20/%20Є. Стадний.%20–%20Режим%20доступу%20:%20https:/cedos.org.ua/uk/osvita/kontseptualna-model-derzhavnoho-finansuvannia-vnz-za-rezultatamy-diialnosti
file:///E:/LNU/ПК/Downloads/Стадний%20Є.%20Концептуальна%20модель%20фінансування%20вищої%20освіти%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d%20/%20Є. Стадний.%20–%20Режим%20доступу%20:%20https:/cedos.org.ua/uk/osvita/kontseptualna-model-derzhavnoho-finansuvannia-vnz-za-rezultatamy-diialnosti
file:///E:/LNU/ПК/Downloads/Стадний%20Є.%20Концептуальна%20модель%20фінансування%20вищої%20освіти%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d%20/%20Є. Стадний.%20–%20Режим%20доступу%20:%20https:/cedos.org.ua/uk/osvita/kontseptualna-model-derzhavnoho-finansuvannia-vnz-za-rezultatamy-diialnosti
file:///E:/Стадний%20Є.%20Українські%20студенти%20в%20польських%20ЗВО%20(2008–2015).%20Аналітичний%20центр%20CEDOS.%20URL:%20http:/www.cedos.org.ua/uk/osvita/ukrainski-studenty-v-polskykh-vnz-2008-2015
file:///E:/Стадний%20Є.%20Українські%20студенти%20в%20польських%20ЗВО%20(2008–2015).%20Аналітичний%20центр%20CEDOS.%20URL:%20http:/www.cedos.org.ua/uk/osvita/ukrainski-studenty-v-polskykh-vnz-2008-2015
file:///E:/Стадний%20Є.%20Українські%20студенти%20в%20польських%20ЗВО%20(2008–2015).%20Аналітичний%20центр%20CEDOS.%20URL:%20http:/www.cedos.org.ua/uk/osvita/ukrainski-studenty-v-polskykh-vnz-2008-2015
http://минобрнауки.xn/
http://www.ukrstat.gov.ua/


495 

 

 

303. Статистичні дані основної сесії ЗНО-2016 / Український центр 

оцінювання якості вищої освіти. URL: https://zno.testportal.com.ua/stat (дата 

звернення: 10.09.2017). 

304. Стеблюк Н. Ф. Підходи щодо визначення перспективної потреби у 

фахівцях з вищою освітою. Економічний вісник Донбасу. 2010. № 1(19). С. 30–34. 

305. Стратегія економічного та соціального розвитку Одеської області на 

період до 2020 року: Рішення Одеської обласної ради від 21.12.2015 р. № 32-VII. 

URL: http://oblrada.odessa.gov.ua/wp-content/uploads/32-VII.pdf (дата звернення: 

02.01.2018). 

306. Стратегія збалансованого регіонального розвитку Вінницької області 

на період до 2020 року (нова редакція): Рішення Вінницької обласної ради від 

24.06.2015 р. № 893. URL: http://www.vin.gov.ua/invest/rehionalni-prohramy-

rozvytku/624-stratehiia-zbalansovanoho-rehionalnoho-rozvytku-vinnytskoi-oblasti-na-

period-do-2020-roku-nova-redaktsiia (дата звернення: 02.01.2018). 

307. Стратегія реформування вищої освіти в Україні до 2020 року (проект) 

/ Розроблено Робочою групою під керівництвом МОН України. За підтримки 

Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). URL: http://www.tnpu.edu.ua/ 

EKTS/strate2014.pdf (дата звернення: 02.01.2018). 

308. Стратегія реформування вищої освіти України до 2020 року: проект / 

Розроблено робочою групою під керівництвом Міністерства освіти і науки 

України. URL: http://osvita.ua/doc/files/news/438/43883/HE_Reforms_Strategy 

_11_11_2014.pdf (дата звернення: 02.01.2018). 

309. Стратегія розвитку Волинської області на період до 2020 року: 

Рішення Волинської обласної ради від 20.03.2015 р. № 34/7. URL: 

http://voladm.gov.ua/proekt-strategiї-rozvitku-volinskoї-oblasti-na-period-do-2020-

roku (дата звернення: 02.01.2018). 

310. Стратегія розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року: 

Рішення Дніпропетровської обласної ради від 26.09.2014 р. № 561-27/VI. URL: 

http://www.tsarich-

https://zno.testportal.com.ua/stat
http://oblrada.odessa.gov.ua/wp-content/uploads/32-VII.pdf
http://www.vin.gov.ua/invest/rehionalni-prohramy-rozvytku/624-stratehiia-zbalansovanoho-rehionalnoho-rozvytku-vinnytskoi-oblasti-na-period-do-2020-roku-nova-redaktsiia
http://www.vin.gov.ua/invest/rehionalni-prohramy-rozvytku/624-stratehiia-zbalansovanoho-rehionalnoho-rozvytku-vinnytskoi-oblasti-na-period-do-2020-roku-nova-redaktsiia
http://www.vin.gov.ua/invest/rehionalni-prohramy-rozvytku/624-stratehiia-zbalansovanoho-rehionalnoho-rozvytku-vinnytskoi-oblasti-na-period-do-2020-roku-nova-redaktsiia
http://www.tnpu.edu.ua/%20EKTS/strate2014.pdf
http://www.tnpu.edu.ua/%20EKTS/strate2014.pdf
http://osvita.ua/doc/files/news/438/43883/HE_Reforms_Strategy%20_11_11_2014.pdf
http://osvita.ua/doc/files/news/438/43883/HE_Reforms_Strategy%20_11_11_2014.pdf
http://voladm.gov.ua/proekt-strategiї-rozvitku-volinskoї-oblasti-na-period-do-2020-roku
http://voladm.gov.ua/proekt-strategiї-rozvitku-volinskoї-oblasti-na-period-do-2020-roku
file:///E:/Стратегія%20розвитку%20Дніпропетровської%20області%20на%20період%20до%202020%20року:%20Рішення%20Дніпропетровської%20обласної%20ради%20від%2026.09.2014 р.%20№ 561-27/VI.%20URL:%20http:/www.tsarich-rn.dp.gov.ua/OBLADM/tsarich_rda.nsf/docs/B67ED5A26239F6F8C2257E0D002DC469%3fOpenDocument
file:///E:/Стратегія%20розвитку%20Дніпропетровської%20області%20на%20період%20до%202020%20року:%20Рішення%20Дніпропетровської%20обласної%20ради%20від%2026.09.2014 р.%20№ 561-27/VI.%20URL:%20http:/www.tsarich-rn.dp.gov.ua/OBLADM/tsarich_rda.nsf/docs/B67ED5A26239F6F8C2257E0D002DC469%3fOpenDocument
file:///E:/Стратегія%20розвитку%20Дніпропетровської%20області%20на%20період%20до%202020%20року:%20Рішення%20Дніпропетровської%20обласної%20ради%20від%2026.09.2014 р.%20№ 561-27/VI.%20URL:%20http:/www.tsarich-rn.dp.gov.ua/OBLADM/tsarich_rda.nsf/docs/B67ED5A26239F6F8C2257E0D002DC469%3fOpenDocument


496 

 

 

rn.dp.gov.ua/OBLADM/tsarich_rda.nsf/docs/B67ED5A26239F6F8C2257E0D002DC4

69?OpenDocument (дата звернення: 02.01.2018). 

311. Стратегія розвитку Донецької області на період до 2020 року: 

Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-

цивільної адміністрації від 21.06.2016 р. № 498. URL: http://dn.gov.ua/potochna-

diyalnist/programa-sotsialno-ekonomichnogo-rozvytku/strategiya-rozvytku-donetskoyi-

oblasti-na-period-do-2020-roku (дата звернення: 02.01.2018). 

312. Стратегія розвитку Житомирської області на період до 2020 року: 

Рішення Житомирської обласної ради від 19.03.2015 р. № 1403. URL: 

http://oda.zt.gov.ua/images/golovna/strategia_rozvutky/strategia_2020.pdf (дата 

звернення: 02.01.2018). 

313. Стратегія розвитку Закарпатської області на період до 2020 року: 

Рішення Закарпатської обласної ради від 06.03.2015 р. № 1220. URL: 

http://dfrr.minregion.gov.ua/foto/projt_reg_info_norm/2015/05/Strategiya.pdf (дата 

звернення: 02.01.2018). 

314. Стратегія розвитку Запорізької області на період до 2020 року: 

Рішення Запорізької обласної ради від 25.02.2016 р. №1. URL: 

http://www.zoda.gov.ua/images/article/original/000055/55043/strategia2020.pdf (дата 

звернення: 02.01.2018). 

315. Стратегія розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року: 

Рішення Івано-Франківської обласної ради від 17.10.2014 р. № 1401-32/2014. URL: 

http://www.if.gov.ua/files/SP_IF_oblast_4.pdf (дата звернення: 02.01.2018). 

316. Стратегія розвитку Київської області на період до 2020 року: Рішення 

Київської обласної ради від 04.12.2014 р. № 856-44-VІ. URL: 

https://docs.wixstatic.com/ugd/bcf654_2be5fc5fe6b043a3b8c2f1b45410c135.pdf (дата 

звернення: 02.01.2018). 

317. Стратегія розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року: 

Рішення Кіровоградської обласної ради від 21.12.2012 р. № 411 (у редакції 

рішення Кіровоградської обласної ради від 27.03.2015 № 716). URL: 

http://www.kr-admin.gov.ua/Strategy/Ua/716-1.pdf (дата звернення: 02.01.2018). 

file:///E:/Стратегія%20розвитку%20Дніпропетровської%20області%20на%20період%20до%202020%20року:%20Рішення%20Дніпропетровської%20обласної%20ради%20від%2026.09.2014 р.%20№ 561-27/VI.%20URL:%20http:/www.tsarich-rn.dp.gov.ua/OBLADM/tsarich_rda.nsf/docs/B67ED5A26239F6F8C2257E0D002DC469%3fOpenDocument
file:///E:/Стратегія%20розвитку%20Дніпропетровської%20області%20на%20період%20до%202020%20року:%20Рішення%20Дніпропетровської%20обласної%20ради%20від%2026.09.2014 р.%20№ 561-27/VI.%20URL:%20http:/www.tsarich-rn.dp.gov.ua/OBLADM/tsarich_rda.nsf/docs/B67ED5A26239F6F8C2257E0D002DC469%3fOpenDocument
http://dn.gov.ua/potochna-diyalnist/programa-sotsialno-ekonomichnogo-rozvytku/strategiya-rozvytku-donetskoyi-oblasti-na-period-do-2020-roku
http://dn.gov.ua/potochna-diyalnist/programa-sotsialno-ekonomichnogo-rozvytku/strategiya-rozvytku-donetskoyi-oblasti-na-period-do-2020-roku
http://dn.gov.ua/potochna-diyalnist/programa-sotsialno-ekonomichnogo-rozvytku/strategiya-rozvytku-donetskoyi-oblasti-na-period-do-2020-roku
http://oda.zt.gov.ua/images/golovna/strategia_rozvutky/strategia_2020.pdf
http://dfrr.minregion.gov.ua/foto/projt_reg_info_norm/2015/05/Strategiya.pdf
http://www.zoda.gov.ua/images/article/original/000055/55043/strategia2020.pdf
http://www.if.gov.ua/files/SP_IF_oblast_4.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/bcf654_2be5fc5fe6b043a3b8c2f1b45410c135.pdf
http://www.kr-admin.gov.ua/Strategy/Ua/716-1.pdf


497 

 

 

318. Стратегія розвитку Луганської області до 2020 року: Розпорядження 

голови ОДА – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 

28.10.2016 р. № 624, зі змінами від 05.09.2017 р. № 630. URL: 

http://loga.gov.ua/sites/default/files/collections/strategy_ukr_20-07-2017.pdf (дата 

звернення: 02.01.2018). 

319. Стратегія розвитку Львівської області на період до 2020 року : 

затверджена 29.03.2016 р. № 146 на сесії Львівської обласної ради. URL: 

http://www.loda.gov.ua/strategiya_rozvytku (дата звернення: 03.01.2018) 

320. Стратегія розвитку Миколаївської області на період до 2020 року: 

Рішення Миколаївської обласної ради від 16.04.2015 р. № 9. URL: 

http://oblrada.odessa.gov.ua/wp-content/uploads/32-VII.pdf (дата звернення: 03.01. 

2018). 

321. Стратегія розвитку Полтавської області на період до 2020 року: 

Рішення Полтавської обласної ради від 16.01.2015 р. № 32-VII. URL: 

http://surdp.eu/uploads/files/Poltavska_RDS_FINAL_UA.pdf (дата звернення: 

03.01.2018). 

322. Стратегія розвитку Рівненської області на період до 2020 року: 

Рішення Рівненської обласної ради від 18.12. 2014 р. № 1374. URL: 

http://www.rv.gov.ua/sitenew/data/upload/photo/8/strategiya.pdf (дата звернення: 

03.01.2018). 

323. Стратегія розвитку Сумської області на період до 2020 року: Рішення 

Сумської обласної ради шостого скликання від 09.04.2015 р. URL: 

http://gue.sm.gov.ua/images/docs/strategiya/1_Strategiya2020_plan2015-2017.pdf 

(дата звернення: 03.01.2018). 

324. Стратегія розвитку Тернопільської області на період до 2020 року: 

Рішення Тернопільської обласної ради від 04.01.2016 р. № 28. URL: 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/publication/main/ua/39677/strateg2020ost.pdf 

(дата звернення: 03.01.2018). 

http://loga.gov.ua/sites/default/files/collections/strategy_ukr_20-07-2017.pdf
file:///E:/Стратегія%20розвитку%20Львівської%20області%20на%20період%20до%202020%20року%20:%20затверджена%2029.03.2016 р.%20№%20146%20на%20сесії%20Львівської%20обласної%20ради.%20URL:%20http:/www.loda.gov.ua/strategiya_rozvytku
file:///E:/Стратегія%20розвитку%20Львівської%20області%20на%20період%20до%202020%20року%20:%20затверджена%2029.03.2016 р.%20№%20146%20на%20сесії%20Львівської%20обласної%20ради.%20URL:%20http:/www.loda.gov.ua/strategiya_rozvytku
file:///E:/Стратегія%20розвитку%20Львівської%20області%20на%20період%20до%202020%20року%20:%20затверджена%2029.03.2016 р.%20№%20146%20на%20сесії%20Львівської%20обласної%20ради.%20URL:%20http:/www.loda.gov.ua/strategiya_rozvytku
http://oblrada.odessa.gov.ua/wp-content/uploads/32-VII.pdf
http://surdp.eu/uploads/files/Poltavska_RDS_FINAL_UA.pdf
http://www.rv.gov.ua/sitenew/data/upload/photo/8/strategiya.pdf
http://gue.sm.gov.ua/images/docs/strategiya/1_Strategiya2020_plan2015-2017.pdf
http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/publication/main/ua/39677/strateg2020ost.pdf


498 

 

 

325. Стратегія розвитку Харківської області на період до 2020 року: 

Рішення Харківської обласної ради від 23.12.2010 р. № 27-VI. URL: 

http://old.kharkivoda.gov.ua/documents/16203/1088.pdf (дата звернення: 03.01.2018). 

326. Стратегія розвитку Херсонської області на період до 2020 року: 

Рішення Херсонської обласної ради від 10.09.2015 р. № 1296. URL: 

http://khoda.gov.ua/strategiya-rozvitku-2020 (дата звернення: 03.01.2018). 

327. Стратегія розвитку Хмельницької області на період до 2020 року: 

Рішення Хмельницької обласної ради від 18.05.2011 р. №24-4/2011. URL: 

http://km-oblrada.gov.ua/userfiles/RD_Strategy_Khmelnytskyi_12052011_UA(1).pdf 

(дата звернення: 03.01.2018). 

328. Стратегія розвитку Черкаської області на період до 2020 року: 

Рішення Черкаської обласної ради від 05.03.2015 р. № 38-1/VI. URL: 

http://www.ck-oda.gov.ua/docs/2015/strategy_2020.pdf (дата звернення: 03.01.2018). 

329. Стратегія розвитку Чернівецької області на період до 2020 року: 

Рішення Чернівецької обласної ради VI скликання від 18.06.2015 р. № 63-31/15. 

URL: http://www.bukoda.gov.ua/print/9834 (дата звернення: 02.01.2018). 

330. Стратегія розвитку Чернігівської області на період до 2020 року: 

Рішення двадцять п‟ятої позачергової сесії Чернігівської обласної ради від 

28.05.2015 р. URL: http://cg.gov.ua/index.php?id=118434&tp=0 (дата звернення: 

02.01.2018). 

331. Стратегія сталого розвитку України «Україна-2020»: Указ Президента 

України від 12.01.2015 р. № 5/2015. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show 

/5/2015 (дата звернення: 02.01.2018). 

332. Сушко Н.І., Даниленко С.В. Удосконалення регулювання державних 

видатків на послуги вищої освіти. Фінанси України. 2018. № 4. С. 56-74. 

333. Тардаскіна Т. М., Зубкова І. Г. Складові конкурентоспроможності 

ВНЗ та визначення методів її оцінки. URL: http://www.rusnauka.com/ 

12_KPSN_2013/Economics/6_135194.doc.htm (дата звернення: 02.11.2017). 

http://old.kharkivoda.gov.ua/documents/16203/1088.pdf
http://khoda.gov.ua/strategiya-rozvitku-2020
http://km-oblrada.gov.ua/userfiles/RD_Strategy_Khmelnytskyi_12052011_UA(1).pdf
http://www.ck-oda.gov.ua/docs/2015/strategy_2020.pdf
http://www.bukoda.gov.ua/print/9834
file:///E:/../../../LNU/ПК/Downloads/Стратегія%20розвитку%20Чернігівської%20області%20на%20період%20до%202020%20року%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d%20:%20Рішення%20двадцять%20п'ятої%20позачергової%20сесії%20Чернігівської%20обласної%20ради%20від%2028.05.2015%20р.%20–%20Режим%20доступу%20:%20http:/cg.gov.ua/index.php?id=118434&tp=0
file:///E:/../../../LNU/ПК/Downloads/Стратегія%20розвитку%20Чернігівської%20області%20на%20період%20до%202020%20року%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d%20:%20Рішення%20двадцять%20п'ятої%20позачергової%20сесії%20Чернігівської%20обласної%20ради%20від%2028.05.2015%20р.%20–%20Режим%20доступу%20:%20http:/cg.gov.ua/index.php?id=118434&tp=0
file:///E:/../../../LNU/ПК/Downloads/Стратегія%20розвитку%20Чернігівської%20області%20на%20період%20до%202020%20року%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d%20:%20Рішення%20двадцять%20п'ятої%20позачергової%20сесії%20Чернігівської%20обласної%20ради%20від%2028.05.2015%20р.%20–%20Режим%20доступу%20:%20http:/cg.gov.ua/index.php?id=118434&tp=0
file:///E:/Стратегія%20сталого%20розвитку%20України
file:///E:/Стратегія%20сталого%20розвитку%20України
file:///E:/Стратегія%20сталого%20розвитку%20України
http://www.rusnauka.com/%2012_KPSN_2013/Economics/6_135194.doc.htm
http://www.rusnauka.com/%2012_KPSN_2013/Economics/6_135194.doc.htm


499 

 

 

334. Теоретико-методологічне обгрунтування ефективних фінансово-

економічних моделей розвитку вищої школи: монографія (рукопис) / за заг. ред. 

чл.-кор. НАПН України, д-ра екон. наук., проф. І. М. Грищенка. Київ, 2015. 236 с. 

335. Тимошенков И. В. Человек, институты и рынки в системе 

образования: монография / Нар. укр. акад. Харьков: Изд-во НУА, 2010. 466 с.  

336. Тимошенков І. В. Чинники і перешкоди інституційного розвитку 

освітньої системи України. Збірник наук. праць Харків. нац. пед. ун-ту імені 

Г. С. Сковороди. Економіка. 2015. Вип. 15. С. 15–24. 

337. Тітарчук В. Соціокультурна глобалізація вищої освіти: тенденції та 

наслідки. Віче. № 22. 2006. URL: http://www.viche.info/journal/391 (дата звернення: 

02.10.2016). 

338. Топ 200 Україна: Інноваційна і суспільна затребуваність – головні 

критерії діяльності університетів / Центр міжнародних проектів «Євроосвіта». 

URL: http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=5209 (дата звернення: 

12.01.2018). 

339. Top-50 вузов по оценкам работодателей. Фокус. URL: 

https://focus.ua/ratings/375870 (дата звернення: 02.10.2017). 

340. УАДО. Українська асоціація дослідників освіти: офіційна веб-

сторінка. URL: http://www.uera.org.ua/uk (дата звернення: 02.01.2018). 

341. Україні – 25: досягнення та поразки (громадська думка) / Фонд 

«Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва; Київ. міжнарод. ін-т соціології. 

2016. URL: http://dif.org.ua/ua/publications/press-relizy/ukraine25.htm. (дата 

звернення: 05.01.2017). 

342. Університетські рейтинги «Топ-200 Україна» 2010–2017 роки / Центр 

міжнародних проектів «Євроосвіта». URL: http://www.euroosvita.net/ 

index.php/?category=28&id=1095 (дата звернення: 12.01.2018). 

343. Управління людським та соціальним розвитком у регіонах України: 

монографія / О. Ф. Новікова, О. І. Амоша, Л. В. Шаульська [та ін.] ; наук. ред.:  

О. Ф. Новікова ; Нац. акад. наук України, Ін-т економіки пром-сті. Донецьк, 2010. 

488 с. : 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%86$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%86$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%86$
http://www.viche.info/journal/391
http://www.viche.info/journal/391
http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=5209
https://focus.ua/ratings/375870
file:///E:/УАДО.%20Українська%20асоціація%20дослідників%20освіти:%20офіційна%20веб-сторінка.%20URL:%20http:/www.uera.org.ua/uk
file:///E:/УАДО.%20Українська%20асоціація%20дослідників%20освіти:%20офіційна%20веб-сторінка.%20URL:%20http:/www.uera.org.ua/uk
http://dif.org.ua/ua/publications/press-relizy/ukraine25.htm
file:///E:/Університетські%20рейтинги
file:///E:/Університетські%20рейтинги
file:///E:/Університетські%20рейтинги


500 

 

 

344. Фатхутдинов Р. Управление конкурентоспособностью вуза. Высшее 

образование. 2006. № 9. С. 37–38. 

345. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016). 

(дата звернення: 12.12.2016). 

346. Федорченко Ю. Про управління в сфері вищої освіти. / Освітня 

політика: портал громадських експертів. URL: http://education-

ua.org/ru/articles/784-pro-upravlinnya-v-sferi-vishchoji-osviti. (дата звернення: 

02.05.2017). 

347. Фишберн П. Теория полезности. Исследование операций. 

Методологические основы и математические методы. Т. 1. Москва: Мир, 1981. 

480 с. 

348. Філатов В. М., Ромашова Я. В. Специфічні ознаки освітньої міграції та 

її місце в структурі міграційних потоків. Електронне наукове фахове видання 

«Ефективна економіка». 2014. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/ 

?op=1&z=2785 (дата звернення: 02.11.2016). 

349. Хижняк З., Маньківський В. Історія Києво-Могилянської академії. 2-

ге вид., доп. і перероб. Київ: Києво-Могилянська академія, 2008. 203 с. 

350. Хоменко О. В., Сандул М. С. Особливості формування 

конкурентоспроможних систем вищої освіти. Науковий вісник Херсон. держ. ун-

ту. 2015. Вип. 11. Ч. 4. С. 16–20. 

351. Царенко І. О. Методи оцінки рівня конкурентоспроможності вищих 

навчальних закладів. Молодий вчений. 2015. № 2 (17). С. 122–125. 

352. Царенко І. О. Фактори конкурентоспроможності вищої освіти. URL: 

http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/3814/1/Tsarenko_Lviv_.pdf (дата 

звернення: 02.11.2017). 

353. Цілі Сталого Розвитку: Україна 2017: національна доповідь 2017 / 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі. Київ, 2017. URL: 

http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku (дата 

звернення: 02.01.2018). 

http://education-ua.org/ru/articles/784-pro-upravlinnya-v-sferi-vishchoji-osviti
http://education-ua.org/ru/articles/784-pro-upravlinnya-v-sferi-vishchoji-osviti
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2785
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2785
file:///E:/LNU/ПК/Downloads/Царенко%20І.%20О.%20Фактори%20конкурентоспроможності%20вищої%20освіти%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d%20/%20І. О.%20Царенко.%20–%20Режим%20доступу%20:%20http:/dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/3814/1/Tsarenko_Lviv_.pdf
file:///E:/LNU/ПК/Downloads/Царенко%20І.%20О.%20Фактори%20конкурентоспроможності%20вищої%20освіти%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d%20/%20І. О.%20Царенко.%20–%20Режим%20доступу%20:%20http:/dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/3814/1/Tsarenko_Lviv_.pdf
http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku


501 

 

 

354. Цюк О. Забезпечення якості вищої освіти: освітні індикатори та 

міжнародні організації. Порівняльно-педагогічні студії. 2013. № 4 (18). С. 119–

124. 

355. Чесно про освіту. Що має давати школа. Українська правда. Життя. 

2015. 03 лист. URL: http://life.pravda.com.ua/society/2015/11/3/202603 (дата 

звернення: 02.10.2016). 

356. Чисельність населення (за оцінкою) на 1 січня 2017 року та середня 

чисельність у 2016 році: стат. інформація / Держстат України. URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 02.03.2017). 

357. Шаров О. І. Стан і перспективи національної системи забезпечення 

якості вищої освіти в Україні. Презентація виступу під час VI Міжнар. наук.-

практ. конф. «Болонський процес: врядування у вищій освіті в контексті 

забезпечення якості» (м. Київ, 07 лист. 2017 р.). URL: http://www.ihed.org.ua/ 

images/pdf/prezentacii_z_konferenc/1_Sharov-O_7-11-2017.pdf (дата звернення: 

22.12.2017). 

358. Шевченко Л. С. Соціальна відповідальність вищих навчальних 

закладів: аспект якості освіти. Вісник Нац. ун-ту «Юридична академія України 

імені Ярослава Мудрого». 2011. № 4 (7). С. 5–15. 

359. Шевченко Л. С. Університетська освіта: економічні пріоритети та 

управління розвитком: монографія. Харків: Право, 2016. 188 с. 

360. Шевчук А. В. Регіональні освітні системи: теорія, методологія, 

практика інноваційного розвитку. Львів: Ін-т регіон. дослідж. НАН України, 2013. 

463 c. 

361. Шендерова С. В., Котляревская И. В. Особенности развития 

статистики высшего образования в ходе Болонского процесса (на примере России 

и Германии). Университетское управление: практика и анализ. 2011. № 6. С. 11–

14. 

362. Щодо надання середньострокового прогнозу потреби у фахівцях та 

робітничих кадрах на ринку праці на період 2017–2020 роки: Лист Міністерства 

http://life.pravda.com.ua/society/2015/11/3/202603
file:///E:/LNU/ПК/Downloads/Чисельність%20населення%20(за%20оцінкою)%20на%201%20січня%202017%20року%20та%20середня%20чисельність%20у%202016%20році%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d%20:%20стат.%20інформація%20/%20Держстат%20України.%20–%20Режим%20доступу%20:%20http:/www.ukrstat.gov.ua
file:///E:/LNU/ПК/Downloads/Чисельність%20населення%20(за%20оцінкою)%20на%201%20січня%202017%20року%20та%20середня%20чисельність%20у%202016%20році%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d%20:%20стат.%20інформація%20/%20Держстат%20України.%20–%20Режим%20доступу%20:%20http:/www.ukrstat.gov.ua
file:///E:/LNU/ПК/Downloads/Чисельність%20населення%20(за%20оцінкою)%20на%201%20січня%202017%20року%20та%20середня%20чисельність%20у%202016%20році%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d%20:%20стат.%20інформація%20/%20Держстат%20України.%20–%20Режим%20доступу%20:%20http:/www.ukrstat.gov.ua
http://www.ihed.org.ua/%20images/pdf/prezentacii_z_konferenc/1_Sharov-O_7-11-2017.pdf
http://www.ihed.org.ua/%20images/pdf/prezentacii_z_konferenc/1_Sharov-O_7-11-2017.pdf


502 

 

 

економічного розвитку і торгівлі від 06.11.2016. URL: https://dostup.pravda.com.ua/ 

request/pro_sieriednostrokovi_proghnozi (дата звернення: 02.01.2018). 

363. Яковенко Л. І. Пащенко О. В. Економічні основи модернізації вищої 

освіти в умовах становлення економіки знань: монографія. Полтава: Скайтек, 

2011. 216 с. 

364. Яшин А., Польщикова Є., Сахно Ю. Випускники українських ВНЗ 

очима роботодавців. СКМ. URL: http://www.yourcompass.org/docs/ 

Employees%20on%20University_Graduates.pdf (дата звернення: 02.01.2018). 

365. 2016 Agent Barometer survey reveals important shifts in destination appeal 

and student perceptions. URL:http://monitor.icef.com/2016/10/2016-agent-barometer-

survey-reveals-important-shifts-destination-appeal-student-perceptions (Last accessed: 

29.01.2017). 

366. A Digital Agenda for Europe Brussels. 19.05.2010 COM (2010) 245 

Сommunication from the Сommission to the European Parliament, the Council, the 

European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. URL: 

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/digital-agenda-communication-en.pdf (Last 

accessed: 09.05.2017). 

367. About U-Multirank Methodology. URL: https://www.umultirank.org/#!/ 

about?trackType=about&sightMode=undefined&section=undefined&name=null (Last 

accessed: 29.11.2017). 

368. Academic Ranking of World Universities 2017. / ARWU. URL: 

http://www.shanghairanking.com/ARWU-Methodology-2017.html (Last accessed: 

29.11.2017). 

369. Advancing strategic internationalization at HEIs. International Association 

of Universities. URL: http://www.iau-aiu.net/content/advancing-strategic-

internationalization-heis (Last accessed: 19.10.2016). 

370. AHELO Main Study. OECD. URL: http://www.oecd.org/edu/skills-

beyond-school/ahelo-main-study.htm (Last accessed: 12.11.2016). 

371. Alumni Fund Ukraine, Фонд випускників України: Річний звіт за 2016 

рік. URL: https://drive.google.com/file/d/ 

https://dostup.pravda.com.ua/%20request/pro_sieriednostrokovi_proghnozi
https://dostup.pravda.com.ua/%20request/pro_sieriednostrokovi_proghnozi
http://www.yourcompass.org/docs/%20Employees%20on%20University_Graduates.pdf
http://www.yourcompass.org/docs/%20Employees%20on%20University_Graduates.pdf
http://monitor.icef.com/2016/10/2016-agent-barometer-survey-reveals-important-shifts-destination-appeal-student-perceptions/
http://monitor.icef.com/2016/10/2016-agent-barometer-survey-reveals-important-shifts-destination-appeal-student-perceptions/
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/digital-agenda-communication-en.pdf
About%20U-Multirank%20Methodology.%20URL:%20https:/www.umultirank.org/#!/ about?trackType=about&sightMode=undefined&section=undefined&name=null 
About%20U-Multirank%20Methodology.%20URL:%20https:/www.umultirank.org/#!/ about?trackType=about&sightMode=undefined&section=undefined&name=null 
file:///E:/LNU/ПК/Downloads/Academic%20Ranking%20of%20World%20Universities%202017%20%5bElectronic%20resource%5d%20/%20ARWU.%20–%20Access%20mode%20:%20http:/www.shanghairanking.com/ARWU-Methodology-2017.html
file:///E:/LNU/ПК/Downloads/Academic%20Ranking%20of%20World%20Universities%202017%20%5bElectronic%20resource%5d%20/%20ARWU.%20–%20Access%20mode%20:%20http:/www.shanghairanking.com/ARWU-Methodology-2017.html
http://www.iau-aiu.net/
http://www.iau-aiu.net/
http://www.iau-aiu.net/
http://www.oecd.org/edu/skills-beyond-school/ahelo-main-study.htm
http://www.oecd.org/edu/skills-beyond-school/ahelo-main-study.htm
https://drive.google.com/file/d/%200B7V32mkdG6LcOWRGU3lTczQtamRXZnFzNnB6OTk0b0tSNnQ0/view


503 

 

 

0B7V32mkdG6LcOWRGU3lTczQtamRXZnFzNnB6OTk0b0tSNnQ0/view (Last 

accessed: 12.04.2017). 

372. Apel Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w związku z 

aktami agresji w stosunku do studiujących w Polsce cudzoziemców / Офіційний сайт 

Конференції ректорів академічних шкіл Польщі (Conference of Rectors of 

Academic Schools in Poland (kRASP). Варшава, 2016. URL: 

http://www.krasp.org.pl/pl/komunikaty/apel. (Last accessed: 19.03.2017). 

373. Aksom H. Theoretical and methodological frameworks for studying 

institutional change in higher education. Формування ринкової економіки в Україні 

(Formation of market economy in Ukraine): зб. наук. праць. 2018. Вип. 40. Ч. 1. С. 3-8. 

374. ASHE. Association for the Study of Higher Education [Electronic 

resource]. – Access mode : http://www.ashe.ws/aboutashe (Last accessed: 29.01.2017). 

375. Barr N., Crawford I. Financing Higher Education: Answers from the UK. 1st 

Edition. Publisher: Routledge, 2005. 336 p. 

376. Becker G. S. Human Capital. A Theoretical and Empirical Analysis, with 

Special Reference to Education. National Bureau of Economic Research, General 

Series. Published by National Bureau of Economic Research, Distributed by Columbia 

University Press. New York and London, 1975. 265 p. 

377. Bendermacher G. W. G., oude Egbrink M. G. A., Wolfhagen I. H. A. P., 

Dolmans D. H. J. M. Unravelling quality culture in higher education: a realist review. 

Higher Education. 2017. № 1 (73). С. 39–60. DOI 10.1007/s10734-015-9979-2. 

378. Berlin principles on ranking of Higher Education Institutions / International 

Ranking Expert Group (IREG). URL: http://ireg-observatory.org/en/index.php/berlin-

principles. (Last accessed: 19.11.2017) 

379. Bowen H. Social Responsibilities of the Businessman. New York: Harper 

& Row, 1953. 267 p. 

380. Brint S., Charles T., Clotfelter U.S. Higher Education Effectiveness. The 

Russell Sage Foundation Journal of the Social Sciences. Vol. 2.  N. 1.  April 2016. 37 p.  

381. Broad M. C., Davidson P. Joint letter. American Council on Education 

ACE and Universities Canada about the AHELO Main Study. URL: 

https://drive.google.com/file/d/%200B7V32mkdG6LcOWRGU3lTczQtamRXZnFzNnB6OTk0b0tSNnQ0/view
http://www.krasp.org.pl/pl/komunikaty/apel
file:///E:/LNU/ПК/Downloads/ASHE.%20Association%20for%20the%20Study%20of%20Higher%20Education%20%5bElectronic%20resource%5d.%20–%20Access%20mode%20:%20http:/www.ashe.ws/aboutashe
file:///E:/LNU/ПК/Downloads/ASHE.%20Association%20for%20the%20Study%20of%20Higher%20Education%20%5bElectronic%20resource%5d.%20–%20Access%20mode%20:%20http:/www.ashe.ws/aboutashe
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Iain+Crawford&search-alias=books&field-author=Iain+Crawford&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Iain+Crawford&search-alias=books&field-author=Iain+Crawford&sort=relevancerank
http://ireg-observatory.org/en/index.php/berlin-principles
http://ireg-observatory.org/en/index.php/berlin-principles


504 

 

 

https://www.insidehighered.com/sites/default/server_files/files/ACE-

UC%20AHELO%20Letter.pdf. (Last accessed: 12.07.2017). 

382. Campbell J. The US financial crisis: lessons for theories of institutional 

complementarity. SocioEconomic Review. 2011. № 9. Р. 211–234. 

383. Carroll A. B. The pyramid of corporate social responsibility: toward the 

moral management of organizational stakeholders. Business Horizons. 1991. № 34 (4).  

Р. 39–48. 

384. Case Studies on Innovative and Cost-effective Solutions for IQA Systems, 

IIEP. URL: http://www.iiep.unesco.org/en/our-expertise/governance-quality-assurance.   

385. Centre for Higher Education / СНЕ. URL: http://www.che.de/ 

cms/?getObject=303&getLang=en. (Last accessed: 23.06.2017). 

386. CHER. Consortium of Higher Education Researchers constitution. URL: 

http://www.cher-highered.org/images/docs/cher_constitution.pdf. (Last accessed: 

23.06.2017). 

387. Choudaha R., Wit H. Challenges and Opportunities for Global Student 

Mobility in the Future: a comparative and critical analysis, in Internationalisation of 

Higher Education and Global Mobility / In B. Streitwieser (Ed.). Oxford: Symposium 

Books, 2014. Р. 19–33. 

388. CIHE. Center for International Higher Education. URL: 

http://www.bc.edu/bc-web/schools/lsoe/sites/cihe/Who-we-are2.html. (Last accessed: 

24.06.2017). 

389. CIPES. Centro de Investigação de Políticas do Ensino Superior. URL: 

http://www.ua.pt/cipes/page/17541. (Last accessed: 24.06.2017). 

390. Claeys-Kulik A.-L., Estermann T. Define Thematic Report: Performance-

Based Funding of Universities in Europe.  Brussels: European University Association, 

2015. URL: http://www.eua.be/Libraries/publications-homepage-list/define-thematic-

report_-pbf_final-version. (Last accessed: 19.09.2017). 

391. Collaborative Innovation. URL: https://bhc3.com/2015/08/05/16-metrics-

for-tracking-collaborative-innovation-performance. (Last accessed: 29.01.2017). 

https://www.insidehighered.com/sites/default/server_files/files/ACE-UC%20AHELO%20Letter.pdf
https://www.insidehighered.com/sites/default/server_files/files/ACE-UC%20AHELO%20Letter.pdf
https://www.researchgate.net/journal/0007-6813_Business_Horizons
https://www.researchgate.net/journal/0007-6813_Business_Horizons
https://www.researchgate.net/journal/0007-6813_Business_Horizons
file:///E:/LNU/ПК/Downloads/Case%20Studies%20on%20Innovative%20and%20Cost-effective%20Solutions%20for%20IQA%20Systems,%20IIEP%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d.%20–%20Access%20mode%20:%20http:/www.iiep.unesco.org/en/our-expertise/governance-quality-assurance
file:///E:/LNU/ПК/Downloads/Case%20Studies%20on%20Innovative%20and%20Cost-effective%20Solutions%20for%20IQA%20Systems,%20IIEP%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d.%20–%20Access%20mode%20:%20http:/www.iiep.unesco.org/en/our-expertise/governance-quality-assurance
http://www.che.de/%20cms/?getObject=303&getLang=en
http://www.che.de/%20cms/?getObject=303&getLang=en
file:///E:/LNU/ПК/Downloads/CHER.%20Consortium%20of%20Higher%20Education%20Researchers%20constitution%20%5bElectronic%20resource%5d.%20–%20Access%20mode%20:%20http:/www.cher-highered.org/images/docs/cher_constitution.pdf
file:///E:/LNU/ПК/Downloads/CHER.%20Consortium%20of%20Higher%20Education%20Researchers%20constitution%20%5bElectronic%20resource%5d.%20–%20Access%20mode%20:%20http:/www.cher-highered.org/images/docs/cher_constitution.pdf
http://www.symposium-books.co.uk/bookdetails/87/#166
http://www.symposium-books.co.uk/bookdetails/87/#166
http://www.symposium-books.co.uk/bookdetails/87/#166
http://www.symposium-books.co.uk/bookdetails/87/#166
file:///E:/LNU/ПК/Downloads/CIHE.%20Center%20for%20International%20Higher%20Education%20%5bElectronic%20resource%5d.%20–%20Access%20mode%20:%20http:/www.bc.edu/bc-web/schools/lsoe/sites/cihe/Who-we-are2.html
file:///E:/LNU/ПК/Downloads/CIHE.%20Center%20for%20International%20Higher%20Education%20%5bElectronic%20resource%5d.%20–%20Access%20mode%20:%20http:/www.bc.edu/bc-web/schools/lsoe/sites/cihe/Who-we-are2.html
file:///E:/LNU/ПК/Downloads/CIPES.%20Centro%20de%20Investigação%20de%20Políticas%20do%20Ensino%20Superior%20%5bElectronic%20resource%5d.%20–%20Access%20mode%20:%20http:/www.ua.pt/cipes/page/17541
file:///E:/LNU/ПК/Downloads/CIPES.%20Centro%20de%20Investigação%20de%20Políticas%20do%20Ensino%20Superior%20%5bElectronic%20resource%5d.%20–%20Access%20mode%20:%20http:/www.ua.pt/cipes/page/17541
http://www.eua.be/Libraries/publications-homepage-list/define-thematic-report_-pbf_final-version
http://www.eua.be/Libraries/publications-homepage-list/define-thematic-report_-pbf_final-version
https://bhc3.com/2015/08/05/16-metrics-for-tracking-collaborative-innovation-performance
https://bhc3.com/2015/08/05/16-metrics-for-tracking-collaborative-innovation-performance


505 

 

 

392. Conference of Rectors of Academic Schools in Poland. URL: 

http://www.krasp.org.pl/en/crasp/about_crasp.  (Last accessed: 12.12.2016). 

393. Deardorff D., Wit H., Heyl J., Adams T. The SAGE Handbook of 

International Higher Education. London: SAGE Publications, 2012. (Last accessed: 

18.06.2017). 

394. Del Carpio, Ximena, Olga Kupets, Noѐl Muller, and Anna Olefir. 2017. 

Skills for a Modern Ukraine. Overview booklet. World Bank, Washington, DC. 

License: Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO. (Last accessed: 18.09.2017). 

395. Draft Preliminary Report Concerning the Preparation of a Global 

Convention on the Recognition of Higher Education Qualifications / United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). 2015. URL: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002347/234743E.pdf. (Last accessed: 

10.12.2016). 

396. Draft Preliminary Report on the Possible Global Convention on the 

Recognition of Qualifications in Higher Education / UNESCO. 2015. URL: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002328/232858e.pdf. (Last accessed: 

12.05.2017). 

397. EACEA. Eurydice / European Commission. URL: 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Main_Page. (Last 

accessed: 24.06.2017). 

398. EAU. European University Association. URL: http://www.eua.be/ 

about.aspx. (Last accessed: 25.06.2017).  

399. Education 2030 Framework for Action Towards inclusive and equitable 

quality education and lifelong learning for all / UNESCO together with UNICEF, the 

World Bank, UNFPA, UNDP, UN Women and UNHCR organized the World 

Education Forum 2015 in Incheon, Republic of Korea, from 19–22 May 2015. URL: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002338/233813M.pdf. (Last accessed: 

20.09.2017). 

http://www.krasp.org.pl/en/crasp/about_crasp
https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/the-sage-handbook-of-international-higher-education/book236747
https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/the-sage-handbook-of-international-higher-education/book236747
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002347/234743E.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002328/232858e.pdf
EACEA.%20Eurydice%20/%20European%20Commission.%20URL:%20https:/webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Main_Page.
EACEA.%20Eurydice%20/%20European%20Commission.%20URL:%20https:/webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Main_Page.
EAU.%20European%20University%20Association.%20URL:%20http:/www.eua.be/%20about.aspx
EAU.%20European%20University%20Association.%20URL:%20http:/www.eua.be/%20about.aspx
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002338/233813M.pdf


506 

 

 

400. Education and training: Data base. Eurostat. URL: 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/education-and-training/data/database. (Last accessed: 

19.09.2017). 

401. Education at a Glance: OECD Indicators / Paris: OECD Publishing, 2016. 

DOI : http://dx.doi.org/10.1787/eag-2016-en. (Last accessed: 12.12.2017). 

402. Education Policy Committee (Extracts of Resolution [C(2011)90 and 

C/M(2011)14/PROV, Item 155). URL: http://www2.oecd.org/OECDGROUPS/Bodies/ 

ShowBodyView.aspx?BodyID=7329&BodyPID=9028&Lang=en&Book=. (Last 

accessed: 15.08.2017). 

403. Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA P9 

Eurydice). The European Higher Education Area in 2012. Bologna Process 

Implementation Report, 2012. URL: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice. (Last 

accessed: 19.06.2017). 

404. Education: International student mobility in tertiary education.  UNESCO-

UIS. URL: http://data.uis.unesco.org. (Last accessed: 22.09.2016).   

405. EERA. European Educational Research Association. URL: 

http://www.eera-ecer.de/about/. (Last accessed: 12.08.2017). 

406. Employment rates of recent graduates. Eurostat: main tables. URL: 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00

053&plugin=1. (Last accessed: 19.10.2017). 

407. EQAR. European Quality Assurance Register for Higher Education. URL: 

https://www.eqar.eu/about/introduction.html. (Last accessed: 10.07.2017). 

408. Erasmus+ for higher education in Ukraine. European Commission. URL: 

https://ec.europa.eu/assets/eac/erasmus-plus/factsheets/neighbourhood/ 

erasmusplus_ukraine_2017.pdf. (Last accessed: 24.11.2017). 

409. Estermann T., Claeys-Kulik A. Performance-Based Funding of Universities 

in Europe. International Higher Education. 2016. Nо. 85. Р. 31–35. 

410. ESU. European Students‟ Union. URL: https://www.esu-online.org/about.  

http://ec.europa.eu/eurostat/web/education-and-training/data/database
file:///E:/Thesis_29_03_18/Robota_2018_червень/Dysertatsia_Hrynkevych/Education%20at%20a%20Glance:%20OECD%20Indicators%20/%20Paris:%20OECD%20Publishing,%202016.%20DOI%20:%20http:/dx.doi.org/10.1787/eag-2016-en
file:///E:/Thesis_29_03_18/Robota_2018_червень/Dysertatsia_Hrynkevych/Education%20at%20a%20Glance:%20OECD%20Indicators%20/%20Paris:%20OECD%20Publishing,%202016.%20DOI%20:%20http:/dx.doi.org/10.1787/eag-2016-en
Education%20Policy%20Committee%20(Extracts%20of%20Resolution%20%5bC(2011)90%20and%20C/M(2011)14/PROV,%20Item%20155).%20URL:%20http:/www2.oecd.org/OECDGROUPS/Bodies/%20ShowBodyView.aspx?BodyID=7329&BodyPID=9028&Lang=en&Book=
Education%20Policy%20Committee%20(Extracts%20of%20Resolution%20%5bC(2011)90%20and%20C/M(2011)14/PROV,%20Item%20155).%20URL:%20http:/www2.oecd.org/OECDGROUPS/Bodies/%20ShowBodyView.aspx?BodyID=7329&BodyPID=9028&Lang=en&Book=
Education%20Policy%20Committee%20(Extracts%20of%20Resolution%20%5bC(2011)90%20and%20C/M(2011)14/PROV,%20Item%20155).%20URL:%20http:/www2.oecd.org/OECDGROUPS/Bodies/%20ShowBodyView.aspx?BodyID=7329&BodyPID=9028&Lang=en&Book=
Education,%20Audiovisual%20and%20Culture%20Executive%20Agency%20(EACEA%20P9%20Eurydice).%20The%20European%20Higher%20Education%20Area%20in%202012.%20Bologna%20Process%20Implementation%20Report,%202012.%20URL:%20http:/eacea.ec.europa.eu/education/eurydice.
Education,%20Audiovisual%20and%20Culture%20Executive%20Agency%20(EACEA%20P9%20Eurydice).%20The%20European%20Higher%20Education%20Area%20in%202012.%20Bologna%20Process%20Implementation%20Report,%202012.%20URL:%20http:/eacea.ec.europa.eu/education/eurydice.
Education,%20Audiovisual%20and%20Culture%20Executive%20Agency%20(EACEA%20P9%20Eurydice).%20The%20European%20Higher%20Education%20Area%20in%202012.%20Bologna%20Process%20Implementation%20Report,%202012.%20URL:%20http:/eacea.ec.europa.eu/education/eurydice.
education:%20International%20student%20mobility%20in%20tertiary%20education.%20%20UNESCO-UIS.%20URL: http://data.uis.unesco.org.%20(Last%20accessed:%2022.09.2016).
education:%20International%20student%20mobility%20in%20tertiary%20education.%20%20UNESCO-UIS.%20URL: http://data.uis.unesco.org.%20(Last%20accessed:%2022.09.2016).
file:///E:/LNU/ПК/Downloads/EERA.%20European%20Educational%20Research%20Association%20%5bElectronic%20resource%5d.%20–%20Access%20mode%20:%20http:/www.eera-ecer.de/about/
file:///E:/LNU/ПК/Downloads/EERA.%20European%20Educational%20Research%20Association%20%5bElectronic%20resource%5d.%20–%20Access%20mode%20:%20http:/www.eera-ecer.de/about/
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00053&plugin=1
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00053&plugin=1
file:///E:/LNU/ПК/Downloads/EQAR%20%5bElectronic%20resource%5d%20/%20European%20Quality%20Assurance%20Register%20for%20Higher%20Education.%20–%20Режим%20доступу%20:%20https:/www.eqar.eu/about/introduction.html
file:///E:/LNU/ПК/Downloads/EQAR%20%5bElectronic%20resource%5d%20/%20European%20Quality%20Assurance%20Register%20for%20Higher%20Education.%20–%20Режим%20доступу%20:%20https:/www.eqar.eu/about/introduction.html
https://ec.europa.eu/assets/eac/erasmus-plus/factsheets/neighbourhood/%20erasmusplus_ukraine_2017.pdf
https://ec.europa.eu/assets/eac/erasmus-plus/factsheets/neighbourhood/%20erasmusplus_ukraine_2017.pdf
file:///E:/LNU/ПК/Downloads/ESU.%20European%20Students'%20Union%20%5bElectronic%20resource%5d.%20–%20Access%20mode%20:%20https:/www.esu-online.org/about


507 

 

 

411. EURASHE. European Association of Institutions in Higher Education. 

ESU. European Students‟ Union. URL: https://www.eurashe.eu. (Last accessed: 

20.08.2017). 

412. EUROPE 2020 – A Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth 

(Annex 1 – Europe 2020 : an Overview). EUR-Lex. European Commission. Retrieved 

25 September 2015. – ESU. European Students’ Union. URL: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EN:PDF. (Last 

accessed: 29.08.2017). 

413. European Association for International Education. – ESU. European 

Students‟ Union. URL: http://www.eaie.org/blog/revealing-the-state-of-

internationalisation-in-europe-the-eaie-barometer-results-are-out/. (Last accessed: 

29.07.2017). 

414. European Commission/EACEA/Eurydice. The European Higher Education 

Area in 2015 : Bologna Process Implementation Report. Luxembourg: Publications 

Office of the European Union, 2015. – ESU. European Students‟ Union. URL: 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/182EN.pdf. 

(Last accessed: 19.11.2016). 

415. European Commission/EACEA/Eurydice. The European Higher Education 

Area in 2015: Bologna Process Implementation Report. Luxembourg: Publications 

Office of the European Union, 2015. Р. 239–240. ESU. European Students‟ Union. 

URL: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/ 

182EN.pdf. (Last accessed: 19.11.2017). 

416. European Convention on Human Rights. European Court of Human Rights 

Council of Europe. URL: https://ec.europa.eu/digital-single-market/sites/digital-

agenda/files/Convention_ENG.pdf. (Last accessed: 29.11.2016). 

417. Freeman R. E. Strategic Management: A Stakeholder Approach. First 

Edition. Boston: Harpercollins College Div, January 1984. 275 p. (Pitman Series in 

Business and Public Policy). 

418. Friedman M. The Social Responsibility of Business is to Increase its 

Profits. The New York Times. Magazine. 1970. September 13. URL: 

file:///E:/LNU/ПК/Downloads/EURASHE.%20European%20Association%20of%20Institutions%20in%20Higher%20Education%20%5bElectronic%20resource%5d.%20–%20Режим%20доступу%20:%20https:/www.eurashe.eu
file:///E:/LNU/ПК/Downloads/EURASHE.%20European%20Association%20of%20Institutions%20in%20Higher%20Education%20%5bElectronic%20resource%5d.%20–%20Режим%20доступу%20:%20https:/www.eurashe.eu
file:///E:/../../../LNU/ПК/Downloads/EUROPE%202020%20–%20A%20Strategy%20for%20Smart,%20Sustainable%20and%20Inclusive%20Growth%20(Annex%201%20–%20Europe%202020%20:%20an%20Overview)%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d%20/%20EUR-Lex.%20European%20Commission.%20Retrieved%2025%20September%202015.%20–%20Режим%20доступу%20:%20http:/eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EN:PDF
file:///E:/../../../LNU/ПК/Downloads/EUROPE%202020%20–%20A%20Strategy%20for%20Smart,%20Sustainable%20and%20Inclusive%20Growth%20(Annex%201%20–%20Europe%202020%20:%20an%20Overview)%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d%20/%20EUR-Lex.%20European%20Commission.%20Retrieved%2025%20September%202015.%20–%20Режим%20доступу%20:%20http:/eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EN:PDF
file:///E:/../../../LNU/ПК/Downloads/EUROPE%202020%20–%20A%20Strategy%20for%20Smart,%20Sustainable%20and%20Inclusive%20Growth%20(Annex%201%20–%20Europe%202020%20:%20an%20Overview)%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d%20/%20EUR-Lex.%20European%20Commission.%20Retrieved%2025%20September%202015.%20–%20Режим%20доступу%20:%20http:/eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EN:PDF
file:///E:/../../../LNU/ПК/Downloads/EUROPE%202020%20–%20A%20Strategy%20for%20Smart,%20Sustainable%20and%20Inclusive%20Growth%20(Annex%201%20–%20Europe%202020%20:%20an%20Overview)%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d%20/%20EUR-Lex.%20European%20Commission.%20Retrieved%2025%20September%202015.%20–%20Режим%20доступу%20:%20http:/eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EN:PDF
http://www.eaie.org/blog/revealing-the-state-of-internationalisation-in-europe-the-eaie-barometer-results-are-out/
http://www.eaie.org/blog/revealing-the-state-of-internationalisation-in-europe-the-eaie-barometer-results-are-out/
file:///E:/../../../LNU/ПК/Downloads/European%20Commission/EACEA/Eurydice.%20The%20European%20Higher%20Education%20Area%20in%202015%20:%20Bologna%20Process%20Implementation%20Report%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d.%20–%20Luxembourg%20:%20Publications%20Office%20of%20the%20European%20Union,%202015.%20–%20Режим%20доступу%20:%20http:/eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/182EN.pdf.
file:///E:/../../../LNU/ПК/Downloads/European%20Commission/EACEA/Eurydice.%20The%20European%20Higher%20Education%20Area%20in%202015%20:%20Bologna%20Process%20Implementation%20Report%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d.%20–%20Luxembourg%20:%20Publications%20Office%20of%20the%20European%20Union,%202015.%20–%20Режим%20доступу%20:%20http:/eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/182EN.pdf.
file:///E:/../../../LNU/ПК/Downloads/European%20Commission/EACEA/Eurydice.%20The%20European%20Higher%20Education%20Area%20in%202015%20:%20Bologna%20Process%20Implementation%20Report%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d.%20–%20Luxembourg%20:%20Publications%20Office%20of%20the%20European%20Union,%202015.%20–%20Режим%20доступу%20:%20http:/eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/182EN.pdf.
file:///E:/../../../LNU/ПК/Downloads/European%20Commission/EACEA/Eurydice.%20The%20European%20Higher%20Education%20Area%20in%202015%20:%20Bologna%20Process%20Implementation%20Report%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d.%20–%20Luxembourg%20:%20Publications%20Office%20of%20the%20European%20Union,%202015.%20–%20Режим%20доступу%20:%20http:/eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/182EN.pdf.
European%20Commission/EACEA/Eurydice.%20The%20European%20Higher%20Education%20Area%20in%202015:%20Bologna%20Process%20Implementation%20Report.%20Luxembourg:%20Publications%20Office%20of%20the%20European%20Union,%202015.%20Р.%20239–240.%20ESU.%20European%20Students'%20Union.%20URL:%20http:/eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/%20182EN.pdf.
European%20Commission/EACEA/Eurydice.%20The%20European%20Higher%20Education%20Area%20in%202015:%20Bologna%20Process%20Implementation%20Report.%20Luxembourg:%20Publications%20Office%20of%20the%20European%20Union,%202015.%20Р.%20239–240.%20ESU.%20European%20Students'%20Union.%20URL:%20http:/eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/%20182EN.pdf.
European%20Commission/EACEA/Eurydice.%20The%20European%20Higher%20Education%20Area%20in%202015:%20Bologna%20Process%20Implementation%20Report.%20Luxembourg:%20Publications%20Office%20of%20the%20European%20Union,%202015.%20Р.%20239–240.%20ESU.%20European%20Students'%20Union.%20URL:%20http:/eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/%20182EN.pdf.
European%20Commission/EACEA/Eurydice.%20The%20European%20Higher%20Education%20Area%20in%202015:%20Bologna%20Process%20Implementation%20Report.%20Luxembourg:%20Publications%20Office%20of%20the%20European%20Union,%202015.%20Р.%20239–240.%20ESU.%20European%20Students'%20Union.%20URL:%20http:/eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/%20182EN.pdf.
European%20Commission/EACEA/Eurydice.%20The%20European%20Higher%20Education%20Area%20in%202015:%20Bologna%20Process%20Implementation%20Report.%20Luxembourg:%20Publications%20Office%20of%20the%20European%20Union,%202015.%20Р.%20239–240.%20ESU.%20European%20Students'%20Union.%20URL:%20http:/eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/%20182EN.pdf.
file:///E:/../../../LNU/Мои%20документы/Мои%20документы/Downloads/European%20Convention%20on%20Human%20Rights.%20%5bElectronic%20resource%5d%20/%20European%20Court%20of%20Human%20Rights%20Council%20of%20Europe.%20–%20Access%20mode%20:%20https:/ec.europa.eu/digital-single-market/sites/digital-agenda/files/Convention_ENG.pdf.
file:///E:/../../../LNU/Мои%20документы/Мои%20документы/Downloads/European%20Convention%20on%20Human%20Rights.%20%5bElectronic%20resource%5d%20/%20European%20Court%20of%20Human%20Rights%20Council%20of%20Europe.%20–%20Access%20mode%20:%20https:/ec.europa.eu/digital-single-market/sites/digital-agenda/files/Convention_ENG.pdf.
file:///E:/../../../LNU/Мои%20документы/Мои%20документы/Downloads/European%20Convention%20on%20Human%20Rights.%20%5bElectronic%20resource%5d%20/%20European%20Court%20of%20Human%20Rights%20Council%20of%20Europe.%20–%20Access%20mode%20:%20https:/ec.europa.eu/digital-single-market/sites/digital-agenda/files/Convention_ENG.pdf.


508 

 

 

http://www.colorado.edu/studentgroups/libertarians/issues/friedman-soc-resp-

business.html. (Last accessed: 19.10.2017). 

419. Frooman J. Stakeholder Influence Strategies. The Academy of Management 

Review. 1999. Vol. 24. No. 2 (Apr.). P. 191–205.  

420. Ginder S. A., Kelly-Reid J. E., Mann F. B. Methodology Report (NCES 

2017-078). 2016-17 Integrated Postsecondary Education Data System (IPEDS); U.S. 

Department of Education. National Center for Education Statistics. Washington DC, 

2017. URL: http://nces.ed.gov/pubsearch. (Last accessed: 19.09.2017). 

421. Global Education Monitoring Report (GEM Report) / UNESCO. URL: 

http://en.unesco.org/gem-report. (Last accessed: 15.03.2018). 

422. Global Flow of Tertiary-Level Students / UNESCO. URL: 

http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/ international-student-flow-viz.aspx. (Last 

accessed: 29.04.2018). 

423. Global Initiative for Quality Assurance Capacity (GIQAC). URL: 

http://www.unesco.org/new/en/education/themes/strengthening-education-systems/ 

higher-education/quality-assurance/giqac. (Last accessed: 19.09.2017). 

424. Global Rankings and the Geopolitics of Higher Education / еd. by Ellen 

Hazelkorn. Oxford: Routledge, 2017. 348 p. 

425. Green Paper. Promoting a European framework for Corporate Social 

Responsibility. Brussels: Commission of the European Communities, 2001. 37 p. 

426. Growing questions about the business model for higher education in the 

US. ICEF Monitor. URL: http://monitor.icef.com/2015/02/growing-questions-business-

model-higher-education-us. (Last accessed: 21.07.2017). 

427. Grundey D., Griesiene I. Price Discrimination: a Comparative Study of 

Business Universities in ithuania. Economics & Sociology. 2011. Vol. 4. No 1. Р. 64–

77. 

428. Guidelines for quality provision in crossborder education / 

UNESCO/OECD. – ESU. European Students‟ Union. URL: www.unesco.org/ 

education/guidelines_E.indd.pdf. (Last accessed: 19.12.2017). 

http://www.colorado.edu/studentgroups/libertarians/issues/friedman-soc-resp-business.html
http://www.colorado.edu/studentgroups/libertarians/issues/friedman-soc-resp-business.html
http://nces.ed.gov/pubsearch
Global%20Education%20Monitoring%20Report%20(GEM%20Report)%20/%20UNESCO.%20URL:%20http:/en.unesco.org/gem-report
Global%20Education%20Monitoring%20Report%20(GEM%20Report)%20/%20UNESCO.%20URL:%20http:/en.unesco.org/gem-report
Global%20Flow%20of%20Tertiary-Level%20Students%20/%20UNESCO.%20URL:%20http:/www.uis.unesco.org/Education/Pages/%20international-student-flow-viz.aspx.
Global%20Flow%20of%20Tertiary-Level%20Students%20/%20UNESCO.%20URL:%20http:/www.uis.unesco.org/Education/Pages/%20international-student-flow-viz.aspx.
Global%20Initiative%20for%20Quality%20Assurance%20Capacity%20(GIQAC).%20URL:%20http:/www.unesco.org/new/en/education/themes/strengthening-education-systems/%20higher-education/quality-assurance/giqac
Global%20Initiative%20for%20Quality%20Assurance%20Capacity%20(GIQAC).%20URL:%20http:/www.unesco.org/new/en/education/themes/strengthening-education-systems/%20higher-education/quality-assurance/giqac
Global%20Initiative%20for%20Quality%20Assurance%20Capacity%20(GIQAC).%20URL:%20http:/www.unesco.org/new/en/education/themes/strengthening-education-systems/%20higher-education/quality-assurance/giqac
https://www.routledge.com/products/search?author=Ellen%20Hazelkorn
https://www.routledge.com/products/search?author=Ellen%20Hazelkorn
http://monitor.icef.com/2015/02/growing-questions-business-model-higher-education-us
http://monitor.icef.com/2015/02/growing-questions-business-model-higher-education-us
http://www.unesco.org/%20education/guidelines_E.indd.pdf
http://www.unesco.org/%20education/guidelines_E.indd.pdf


509 

 

 

429. Hauschildt K. What are the obstacles to student mobility during the 

decision and planning phase? Intelligence Brief. Nо. 02/2016. ESU. European Students‟ 

Union. URL: http://www.dzhw.eu/pdf/21/2016-06-29_bericht_ev_ib_mobility_ 

obstacles.pdf. (Last accessed: 21.10.2017). 

430. Hawthorne L. Designer Immigrants? International Students and 'Two-Step' 

Migration. The SAGE Handbook of International Higher Education / D. Deardorff, H. 

Wit, J. Heyl and T. Adams (еd.). London: SAGE Publications, 2012. 234 р. 

431. Hazelkorn E. Rankings and the Reshaping of Higher Education: the Battle 

for World-Class Excellence. 2nd ed. London: Palgrave Macmillan, 2017. 304 p. 

432. Hazelkorn E., Loukkola T., Zhang T. Rankings in institutional strategies 

and processes: impact or illusion? Brussels: European University Association, 2014. 

URL: http://www.eua.be/Libraries/publications-homepage-list/EUA_RISP_ 

Publication.pdf?sfvrsn=6. (Last accessed: 19.02.2018). 

433. High Level Group on the Modernisation of Higher Education. Report to the 

European Commission on Improving the quality of teaching and learning in Europe’s 

higher education institutions. European Commission, Luxembourg: Publications Office 

of the European Union, 2013. URL: http://ec.europa.eu/dgs/education_ 

culture/repository/education/library/reports/modernisation_en.pdf. (Last accessed: 

19.10.2017).  

434. Higher Education in the Twenty-First Century: Vision and Action (9 

October 1998). World Declaration on Higher Education for the twenty-first century: 

vision and action. Adopted by the World Conference on Higher Education. URL: 

http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_eng.htm. (Last accessed: 

19.12.2016). 

435.  Higher Education in Ukraine: Briefing Paper. British Council. 2015. URL: 

https://www.britishcouncil.org. (Last accessed: 09.09.2016). 

436. Higher Education Institutions and Their Finances in 2005. Statistical 

Information and Elaborations / Central Statistical Office. Warsaw, 2006. 325 p. URL: 

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/szkoly-wyzsze-i-ich-finanse-w-

2015-r-,2,12.html. (Last accessed: 19.11.2017). 

http://www.dzhw.eu/pdf/21/2016-06-29_bericht_ev_ib_mobility_%20obstacles.pdf
http://www.dzhw.eu/pdf/21/2016-06-29_bericht_ev_ib_mobility_%20obstacles.pdf
https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/the-sage-handbook-of-international-higher-education/book236747
https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/the-sage-handbook-of-international-higher-education/book236747
https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/the-sage-handbook-of-international-higher-education/book236747
http://www.eua.be/Libraries/publications-homepage-list/EUA_RISP_%20Publication.pdf?sfvrsn=6
http://www.eua.be/Libraries/publications-homepage-list/EUA_RISP_%20Publication.pdf?sfvrsn=6
http://ec.europa.eu/dgs/education_%20culture/repository/education/library/reports/modernisation_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/education_%20culture/repository/education/library/reports/modernisation_en.pdf
file:///E:/../../../LNU/Мои%20документы/Downloads/Higher%20Education%20in%20the%20Twenty-First%20Century:%20Vision%20and%20Action%20(9%20October%201998).%20World%20Declaration%20on%20Higher%20Education%20for%20the%20twenty-first%20century:%20vision%20and%20action.%20Adopted%20by%20the%20World%20Conference%20on%20Higher%20Education%20%5bElectronic%20resource%5d.%20–%20Access%20mode%20:%20http:/www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_eng.htm
file:///E:/../../../LNU/Мои%20документы/Downloads/Higher%20Education%20in%20the%20Twenty-First%20Century:%20Vision%20and%20Action%20(9%20October%201998).%20World%20Declaration%20on%20Higher%20Education%20for%20the%20twenty-first%20century:%20vision%20and%20action.%20Adopted%20by%20the%20World%20Conference%20on%20Higher%20Education%20%5bElectronic%20resource%5d.%20–%20Access%20mode%20:%20http:/www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_eng.htm
file:///E:/../../../LNU/Мои%20документы/Downloads/Higher%20Education%20in%20the%20Twenty-First%20Century:%20Vision%20and%20Action%20(9%20October%201998).%20World%20Declaration%20on%20Higher%20Education%20for%20the%20twenty-first%20century:%20vision%20and%20action.%20Adopted%20by%20the%20World%20Conference%20on%20Higher%20Education%20%5bElectronic%20resource%5d.%20–%20Access%20mode%20:%20http:/www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_eng.htm
file:///E:/../../../LNU/Мои%20документы/Downloads/Higher%20Education%20in%20the%20Twenty-First%20Century:%20Vision%20and%20Action%20(9%20October%201998).%20World%20Declaration%20on%20Higher%20Education%20for%20the%20twenty-first%20century:%20vision%20and%20action.%20Adopted%20by%20the%20World%20Conference%20on%20Higher%20Education%20%5bElectronic%20resource%5d.%20–%20Access%20mode%20:%20http:/www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_eng.htm
file:///E:/Thesis_29_03_18/Robota_2018_червень/Dysertatsia_Hrynkevych/Higher%20Education%20in%20Ukraine:%20Briefing%20Paper.%20British%20Council.%202015.%20URL:%20https:/www.britishcouncil.org
file:///E:/Thesis_29_03_18/Robota_2018_червень/Dysertatsia_Hrynkevych/Higher%20Education%20in%20Ukraine:%20Briefing%20Paper.%20British%20Council.%202015.%20URL:%20https:/www.britishcouncil.org
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/szkoly-wyzsze-i-ich-finanse-w-2015-r-,2,12.html
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/szkoly-wyzsze-i-ich-finanse-w-2015-r-,2,12.html


510 

 

 

437. Higher Education Institutions and Their Finances in 2015. Statistical 

Information and Elaborations / Central Statistical Office. Warsaw, 2016. 246 p. URL:  

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/szkoly-wyzsze-i-ich-finanse-w-

2015-r-,2,12.html. (Last accessed: 19.11.2017). 

438. Higher Education Institutions and Their Finances in 2016. Statistical 

Information and Elaborations. Central Statistical Office. Warsaw, 2017. 326 p. URL: 

http://stat.gov.pl/en/topics/education/education/higher-education-institutions-and-their-

finances-in-2016,2,10.html. (Last accessed: 20.11.2017). 

439. Higher education. Students in higher education institutions. Knowledge 

Databases (DBW). Warsaw: Central Statistical Office. URL: http://swaid.stat.gov.pl/ 

Edukacja_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_EDU_12.aspx. (Last 

accessed: 15.09.2017). 

440. Higher Education: A Worldwide Inventory of Research Centers, Academic 

Programs, and Journals and Publications. 3rd Edition / Eds: L. Rumbley, P. Altbach, 

D. Stanfield, Y. Shimmi, A. Gayardon, R. Chan. Bonn, Berlin, New York: Center for 

International Higher Education, Boston College, and Lemmens Media, 2014. 360 p. 

441. History of the Education Sector / UNESCO. URL: 

http://en.unesco.org/themes/education-21st-century/about-us/History. (Last accessed: 

10.02.2017). 

442. Hrynkevych O. Internationalization of higher education in Ukraine: social-

economic opportunities and threats: monograph. Saarbrücken (Germany): LAP 

LAMBERT Academic Publishing (2017-10-11). ISBN-13: 978-620-2-05716-5, 2017. 

88 p.  

443. Hrynkevych O. S. Statistical analysis of  higher education quality with use 

of control charts. Advanced Science Letters (American Scientific Publishers). 2017. Vol. 

23. Nо 10. P. 10070–10072. (Scopus). American Scientific Publishers 

http://www.aspbs.com/science.htm. DOI: https://doi.org/10.1166/asl.2017.10390.  

444. Hrynkevych O.S. Cross-border factor of educational migration of ukrainian 

youth to Poland: social-economic opportunities and threats. Ekonomichnyy chasopys-

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/szkoly-wyzsze-i-ich-finanse-w-2015-r-,2,12.html
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/szkoly-wyzsze-i-ich-finanse-w-2015-r-,2,12.html
http://stat.gov.pl/en/topics/education/education/higher-education-institutions-and-their-finances-in-2016,2,10.html
http://stat.gov.pl/en/topics/education/education/higher-education-institutions-and-their-finances-in-2016,2,10.html
http://swaid.stat.gov.pl/%20Edukacja_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_EDU_12.aspx
http://swaid.stat.gov.pl/%20Edukacja_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_EDU_12.aspx
file:///E:/LNU/ПК/Downloads/History%20of%20the%20Education%20Sector%20%5bElectronic%20resource%5d%20/%20UNESCO.%20–%20Access%20mode%20:%20http:/en.unesco.org/themes/education-21st-century/about-us/History
file:///E:/LNU/ПК/Downloads/History%20of%20the%20Education%20Sector%20%5bElectronic%20resource%5d%20/%20UNESCO.%20–%20Access%20mode%20:%20http:/en.unesco.org/themes/education-21st-century/about-us/History
https://www.morebooks.de/books/gb/published_by/lap-lambert-academic-publishing/47/products
https://www.morebooks.de/books/gb/published_by/lap-lambert-academic-publishing/47/products
http://soskin.info/userfiles/file/2014/Acceptance_in_SciVerse_Scopus_letter_Ekonomicnij_1.jpg
http://www.ingentaconnect.com/content/asp
http://www.aspbs.com/science.htm
https://doi.org/10.1166/asl.2017.10390


511 

 

 

XXI: Scientific Economic Journal. 2017 № 163 (1–2(1)). P. 26–30. 

DOI: https://doi.org/10.21003/ea.V163-05. 

445. Hudzik John K. Comprehensive internationalisation – Institutional 

pathways to success. London, New York: Routledge, 2015. 300 p.  

446. Huisman J., Smolentseva A., Froumin Isak. 25 Years of Transformations of 

Higher Education Systems in Post-Soviet Countries. Palgrave Studies in Global Higher 

Education. 2018. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-319-52980-6. (Last accessed: 

19.05.2018). 

447. Human Development Indices: A statistical update 2015 / United Nations 

Development Programme. URL:http://data.un.org/DocumentData.aspx?id=377. (Last 

accessed: 07.12.2016). 

448. Human Development Report 2010. 20th Anniversary Edition. The Real 

Wealth of Nations: Pathways to Human Development. Published by the United Nations 

Development Programme (UNDP). URL: http://hdr.undp.org/sites/default/files/ 

reports/270/hdr_2010_en_complete_reprint.pdf. (Last accessed: 18.10.2016). 

449. Human Development Report 2013: The Rise of the South: Human Progress 

in a Diverse World. Published by the United Nations Development Programme 

(UNDP). URL: http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/14/hdr2013_en_ 

complete.pdf. (Last accessed: 19.10.2016). 

450. Human Development Report 2016: Human Development for Everyone.  

Published by the United Nations Development Programme (UNDP). URL: 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf. (Last 

accessed: 19.10.2016). 

451. IAU 4th Global Survey. Internationalization of Higher Education – 

Growing expectations, fundamental values. 2014. ESU. European Students‟ Union 

URL: http://www.iau-aiu.net/content/iau-global-surveys. (Last accessed: 12.09.2017). 

452. International Association of Universities IAU. – ESU. European Students‟ 

Union. URL: http://www.iau-aiu.net/node/43. (Last accessed: 19.08.2017).  

453. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights by 

General Assembly resolution 2200A (XXI) of 16 December 1966. The Office of the 

https://doi.org/10.21003/ea.V163-05
https://www.routledge.com/products/9781138778542
https://www.routledge.com/products/9781138778542
https://doi.org/10.1007/978-3-319-52980-6
file:///E:/LNU/ПК/Downloads/Human%20Development%20Indices:%20A%20statistical%20update%202015%20%5bElectronic%20resource%5d%20/%20United%20Nations%20Development%20Programme.%20–%20Access%20mode%20:%20http:/data.un.org/DocumentData.aspx%3fid=377
file:///E:/LNU/ПК/Downloads/Human%20Development%20Indices:%20A%20statistical%20update%202015%20%5bElectronic%20resource%5d%20/%20United%20Nations%20Development%20Programme.%20–%20Access%20mode%20:%20http:/data.un.org/DocumentData.aspx%3fid=377
http://hdr.undp.org/sites/default/files/%20reports/270/hdr_2010_en_complete_reprint.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/%20reports/270/hdr_2010_en_complete_reprint.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/14/hdr2013_en_%20complete.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/14/hdr2013_en_%20complete.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf
http://www.iau-aiu.net/content/iau-global-surveys
International%20Association%20of%20Universities%20IAU.%20–%20ESU.%20European%20Students'%20Union.%20URL:%20http:/www.iau-aiu.net/node/43.%20(Last%20accessed:%2019.08.2017).
International%20Association%20of%20Universities%20IAU.%20–%20ESU.%20European%20Students'%20Union.%20URL:%20http:/www.iau-aiu.net/node/43.%20(Last%20accessed:%2019.08.2017).


512 

 

 

United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR). URL: 

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx. (Last accessed: 

19.05.2017). 

454. International Higher Education in Facts and Figures. – ESU. European 

Students‟ Union. URL: http://www.universitiesuk.ac.uk/blog/Pages/international-

higher-education-in-facts-and-figures.aspx. (Last accessed: 19.07.2017). 

455. International Migration Outlook 2016 / OECD Publishing. Paris, 2016. 

URL: http://www.oecd.org/migration/international-migration-outlook-1999124x.htm.  

456. International Monetary Fund – IMF / Official site. URL: 

http://www.imf.org/en/data. (Last accessed: 10.09.2017). 

457. International Standard Classification of Education ISCED 2011.  Published 

in 2012 by: UNESCO Institute for Statistics P.O. Box 6128, Succursale Centre-Ville 

Montreal, Quebec H3C 3J7 Canada. 88 p. URL: http://www.uis.unesco.org/ 

Education/Documents/isced-2011-en.pdf. (Last accessed: 15.09.2016). 

458. International Standard Classification of Education: Fields of Education and 

Training 2013. ISCED-F 2013 / UNESCO. URL: http://www.uis.unesco.org/ 

Education/Documents/isced-37c-fos-review-222729e.pdf. (Last accessed: 15.09.2016). 

459. Internationalisation of Higher Education / H. De Wit, F. Hunter, 

L. Howard, E. Egron-Polak (еds.). European Parliament. Brussels: EU, 2015. ESU. 

European Students‟ Union. URL: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ 

STUD/2015/540370/IPOL_STU(2015)540370_EN.pdf. (Last accessed: 19.10.2016). 

460. Internationalisation Quality Review presentation. OECD Higher Education 

Programme IMHE. URL: https://www.oecd.org/edu/imhe/iqr-

internationalisationqualityreviewpresentation.htm. (Last accessed: 14.08.2017). 

461. IREG Guidelines for Stakeholders of Academic Rankings / IREG 

Observatory on Academic Ranking and Excellent (IREG Observatory). URL: 

http://ireg-observatory.org/en/pdfy/IREG-Guidelines-04-aug-2015.pdf. (Last accessed: 

19.09.2017). 

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
http://www.universitiesuk.ac.uk/blog/Pages/international-higher-education-in-facts-and-figures.aspx
http://www.universitiesuk.ac.uk/blog/Pages/international-higher-education-in-facts-and-figures.aspx
file:///E:/LNU/ПК/Downloads/International%20Migration%20Outlook%202016%20%5bElectronic%20resource%5d%20/%20OECD%20Publishing.%20–%20Paris,%202016.%20–%20Access%20mode%20:%20http:/www.oecd.org/migration/international-migration-outlook-1999124x.htm
file:///E:/LNU/ПК/Downloads/International%20Migration%20Outlook%202016%20%5bElectronic%20resource%5d%20/%20OECD%20Publishing.%20–%20Paris,%202016.%20–%20Access%20mode%20:%20http:/www.oecd.org/migration/international-migration-outlook-1999124x.htm
http://www.imf.org/en/data
http://www.uis.unesco.org/%20Education/Documents/isced-2011-en.pdf
http://www.uis.unesco.org/%20Education/Documents/isced-2011-en.pdf
http://www.uis.unesco.org/%20Education/Documents/isced-37c-fos-review-222729e.pdf
http://www.uis.unesco.org/%20Education/Documents/isced-37c-fos-review-222729e.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/%20STUD/2015/540370/IPOL_STU(2015)540370_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/%20STUD/2015/540370/IPOL_STU(2015)540370_EN.pdf
Internationalisation%20Quality%20Review%20presentation.%20OECD%20Higher%20Education%20Programme%20IMHE.%20URL:%20https:/www.oecd.org/edu/imhe/iqr-internationalisationqualityreviewpresentation.htm
Internationalisation%20Quality%20Review%20presentation.%20OECD%20Higher%20Education%20Programme%20IMHE.%20URL:%20https:/www.oecd.org/edu/imhe/iqr-internationalisationqualityreviewpresentation.htm
Internationalisation%20Quality%20Review%20presentation.%20OECD%20Higher%20Education%20Programme%20IMHE.%20URL:%20https:/www.oecd.org/edu/imhe/iqr-internationalisationqualityreviewpresentation.htm
http://ireg-observatory.org/en/pdfy/IREG-Guidelines-04-aug-2015.pdf


513 

 

 

462. IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence / International 

Ranking Expert Group (IREG). URL: http://ireg-observatory.org/en/about-us. (Last 

accessed: 19.09.2017). 

463. IREG Ranking Audit Manual. IREG Observatory on Academic Ranking and 

Excellence (IREG stands for International Ranking Expert Group). 2011, November. 

24 p. ESU. European Students‟ Union. URL: http://www.ireg-

observatory.org/pdf/ranking_audith_audit.pdf. (Last accessed: 18.09.2017).  

464. ISO 26000 – Guidance on social responsibility. Terms and definitions. – 

ESU. European Students‟ Union. URL: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:42546:en. 

(Last accessed: 19.08.2017) 

465. ISO 26000: 2010 Social responsibility. International Organization for 

Standardization. Geneva, 2010. URL: http://www.iso.org/iso/home/standards/ 

iso26000.htm. (Last accessed: 19.08.2017).  

466. ISO 26000:2010 (en). Guidance on social responsibility: Terms and 

definitions: social responsibility. URL: https://www.iso.org/obp/ui/ 

#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:en:sec:2. (Last accessed: 20.08.2017). 

467. ISO/IEC/IEEE 42010:2011(en). Systems and software engineering – 

Architecture description. Terms and definitions. – ESU. European Students‟ Union. 

URL: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec-ieee:42010:ed-1:v1:en. (Last 

accessed: 22.08.2017). 

468. ISO/TS 22318:2015(en). Societal security – Business continuity 

management systems – Guidelines for supply chain continuity. International 

Organization for Standardization URL: https://www.iso.org/standard/50038.html. (Last 

accessed: 19.09.2017). 

469. Johnson L., Adams Becker S., Cummins M., Estrada V., Freeman A. and 

Hall C. NMC Horizon Report: 2016 Higher Education Edition / Austin, Texas: The 

New Media Consortium, 2016. URL: http://cdn.nmc.org/media/2016-nmc-horizon-

report-he-EN.pdf. (Last accessed: 15.02.2017). 

http://ireg-observatory.org/en/about-us
IREG%20Ranking%20Audit%20Manual.%20IREG%20Observatory%20on%20Academic%20Ranking%20and%20Excellence%20(IREG%20stands%20for%20International%20Ranking%20Expert%20Group).%202011,%20November.%2024 p.%20ESU.%20European%20Students'%20Union.%20URL:%20http:/www.ireg-observatory.org/pdf/ranking_audith_audit.pdf.%20(Last%20accessed:%2018.09.2017).
IREG%20Ranking%20Audit%20Manual.%20IREG%20Observatory%20on%20Academic%20Ranking%20and%20Excellence%20(IREG%20stands%20for%20International%20Ranking%20Expert%20Group).%202011,%20November.%2024 p.%20ESU.%20European%20Students'%20Union.%20URL:%20http:/www.ireg-observatory.org/pdf/ranking_audith_audit.pdf.%20(Last%20accessed:%2018.09.2017).
IREG%20Ranking%20Audit%20Manual.%20IREG%20Observatory%20on%20Academic%20Ranking%20and%20Excellence%20(IREG%20stands%20for%20International%20Ranking%20Expert%20Group).%202011,%20November.%2024 p.%20ESU.%20European%20Students'%20Union.%20URL:%20http:/www.ireg-observatory.org/pdf/ranking_audith_audit.pdf.%20(Last%20accessed:%2018.09.2017).
IREG%20Ranking%20Audit%20Manual.%20IREG%20Observatory%20on%20Academic%20Ranking%20and%20Excellence%20(IREG%20stands%20for%20International%20Ranking%20Expert%20Group).%202011,%20November.%2024 p.%20ESU.%20European%20Students'%20Union.%20URL:%20http:/www.ireg-observatory.org/pdf/ranking_audith_audit.pdf.%20(Last%20accessed:%2018.09.2017).
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:42546:en
ISO%2026000: 2010%20Social%20responsibility.%20International%20Organization%20for%20Standardization.%20Geneva,%202010.%20URL:%20http:/www.iso.org/iso/home/standards/%20iso26000.htm
ISO%2026000: 2010%20Social%20responsibility.%20International%20Organization%20for%20Standardization.%20Geneva,%202010.%20URL:%20http:/www.iso.org/iso/home/standards/%20iso26000.htm
ISO%2026000: 2010%20Social%20responsibility.%20International%20Organization%20for%20Standardization.%20Geneva,%202010.%20URL:%20http:/www.iso.org/iso/home/standards/%20iso26000.htm
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:en:sec:2
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:en:sec:2
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec-ieee:42010:ed-1:v1:en
http://cdn.nmc.org/media/2016-nmc-horizon-report-he-EN.pdf
http://cdn.nmc.org/media/2016-nmc-horizon-report-he-EN.pdf


514 

 

 

470. Kerr C. The uses of the university. New York: Harper Torchbooks, 1963. 

URL: http://raley.english.ucsb.edu/wp-content/uploads/Reading/Kerr.pdf. (Last 

accessed: 19.02.2018). 

471. Killick D. Developing the Global Student: Higher education in an era of 

globalization. Internationalization in Higher Education Series. 1st Edition. New York: 

Routledge, 2014. 124 p. 

472. Klaus Schwab. The Fourth Industrial Revolution. Kindle Edition, 2016. 

The introduction of the book. URL: http://www3.weforum.org/docs/Media/ 

KSC_4IR.pdf. (Last accessed: 12.03.2017). 

473. Knight J. Internationalization: Three Generations of Crossborder Higher 

Education. Occasional Publication 38. New Delhi: India International Centre, 2012. 32 p. 

474. Knight J. Three Generations of Crossborder Higher Education: new 

developments, issues and challenges. Internationalisation of Higher Education and 

Global Mobility / Ed. by Bernhard Streitwieser. Unated Kindrom: Symposium Books, 

2014. Р. 45–58. 

475. Knight J. Three Generations of Crossborder Higher Education: new 

developments, issues and challenges, in Internationalisation of Higher Education and 

Global Mobility / In B. Streitwieser (Ed.). Oxford: Symposium Books, 2014. Р. 45–58. 

476. Kvit S. The Battlefront of Civilizations: Education in Ukraine. Kyiv: Kyiv-

Mogyla Academy, 2015. 207 p. 

477. Lederman D., Seltzer R.The Rose-Colored Glasses Come Off: A Survey of 

Business Officers / Inside Higher Ed Survey of College and University Business 

Officers, 2017. URL: https://www.insidehighered.com/news/survey/survey-finds-

business-officers-increasingly-considering-more-painful-options. (Last accessed: 

19.11.2017). 

478. Lim M. A. The building of weak expertise: the work of global university 

rankers. Higher Education. 2017. URL: https://link.springer.com/article/10.1007/ 

s10734-017-0147-8#citeas. DOI 10.1007/s10734-017-0147-8.  

479. Living and Learning – Exchange Studies Abroad. Centre for International 

Mobility (CIMO). Swedish Council for Higher Education and Norwegian Centre for 

http://raley.english.ucsb.edu/wp-content/uploads/Reading/Kerr.pdf
http://www.sponpress.com/books/details/9780415728058/
http://www.sponpress.com/books/details/9780415728058/
http://www.sponpress.com/books/details/9780415728058/
http://www3.weforum.org/docs/Media/%20KSC_4IR.pdf
http://www3.weforum.org/docs/Media/%20KSC_4IR.pdf
https://www.insidehighered.com/news/survey/survey-finds-business-officers-increasingly-considering-more-painful-options
https://www.insidehighered.com/news/survey/survey-finds-business-officers-increasingly-considering-more-painful-options
https://link.springer.com/article/10.1007/


515 

 

 

International Cooperation in Education (SIU). 2013. URL: 

http://www.cimo.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/cimo/embeds/cimowwwstruct

ure/28083_Living_and_learning.pdf. (Last accessed: 19.09.2016). 

480. Lombardi John V., Craig  Diane D., Capaldi Elizabeth D., Gater Denise S. 

University Organization, Governance and Competitiveness.  The Top American 

Research Universities. An Annual Report from The Lombardi Program on Measuring 

University Performance. 2002. URL: http://mup.asu.edu/UniversityOrganization.pdf. 

(Last accessed: 14.01.2017). 

481. Lutchyn N., Hrynkevych O. Life quality and a factor of education in the 

focus of regional  population survey in Ukraine. Rehionalʹna ekonomika [Regional 

economy]. 2018. № 1. P. 121–129. 

482. Lypov V. Systems of higher education: a comparative institutional analysis. 

Economica rozvytku. 2015. No. 4 (76). Р. 21–32. 

483. Mainardes E., Ferreira J., Domingues M. Competitive advantages in 

institutions of higher education: a proposal of research model. Journal of Academy of 

Business and Economics. Vol. 9. Source Issue. URL: http://www.freepatentsonline.com 

/article/Journal-Academy-Business-Economics/260874398.html. (Last accessed: 

19.04.2018). 

484. Matkovskyy S. O., Hrynkevych O. S. Jakosc ksztalcenia w szkolach 

wyzszych w Ukrainie oraz metody stosowane do jej oceny. Jakosc zycia i spoinosc 

przestrzenna: monographia pod redakcja Wlodzimierza Okrasy. Warszawa: 

Wydawnictwo naukove Uniwersytetu  Kardynala Stefana Wyszynskiego, 2017. S. 257–

272.  

485. McCowan T. Universities and the post-2015 development agenda: an 

analytical framework. High Educ (2016) 72:505–523. URL: http://link.springer.com/ 

article/10.1007/s10734-016-0035-7.  Doi:10.1007/s10734-016-0035-7. 

486. McCowan T. Higher education, unbundling, and  the end  of  the  university as we know 

it. Oxford Review of Education. 2017. Vol. 43. P. 733-748. 

http://www.cimo.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/cimo/embeds/cimowwwstructure/28083_Living_and_learning.pdf
http://www.cimo.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/cimo/embeds/cimowwwstructure/28083_Living_and_learning.pdf
http://mup.asu.edu/UniversityOrganization.pdf
Mainardes%20E.,%20Ferreira%20J.,%20Domingues%20M.%20Competitive%20advantages%20in%20institutions%20of%20higher%20education:%20a%20proposal%20of%20research%20model.%20Journal%20of%20Academy%20of%20Business%20and%20Economics.%20Vol. 9.%20Source%20Issue.%20URL:%20http:/www.freepatentsonline.com%20/article/Journal-Academy-Business-Economics/260874398.html.
Mainardes%20E.,%20Ferreira%20J.,%20Domingues%20M.%20Competitive%20advantages%20in%20institutions%20of%20higher%20education:%20a%20proposal%20of%20research%20model.%20Journal%20of%20Academy%20of%20Business%20and%20Economics.%20Vol. 9.%20Source%20Issue.%20URL:%20http:/www.freepatentsonline.com%20/article/Journal-Academy-Business-Economics/260874398.html.
Mainardes%20E.,%20Ferreira%20J.,%20Domingues%20M.%20Competitive%20advantages%20in%20institutions%20of%20higher%20education:%20a%20proposal%20of%20research%20model.%20Journal%20of%20Academy%20of%20Business%20and%20Economics.%20Vol. 9.%20Source%20Issue.%20URL:%20http:/www.freepatentsonline.com%20/article/Journal-Academy-Business-Economics/260874398.html.
Mainardes%20E.,%20Ferreira%20J.,%20Domingues%20M.%20Competitive%20advantages%20in%20institutions%20of%20higher%20education:%20a%20proposal%20of%20research%20model.%20Journal%20of%20Academy%20of%20Business%20and%20Economics.%20Vol. 9.%20Source%20Issue.%20URL:%20http:/www.freepatentsonline.com%20/article/Journal-Academy-Business-Economics/260874398.html.
McCowan%20T.%20Universities%20and%20the%20post-2015%20development%20agenda:%20an%20analytical%20framework.%20High%20Educ%20(2016)%2072:505–523.%20URL:%20http:/link.springer.com/%20article/10.1007/s10734-016-0035-7.
McCowan%20T.%20Universities%20and%20the%20post-2015%20development%20agenda:%20an%20analytical%20framework.%20High%20Educ%20(2016)%2072:505–523.%20URL:%20http:/link.springer.com/%20article/10.1007/s10734-016-0035-7.
McCowan%20T.%20Universities%20and%20the%20post-2015%20development%20agenda:%20an%20analytical%20framework.%20High%20Educ%20(2016)%2072:505–523.%20URL:%20http:/link.springer.com/%20article/10.1007/s10734-016-0035-7.


516 

 

 

487. Methodology – Ranking of Academic HEIs 2017 / Perspektywy University 

Ranking. URL: http://ranking.perspektywy.org/2017/ranking-uczelni-akademickich/ 

metodologia-rankingu-uczelni-akademickich-2017. (Last accessed: 21.01.2018). 

488. Methodology: Top 100 Innovative Universities 2017. Reuters. URL: 

https://www.reuters.com/innovative-universities-2017/methodology. (Last accessed: 

19.03.2018). 

489. Mobility for Better Learning: Mobility strategy 2020 for the European 

Higher Education Area (EHEA). EHEA.  Buharest: Ministerial Conference, 2012. URL: 

http://media.ehea.info/file/2012_Bucharest/39/2/2012_EHEA_Mobility_Strategy_6063

92.pdf. (Last accessed: 17.12.2016). 

490. Morse R. Weighing the Efficiency of Highly Ranked Universities. 

U.S.NEWS: Higher Education, 2013. URL: https://www.usnews.com/education/blogs/ 

college-rankings-blog/2013/12/19/weighing-the-efficiency-of-highly-ranked-

universities. (Last accessed: 20.03.2018). 

491. Morze N., Kocharian A., Smyrnova-Trybulska E. Quality of higher 

education and structure of ICT competence of teachers in ukrainian high schools. 

International Journal of Information and Communication Technologies in Education. 

2015. № 4. Р. 61–77. DOI: 10.1515/ijicte-2015-0015.  

492. National Center for Education Statistics. College Navigator. URL: 

https://nces.ed.gov/collegenavigator. (Last accessed: 13.09.2017). 

493. National Center for Education Statistics. Publications & Products: 2016-17 

Integrated Postsecondary Education Data System (IPEDS). URL: 

https://nces.ed.gov/pubsearch/getpubcats.asp?sid=010. (Last accessed: 19.04.2018). 

494. National Register of higher education providers. The Tertiary Education 

Quality and Standards Agency (TEQSA). URL: http://www.teqsa.gov.au/national-

register. (Last accessed: 14.09.2017). 

495. OECD. Education. URL: http://www.oecd.org/education. (Last accessed: 

23.11.2016). 

Methodology%20–%20Ranking%20of%20Academic%20HEIs%202017%20/%20Perspektywy%20University%20Ranking.%20URL:%20http:/ranking.perspektywy.org/2017/ranking-uczelni-akademickich/%20metodologia-rankingu-uczelni-akademickich-2017.
Methodology%20–%20Ranking%20of%20Academic%20HEIs%202017%20/%20Perspektywy%20University%20Ranking.%20URL:%20http:/ranking.perspektywy.org/2017/ranking-uczelni-akademickich/%20metodologia-rankingu-uczelni-akademickich-2017.
Methodology%20–%20Ranking%20of%20Academic%20HEIs%202017%20/%20Perspektywy%20University%20Ranking.%20URL:%20http:/ranking.perspektywy.org/2017/ranking-uczelni-akademickich/%20metodologia-rankingu-uczelni-akademickich-2017.
file:///E:/LNU/ПК/Downloads/Methodology%20:%20Top%20100%20Innovative%20Universities%202017%20%5bElectronic%20resource%5d%20/%20Reuters.%20–%20Access%20mode%20:%20https:/www.reuters.com/innovative-universities-2017/methodology
file:///E:/LNU/ПК/Downloads/Methodology%20:%20Top%20100%20Innovative%20Universities%202017%20%5bElectronic%20resource%5d%20/%20Reuters.%20–%20Access%20mode%20:%20https:/www.reuters.com/innovative-universities-2017/methodology
http://media.ehea.info/file/2012_Bucharest/39/2/2012_EHEA_Mobility_Strategy_606392.pdf
http://media.ehea.info/file/2012_Bucharest/39/2/2012_EHEA_Mobility_Strategy_606392.pdf
https://www.usnews.com/education/blogs/%20college-rankings-blog/2013/12/19/weighing-the-efficiency-of-highly-ranked-universities
https://www.usnews.com/education/blogs/%20college-rankings-blog/2013/12/19/weighing-the-efficiency-of-highly-ranked-universities
https://www.usnews.com/education/blogs/%20college-rankings-blog/2013/12/19/weighing-the-efficiency-of-highly-ranked-universities
https://nces.ed.gov/collegenavigator
https://nces.ed.gov/collegenavigator
https://nces.ed.gov/pubsearch/getpubcats.asp?sid=010
http://www.teqsa.gov.au/national-register
http://www.teqsa.gov.au/national-register
http://www.oecd.org/education/


517 

 

 

496. Oleksiyenko A. Socio-economic forces and the rise of the world-class 

research university in the post-Soviet higher education space: the case of Ukraine.  

European Journal of Higher Education. 2014. Vol. 4. Iss. 3. Р. 1–17. 

497. Paris Communiqué. EHEA Ministerial conference: Paris, May 25th 2018. 

URL: http://www.ehea2018.paris/Data/ElFinder/s2/Communique/EHEAParis2018-

Communique-final.pdf. (Last accessed: 01.06.2018). 

498.   Patterns and trends in UK higher education 2016. Universities UK. ESU. 

European Students‟ Union. URL: http://www.universitiesuk.ac.uk/facts-and-stats/data-

and-analysis/Pages/patterns-and-trends-uk-higher-education-2016.aspx. (Last accessed: 

17.02.2017). 

499. Peer Review of the Ukrainian Research and Innovation System Horizon 

2020. Policy Support Facility. Written by the independent panel of experts and national 

peers. Brussels: European Commission. Directorate-General for Research and 

Innovation, 2016. – ESU. European Students‟ Union. URL:  https://rio.jrc.ec.europa.eu/ 

en/policy-support-facility/peer-review-ukrainian-research-and-innovation-system. (Last 

accessed: 19.06.2017). 

500. Perspektywy Education Foundation / Perspektywy. URL: 

http://www.perspektywy.org. (Last accessed: 13.12.2016). 

501. Perspektywy Education Foundation. – ESU. European Students‟ Union. 

URL: http://www.perspektywy.org/index.php?option=com_content&task=view&id= 

37&Itemid=33. (Last accessed: 14.12.2016). 

502. Pholip J Hatch. Technology Market Assessment: Ukraine 2016. / Akholi 

Research. Version 1.1.1. 2016. 40 p.  

503. Pitsker K. How We Rank the Best College Values / Kiplinger. URL: 

https://www.kiplinger.com/article/college/T014-C000-S002-how-we-rank-the-best-

college-values-2018.html. (Last accessed: 12.01.2017). 

504. Policy Forum: Internal Quality Assurance in Higher Education. IIEP and 

Xiamen University (Xiamen, China, 9-11 June 2016). URL: 

http://www.iiep.unesco.org/en/2016-policy-forum-internal-quality-insurance-higher-

education-3560. (Last accessed: 12.02.2017). 

http://www.ehea2018.paris/Data/ElFinder/s2/Communique/EHEAParis2018-Communique-final.pdf
http://www.ehea2018.paris/Data/ElFinder/s2/Communique/EHEAParis2018-Communique-final.pdf
http://www.universitiesuk.ac.uk/facts-and-stats/data-and-analysis/Pages/patterns-and-trends-uk-higher-education-2016.aspx
http://www.universitiesuk.ac.uk/facts-and-stats/data-and-analysis/Pages/patterns-and-trends-uk-higher-education-2016.aspx
https://rio.jrc.ec.europa.eu/%20en/policy-support-facility/peer-review-ukrainian-research-and-innovation-system
https://rio.jrc.ec.europa.eu/%20en/policy-support-facility/peer-review-ukrainian-research-and-innovation-system
http://www.perspektywy.org/
http://www.perspektywy.org/index.php?option=com_content&task=view&id=%2037&Itemid=33
http://www.perspektywy.org/index.php?option=com_content&task=view&id=%2037&Itemid=33
https://www.kiplinger.com/article/college/T014-C000-S002-how-we-rank-the-best-college-values-2018.html
https://www.kiplinger.com/article/college/T014-C000-S002-how-we-rank-the-best-college-values-2018.html
file:///E:/../../../LNU/ПК/Downloads/Policy%20Forum%20:%20Internal%20Quality%20Assurance%20in%20Higher%20Education%20%5bElectronic%20resource%5d%20/%20IIEP%20and%20Xiamen%20University%20(Xiamen,%20China,%209-11%20June%202016).%20–%20Access%20mode%20:%20http:/www.iiep.unesco.org/en/2016-policy-forum-internal-quality-insurance-higher-education-3560
file:///E:/../../../LNU/ПК/Downloads/Policy%20Forum%20:%20Internal%20Quality%20Assurance%20in%20Higher%20Education%20%5bElectronic%20resource%5d%20/%20IIEP%20and%20Xiamen%20University%20(Xiamen,%20China,%209-11%20June%202016).%20–%20Access%20mode%20:%20http:/www.iiep.unesco.org/en/2016-policy-forum-internal-quality-insurance-higher-education-3560
file:///E:/../../../LNU/ПК/Downloads/Policy%20Forum%20:%20Internal%20Quality%20Assurance%20in%20Higher%20Education%20%5bElectronic%20resource%5d%20/%20IIEP%20and%20Xiamen%20University%20(Xiamen,%20China,%209-11%20June%202016).%20–%20Access%20mode%20:%20http:/www.iiep.unesco.org/en/2016-policy-forum-internal-quality-insurance-higher-education-3560
file:///E:/../../../LNU/ПК/Downloads/Policy%20Forum%20:%20Internal%20Quality%20Assurance%20in%20Higher%20Education%20%5bElectronic%20resource%5d%20/%20IIEP%20and%20Xiamen%20University%20(Xiamen,%20China,%209-11%20June%202016).%20–%20Access%20mode%20:%20http:/www.iiep.unesco.org/en/2016-policy-forum-internal-quality-insurance-higher-education-3560


518 

 

 

505. Population age structure by major age groups, 2005 and 2015. Eurostat. 

Statistics Explained. URL: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/ 

File:Population_age_structure_by_major_age_groups,_2005_and_2015_(%25_of_the_t

otal_population)_YB16.png. (Last accessed: 21.01.2017). 

506. Population structure by major age groups, EU-28, 2015–80 / Eurostat. 

Statistics Explained. URL: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/ 

index.php/File:Population_structure_by_major_age_groups,_EU-

28,_2015%E2%80%9380_(%C2%B9)_(%25_of_total_population)_YB16.png. (Last 

accessed: 22.01.2017). 

507. Porter M., Kramer M. Strategy & society: the link between competitive 

advantage and corporate social responsibility. Harvard Business Review. 2009. Vol. 84 

(12). Р. 78–94.  

508. Prawo o szkolnictwie wyższym 1 z dnia 27 lipca 2005 r. (D z.U. Nr 164, 

poz. 1365) tj. z dnia 26 marca 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 572). 

509. Program umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego. – ESU. URL: 

http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2015_06/ed5a831ec649a91c619602597f1ae553.p

df. (Last accessed: 19.09.2016). 

510. Project Atlas. Institute of International Education. – ESU. European 

Students‟ Union. URL: http://www.iie.org/Research-and-Publications/Project-

Atlas#.WGFJD9KLRdg. (Last accessed: 18.10.2017). 

511. QS Higher Education System Strength Rankings 2016 – a ranking of 

national higher education systems. – ESU. European Students’ Union. URL: 

http://www.topuniversities.com/system-strength-rankings/2016#sorting=rank+custom 

=rank+order=desc+search=.(Last accessed: 11.02.2017). 

512. QS Higher Education System Strength Rankings 2016: Metodology. QS 

Quacquarelli Symonds. URL: https://www.topuniversities.com/system-strength-

rankings/methodology. (Last accessed: 12.02.2017). 

513. QS World University Rankings. Who rules? URL: 

https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2018. 

(Last accessed: 12.05.2018). 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/%20File:Population_age_structure_by_major_age_groups,_2005_and_2015_(%25_of_the_total_population)_YB16.png
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/%20File:Population_age_structure_by_major_age_groups,_2005_and_2015_(%25_of_the_total_population)_YB16.png
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/%20File:Population_age_structure_by_major_age_groups,_2005_and_2015_(%25_of_the_total_population)_YB16.png
Population%20structure%20by%20major%20age%20groups,%20EU-28,%202015–80%20/%20Eurostat.%20Statistics%20Explained.%20URL:%20http:/ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/%20index.php/File:Population_structure_by_major_age_groups,_EU-28,_2015%E2%80%9380_(%C2%B9)_(%25_of_total_population)_YB16.png.
Population%20structure%20by%20major%20age%20groups,%20EU-28,%202015–80%20/%20Eurostat.%20Statistics%20Explained.%20URL:%20http:/ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/%20index.php/File:Population_structure_by_major_age_groups,_EU-28,_2015%E2%80%9380_(%C2%B9)_(%25_of_total_population)_YB16.png.
Population%20structure%20by%20major%20age%20groups,%20EU-28,%202015–80%20/%20Eurostat.%20Statistics%20Explained.%20URL:%20http:/ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/%20index.php/File:Population_structure_by_major_age_groups,_EU-28,_2015%E2%80%9380_(%C2%B9)_(%25_of_total_population)_YB16.png.
Population%20structure%20by%20major%20age%20groups,%20EU-28,%202015–80%20/%20Eurostat.%20Statistics%20Explained.%20URL:%20http:/ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/%20index.php/File:Population_structure_by_major_age_groups,_EU-28,_2015%E2%80%9380_(%C2%B9)_(%25_of_total_population)_YB16.png.
http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2015_06/ed5a831ec649a91c619602597f1ae553.pdf
http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2015_06/ed5a831ec649a91c619602597f1ae553.pdf
http://www.iie.org/Research-and-Publications/Project-Atlas#.WGFJD9KLRdg
http://www.iie.org/Research-and-Publications/Project-Atlas#.WGFJD9KLRdg
http://www.topuniversities.com/system-strength-rankings/2016#sorting=rank+custom =rank+order=desc+search
http://www.topuniversities.com/system-strength-rankings/2016#sorting=rank+custom =rank+order=desc+search
https://www.topuniversities.com/system-strength-rankings/methodology
https://www.topuniversities.com/system-strength-rankings/methodology
https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2018


519 

 

 

514. QS World University Rankings: Methodology Changes. Top Universities. 

URL: http://www.qs.com/qs-world-university-rankings-methodology-changes. (Last 

accessed: 19.05.2018). 

515. QS World University Rankings: Methodology. Top Universities. URL: 

URL: https://www.topuniversities.com/qs-world-university-rankings/methodology. 

(Last accessed: 13.11.2017). 

516. Quality / International Organization for Standardization (ISO). 

ISO/TS 19129:2009(en). URL: https://www.iso.org/obp/ui/#search. (Last accessed: 

19.08.2017). 

517. Quality Culture in European Universities: A bottom-up approach. European 

University Association. 2006. URL: http://www.eua.be/eua/jsp/en/ 

upload/Quality_Culture_2002_2003.1150459570109.pdf. (Last accessed: 19.09.2017). 

518. Quality enhancement at programme level: The Tuning approach. TUNING. 

Educational Structures in Europe. URL: http://www.unideusto.org/tuningeu/quality-

enhancement.html. (Last accessed: 21.09.2017). 

519. Quality management principles. International Organization for 

Standardization (ISO). URL: http://www.iso.org/iso/pub100080.pdf. (Last accessed: 

18.08.2017). 

520. RAEX. International group «RAEX». URL: https://www.raexpert.com. 

(Last accessed: 19.03.2018). 

521. Ranking Web of Universities 2017. URL: http://www.webometrics.info/ 

en/Europe/Ukraine%20/.(Last accessed: 19.02.2018). 

522. Ranking Web of Universities Methodology. Webometrics. URL: 

http://www.webometrics.info/en/Methodology]; [2018 Ranking Web of Universities. 

January New Edition. Webometrics. URL: http://www.webometrics.info/en/node/200. 

(Last accessed: 19.02.2018). 

523. Reference Points for the designs and delivery of Degree Programmes in 

Business. TUNING. Educational Structures in Europe. URL: 

http://www.unideusto.org/tuningeu/images/stories/Publications/Business_final_version.

pdf. (Last accessed: 19.09.2017). 

http://www.qs.com/qs-world-university-rankings-methodology-changes
https://www.topuniversities.com/qs-world-university-rankings/methodology
Quality%20/%20International%20Organization%20for%20Standardization%20(ISO).%20ISO/TS 19129:2009(en).%20URL:%20https:/www.iso.org/obp/ui/#search.
Quality%20/%20International%20Organization%20for%20Standardization%20(ISO).%20ISO/TS 19129:2009(en).%20URL:%20https:/www.iso.org/obp/ui/#search.
Quality%20Culture%20in%20European%20Universities:%20A%20bottom-up%20approach.%20European%20University%20Association.%202006.%20URL:%20http:/www.eua.be/eua/jsp/en/%20upload/Quality_Culture_2002_2003.1150459570109.pdf.
Quality%20Culture%20in%20European%20Universities:%20A%20bottom-up%20approach.%20European%20University%20Association.%202006.%20URL:%20http:/www.eua.be/eua/jsp/en/%20upload/Quality_Culture_2002_2003.1150459570109.pdf.
Quality%20Culture%20in%20European%20Universities:%20A%20bottom-up%20approach.%20European%20University%20Association.%202006.%20URL:%20http:/www.eua.be/eua/jsp/en/%20upload/Quality_Culture_2002_2003.1150459570109.pdf.
http://www.unideusto.org/tuningeu/quality-enhancement.html
http://www.unideusto.org/tuningeu/quality-enhancement.html
file:///E:/LNU/ПК/Downloads/Quality%20management%20principles%20%5bElectronic%20resource%5d%20/%20International%20Organization%20for%20Standardization%20(ISO).%20–%20Access%20mode%20:%20http:/www.iso.org/iso/pub100080.pdf
file:///E:/LNU/ПК/Downloads/Quality%20management%20principles%20%5bElectronic%20resource%5d%20/%20International%20Organization%20for%20Standardization%20(ISO).%20–%20Access%20mode%20:%20http:/www.iso.org/iso/pub100080.pdf
https://www.raexpert.com/
Ranking%20Web%20of%20Universities%202017.%20URL:%20http:/www.webometrics.info/%20en/Europe/Ukraine%20/
Ranking%20Web%20of%20Universities%202017.%20URL:%20http:/www.webometrics.info/%20en/Europe/Ukraine%20/
file:///E:/../../../LNU/ПК/Downloads/Ranking%20Web%20of%20Universities%20Methodology%20%5bElectronic%20resource%5d%20/%20Webometrics.%20–%20Access%20mode%20:%20http:/www.webometrics.info/en/Methodology%5d;%20%5b2018%20Ranking%20Web%20of%20Universities.%20January%20New%20Edition%20%5bElectronic%20resource%5d%20/%20Webometrics.%20–%20Access%20mode%20:%20http:/www.webometrics.info/en/node/200.
file:///E:/../../../LNU/ПК/Downloads/Ranking%20Web%20of%20Universities%20Methodology%20%5bElectronic%20resource%5d%20/%20Webometrics.%20–%20Access%20mode%20:%20http:/www.webometrics.info/en/Methodology%5d;%20%5b2018%20Ranking%20Web%20of%20Universities.%20January%20New%20Edition%20%5bElectronic%20resource%5d%20/%20Webometrics.%20–%20Access%20mode%20:%20http:/www.webometrics.info/en/node/200.
file:///E:/../../../LNU/ПК/Downloads/Ranking%20Web%20of%20Universities%20Methodology%20%5bElectronic%20resource%5d%20/%20Webometrics.%20–%20Access%20mode%20:%20http:/www.webometrics.info/en/Methodology%5d;%20%5b2018%20Ranking%20Web%20of%20Universities.%20January%20New%20Edition%20%5bElectronic%20resource%5d%20/%20Webometrics.%20–%20Access%20mode%20:%20http:/www.webometrics.info/en/node/200.
file:///E:/../../../LNU/ПК/Downloads/Reference%20Points%20for%20the%20designs%20and%20delivery%20of%20Degree%20Programmes%20in%20Business%20%5bElectronic%20resource%5d%20/%20TUNING.%20Educational%20Structures%20in%20Europe.%20–%20Access%20mode%20:%20http:/www.unideusto.org/tuningeu/images/stories/Publications/Business_final_version.pdf
file:///E:/../../../LNU/ПК/Downloads/Reference%20Points%20for%20the%20designs%20and%20delivery%20of%20Degree%20Programmes%20in%20Business%20%5bElectronic%20resource%5d%20/%20TUNING.%20Educational%20Structures%20in%20Europe.%20–%20Access%20mode%20:%20http:/www.unideusto.org/tuningeu/images/stories/Publications/Business_final_version.pdf
file:///E:/../../../LNU/ПК/Downloads/Reference%20Points%20for%20the%20designs%20and%20delivery%20of%20Degree%20Programmes%20in%20Business%20%5bElectronic%20resource%5d%20/%20TUNING.%20Educational%20Structures%20in%20Europe.%20–%20Access%20mode%20:%20http:/www.unideusto.org/tuningeu/images/stories/Publications/Business_final_version.pdf
file:///E:/../../../LNU/ПК/Downloads/Reference%20Points%20for%20the%20designs%20and%20delivery%20of%20Degree%20Programmes%20in%20Business%20%5bElectronic%20resource%5d%20/%20TUNING.%20Educational%20Structures%20in%20Europe.%20–%20Access%20mode%20:%20http:/www.unideusto.org/tuningeu/images/stories/Publications/Business_final_version.pdf


520 

 

 

524. Rethinking Education: Investing in skills for better socio-economic 

outcomes: European Commission. Communication from the Commission to the 

European Parliament. Strasbourg, 2012. 17 p. URL: http://ec.europa.eu/transparency/ 

regdoc/rep/1/2012/EN/1-2012-669-EN-F1-1.Pdf. (Last accessed: 14.11.2016). 

525. Rethinking Education: What is it? URL: http://ec.europa.eu/education/ 

policy/multilingualism/rethinking-education_en. (Last accessed: 14.11.2016). 

526. Sadova U., Hrynkevych O. Business education in Ukraine in the context of 

world and national social transformations. International Journal of Business Education 

(USA). 2016. № 156. C. 68–81. 

527. Salary Survey: final starting salaries for class of 2016 new college 

graduates data reported by colleges and universities. NACE. 2017. – ESU. European 

Students‟ Union. URL: https://www.mcgill.ca/caps/files/caps/db_salary_summary.pdf. 

(Last accessed: 19.03.2018). 

528. Samuelson Paul A. Maximum Principle in Analytical Economics. The 

American Economic Review. June 1972. Vol. 62. No. 3. Р. 249–262. 

529. Schifrin M. College Financial Grades: How Fit Is Your School? Forbes. 

2017. URL: https://www.forbes.com/sites/schifrin/2017/08/02/2017-college-financial-

grades-how-fit-is-your-school/#390dfce27d68. (Last accessed: 23.04.2018). 

530. Schindler L., Puls-Elvidge S., Welzant H., Crawford L. Definitions of 

Quality in Higher Education: A Synthesis of the Literature. Higher Learning Research 

Communications. 2015. 5 (3). Р. 3–13. ESU. European Students‟ Union. URL: 

http://dx.doi.org/10.18870/hlrc.v5i3.244. (Last accessed: 12.09.2017). 

531. Schomburg H. Handbook for Graduate Tracer Studies. – Kassel: University 

of Kassel, Centre for Research on Higher Education and Work, 2003. URL: 

http://www.unikassel.de/wz1/proj/edwork/mat/handbook_v2.pdf. (Last accessed: 

24.10.2017). 

532. Schomburg H. Key Methodological Issues of Tracer Studies – Challenges 

for a Guide on Tracer Studies. Presentation at the Validation Seminar on 

Methodological Guides for Skills Anticipation and Matching – Cedefop-ILO-ETF expert 

seminar. Prague, 2014, 6–7 March . URL: http://www.nvf.cz/assets/docs/ 

http://ec.europa.eu/transparency/%20regdoc/rep/1/2012/EN/1-2012-669-EN-F1-1.Pdf
http://ec.europa.eu/transparency/%20regdoc/rep/1/2012/EN/1-2012-669-EN-F1-1.Pdf
Rethinking%20Education:%20What%20is%20it?%20URL:%20http://ec.europa.eu/education/%20policy/multilingualism/rethinking-education_en.
Rethinking%20Education:%20What%20is%20it?%20URL:%20http://ec.europa.eu/education/%20policy/multilingualism/rethinking-education_en.
https://www.mcgill.ca/caps/files/caps/db_salary_summary.pdf
https://www.forbes.com/sites/schifrin/2017/08/02/2017-college-financial-grades-how-fit-is-your-school/#390dfce27d68
https://www.forbes.com/sites/schifrin/2017/08/02/2017-college-financial-grades-how-fit-is-your-school/#390dfce27d68
http://dx.doi.org/10.18870/hlrc.v5i3.244
http://www.unikassel.de/wz1/proj/edwork/mat/handbook_v2.pdf
http://www.nvf.cz/assets/docs/%20ee55c2515f5533d2bb629ce8fa2f5d94/623-0/shomburg-tracer.pdf


521 

 

 

ee55c2515f5533d2bb629ce8fa2f5d94/623-0/shomburg-tracer.pdf. (Last accessed: 

19.09.2017). 

533. SCImago Institutions Rankings Methodology. SIR. URL: 

http://www.scimagoir.com/methodology.php. (Last accessed: 19.02.2018). 

534.  Siwinska B. Best practice in internationalisation: case study of a Polish 

higher education institutions. URL: /http://www.tka.hu/docs/palyazatok/bianka_ 

siwinska_ppt1610181412.pdf. (Last accessed: 14.02.2017). 

535. Siwinska В. Best practice in internationalisation: case study of a Polish 

higher education institutions. URL: /http://www.tka.hu/docs/palyazatok/ 

bianka_siwinska_ppt1610181412.pdf. (Last accessed: 14.02.2017). 

536. Skills Revolution. Digitization and why skills and talent matter / 

ManpowerGroup. URL: http://www.manpowergroup.com/wps/wcm/connect/5943478f-

69d4-4512-83d8-36bfa6308f1b/MG_Skills_Revolution_lores.pdf?MOD= 

AJPERES&amp;CACHEID=5943478f-69d4-4512-83d8-36bfa6308f1b. (Last accessed: 

10.12.2017). 

537. SRHE. Society for Research into Higher Education. URL: 

http://www.srhe.ac.uk/join_us/individual_membership_benefits.asp. (Last accessed: 

19.08.2017). 

538. Standards and Guidelines for Quality Assurance in the Europen Higher 

Education Area (ESG). K.: CS Ltd., 2015. 32 p. 

539. Study in Poland. ESU. European Students’ Union. URL: 

http://www.studyinpoland.pl/ua. (Last accessed: 12.02.2017). 

540. Supporting Displaced and Refugee Students in Higher Education: 

Principles and Best Practices. Institute of International Education. New York, 2016. 

ESU. European Students‟ Union. URL: http://www.iie.org/Research-and-

Publications/Publications-and-Reports/IIE-Bookstore/Supporting-Displaced-and-

Refugee-Students-in-Higher-Education#.WDdlxtKLRdg. (Last accessed: 11.02.2017). 

541. Supporting growth and jobs – an agenda for the modernization of Europe‟s 

higher education systems. Communication from the European Commission to the 

European Parliament, the Council. The European Economic and Social Committee and 

http://www.nvf.cz/assets/docs/%20ee55c2515f5533d2bb629ce8fa2f5d94/623-0/shomburg-tracer.pdf
file:///E:/LNU/ПК/Downloads/SCImago%20Institutions%20Rankings%20Methodology%20%5bElectronic%20resource%5d%20/%20SIR.%20–%20Access%20mode%20:%20http:/www.scimagoir.com/methodology.php
file:///E:/LNU/ПК/Downloads/SCImago%20Institutions%20Rankings%20Methodology%20%5bElectronic%20resource%5d%20/%20SIR.%20–%20Access%20mode%20:%20http:/www.scimagoir.com/methodology.php
http://www.manpowergroup.com/wps/wcm/connect/5943478f-69d4-4512-83d8-36bfa6308f1b/MG_Skills_Revolution_lores.pdf?MOD=%20AJPERES&amp;CACHEID=5943478f-69d4-4512-83d8-36bfa6308f1b
http://www.manpowergroup.com/wps/wcm/connect/5943478f-69d4-4512-83d8-36bfa6308f1b/MG_Skills_Revolution_lores.pdf?MOD=%20AJPERES&amp;CACHEID=5943478f-69d4-4512-83d8-36bfa6308f1b
http://www.manpowergroup.com/wps/wcm/connect/5943478f-69d4-4512-83d8-36bfa6308f1b/MG_Skills_Revolution_lores.pdf?MOD=%20AJPERES&amp;CACHEID=5943478f-69d4-4512-83d8-36bfa6308f1b
SRHE.%20Society%20for%20Research%20into%20Higher%20Education.%20URL:%20http:/www.srhe.ac.uk/join_us/individual_membership_benefits.asp.
SRHE.%20Society%20for%20Research%20into%20Higher%20Education.%20URL:%20http:/www.srhe.ac.uk/join_us/individual_membership_benefits.asp.
file:///E:/../../../LNU/ПК/Downloads/Supporting%20Displaced%20and%20Refugee%20Students%20in%20Higher%20Education:%20Principles%20and%20Best%20Practices%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d%20/%20Institute%20of%20International%20Education.%20–%20New%20York,%202016.%20–%20Retrieved%20from%20:%20http:/www.iie.org/Research-and-Publications/Publications-and-Reports/IIE-Bookstore/Supporting-Displaced-and-Refugee-Students-in-Higher-Education#.WDdlxtKLRdg.
file:///E:/../../../LNU/ПК/Downloads/Supporting%20Displaced%20and%20Refugee%20Students%20in%20Higher%20Education:%20Principles%20and%20Best%20Practices%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d%20/%20Institute%20of%20International%20Education.%20–%20New%20York,%202016.%20–%20Retrieved%20from%20:%20http:/www.iie.org/Research-and-Publications/Publications-and-Reports/IIE-Bookstore/Supporting-Displaced-and-Refugee-Students-in-Higher-Education#.WDdlxtKLRdg.
file:///E:/../../../LNU/ПК/Downloads/Supporting%20Displaced%20and%20Refugee%20Students%20in%20Higher%20Education:%20Principles%20and%20Best%20Practices%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d%20/%20Institute%20of%20International%20Education.%20–%20New%20York,%202016.%20–%20Retrieved%20from%20:%20http:/www.iie.org/Research-and-Publications/Publications-and-Reports/IIE-Bookstore/Supporting-Displaced-and-Refugee-Students-in-Higher-Education#.WDdlxtKLRdg.
file:///E:/../../../LNU/ПК/Downloads/Supporting%20Displaced%20and%20Refugee%20Students%20in%20Higher%20Education:%20Principles%20and%20Best%20Practices%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d%20/%20Institute%20of%20International%20Education.%20–%20New%20York,%202016.%20–%20Retrieved%20from%20:%20http:/www.iie.org/Research-and-Publications/Publications-and-Reports/IIE-Bookstore/Supporting-Displaced-and-Refugee-Students-in-Higher-Education#.WDdlxtKLRdg.
file:///E:/../../../LNU/ПК/Downloads/Supporting%20Displaced%20and%20Refugee%20Students%20in%20Higher%20Education:%20Principles%20and%20Best%20Practices%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d%20/%20Institute%20of%20International%20Education.%20–%20New%20York,%202016.%20–%20Retrieved%20from%20:%20http:/www.iie.org/Research-and-Publications/Publications-and-Reports/IIE-Bookstore/Supporting-Displaced-and-Refugee-Students-in-Higher-Education#.WDdlxtKLRdg.


522 

 

 

the Committee of the Regions. Brussels, XXX. – COM (2011) 567/2. {SEC (2011) 

1063}. 32 p. URL: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/ 

library/policy/modernisation_en.pdf. (Last accessed: 13.11.2016). 

542. System-Level and Strategic Indicators for Monitoring Higher Education in 

the Twenty-First Century. Studies on Higher Education. Edited by Akiyoshi Yonezawa 

and Frans Kaise. Bucharest: UNESCO, 2003. – ESU. European Students’ Union. URL: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001357/135700e.pdf. (Last accessed: 

25.09.2017). 

543. Szkoły wyższe i ich finanse w 2015 r. Główny Urząd Statystyczny: 

Publikacje. – ESU. European Students‟ Union. URL: http://stat.gov.pl/obszary-

tematyczne/edukacja/edukacja/szkoly-wyzsze-i-ich-finanse-w-2015-r-,2,12.html. (Last 

accessed: 19.08.2017). 

544. Terziyan V. TRUST: Towards Trust in Quality Assurance Systems. Brief 

Introduction of the Project Idea. Presentation during the: TRUST (516935-TEMPUS-1-

2011) Project Coordination Meeting, Kiev, Ukraine, October 20, 2011. URL: 

http://www.cs.jyu.fi/ai/Quality-2.ppt. (Last accessed: 19.12.2016). 

545. Testing student and university performance globally: OECD‟s AHELO. 

OECD. – ESU. European Students‟ Union. URL: http://www.oecd.org/education/skills-

beyond-school/testingstudentanduniversityperformancegloballyoecdsahelo.htm. (Last 

accessed: 14.11.2017). 

546. The Condition of Education 2017 / J. McFarland, B. Hussar, C. de Brey, 

etc. (NCES 2017-144); U.S. Department of Education. Washington, DC: National 

Center for Education Statistics, 2017. URL: https://nces.ed.gov/pubsearch/ 

pubsinfo.asp?pubid=2017144. (Last accessed: 19.02.2018). 

547. The European Higher Education Area (EHEA). URL: 

https://www.ehea.info/pid34892/all-events.html. (Last accessed: 19.08.2017). 

548. The future of education, according to experts at Davos. World Economic 

Forum Annual Meeting. 2018. URL: https://www.weforum.org/agenda/2018/01/top-

quotes-from-davos-on-the-future-of-education. (Last accessed: 19.05.2018). 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/%20library/policy/modernisation_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/%20library/policy/modernisation_en.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001357/135700e.pdf
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/szkoly-wyzsze-i-ich-finanse-w-2015-r-,2,12.html
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/szkoly-wyzsze-i-ich-finanse-w-2015-r-,2,12.html
http://www.cs.jyu.fi/ai/Quality-2.ppt
file:///E:/../Thesis_29_03_18/Robota_2018_червень/Dysertatsia_Hrynkevych/Testing%20student%20and%20university%20performance%20globally:%20OECD's%20AHELO.%20OECD.%20–%20ESU.%20European%20Students'%20Union.%20URL:%20http:/www.oecd.org/education/skills-beyond-school/testingstudentanduniversityperformancegloballyoecdsahelo.htm
file:///E:/../Thesis_29_03_18/Robota_2018_червень/Dysertatsia_Hrynkevych/Testing%20student%20and%20university%20performance%20globally:%20OECD's%20AHELO.%20OECD.%20–%20ESU.%20European%20Students'%20Union.%20URL:%20http:/www.oecd.org/education/skills-beyond-school/testingstudentanduniversityperformancegloballyoecdsahelo.htm
file:///E:/../Thesis_29_03_18/Robota_2018_червень/Dysertatsia_Hrynkevych/Testing%20student%20and%20university%20performance%20globally:%20OECD's%20AHELO.%20OECD.%20–%20ESU.%20European%20Students'%20Union.%20URL:%20http:/www.oecd.org/education/skills-beyond-school/testingstudentanduniversityperformancegloballyoecdsahelo.htm
The%20Condition%20of%20Education%202017%20/%20J.%20McFarland,%20B.%20Hussar,%20C.%20de%20Brey,%20etc.%20(NCES%202017-144);%20U.S.%20Department%20of%20Education.%20Washington,%20DC:%20National%20Center%20for%20Education%20Statistics,%202017.%20URL:%20https:/nces.ed.gov/pubsearch/%20pubsinfo.asp?pubid=2017144.
The%20Condition%20of%20Education%202017%20/%20J.%20McFarland,%20B.%20Hussar,%20C.%20de%20Brey,%20etc.%20(NCES%202017-144);%20U.S.%20Department%20of%20Education.%20Washington,%20DC:%20National%20Center%20for%20Education%20Statistics,%202017.%20URL:%20https:/nces.ed.gov/pubsearch/%20pubsinfo.asp?pubid=2017144.
The%20Condition%20of%20Education%202017%20/%20J.%20McFarland,%20B.%20Hussar,%20C.%20de%20Brey,%20etc.%20(NCES%202017-144);%20U.S.%20Department%20of%20Education.%20Washington,%20DC:%20National%20Center%20for%20Education%20Statistics,%202017.%20URL:%20https:/nces.ed.gov/pubsearch/%20pubsinfo.asp?pubid=2017144.
The%20Condition%20of%20Education%202017%20/%20J.%20McFarland,%20B.%20Hussar,%20C.%20de%20Brey,%20etc.%20(NCES%202017-144);%20U.S.%20Department%20of%20Education.%20Washington,%20DC:%20National%20Center%20for%20Education%20Statistics,%202017.%20URL:%20https:/nces.ed.gov/pubsearch/%20pubsinfo.asp?pubid=2017144.
https://www.weforum.org/agenda/2018/01/top-quotes-from-davos-on-the-future-of-education
https://www.weforum.org/agenda/2018/01/top-quotes-from-davos-on-the-future-of-education


523 

 

 

549. The Global Competitiveness Report 2012–2013 / World Economic Forum. 

2013. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_ 

2012-13.pdf. (Last accessed: 18.11.2017). 

550. The Global Competitiveness Report 2016–2017 / Klaus Schwab, World 

Economic Forum. 2017. URL: http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-

2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf. (Last 

accessed: 18.11.2017). 

551. The Hamburg Declaration Organising Higher Education for the 21st 

Century / Hamburg Transnational University Leaders Council. URL: 

http://www.htulc.de/press/hamburg-declaration-20170609.pdf. (Last accessed: 

21.02.2018). 

552. The New Dynamics of Higher Education and Research For Societal 

Change and Development : Communique. World Conference on Higher Education (8 

July 2009). Paris, 2009. ESU. European Students‟ Union. URL: 

http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/ED/pdf/WCHE_2009/FINA

L%20COMMUNIQUE%20WCHE%202009.pdf. (Last accessed: 15.03.2017). 

553. The Quality Indicators for Learning and Teaching. QILT website. URL: 

https://www.qilt.edu.au/about-this-site. (Last accessed: 10.07.2017). 

554. The shape of things to come: higher education global trends and emerging 

opportunities to 2020 / British Council, 2012. P. 4. URL: www.britishcouncil.org/ 

higher-education. (Last accessed: 15.11.2016). 

555. The Ten Principles of the UN Global Compact. United Nations. – ESU. 

European Students‟ Union. URL: https://www.unglobalcompact.org/what-is-

gc/mission/principles. (Last accessed: 04.07.2017). 

556. The Times Higher Education World University Rankings 2018. URL: 

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2018/world-

ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats. (Last accessed: 

14.03.2018). 

The%20Global%20Competitiveness%20Report%202012–2013%20/%20World%20Economic%20Forum.%202013.%20URL:%20http:/www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_%202012-13.pdf.
The%20Global%20Competitiveness%20Report%202012–2013%20/%20World%20Economic%20Forum.%202013.%20URL:%20http:/www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_%202012-13.pdf.
The%20Global%20Competitiveness%20Report%202012–2013%20/%20World%20Economic%20Forum.%202013.%20URL:%20http:/www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_%202012-13.pdf.
http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf
http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf
http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf
http://www.htulc.de/press/hamburg-declaration-20170609.pdf
file:///E:/../../../LNU/ПК/Downloads/The%20New%20Dynamics%20of%20Higher%20Education%20and%20Research%20For%20Societal%20Change%20and%20Development%20:%20Communique%20%5bElectronic%20Resource%5d%20/%20World%20Conference%20on%20Higher%20Education%20(8%20July%202009).%20–%20Paris, 2009.%20–%20Mode%20of%20access%20:%20http:/www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/ED/pdf/WCHE_2009/FINAL%20COMMUNIQUE%20WCHE%202009.pdf.
file:///E:/../../../LNU/ПК/Downloads/The%20New%20Dynamics%20of%20Higher%20Education%20and%20Research%20For%20Societal%20Change%20and%20Development%20:%20Communique%20%5bElectronic%20Resource%5d%20/%20World%20Conference%20on%20Higher%20Education%20(8%20July%202009).%20–%20Paris, 2009.%20–%20Mode%20of%20access%20:%20http:/www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/ED/pdf/WCHE_2009/FINAL%20COMMUNIQUE%20WCHE%202009.pdf.
file:///E:/../../../LNU/ПК/Downloads/The%20New%20Dynamics%20of%20Higher%20Education%20and%20Research%20For%20Societal%20Change%20and%20Development%20:%20Communique%20%5bElectronic%20Resource%5d%20/%20World%20Conference%20on%20Higher%20Education%20(8%20July%202009).%20–%20Paris, 2009.%20–%20Mode%20of%20access%20:%20http:/www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/ED/pdf/WCHE_2009/FINAL%20COMMUNIQUE%20WCHE%202009.pdf.
file:///E:/../../../LNU/ПК/Downloads/The%20New%20Dynamics%20of%20Higher%20Education%20and%20Research%20For%20Societal%20Change%20and%20Development%20:%20Communique%20%5bElectronic%20Resource%5d%20/%20World%20Conference%20on%20Higher%20Education%20(8%20July%202009).%20–%20Paris, 2009.%20–%20Mode%20of%20access%20:%20http:/www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/ED/pdf/WCHE_2009/FINAL%20COMMUNIQUE%20WCHE%202009.pdf.
file:///E:/../../../LNU/ПК/Downloads/The%20New%20Dynamics%20of%20Higher%20Education%20and%20Research%20For%20Societal%20Change%20and%20Development%20:%20Communique%20%5bElectronic%20Resource%5d%20/%20World%20Conference%20on%20Higher%20Education%20(8%20July%202009).%20–%20Paris, 2009.%20–%20Mode%20of%20access%20:%20http:/www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/ED/pdf/WCHE_2009/FINAL%20COMMUNIQUE%20WCHE%202009.pdf.
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2018/world-ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2018/world-ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats


524 

 

 

557. The UIS Glossary. UNESCO Institute of Statistics. URL: 

http://glossary.archive.uis.unesco.org/glossary/map/terms/176. (Last accessed: 

11.10.2016). 

558. The UNESCO Institute for Statistics (UIS). – ESU. European Students‟ 

Union. URL: http://data.uis.unesco.org. (Last accessed: 24.11.2016). 

559. Transforming Our World: The 2030 Agenda For Sustainable Development. 

United Nations. United Nations General Assembly. New York, 2015. ESU. European 

Students‟ Union. URL: https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/ 

transformingourworld. (Last accessed: 19.09.2016). 

560. Travel & Tourism Competitiveness Report 2013. World Economic Forum. 

URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TT_Competitiveness_Report_2013.pdf. 

(Last accessed: 15.09.2016). 

561. Trzciński R. Zagraniczni studenci – czy potencjalni uczestnicy polskiego 

rynku pracy? Imigranci o wysokich kwalifikacjach na polskim rynku pracy : Raport z 

badań 2014–2015 / w: J. Konieczna-Sałamatin (red.); Wyd. iSEE i Fundacja «Nasz 

Wybór». Warszawa, 2015. S. 175–210. (Last accessed: 19.09.2016). 

562. Ukrainian students optimistic, outward-looking. ICEF Monitor 

(International Consultants for Education and Fairs). – ESU. European Students‟ Union. 

URL: http://monitor.icef.com/2016/09/ukrainian-students-optimistic-outward-looking/. 

(Last accessed: 12.10.2016). 

563. UN Secretary General‟s Global Education First Initiative (GEFI). Digital 

Report 2012–2016. URL: http://gefidr160719.businesscatalyst.com/index.html. (Last 

accessed: 11.06.2017). 

564. UNESCO Institute for Statistics. URL: http://www.uis.unesco.org.  (Last 

accessed: 19.06.2017). 

565. UNESCO/OECD. Guidelines for Quality Provision in Cross-Border Higher 

Education. Paris: OECD, 2005. – 40 p. (Last accessed: 19.06.2017). 

566.  Universities UK. – ESU. European Students‟ Union. URL: 

http://www.universitiesuk.ac.uk/about/Pages/what-we-do.aspx. (Last accessed: 

19.11.2016). 

http://glossary.archive.uis.unesco.org/glossary/map/terms/176
http://data.uis.unesco.org/
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/%20transformingourworld
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/%20transformingourworld
http://www3.weforum.org/docs/WEF_TT_Competitiveness_Report_2013.pdf
http://monitor.icef.com/2016/09/ukrainian-students-optimistic-outward-looking/
http://gefidr160719.businesscatalyst.com/index.html
http://gefidr160719.businesscatalyst.com/index.html
file:///E:/Thesis_29_03_18/Robota_2018_червень/Dysertatsia_Hrynkevych/UNESCO%20Institute%20for%20Statistics.%20URL:%20http:/www.uis.unesco.org
file:///E:/LNU/Мои%20документы/Downloads/Universities%20UK%20%5bElectronic%20resource%5d.%20–%20ESU.%20European%20Students'%20Union%20%5bElectronic%20resource%5d.%20–%20Access%20mode%20:%20http:/www.universitiesuk.ac.uk/about/Pages/what-we-do.aspx
file:///E:/LNU/Мои%20документы/Downloads/Universities%20UK%20%5bElectronic%20resource%5d.%20–%20ESU.%20European%20Students'%20Union%20%5bElectronic%20resource%5d.%20–%20Access%20mode%20:%20http:/www.universitiesuk.ac.uk/about/Pages/what-we-do.aspx


525 

 

 

567. University of Manchester: official site. URL: http://www.manchester.ac.uk/ 

discover/social-responsibility. (Last accessed: 14.10.2016). 

568. University of the future A thousand year old industry on the cusp of 

profound change. Ernst&Young. Australia, 2012. URL: http://www.ey.com/Publication/ 

vwLUAssets/University_of_the_future/%24FILE/University_of_the_future_2012.pdf. 

(Last accessed: 10.04.2017). 

569. University Rankings / QS. URL: https://www.topuniversities.com/ 

university-rankings. (Last accessed: 19.06.2017). 

570. US: Most university business officers anticipate financial challenges ahead. 

ICEF Monitor. URL: http://monitor.icef.com/2017/08/us-university-business-officers-

anticipate-financial-challenges-ahead. (Last accessed: 21.11.2017). 

571. USTAWA z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz 

niektórych innych ustaw. – ESU. European Students‟ Union. URL: 

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/753/1. (Last accessed: 16.11.2016). 

572. Value for Money Rankings / Kiplinger. URL: http://ireg-observatory.org/ 

en/767-value-for-money-rankings-from-kiplinger. (Last accessed: 18.11.2017). 

573. Varadarajan P., Menon A. Cause-related marketing: a co-alignment of 

marketing strategy and corporate philanthropy. Journal of Marketing. 1988. Vol. 52.  

Р. 58–74. 

574. Varghese N. V. Globalization and cross-border education: Challenges for 

the development of higher education in Commonwealth countries. International 

Institute for Educational Planning. Paris: IIEP, 2011. – ESU. European Students‟ 

Union. URL: http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001915/191584e.pdf. (Last 

accessed: 14.09.2016). 

575. World Conference on Higher Education: the New Dynamics of Higher 

Education and Research for Societal Change and Development. UNESCO. 2009. URL: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001832/183277e.pdf. (Last accessed: 

19.09.2016). 

University%20of%20Manchester:%20official%20site.%20URL:%20http:/www.manchester.ac.uk/%20discover/social-responsibility.
University%20of%20Manchester:%20official%20site.%20URL:%20http:/www.manchester.ac.uk/%20discover/social-responsibility.
http://www.ey.com/Publication/%20vwLUAssets/University_of_the_future/%24FILE/University_of_the_future_2012.pdf
http://www.ey.com/Publication/%20vwLUAssets/University_of_the_future/%24FILE/University_of_the_future_2012.pdf
https://www.topuniversities.com/%20university-rankings
https://www.topuniversities.com/%20university-rankings
http://monitor.icef.com/2017/08/us-university-business-officers-anticipate-financial-challenges-ahead
http://monitor.icef.com/2017/08/us-university-business-officers-anticipate-financial-challenges-ahead
file:///E:/../../../LNU/Мои%20документы/Downloads/USTAWA%20z%20dnia%2013%20maja%202016%20r.%20o%20zmianie%20ustawy%20o%20Karcie%20Polaka%20oraz%20niektórych%20innych%20ustaw%20%5bElectronic%20resource%5d.%20–%20ESU.%20European%20Students'%20Union%20%5bElectronic%20resource%5d.%20–%20Access%20mode%20%20:%20http:/dziennikustaw.gov.pl/du/2016/753/1
file:///E:/../../../LNU/Мои%20документы/Downloads/USTAWA%20z%20dnia%2013%20maja%202016%20r.%20o%20zmianie%20ustawy%20o%20Karcie%20Polaka%20oraz%20niektórych%20innych%20ustaw%20%5bElectronic%20resource%5d.%20–%20ESU.%20European%20Students'%20Union%20%5bElectronic%20resource%5d.%20–%20Access%20mode%20%20:%20http:/dziennikustaw.gov.pl/du/2016/753/1
file:///E:/../../../LNU/Мои%20документы/Downloads/USTAWA%20z%20dnia%2013%20maja%202016%20r.%20o%20zmianie%20ustawy%20o%20Karcie%20Polaka%20oraz%20niektórych%20innych%20ustaw%20%5bElectronic%20resource%5d.%20–%20ESU.%20European%20Students'%20Union%20%5bElectronic%20resource%5d.%20–%20Access%20mode%20%20:%20http:/dziennikustaw.gov.pl/du/2016/753/1
http://ireg-observatory.org/%20en/767-value-for-money-rankings-from-kiplinger
http://ireg-observatory.org/%20en/767-value-for-money-rankings-from-kiplinger
http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001915/191584e.pdf
file:///E:/../../../LNU/ПК/Downloads/World%20Conference%20on%20Higher%20Education:%20the%20New%20Dynamics%20of%20Higher%20Education%20and%20Research%20for%20Societal%20Change%20and%20Development%20%5bElectronic%20resource%5d%20/%20UNESCO.%20–%202009.%20–%20Access%20mode%20:%20http:/unesdoc.unesco.org/images/0018/001832/183277e.pdf
file:///E:/../../../LNU/ПК/Downloads/World%20Conference%20on%20Higher%20Education:%20the%20New%20Dynamics%20of%20Higher%20Education%20and%20Research%20for%20Societal%20Change%20and%20Development%20%5bElectronic%20resource%5d%20/%20UNESCO.%20–%202009.%20–%20Access%20mode%20:%20http:/unesdoc.unesco.org/images/0018/001832/183277e.pdf
file:///E:/../../../LNU/ПК/Downloads/World%20Conference%20on%20Higher%20Education:%20the%20New%20Dynamics%20of%20Higher%20Education%20and%20Research%20for%20Societal%20Change%20and%20Development%20%5bElectronic%20resource%5d%20/%20UNESCO.%20–%202009.%20–%20Access%20mode%20:%20http:/unesdoc.unesco.org/images/0018/001832/183277e.pdf


526 

 

 

576. World University Ranking: Methodology. – ESU. European Students‟ 

Union. URL: http://www.topuniversities.com/qs-world-university-rankings/ 

methodology. (Last accessed: 19.08.2017). 

577. World University Rankings 2013-14. Times Higher Education. URL: 

https://www.timeshighereducation.com. (Last accessed: 19.06.2017). (Last accessed: 

19.08.2017). 

578. World University Rankings 2018 Methodology / Times Higher Education. 

URL: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/methodology-

world-university-rankings-2018. (Last accessed: 12.03.2018). 

579. Yerevan Сommuniqué. Prepared by the Bologna Follow-Up Group 

(BFUG). Adopted by the Ministers during the Yerevan Ministerial Conference on 14–

15 May 2015. URL: http://media.ehea.info/file/2015_Yerevan/70/7/ 

YerevanCommuniqueFinal_613707.pdf. (Last accessed: 19.09.2016). 

http://www.topuniversities.com/qs-world-university-rankings/%20methodology
http://www.topuniversities.com/qs-world-university-rankings/%20methodology
https://www.timeshighereducation.com/
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/methodology-world-university-rankings-2018
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/methodology-world-university-rankings-2018
Yerevan%20Сommuniqué.%20Prepared%20by%20the%20Bologna%20Follow-Up%20Group%20(BFUG).%20Adopted%20by%20the%20Ministers%20during%20the%20Yerevan%20Ministerial%20Conference%20on%2014–15%20May%202015.%20URL:%20http:/media.ehea.info/file/2015_Yerevan/70/7/%20YerevanCommuniqueFinal_613707.pdf.
Yerevan%20Сommuniqué.%20Prepared%20by%20the%20Bologna%20Follow-Up%20Group%20(BFUG).%20Adopted%20by%20the%20Ministers%20during%20the%20Yerevan%20Ministerial%20Conference%20on%2014–15%20May%202015.%20URL:%20http:/media.ehea.info/file/2015_Yerevan/70/7/%20YerevanCommuniqueFinal_613707.pdf.
Yerevan%20Сommuniqué.%20Prepared%20by%20the%20Bologna%20Follow-Up%20Group%20(BFUG).%20Adopted%20by%20the%20Ministers%20during%20the%20Yerevan%20Ministerial%20Conference%20on%2014–15%20May%202015.%20URL:%20http:/media.ehea.info/file/2015_Yerevan/70/7/%20YerevanCommuniqueFinal_613707.pdf.
Yerevan%20Сommuniqué.%20Prepared%20by%20the%20Bologna%20Follow-Up%20Group%20(BFUG).%20Adopted%20by%20the%20Ministers%20during%20the%20Yerevan%20Ministerial%20Conference%20on%2014–15%20May%202015.%20URL:%20http:/media.ehea.info/file/2015_Yerevan/70/7/%20YerevanCommuniqueFinal_613707.pdf.


 

 

ДОДАТКИ 

ДОДАТОК А 

Таблиця А.1  

Етапи становлення інститутів вищої освіти у контексті впливу чинників суспільного розвитку 

Історичні періоди, цілі та 

функції вищої освіти 

Суспільні чинники розвитку 

політичні техніко-економічні соціокультурні 
соціально-

демографічні 

Епоха Cередньовіччя 

Заснування перших 

університетів в Європі (м. 

Болонья, м. Париж). 

Глобальна мета СВО– 

упорядкування, 

систематизація знань про 

людину, суспільство та 

Бога з домінуванням 

релігійного світогляду. 

Соціальна функція СВО – 

передача знань і 

богословської традиції зі 

спеціалізацією у галузях 

права, теології і медицини 

 Визначальна роль 

церкви, духовної влади  

у створенні і 

функціонуванні 

інститутів вищої освіти 

 Суперництво між 

церквою, світськими 

феодалами та 

монархами за керівну 

роль у суспільстві 

 

 Зростання міст з 

концентрацією 

ремісничого 

виробництва, торгівлі 

та освіти 

 

 Професіоналізація 

окремих видів 

суспільної діяльності: 

ремісництва, 

мистецтва, освіти 

 

 Домінування віри над 

розумом у формуванні 

світогляду людини 

 Розвиток світових 

релігій, утворення та 

активна діяльність в 

освіті релігійних орденів, 

хрестові походи 

 Формування та 

утвердження схоластики 

як основної 

методологічної основи 

освіти та виховання 

 Активні міграційні 

процеси (“Велике 

переселення 

народів”). В 

інтернаціональних 

школах немісцеве 

населення 

об‟єднується у 

земляцтва, 

співробітничає з 

іншими “націями”, 

утворюючи особливий 

соціальний інститут, 

який отримує назву 

“університет” 

 Гендерна нерівність 

у переважній 

більшості видів 

суспільної діяльності 

Епоха Відродження 

Поширення ідей 

гуманізму у виховній 

функції ВО. 

Глобальна мета СВО – 

 Реформація, занепад 

авторитету церковної 

влади 

 Формування перших 

національних держав і 

 Формування і 

розвиток світової 

торгівлі 

 Перехід до 

первісного 

 Поширення 

гуманістичного 

світогляду та ідей 

гуманізму у вихованні 

 Зростання авторитету 

 Великі географічні 

відкриття, 

розширення світового 

географічного 

простору 



 

 

Історичні періоди, цілі та 

функції вищої освіти 

Суспільні чинники розвитку 

політичні техніко-економічні соціокультурні 
соціально-

демографічні 

упорядкування, 

систематизація знань про 

людину, суспільство та 

Бога зі зміщенням уваги до 

науки та віри у пізнавальні 

здібності людини 

 

буржуазних націй 

 

нагромадження 

капіталів, формування 

капіталістичних 

відносин 

 Винахід друкарства, 

яке забезпечило 

поширення 

літературних та інших 

творів 

науки, віри у здібності 

людини 

 Збільшення кількості 

людей, які займаються 

інтелектуальною працею 

 Формування нової 

соціальної верстви – 

буржуазії 

 Формування 

колоніальної системи 

світу 

 Розвиток за рахунок 

друкарства масового 

читання книг серед 

різних верств 

населення 

Епоха просвітництва 
Виділення 

дослідницької функції 

інститутів СВО. Концепція 

університету Вільгельма 

фон Гумбольдта, яка 

базується на ідеях 

філософських і наукових 

досліджень, академічної 

свободи та поєднання 

навчальної й дослідницької 

функцій СВО. 

Розвиток природничих 

наук. Підготовка 

енциклопедичних видань 

задля упорядкування та 

систематизації знань про 

людину і світ 

 

 Пропаганда ідей 

буржуазної демократії, 

республіканського 

державного устрою, 

розподілу влади. 

Революція в Англії, 

Велика французька 

революція 

 Реформи “освічених 

монархів” – короля 

Пруссії Фрідріха ІІ, 

австрійських 

імператорів Марії-

Терезії, Йосипа ІІ 

 Заснування перших 

ЗВО в Україні – 

Острозької академії, 

Києво-Могилянської 

академії, Львівського 

університету 

 

 Розвиток 

капіталістичних 

відносин у Західній 

Європі 

 Розвиток торгівлі і 

грошового обігу, що 

активізує технічний 

прогрес і перетворює 

його у європейську 

традицію 

 

 Домінування 

раціоналізму в свідомості 

освічених людей, 

зростання авторитету та 

підтримки науки, деїзму 

у поясненні світобудови 

 Запровадження в 

окремих європейських 

країнах загальної 

початкової освіти 

 Посилення впливу 

громадської думки через 

світські салони, 

товариства, гуртки, 

масонські організації 

 

 Формування 

буржуазії як нового 

активного соціального 

прошарку населення 

 Концепція 

географічного 

детермінізму 

Ш. Монтеск‟є, що 

пояснює відмінності у 

розвитку суспільства і 

народів впливом 

географічного 

положення їх 

життєдіяльності 

  



 

 

Історичні періоди, цілі та 

функції вищої освіти 

Суспільні чинники розвитку 

політичні техніко-економічні соціокультурні 
соціально-

демографічні 

Індустріальна епоха 
Розвиток нових галузей 

знань і напрямів 

підготовки: інженерно-

технічних, економічних. 

Орієнтація СВО на види 

діяльності, які 

забезпечують розвиток 

економіки та суспільства. 

Формування масового 

характеру вищої освіти, 

спеціалізація ІВО, 

формування бінарної та 

унітарної СВО. 

Відкриття при 

найбільших університетах 

шкіл бізнесу 

 Промислові 

революції у Великій 

Британії, інших 

європейських країнах, 

Північній Америці 

 Розвиток 

парламентаризму 

 Формування і 

розвиток 

профспілкового руху, 

соціалістичних ідей 

 Винахід парової 

машини, що 

забезпечив розвиток 

масового 

капіталістичного 

виробництва з 

підвищеним попитом 

на інженерно-технічні 

кадри 

 Промисловість 

виступає головним 

сектором економіки 

 

 Розвиток ідей 

індивідуалізму, свободи, 

демократії, прав людини, 

рівності, відокремлення 

церкви від держави, 

лібералізму 

 Зростання попиту на 

вищу освіту, яка починає 

виконувати функцію 

соціального ліфта 

 Зростання кількості 

населення, 

підвищення його 

добробуту, зниження 

смертності 

 Урбанізація 

населення, 

необхідність 

“культурної 

переробки” сільського 

населення в жителів 

індустріальних 

центрів, які здатні 

включитися в 

“конвеєрно-

організовану 

діяльність” 

Постіндустріальна епоха 

Формування економіки 

знань 

Підготовка фахівців, 

здатних адаптуватися до 

змін у сфері професійної 

діяльності, самостійно 

створювати нові робочі 

місця, навчатися протягом 

усього життя. 

Розвиток 

мультиуніверситетів з 

різноманітними функціями 

та структурними 

 Створення 

політичних союзів і 

макрорегіонів 

(Європейський Союз, 

формування 

Європейського 

освітнього та наукового 

простору) 

 Посилення 

міжцивілізаційної 

конкуренції та 

формування нових 

освітніх ареалів 

 

 Розвиток Інтернет, 

інших інформаційних 

технологій, зростання 

обсягів транскордонної 

освіти, масових он-

лайн курсів і 

неформальних 

провайдерів 

 Зростання попиту на 

нові знання, які 

можуть бути 

реалізовані в 

інноваційних 

продуктах 

 Швидке старіння 

знань, необхідність їх 

постійної актуалізації з 

урахуванням потреб 

суспільства 

 Активні міграційні 

процеси серед молоді, 

глобалізація інститутів 

вищої освіти і 

формування потреби в 

глобальній вищій освіті 

 Розвиток соціально-

антропологогічних 

 Старіння населення 

в одних макрорегіонах 

(Європа, Північна 

Америка) породжує 

необхідність розвитку 

різних форм 

післядипломної 

освіти, навчання 

протягом усього 

життя 

 Зростання 

чисельності населення 

в інших 

макрорегіонах 



 

 

Історичні періоди, цілі та 

функції вищої освіти 

Суспільні чинники розвитку 

політичні техніко-економічні соціокультурні 
соціально-

демографічні 

підрозділами. 

Поява підприємницьких 

університетів, які стають 

інноваційними центрами, 

хабами (Силіконова 

долина, модель 

Кембриджа) 

 

 Зменшення 

кількості робочих 

місць, орієнтованих на 

низькокваліфіковану 

працю при 

одночасному зростанні 

попиту на фахівців, 

здатних створювати 

інноваційні продукти 

та нові робочі місця 

 Економічні спади, 

які зумовлюють 

обмеження бюджетних 

видатків та інвестицій 

в освіту та 

диференціацію джерел 

її фінансування 

проектів, відповідних 

освітніх ареалів (англо-

західного, китайського, 

іспано-

латиноамериканського, 

арабо-ісламського), в 

основі яких – близькість 

мов і культур 

 

(Африка) зумовлює 

актуальність 

проблеми доступу до 

вищої освіти та 

розвиток процесів 

освітньої міграції 

 Гендерна рівність у 

переважній більшості 

видів суспільної 

діяльності 

Джерело: складено автором за [32; 67; 91; 106; 203; 355]. 



 

 

Таблиця А.2 

Напрями підготовки бакалаврів у ЗВО України у галузях економіки, управління  

та сфери обслуговування 

Україна у складі Радянського 

Союзу до 1991 року включно 

Україна як незалежна держава 

до 2016 року з 2016 року 

 Планування і організація 

народного господарства 

 Економічна кібернетика 

 Облік і аудит 

 Автоматизовані системи 

управління 

 Економіка будівництва 

У галузі знань 0302 ”Міжнародні відносини”:  

 6.030203.Міжнародні економічні 

відносини 

 6.030206.Міжнародний бізнес 

У галузі знань 0305 ”Економіка та підприємництво”: 

 6.030501.Економічна теорія 

 6.030502.Економічна кібернетика 

 6.030503.Міжнародна економіка 

 6.030504.Економіка підприємства 

 6.030505.Управління персоналом та економіка 

праці  

 6.030506.Прикладна статистика 

 6.030507.Маркетинг 

 6.030508.Фінанси і кредит 

 6.030509.Облік і аудит 

 6.030510.Товарознавство і торговельне 

підприємництво 

У галузі знань 0306 ”Менеджмент і 

адміністрування”: 

 6.030601.Менеджмент 

У галузі знань 1401 ”Сфера обслуговування”: 

 6.140101.Готельно-ресторанна справа 

 6.140102.Побутове обслуговування 

 6.140103.Туризм 

У галузі знань 29 (05) ”Міжнародні відносини”: 

 292 (056) Міжнародні економічні 

відносини 

 

У галузі знань 05 ”Соціальні та поведінкові 

науки”: 

 051 Економіка 

 

У галузі знань 07 ”Управління та 

адміністрування”: 

 071Облік і оподаткування 

 072 Фінанси, банківська справа 

і страхування 

 073Менеджмент 

 075 Маркетинг 

 076 Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 

  
У галузі знань 24 ”Сфера обслуговування” 

 241 Готельно-ресторанна справа 

 241 Туризм 

Джерело: складено автором за [215; 217; 218; 237; 246; 247]. 



 

 

Таблиця А.3  

 Вища освіта України в системі третинної освіти 

відповідно до Міжнародної стандартної класифікації освіти ЮНЕСКО (МСКО-11) 

Рівні 

МСКО-

11 

Категорії освітніх програм 

відповідно до МСКО-11 

Повний 

термін 

навчання 

Кваліфікаційні рівні та 

 відповідні інтегральні компетентності 
Рівні вищої освіти 

Ступені вищої 

освіти 

Третинна освіта (МСКО-11) 

 

Вища освіта 

(Національна рамка кваліфікацій України) 

Закон України “Про вищу освіту” 

5-й 

54. Короткий цикл загальної 

третинної освіти 

55. Короткий цикл 

професійної третинної освіти 

Два роки і 

більше 

5. Здатність розв‟язувати типові 

спеціалізовані завдання в певній галузі 

професійної діяльності або у процесі 

навчання, що передбачає застосування 

положень і методів відповідної науки і 

характеризується певною невизначеністю 

умов 

Початковий рівень 

(короткий цикл) 

вищої освіти 

 

Молодший 

бакалавр 

6-й 

64. Бакалаврат або його 

еквівалент, академічна освіта 

65. Бакалаврат або його 

еквівалент, професійна освіта 

66. Бакалаврат або його 

еквівалент, орієнтація не 

визначена 

Три роки і 

більше 

6. Здатність розв‟язувати складні 

спеціалізовані завдання та практичні 

проблеми у певній галузі професійної 

діяльності або у процесі навчання, що 

передбачає застосування певних теорій та 

методів відповідної науки і характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов 

Перший 

(бакалаврський) 

рівень вищої 

освіти 

 

Бакалавр 

7-й 

74. Магістратура або її 

еквівалент, академічна освіта 

75. Магістратура або її 

еквівалент, професійна освіта 

76. Магістратура або її 

еквівалент, орієнтація не 

визначена 

П‟ять років 

і більше 

7. Здатність розв‟язувати складні завдання і 

проблеми у певній галузі професійної 

діяльності або у процесі навчання, що 

передбачає проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій та характеризується 

невизначеністю умов і вимог 

Другий 

(магістерський) 

рівень вищої 

освіти 

 

Магістр 



 

 

8-й 

84. Докторантура або її 

еквівалент, академічна освіта 

85. Докторантура або її 

еквівалент, професійна освіта 

86. Докторантура або її 

еквівалент, орієнтація не 

визначена 

Три роки і 

більше 

8. Здатність розв‟язувати комплексні 

проблеми в галузі професійної та/або 

дослідницько-інноваційної діяльності, що 

передбачає глибоке переосмислення наявних 

та створення нових цілісних знань та/або 

професійної практики 

Третій (освітньо-

науковий) рівень 
Доктор філософії 

9. Здатність визначати та розв‟язувати 

соціально значущі системні проблеми у 

певній галузі діяльності, які є ключовими 

для забезпечення стійкого розвитку та 

вимагають створення нових 

системоутворювальних знань і прогресивних 

технологій 

Науковий рівень Доктор наук 

Джерело: складено автором за [235; 240; 457].
.
 



 

 

ДОДАТОК Б 

АНКЕТА Б1 

Шановні студенти! 

Це анкетування проводиться з ініціативи кафедри статистики ЛНУ імені Івана 

Франка та відповідає цілям і принципам забезпечення якості в Європейському просторі вищої 

освіти. Мета анкетування - оцінка якості освітніх послуг за спеціальністю “Прикладна 

статистика”. Ваша участь в анкетуванні допоможе не лише оцінити якість основних 

складових Вашого навчання, але й визначити основні напрями нашої діяльності щодо її 

підвищення. 

Анкетування анонімне 
 

1. Визначте, на скільки Ви задоволені якістю Вашого навчання: 

а) задоволений;     б) важко відповісти;   в) незадоволений. 

 

2. Оцініть якість освітніх послуг, які Ви отримуєте,  у 100 бальній шкалі  ____   

 

6. Упорядкуйте за рівнем важливості для Вас основні складові, які забезпечують 

якість освітніх послуг (1- найбільш важливо, 8 – найменш важливо) 

 

Основні складові якості освітніх послуг 
 Важливість, від 1 до 8,  

1 – найбільш важливо 

Перелік навчальних курсів та їх зміст  

Комп‟ютерна техніка та інше навчальне 

обладнання 

 

Матеріально-технічна база (аудиторії, інші 

приміщення) 

 

Бібліотека, доступ до інформаційних ресурсів  

Методи оцінювання якості знань, їх об‟єктивність  

Методи навчання і викладання  

Компетентність викладачів  

Менеджмент/ організація управління навчальним 

процесом 

 

 

7. Оцініть у 100-бальній шкалі якість основних складових освітніх послуг  

під час Вашого навчання в ЛНУ імені Івана Франка 

 

Основні складові якості освітніх послуг Оцінка якості,  

від 0 до 100 

Перелік навчальних курсів та їх зміст  

Комп‟ютерна техніка та інше навчальне обладнання  

Матеріально-технічна база (аудиторії, інші приміщення)  

Бібліотека, доступ до інформаційних ресурсів  

Методи оцінювання якості знань, їх об‟єктивність  

Методи навчання і викладання  

Компетентність викладачів  

Менеджмент/ організація управління навчальним процесом  



 

 

5. Наскільки Ви задоволені вибором своєї спеціальності: 

 

а) задоволений повністю;      б) не задоволений;       в) важко відповісти. 

 

 

6. Назвіть будь-ласка, три основні завдання, які важливо виконати для підвищення якості 

освіти за Вашою спеціальністю 

1.__________________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________________ 

 

 

7. Вкажіть курс, на якому Ви навчаєтесь_____________________________________ 

 

 

8. Вкажіть рівень Вашої успішності  
 

Для першого курсу: конкурсний бал при вступі до ЗВО_______________________________ 

Для другого-четвертого курсів: середній бал за останню сесію (у 100-бальній шкалі)______ 

Для п‟ятого курсу: підсумковий/прохідний бал перед вступом у магістратуру____________ 
 

 

 

Дякуємо Вам за співпрацю 



 

 

АНКЕТА Б2 

Львівський інститут економіки і туризму у рамках наукових досліджень у галузі екологічної 

культури в бізнесі ініціює проведення спеціального обстеження готелів Львова. Мета 

обстеження – оцінка рівня екологічної культури в готельному бізнесі та поширення 

екологічних інновацій у закладах розміщення. Ваша участь в анкетуванні забезпечує такий 

моніторинг, а в подальшому – популяризацію успішних екологічних ініціатив у туристичному 

бізнесі міста. Інформація, одержана з анкет, є конфіденційною. Аналіз діяльності окремих 

суб’єктів бізнесу не проводиться. 

Аналітичні матеріали за результатами обстеження будуть опубліковані у Віснику 

Львівського інституту економіки і туризму та можуть бути надіслані Вам на електронну 

адресу у разі Вашої згоди. 

 
1. Як Ви оцінюєте якість основних складових навколишнього середовища 

 у регіоні/місті/районі Вашої діяльності ? 
 

 Рівень якості 
дуже низький низький задовільний високий 

Якість води     
Якість повітря     
Озеленення території     
Чистота прилеглих територій     

 
 

2. Як Ви оцінюєте зміну стану основних складових навколишнього середовища 
у регіоні/місті/районі Вашої діяльності ? 

 
 Характер зміни 

покращився не змінився погіршився 

Якість води    
Якість повітря    
Озеленення території    
Чистота прилеглих територій    

 
 

3. Вирішення яких екологічних проблем, на Вашу думку, найбільше сприятиме 
розвитку Вашого бізнесу (упорядкуйте за рівнем важливості, 1 – найбільш важливо) 

 
Проблема Рівень важливості, від 1 до 6,  

1 – найбільш важливо 
Покращення якості води  

Зменшення негативних наслідків промислових викидів   

Зменшення негативних наслідків від роботи 
транспорту 

 

Вирішення проблем з побутовими відходами  

Збільшення рівня озеленення території  
 
 

4. Наскільки важливо, на Вашу думку, у теперішній час впроваджувати у Вашому 
бізнесі екологічні ініціативи (виберіть один варіант відповіді) 

 
Зараз це не на часі  
Це важливо, але потребує додаткових коштів, яких нашому бізнесу бракує  
Це важливо, але споживач це не оцінить  
Це важливо і ми намагаємося реалізовувати конкретні екологічні ініціативи  

 



 

 

5. Які види екологічних інновацій Ви запроваджуєте у готельно-туриcтичному бізнесі? 

Використання енергоефективного обладнання  
Відмова від використання токсичних миючих засобів  
Догляд за прилеглими територіями та їх озеленення  
Використання екологічно чистих матеріалів/продуктів/ для виробництва 
послуг 

 

Сортування відходів для їх роздільної утилізації  
 

6. Чи використовуєте Ви у своїй діяльності інформаційні матеріали, які сприяють 
підвищенню екологічної культури Вашого персоналу та Ваших споживачів? 

 
Так  

Ні  

 
7. Зазначте, будь-ласка, свою посаду в організації__________________________ 

 

 

 

Дякуємо Вам за співпрацю 

 



 

 

 

           Таблиця Б.1 

Реалізація напряму “забезпечення якості вищої освіти” у результатах 

конференцій міністрів європейських країн, відповідальних за вищу освіту і 

науково-дослідну діяльність  
 

Дата Місце 

проведення 

Ухвалені 

документи 

Вирішення проблеми якості  

вищої освіти 

18–19 

червня 

1999 р. 

м. Болонья 

(Італія) 

Болонська декларація 
Ініціювання Європейського 

співробітництва у забезпеченні якості 

18–19 

червня 

2001 р. 

м. Прага 

(Чехія) 

Празьке комюніке “До 

Європейського простору 

вищої освіти” 

Гарантування високих стандартів і 

сприяння порівнянності кваліфікацій. 

Європейське співробітництво задля 

сертифікації національних систем 

забезпеченні якості, взаємного визнання 

механізмів забезпеченні якості 

19–30 

вересня 

2003 р. 

м. Берлін 

(Німеччина) 

Берлінське комюніке 

“Створення 

Європейського простору 

вищої освіти” 

Забезпечення якості на інституційному, 

національному і європейському рівнях. 

Розроблення спільних стандартів і 

рекомендацій для забезпеченні якості, а 

також основних складових 

національних систем забезпечення 

якості. Покладення основної 

відповідальності за якість освіти на ВНЗ 

19–20 

травня 

2005 р. 

м. Берген 

(Норвегія) 

Бергенське комюніке 

“Європейський простір 

вищої освіти – 

досягнення цілей” 

Прийняття “Стандартів і рекомендацій 

щодо забезпечення якості в 

Європейському просторі вищої освіти” 

(ESG) 

16–19 

травня 

2007 р. 

м. Лондон 

(Сполучене 

Королівство) 

Лондонське комюніке 

“У напрямі до 

Європейського простору 

вищої освіти: 

відповідаючи на 

виклики глобалізації” 

Визнання ESG головним чинником змін 

у забезпеченні якості. Формулювання 

принципів створення та функціонування 

системи забезпечення якості. Активна 

міжнародна співпраця між 

національними агентствами із 

забезпечення якості 

28–29 

квітня 

2009 р. 

м. Льовен / 

Лувенла-Нев 

(Бельгія) 

Льовенське/Лувенське 

комюніке “Болонський 

процес 2020 – 

Європейський простір 

вищої освіти у новому 

десятиріччі” 

Представлення взаємозв‟язку між 

багатовимірними інструментами для 

інформаційної прозорості щодо 

прогресу Болонського процесу з 

принципами забезпечення якості 

10–12 

березня 

2010 р. 

м. Будапешт 

(Угорщина), 

м. Відень 

(Австрія) 

Будапештсько-

Віденська декларація 

про Європейський 

простір вищої освіти 

(ЄПВО) 

Офіційно запущено процес формування 

ЄПВО. Реформування системи ступенів і 

освітніх програм, визнання кваліфікацій. 

Реалізація реформ щодо академічної 

мобільності, покращення викладання і 

навчання у закладах освіти, підвищення 

рівня працевлаштування випускників і 

забезпечення якісної вищої освіти для 



 

 

Дата Місце 

проведення 

Ухвалені 

документи 

Вирішення проблеми якості  

вищої освіти 

всіх як соціальної відповідальності 

держави 

26–27 

квітня 

2012 р. 

м. Бухарест 

(Румунія) 

Бухарестське комюніке 

“Використання нашого 

потенціалу з 

найбільшою користю: 

консолідація 

Європейського простору 

вищої освіти” 

Рішення дозволити агентствам, 

зареєстрованим у Європейському 

реєстрі забезпечення якості (EQAR), 

здійснювати діяльність в усьому 

європейському просторі вищої освіти, 

водночас дотримуючись національних 

вимог. Розроблення оновленої версії 

ESG 

14–15 

травня 

2015 р. 

м. Єреван 

(Вірменія) 

Єреванське комюніке та 

Декларація 4-го 

політичного форуму 

Болонського процесу 

Запровадження оновлених ESG 

 

Джерело: зібрано автором за [231; 547]. 

 

 
 



 

 

ДОДАТОК В 

Таблиця В.1  

 

Інституційні характеристики формування бази даних для аналізу фінансування вищої освіти 

на макрорівні у деяких країнах світу 

Показники, групи показників 

 

Інституція, яка забезпечує 

формування публічної інформації 

(бази даних) для зовнішнього 

аналізу фінансів вищої освіти 

 

Примітка 

Україна 

Витрати: за фінансуючими організаціями; 

функціями вищої освіти (послуги освіти, 

другорядна діяльність у межах закладів 

освіти, у тому числі та, що пов‟язана з 

навчанням), рівнями вищої освіти. 

Дані формує і розміщує на 

офіційному сайті Державна служба 

статистики України через 

складання щорічних Національних 

рахунків освіти [187-189]. 

 

Зведених даних про фінансування 

вищої освіти за видами діяльності ЗВО 

на макрорівні немає. 

Інформація про доходи і витрати ЗВО 

розміщена на їхніх офіційних сайтах 

відповідно до Наказу МОНУ [75]. 

Мікродані фінансової звітності 

передбачають розподіл показників 

надходження і використання коштів між 

загальним фондом (бюджетні кошти) і 

спеціальним фондом (платні послуги, 

реалізація необоротних активів, 

благодійні внески, гранти, кошти 

міжнародних організацій). 

 



 

 

Польща 

 

Операційні доходи: за видами діяльності, 

джерелами і типами ЗВО. 

Інвестиційні та операційні витрати: за 

напрямами, джерелами і типами ЗВО. 

Фінансові результати: валові і чисті за 

типами ЗВО. 

Фонди ЗВО: фонд матеріальної допомоги 

для здобувачів вищої освіти та наукового 

ступеня, базовий фонд, власний 

стипендіальний фонд ЗВО, фонд розвитку 

ЗВО. 

 

Дані формує Центральне 

статистичне управління Польщі на 

основі обробки статистичної та 

інших видів звітності ЗВО. Основне 

джерело даних для зовнішніх 

користувачів – статистичний 

збірник Higher Education Institutions 

and their Finances [436-438]. 

Дані про фінансування СВО 

систематизовані на національному рівні 

за типами (університети, технічні 

університети, педагогічні, аграрні 

академії тощо) і формами власності 

ЗВО. 

Російська Федерація (РФ) 

 

Доходи за фінансуючими організаціями та 

видами діяльності ЗВО. 

Витрати за економічними елементами, у 

тому числі на оплату праці зайнятих у СВО 

за категоріями персоналу. 

Витрати на виплату стипендій та інші форми 

матеріальної підтримки студентів. 

 

Головний інформаційно-

обчислювальний центр 

Міністерства освіти і науки РФ 

забезпечує функціонування 

інформаційної системи аналізу 

діяльності ЗВО на основі форм 

федерального і відомчого 

статистичного спостереження, а 

також щорічного моніторингу 

ефективності діяльності ЗВО [105]. 

 

 

 

 

Зведені статистичні дані розміщує на 

своєму сайті Міністерство освіти і 

науки Російської Федерації [301]. 

Результати моніторингу дають змогу 

користувачам здійснити порівняльну 

оцінку ефективності діяльності кожного 

ЗВО [181]. 



 

 

Сполучені Штати Америки (США) 

Доходи: за статусом провайдера ВО (public, 

private nonprofit, private for-profit institutions). 

Витрати: за статусом провайдера ВО. 

Активи: дані за видами активів, 

передбачених фінансовою звітністю. 

Витрати студентів за статтями витрат: плата 

за навчання, проживання, книги та інші 

матеріали залежно від статусу резидента (in 

state, out state). 

Допомога студентам: від федерального 

уряду, стипендії і гранти від штату, 

інституційна допомога, кредити на 

навчання. 

Середня чиста вартість навчання та її 

динаміка (Average net price for full-time 

beginning students 

Дані формує Національний центр 

освітньої статистики – НЦОС (The 

National Center for Education 

Statistics (NCES)) при Департаменті 

освіти США [492]. 

За результатами звітності ЗВО, 

анкетування студентів і 

випускників НЦОС формує 

інтегровану систему даних у галузі 

післясередньої освіти (Integrated 

Postsecondary Education Data System 

(IPEDS). Фінансову звітність 

складають і подають усі типи ЗВО 

[420] 

Зведені дані щорічно публікують у 

збірнику The Condition of Education. 

Postsecondary Education [546]. 

База даних НЦОС дає можливість 

здійснювати аналіз ВО на різних 

інституційних рівнях (College Navigator 

[492], а також на національному рівні. 

Ресурси даних дають змогу абітурієнтам 

обирати ЗВО з урахування вартості 

навчання, проживання, інших витрат та 

розміру фінансової допомоги 

Джерело: складено автором. 



 

 

Таблиця В.2  

Основні показники діяльності ЗВО/ВНЗ в Україні у 2007/8 – 2016/17 навчальних роках 

 2007/8 2008/9 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

Кількість ЗВО, одиниць 904 881 861 854 846 823 803 664 659 657 

у тім числі за формами власності           

державною та комунальною 702 685 674 637 633 619 609 520 525 527 

приватною 202 196 187 176 172 166 158 144 134 130 

у тім числі           

I-II р. а. (коледжі, технікуми, ВПУ) 553 528 511 505 501 489 478 387 371 370 

III-IV р. а. (університети, академії, 

інститути) 
351 353 350 349 345 334 325 277 288 287 

Кількість студентів у ЗВО, тис. осіб 2813,8 2763,8 2599,4 2491,3 2311,6 2170,1 2052,7 1689,3 1605,3 1586,7 

у тім числі за ЗВО           

I-II р. а. (коледжі, технікуми, ВПУ) 441,3 399,3 354,2 361,5 356,8 345,2 329,0 251,3 230,1 217,3 

III-IV р. а. (університети, академії, 

інститути) 
2372,5 2364,5 2245,2 2129,8 1954,8 1824,9 1723,7 1438,0 1375,2 1369,4 

у тім числі навчаються за рахунок 

за коштів 
          

державного бюджету 984,8 975,0 952,6 945,5 905,8 893,2 874,8 751,1 732,0 732,9 

місцевих бюджетів органів 

державної влади 
98,5 94,4 98,6 100,3 98,0 96,3 95,8 82,1 79,5 73,6 

юридичних осіб 14,5 14,2 8,7 8,8 9,3 6,9 8,2 10,4 10,2 9,6 

фізичних осіб 1716,0 1680,2 1539,5 1436,7 1298,5 1173,7 1073,9 845,6 783,6 770,6 

Джерело: складено автором за [204-207].
. 



 

 

Таблиця В.3  

 

Розподіл витрат на вищу освіту в Україні за провайдерами – постачальниками послуг у 2007-2016 роках 
млн грн 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Перший етап вищої 

освіти. Всього 
22269,4 29183,5 32480,4 37660,5 39764,0 42218,5 43100,9 40256,6 46833,7 50076,6 

Вища освіта у ЗВО І-IІ р. а. 

(коледжі, технікуми, ВПУ) 
4217,2 5511,3 6209,1 7595,3 8159,3 8961,0 9387,7 8710,2 9656,5 … 

Вища освіта у ЗВО  ІІІ-IV р. а. 

(університети, академії, 

консерваторії, інститути) 

18052,2 23672,2 26271,3 30065,2 31604,7 33257,5 33713,2 31546,4 37177,2 … 

Другий етап вищої освіти та 

освіта, не розподілена за 

ступенями/післядипломна освіта 

897,2 1172,3 1192,2 1491,8 1571,6 1622,3 2007,5 1754,8 1934,0 2267,4 

Разом 23166,6 30355,8 33672,6 39152,3 41335,6 43840,8 45108,4 42011,4 48767,7 52343,9 

Довідково 

ВВП у фактичних цінах, млн грн 720731 948056 913345 1120 585 1349 178 1459 096 1522 657 1586 915 1988544 2383182 

Обмінний курс US$ 1 = UAH 5,05 5,27 7,79 7,94 7,97 7,99 7,99 11,89 21,84 25,55 

ВВП у фактичних цінах, млн дол. 

США 
142719,0 179992,4 117227,8 141131,6 169282,1 182615,3 190570,3 133466,4 91050,5 93270,5 

Загальні витрати на вищу освіту у 

% до ВВП країни 
3,2 3,2 3,7 3,5 3,1 3,0 3,0 2,6 2,5 2,2 

Бюджетні витрати на вищу освіту 

у % до ВВП країни 
1,9 2,0 2,4 2,3 2,0 2,1 2,0 1,9 1,6 1,5 

  Джерело: складено автором за [187-189]. 



 

 

Таблиця В.4 

Розподіл витрат на вищу освіту в Україні за функціями освіти у 2007-2016 роках 
млн грн 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Послуги у сфері освіти 17933,7 24852,0 28954,9 34055,6 36559,3 39173,6 40997,9 38521,0 44759,1 46224,0 

Другорядна діяльність у межах 

закладів освіти 
3082,1 3047,9 2802,5 2783,2 2626,1 2443,7 2335,1 1918,0 2000,6 2102,1 

Медичні послуги 1,1 1,3 1,7 1,7 2,0 2,6 2,3 2,7 2,8 4,4 

Послуги харчування 2551,6 2505,8 2366,4 2287,9 2133,2 2006,7 1897,7 1575,7 1546,7 1540,4 

Адміністративні 

послуги/Комунальні, фінансові, 

відрядження, будівництво та 

ремонт (капітальні витрати) 

529,4 540,8 434,4 493,6 490,9 434,4 435,1 339,6 451,1 557,4 

Другорядна діяльність, що 

пов’язана з навчанням 
2150,8 2455,9 1915,2 2313,5 2150,2 2223,5 1775,4 1572,4 2008,0 4017,8 

Інвентар та обмундирування 828,3 814,2 763,0 788,7 738,2 697,5 661.9 547,6 539,9 557,4 

Транспортні послуги 15,3 18,6 16,7 8,1 9,5 10,3 11,4 11,7 13,8 16,7 

Підручники та канцелярські 

товари 
320.7 319,5 302,7 327,0 296,2 394,7 343,4 302,3 221,7 251,3 

Фінансові послуги/трансферти 

населенню, стипендії, субсидії, 

поточні трансферти, капітальні 

трансферти 

986,5 1303,6 832,8 1189,7 1106,3 1121,0 758,7 710,8 1232,6 3192,3 

Разом 23166,6 30355,8 33672,6 39152,3 41335,6 43840,8 45108,4 42011,4 48767,7 52343,9 

Джерело: складено автором за [187-189]. 



 

 

Таблиця В.5 

Розподіл витрат на вищу освіту в Україні за фінансуючими інституціями у 2007-2016 роках 
млн грн 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1. Державний сектор 13395,9 19287,7 21696,8 25880,7 27569,6 30469,7 31153,2 29384,5 32009,0 
36398,6 

1.1. Центральний уряд 12152,0 17462,3 19587,0 23319,7 24836,1 27190,6 27808,6 26215,2 28616,3 32652,5 

1.1.1. Міністерство освіти і 

науки України 

8105,0 11644,4 13362,7 15795,2 17002,3 19649,1 20701,7 19556,0 23389,0 
26049,5 

1.1.2. Інші міністерства і 

відомства 

4047,0 5817,9 6224,3 7524,5 7833,8 7541,5 7106,9 6659,2 5227,3 

6603,0 

1.2. Обласні бюджети 1243,9 1825,4 2109,8 2561,0 2733,5 3279,1 3344,6 3169,3 3392.7 3746,2 

2. Недержавний сектор 9770,7 11068,1 11975,8 13271,6 13766,0 13371,1 13955,2 12626,9 16758,7 
15945,3 

2.1. Приватні фірми та 

корпорації 

511,0 638,9 698,0 781,7 672,5 714,2 703.0 755,0 758,1 
832,5 

2.2. Домашні господарства 9259,7 10429,2 11277,8 12489,9 13093,5 12656,9 13252,2 11871,9 16000,6 15112,8 

3. Увесь інший світ - - - - - - - - - - 

Усього 23166,6 30355,8 33672,6 39152,3 41335,6 43840,8 45108,4 42011,4 48767,7 52343,9 

Довідково 

Обмінний курс, гривень за дол. 

США 
5,05 5,27 7,79 7,94 7,97 7,99 7,99 11,89 21,84 

25,55 

Бюджетні витрати у розрахунку 

на один ЗВО державної і 

комунальної форм власності, млн 

дол. США 

3,8 5,3 4,1 5,1 5,5 6,2 6,4 4,8 2,8 2,7 

Загальні витрати у розрахунку на 

один ЗВО,млн дол. США 
5,1 6,5 5,0 5,8 6,1 6,7 7,0 5,3 3,4 3,1 

Джерело: складено автором за [187-189]. 



 

 

Таблиця В.6 

Показники аналізу економічної ефективності різних видів діяльності у 

вищій освіті на рівні ЗВО 

Стейкхолдери 

ЗВО 
Показники ефективності 

Абітурієнти 

– Кількість і частка поданих до ЗВО заяв у їх загальній кількості  

    (ЗВО регіону/країни) 

– Кількість поданих заяв у розрахунку на одне ліцензоване місце/ 

місце державного замовлення (ЗВО) 

Студенти 

– Кількість студентів, прийнятих на перший курс різних форм 

навчання 

– Кількість і частка студентів, які навчаються за контрактом (на 

платній основі) 

– Частка надходжень від навчання іноземних студентів у загальних 

доходах від надання платних освітніх послуг 

– Доходи, пов‟язані з освітньою діяльністю (всього і в розрахунку на 

одного студента) 

Науково-

педагогічні 

працівники 

– Кількість опублікованих підручників, навчальних посібників, 

монографій на одного працівника ПВС 

– Кількість патентів на винаходи, корисні моделі, промислові зразки 

– Доходи, пов‟язані з науковою діяльністю (всього і в розрахунку на 

одного працівника ПВС) 

– Доходи, пов‟язані з освітньою діяльністю (всього і в розрахунку на 

одного працівника ПВС) 

Випускники 

ЗВО 

– Коефіцієнт випуску бакалаврів, магістрів (% відносно прийому) 

– Рівень працевлаштування випускників (частка працевлаштованих 

протягом перших шести місяців, трьох років) 

– Середній дохід/заробітна плата випускника (за перший рік після 

завершення ЗВО) 

– Кількість випускників, залучених до діяльності ЗВО 

– Обсяг коштів, залучених ЗВО у співпраці з випускниками 

Менеджмент 

ЗВО 

– Сукупні доходи у розрахунку на одного працівника 

– Сукупні доходи у розрахунку на одного студента 

– Сукупні доходи ЗВО у розрахунку на 1 грн активів 

– Частка надходжень від освітньої діяльності у сукупних доходах 

ЗВО 

– Частка надходжень від наукової та науково-дослідної діяльності у 

сукупних доходах ЗВО 

– Надходження від платних послуг за основними видами діяльності 

ЗВО у розрахунку на одного працівника ЗВО або працівника ПВС 

– Частка доходів від усіх джерел  власних надходжень (спеціальний 

фонд) у сукупних доходах ЗВО 

– Обсяги державного і регіонального фінансування ЗВО у розрахунку 

на одного студента бюджетної форми навчання 

– Обсяг надходжень від отриманих благодійних внесків, грантів і 

дарунків (всього і частка у сукупних надходженнях) 

Джерело: складено автором. 



 

 

Таблиця В.7 

Показники аналізу економічної ефективності різних видів діяльності у 

вищій освіті на рівні СВО регіону/країни 
 

Стейкхолдери 

СВО 

Показники ефективності 

Роботодавці, 

органи 

регіонального 

управління 

– ВРП у розрахунку на одного жителя регіону 

– Середня заробітна плата працівника з вищою освітою 

в регіоні 

– Відносний рівень доходів населення з вищою освітою 

в регіоні 

– Рівень безробіття серед осіб з вищою освітою в регіоні 

– Індекс людського розвитку в регіоні 

– Індекс конкурентоспроможності регіону 

– Частка інноваційної продукції в регіоні 

Органи 

державного 

управління 

– ВВП на одного жителя країни 

– Середня заробітна плата працівника з вищою освітою 

в країні 

– Відносний рівень доходів населення з вищою освітою 

– Рівень безробіття серед осіб з вищою освітою 

– Рейтинг країни за рівнем розвитку вищої освіти 

(складова глобального індексу 

конкурентоспроможності) 

– Індекс людського розвитку країни 

– Глобальний інноваційний індекс 

– Індекс сталості суспільства 

– Частка інноваційної продукції в країні 
Джерело: складено автором.



 

 

 

 

Фонди ЗВО 

Загальний фонд бюджету 

ЗВО. Джерела надходжень: 
Спеціальний фонд бюджету 

ЗВО. Джерела надходжень: 

Підготовка кадрів та 

забезпечення діяльності 

їх баз практики 

Виплата академічних 

стипендій студентам 

Дослідження, наукові та 

науково-технічні 

розробки за рахунок 

державного 

фінансування, підготовка 

наукових кадрів, 

фінансова підтримка 

наукової інфраструктури 

Виконання зобов‟язань 

України у сфері 

міжнародного науково-

технічного 

співробітництва 

Виконання зобов‟язань 

України у Рамковій 

програмі ЄС Горизонт-

2020 

Плата за послуги згідно 

з основною діяльністю 

ЗВО 

Надходження від 

додаткової 

(господарської) 

діяльності ЗВО 

Плата за оренду майна 

бюджетних установ 

Надходження від 

реалізації в 

установленому порядку 

майна (крім нерухомого 

майна) 

Благодійні внески, 

гранти та дарунки 

Кошти від юридичних 

і фізичних осіб на 

виконання цільових 

заходів 

Інші доходи 

 
Рис. В.1. Система розподілу надходжень фінансових ресурсів  

на рівні ЗВО 

Джерело: складено автором. 
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Рис. В.2. Кількість студентів ЗВО у регіонах України у 2016 році 

(у розрахунку на 10 тис. наявного населення регіону), осіб 

Джерело: розраховано за [206]. 
 

Таблиця В.8 

 Місце Львівської області серед регіонів України  

за показниками розвитку інтелектуального потенціалу  

та рівнем його реалізації у 2015-2016 роках 

 
Значення 

показника 

Місце серед 

регіонів 

України 

Кількість студентів на 10 тисяч населення регіону, осіб, 

2016 рік 
492 3 

Рівень зайнятості населення працездатного віку, %, МОП, 

2016 рік 
64,0 13 

Рівень безробіття населення у віці 15-24 роки, %, 2016 рік 31,8 2 

Рівень безробіття населення у віці 25-29 роки, %, 2016 рік 5,5 23 

Середньомісячна заробітна плата, грн, 2016 рік 4559 10 

ВРП на одну особу, грн, 2015 рік 37338 11 

Частка інноваційної продукції  в загальному обсязі 

реалізованої промислової продукції, %, 2015 рік 
1,9 10-11 

Джерело: складено за [41]. 



 

 

 
 

Рис. В.9. Частка випускників ЗВО регіонів України 2016 року, 

які отримали направлення на роботу серед тих, 

хто навчався за рахунок коштів місцевого бюджету, % 

Джерело: побудовано за [206]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. В.10. Розподіл попиту і пропозиції на ринку праці  

Львівської області у 2016 році на працівників  

у розрізі професійних груп та рівнів освіти 

Джерело: побудовано за адміністративними даними Львівського обласного центру 

зайнятості та даними Головного управління статистики у Львівській області. 



 

 

ДОДАТОК Д 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

проекту регіонального розвитку, який може реалізовуватися 

за рахунок коштів державного бюджету, 

отриманих від Європейського Союзу 

(витяг) 

Назва проекту 
Моніторинг реалізації інтелектуального потенціалу випускників 

ВНЗ і ПТНЗ прикордонного регіону: соціальне партнерство, 

державне і регіональне замовлення 

Ініціатор проекту Львівська обласна державна адміністрація, 

79008, Львів, вул. Винниченка, 18, код ЄДРПОУ 00022562 

Замовник проекту 

(у разі наявності) 

Департамент економічної політики 

Львівської обласної державної адміністрації 

Програма регіонального 

розвитку 

“Розвиток людського потенціалу” 

напрям –“ Інституції та мережі” 

Назва завдання 

Державної стратегії 

регіонального розвитку 

на період до 2020 року, 

якому відповідає проект 

Проект відповідає операційній Цілі 2 “Територіальна соціально-

економічна інтеграція і просторовий розвиток” Державної стратегії 

регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої 

постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 385 

(завдання: Створення умов для продуктивної праці населення) 

Регіон(и), територія(ї) 

або місто(а), що 

отримають вигоду від 

реалізації проекту 

Львівська область 

Тривалість проекту 36 місяців 

Загальний бюджет 

проекту 
3 600 000 грн 

Очікуваний обсяг 

фінансування проекту: 
Разом 1 рік 2 рік 3 рік 

з державного бюджету 
3 600 000,00 

грн 

1 027 809,38 

грн 

1 418 138,51 

грн 

1 154 052,11 

грн 

Загальна (загальні) та 

конкретна (конкретні) 

цілі проекту 

Загальна ціль: 

Підвищення ефективності використання інтелектуального 

потенціалу випускників ВНЗ та ПТНЗ Львівської області на основі 

розвитку соціальної відповідальності та партнерства суб‟єктів 

економіки прикордонного регіону 

Конкретні цілі: 

1. Розробка технічного завдання та організація створення 

інформаційно-аналітичної бази даних про зайнятість випускників 

ПТНЗ і ВНЗ області. 

2. Моніторинг конкурентоспроможності ПТНЗ і ВНЗ за критеріями 

ефективної зайнятості випускників та оцінками працедавців. 



 

 

3. Розробка веб-порталу “Індикатори якості та ефективності 

професійної і вищої освіти Львівщини” за результатами співпраці з 

ПТНЗ і ВНЗ, працедавцями, органами виконавчої влади у Львівській 

області. 

4. Підвищення якості та ефективності підготовки кадрів у ПТНЗ та 

ВНЗ на основі удосконалення системи соціального партнерства з 

інститутами бізнесу і влади. 

Цільові групи проекту 

та кінцеві бенефіціари 

проекту 

ВНЗ і ПТНЗ, працедавці, центральні та регіональні органи 

виконавчої влади, абітурієнти 

Економічна та/або 

бюджетна ефективність 

реалізації проекту 

(наскільки дотичне) 

Оцінка економічної ефективності Проекту здійснена з 

використанням критеріїв, які характеризують прямі втрати 

державного і місцевого бюджетів внаслідок безробіття випускників 

ВНЗ і ПТНЗ. Відповідно грошові потоки проекту регіонального 

розвитку будуть формуватися за рахунок приросту ВРП Львівської 

області та зменшення витрат на отримання післядипломної освіти 

працевлаштованими випускниками. 

Результати ідентифікації рівня ризику Проекту свідчать, що рівень 

такого ризику можна класифікувати як “дуже низький”,  а найбільш 

очікувана величина чистої приведеної вартості (NPV) Проекту 

складе 19301 тис. грн. 

Інші економічні вигоди 

(наскільки дотичне) 

1. Удосконалення існуючих та розробка нових освітніх продуктів 

(навчальних програм, курсів) для підвищення рівня зайнятості 

випускників ВНЗ і ПТНЗ. 

2. Зменшення рівня безробіття внаслідок підвищення якості  систем 

вищої та професійної освіти. 

3. Зменшення диспропорцій між попитом і пропозицією на фахівців 

у професійно-кваліфікаційному розрізі на ринку праці Львівської 

області. 

Cоціальний вплив 

(наскільки дотичне) 

Для ВНЗ і ПТНЗ – забезпечення зворотного зв‟язку з випускниками і 

працедавцями. 

Для працедавців – удосконалення структури та змісту підготовки у 

ВНЗ та ПТНЗ з урахування результатів опитування працедавців і 

працевлаштування випускників. 

Для органів влади – зростання рівня реалізації інтелектуального 

потенціалу молоді та його вкладу в інноваційний розвиток регіону; 

зменшення втрат людського потенціалу Львівської області внаслідок 

міграції випускників ВНЗ і ПТНЗ області. 

Для абітурієнтів – обґрунтування вибору майбутнього фаху з 

урахуванням попиту на випускників на ринку праці Львівської 

області, оцінок випускників і працедавців. 

Актуальність проекту: 

обґрунтування 

необхідності, 

соціально-економічної 

спрямованості та 

реалістичності 

Актуальність проекту зумовлена відсутністю в Україні систем 

регіонального та загальнонаціонального моніторингу 

працевлаштування випускників ПТНЗ і ВНЗ. Ця проблема є 

особливо актуальною для Львівської області як прикордонного 

регіону з високим рівнем втрати інтелектуального потенціалу молоді 

внаслідок освітньої і трудової міграції. Проект спрямований на 



 

 

виконання проекту отримання якісної інформації про зайнятість випускників ВНЗ і 

ПТНЗ з метою підвищення ефективності використання 

інтелектуального потенціалу молоді, фінансових ресурсів 

державного та місцевих бюджетів на професійну та вищу освіту, 

подолання дисбалансів попиту і пропозиції на ринку праці. 

Виконання проекту є реалістичним за умов належного його 

фінансування, співпраці представників ВНЗ, ПТНЗ і працедавців. 

Спроможність 

забезпечити стійкий 

результат реалізації 

проекту 

Фінансова сталість реалізації проекту на перших етапах 

підтверджується частковою самоокупністю створеної структури – 

Центру досліджень і моніторингу якості та мобільності робочої сили 

у Львівській області. За підтримки бюджетного фінансування з 

обласного бюджету Центр активно працюватиме з іншими 

зацікавленими інститутами – Асоціацією ВНЗ і ПТНЗ Львівської 

області, Асоціацією працедавців Львівщини та ін. 

За умов успішності та об‟єктивності результатів моніторингу з 

метою їх поширення через інформаційні засоби під патронатом 

центральних органів влади, планується залучення коштів 

Міністерства освіти і науки України. 

За умов розширення напрямів діяльності Центру досліджень і 

моніторингу якості та мобільності робочої сили у Львівській області 

з посиленням наукової складової, можливим є перехід на його повну 

самоокупність та фінансову незалежність від органів державної 

влади – шляхом виконання наукових проектів на конкурсній основі. 

Створення Центру досліджень і моніторингу якості та 

мобільності робочої сили у Львівській області України забезпечить 

можливість постійного моніторингу відповідності обсягів 

випущених фахівців і робітників реальному попиту на 

регіональному ринку праці. 

Створення Асоціації ВНЗ і ПТНЗ Львівської області дозволить 

продовжити соціальні комунікації усіх учасників проекту, а 

перспективний статус Асоціації як дорадчого органу при Львівській 

обласній державній адміністрації посилить її важелі впливу на 

державно-управлінські рішення. 

Телефон, факс, 

електронна пошта 

ініціатора (замовника) 

проекту 

тел.: (+38) 032 299-92-05, факс: (+38) 032 261-23-99, 

ел. пошта: kancel@loda.gov.ua 

Джерело: [219]. 
  



 

 

ДОДАТОК Ж 

Анкета старшокласника 
Це опитування проводять студенти та викладачі кафедри статистики ЛНУ імені Івана 

Франка. Його мета – з’ясувати мотивацію старшокласників у виборі майбутнього фаху та 

ЗВО. Ваші відповіді допоможуть нам врахувати думку старшокласників у майбутній 

освітній діяльності. Опитування є анонімним, а його результати будуть використані лише 

для порівняльного аналізу за сукупністю анкет 

 

ВАШ МАЙБУТНІЙ ФАХ І ЗВО 

 

1. Виберіть, будь ласка, п’ять галузей знань, у яких Ви плануєте продовжити своє 

навчання і вкажіть їх пріоритет (1-найвищий пріоритет) 

 

Назва напряму 
Пріоритет: 1, 2, 3,4,5 

(1-найвищий пріоритет) 

Освіта, культура, мистецтво, гуманітарні науки  

Економіка, управління та адміністрування  

Міжнародні відносини  

Журналістика  

Право  

Біологія, медицина, фізика  

Математика, фізика  

Інформаційні технології  

Інженерія та будівництво  

Сфера обслуговування, туризм  

Воєнні науки, безпека  

Інші  
 

2. У яких ЗВО України Ви б хотіли навчатись ? (вкажіть не більше 5) 

________________________________________________________________ 
 

3. Чи плануєте Ви вступати до ЗВО за кордоном ? 

 так             У якій країні ? _____________________________________ 

 ні 
 

4. Виберіть, будь ласка, 5 пріоритетних спеціальностей, у випадку вибору Вами 

майбутнього фаху у галузі економіки та управління 

Назва спеціальності 
Пріоритет: 1, 2, 3,4,5 

(1-найвищий пріоритет) 

Економіка  

Міжнародні економічні відносини  

Облік і оподаткування  

Фінанси, банківська справа та страхування  

Менеджмент  

Публічне управління та адміністрування  

Маркетинг  

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  



 

 

МОТИВАЦІЯ ВАШОГО ВИБОРУ 
 

8. Оцініть, будь ласка, важливість критеріїв Вашого вибору ЗВО 

Критерії вибору ЗВО Важливість критерію: 1,2,3,4,5 

(1 – найбільш важливий критерій) 

Престижність закладу  

Якість навчання  

Зручність розташування  

Вартість навчання  

Форма власності  

Ваш варіант  

 

9. Які три найважливіші чинники Вашого вибору майбутнього фаху ? 

Критерії та мотиви вибору майбутнього фаху 
Важливість чинника: 1,2,3 

(1-найбільш важливий) 

Престижність фаху на ринку праці  

Невисокий конкурс при вступі (“на бюджет”)  

Високий попит на фахівців на ринку праці  

Високий рівень доходів фахівців на ринку праці  

Природні здібності до вибраного напрямку  

Порівняно невисока вартість навчання  

Наполягання на виборі батьків  

“Мої друзі вже там навчаються”  

 

 

РОЗКАЖІТЬ ПРО СЕБЕ 
7. Які основні джерела інформації Ви використовуєте, щоб дізнатись про ЗВО, його 

спеціальності та вибрати фах для себе ? 

Джерело Важливість джерела (1 – найбільш важливе 

джерело) 

Друзі  

Батьки, родичі  

Соціальні мережі  

Офіційні сторінки ЗВО в інтернет  

Інтернет  

Реклама ЗВО  

Дні відкритих дверей  

 

8. У якому класі Ви навчаєтеся ? 

 10-й клас 

 11-й клас 



 

 

9. Який Ваш середній бал з таких предметів ? 

 

 Середній бал успішності у 12-бальній шкалі 

Математика  
Українська мова та література  
Іноземна мова  
Географія  

 

10. Чи користуєтесь Ви послугами репетиторів ? 

 Так 

 Ні 

 

11. Де розташована Ваша школа/ліцей ? 

 Місто Львів 

 Інше місто. Вкажіть, яке саме______________________________________ 

 Сільська місцевість, вкажіть район області___________________________ 

 

 
 

ДЯКУЄМО ВАМ ЗА СПІПРАЦЮ І БАЖАЄМО УСПІШНОГО ВИБОРУ МАЙБУТНЬОГО 

ФАХУ В ЖИТТІ 

 

 

Таблиця Ж.1  

Розподіл респондентів вибіркового анкетування учнів 10-11 класів СЗОШ 

Львівської області у 2016/17 н. р. 

щодо мотивації вибору майбутньої траєкторії освіти 
 

Міста Номер школи 
Кількість 

анкет 
Сільська місцевість 

Кількість 

анкет 

м. Львів 
33, 23, НВК 

ШЕЛ, 2, 86 
78 Інші регіони 20 

м. Радехів 1, 2 84 Сільська 42 

м. Пустомити 2 11 Вузлове, Радехівський 11 

м. Новояворівськ 2 11   

Інші міста 

Львівської 

області 

 43   

Разом 227 Разом 73 
 

Джерело: складено за результатами побудови дизайну вибірки учнів 10–11 класів СЗОШ 

Львівської області для анкетування щодо мотивації вибору майбутньої траєкторії освіти. 

Період анкетування – листопад 2016 – квітень 2017 року. 



 

 

ДОДАТОК  К 

Рис. К.1. Діаграма розсіювання значень кількості бюджетних місць 

(максимальна кількість) та обсягів прийому на перший курс навчання 

у 35-ти університетах усіх областей України за спеціальністю 073 

Менеджмент (бакалаврат) у 2017/2018 н. р. 

Джерело: побудовано автором [35]. 
 

Рис. К.2. Діаграма розсіювання значень кількості бюджетних місць 

(максимальна кількість) та поданих заяв на перший курс навчання  

у 35-ти університетах усіх областей України за спеціальністю 073 

Менеджмент (бакалаврат) у 2017/2018 н. р. 

Джерело: побудовано автором за [35]. 

. 



 

 

Таблиця К.1  

Вартість навчання у провідних класичних і технічних університетах України за спеціальністю  

073 “Менеджмент” (освітні програми “Менеджмент”, “Менеджмент організацій”, “Менеджмент організацій і 

адміністрування”) у 2017/2018 навчальному році 
 

ЗВО Місто 

Фактична 

вартість 

одного року 

навчання, грн 

Середньо-

місячна 

заробітна плата 

в регіоні 

(області) 

діяльності, грн 

Інтегральний 

показник 

діяльності у 

Рейтингу 

“Топ-200 

Україна”, 

балів 

Загальний 

конкурс 

(кількість 

поданих 

заяв на одне 

ліцензоване 

місце) 

Теоретично 

виправдана 

вартість 

навчання 

Різниця 

фактичної і 

теоретично 

виправданої 

вартості 

року 

навчання, 

грн 

А 
Б yi    Yi yi - Yi 

City Cost.of.study Av.mon.wage Int.ind Comp Cost.of.Study*  
1. НТУ “Київський 

політехнічний інститут” 

Київ 

 
24700 11094 85,8217352 6,0 23709,5 990,5 

2. КНУ імені Тараса 

Шевченка 
Київ 29400 11094 81,6980532 18,4 28242,8 1157,2 

3. Вінницький НТУ Вінниця 9100 5153 33,0300669 5,1 11840,5 -2740,5 

4. Донецький НУ імені 

Василя Стуса ( м. Вінниця) 
Вінниця 12960 5153 31,1819365 4,0 11281,3 1678,7 

5. Дніпропетровський НУ Дніпропетровськ 15000 5913 41,5833429 6,2 13891,7 1108,3 

6. Житомирський ДТУ Житомир 13200 4997 19,4563004 7,5 11626,0 1574,0 

7. Житомирський ДУ імені 

Івана Франка 
Житомир 12675 4997 19,1094543 9,4 12319,2 355,8 

8. Запорізький НТУ Запоріжжя 9900 6125 26,3729928 4,3 12341,7 -2441,7 

9. Запорізький НУ Запоріжжя 10600 6125 22,3534578 2,6 11399,9 -799,9 

10. Івано-Франківський НТУ 

нафти і газу 
Івано-Франківськ 9900 4993 31,8549922 4,8 11456,3 -1556,3 

11. Прикарпатський НУ 

імені Василя Стефаника 
Івано-Франківськ 11800 4993 28,830096 1,0 9754,6 2045,4 

12. Центральноукраїнський 

НТУ 
Кропивницький 11700 4927 24,7722381 3,7 10428,7 1271,3 



 

 

ЗВО Місто 

Фактична 

вартість 

одного року 

навчання, грн 

Середньо-

місячна 

заробітна плата 

в регіоні 

(області) 

діяльності, грн 

Інтегральний 

показник 

діяльності у 

Рейтингу 

“Топ-200 

Україна”, 

балів 

Загальний 

конкурс 

(кількість 

поданих 

заяв на одне 

ліцензоване 

місце) 

Теоретично 

виправдана 

вартість 

навчання 

Різниця 

фактичної і 

теоретично 

виправданої 

вартості 

року 

навчання, 

грн 

А 
Б yi    Yi yi - Yi 

City Cost.of.study Av.mon.wage Int.ind Comp Cost.of.Study*  
13. Луцький НТУ Луцьк 12800 5151 22,9341676 5,2 11175,1 1624,9 

14. Східноєвропейський НУ 

імені Лесі Українки 
Луцьк 16600 5151 22,9337004 8,3 12376,8 4223,2 

15. НУ “Львівська 

політехніка” 
Львів 11500 5623 45,6486064 3,2 12638,9 -1138,9 

16. Львівський НУ імені 

Івана Франка 
Львів 11248 5623 43,3976934 6,0 13540,3 -2292,3 

17. Миколаївський НУ мені 

В. О. Сухомлинського 
Миколаїв 8100 6448 23,0264087 3,0 12022,3 -3922,3 

18. Одеський НУ імені І. І. 

Мечникова 
Одеса 13263 6535 35,8882093 4,4 13606,9 -343,9 

19. Одеський національний 

політехнічний університет 
Одеса 11900 6535 32,6827343 0,7 11932,5 -32,5 

20. Донецький НТУ Покровськ 13400 7111 34,4016916 0,3 12674,7 725,3 

21. Полтавський НТУ імені 

Юрія Кондратюка 
Полтава 10000 5673 21,5850264 6,3 12196,8 -2196,8 

22. НУ водного 

господарства та 

природокористування 

Рівне 14900 5703 23,6038118 9,3 13546,9 1353,1 

23. Східноукраїнський НУ 

імені Володимира Даля 
Сєвєродонецьк 10500 6009 29,1455794 0,3 10831,1 -331,1 

24. Луганський 

національний університет 

імені Тараса Шевченка 

Старобільськ 9500 6009 25,9013547 0,7 10773,8 -1273,8 

25. Сумський ДУ Суми 12200 5129 39,109651 6,3 12707,8 -507,8 



 

 

ЗВО Місто 

Фактична 

вартість 

одного року 

навчання, грн 

Середньо-

місячна 

заробітна плата 

в регіоні 

(області) 

діяльності, грн 

Інтегральний 

показник 

діяльності у 

Рейтингу 

“Топ-200 

Україна”, 

балів 

Загальний 

конкурс 

(кількість 

поданих 

заяв на одне 

ліцензоване 

місце) 

Теоретично 

виправдана 

вартість 

навчання 

Різниця 

фактичної і 

теоретично 

виправданої 

вартості 

року 

навчання, 

грн 

А 
Б yi    Yi yi - Yi 

City Cost.of.study Av.mon.wage Int.ind Comp Cost.of.Study*  
26. Тернопільський НТУ 

імені Івана Пулюя 
Тернопіль 11000 4781 30,1499006 10,8 13359,4 -2359,4 

27. Ужгородський НУ Ужгород 11040 5597 29,8212327 6,2 12614,7 -157,74 

28. Харківський НУ імені 

В. Н. Каразіна (KSB) 
Харків 16400 5499 49,4133336 11,9 16082,3 317,7 

29. НТУ “Харківський 

політехнічний інститут” 
Харків 9900 5499 45,7563526 2,6 12244,2 -2344,2 

30. Херсонський НТУ Херсон 11400 5259 22,3178264 1,8 9959,5 1440,5 

31. Херсонський ДУ Херсон 10800 5259 21,8340567 6,6 11766,8 -966,8 

32. Хмельницький НУ Хмельницький 12000 5315 27,4271019 5,7 11888,1 111,9 

33. Черкаський НУ імені 

Богдана Хмельницького 
Черкаси 12800 5089 19,8598557 12,9 13868,5 -1068,5 

34. Чернівецький НУ імені 

Юрія Федьковича 
Чернівці 14500 5058 34,2750335 2,6 10851,6 3648,4 

35. Чернігівський НТУ Чернігів 13480 4804 19,3020151 2,0 9214,9 4265,1 

Джерело: складено і розраховано автором за [35; 261], а також  даними офіційних сайтів ЗВО України. 



 

 

 
 

Рис. К.3. Діаграма розсіювання значень рейтингу ЗВО у ТОП-200 Україна у 

2016/2017 н. р. та вартості року навчання у 35-ти університетах усіх 

областей України за спеціальністю 073 Менеджмент (бакалаврат) у 

2017/2018 н. р. 

Джерело: складено і розраховано автором за даними табл. К1 додатку К. 
 

 

 

Рис. К.4. Діаграма розсіювання значень середньої заробітної плати у регіоні 

діяльності ЗВО у 2016 році та вартості року навчання у 35-ти університетах 

усіх областей України за спеціальністю 073 Менеджмент (бакалаврат) у 

2017/2018 н. р.  

Джерело: складено і розраховано автором за даними табл. К1 додатку К. 



 

 

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

-2
-1

0
1

2

Influence Plot

lm(Cost.of.Study ~ Av.mon.wage + Integr.ind + Comp

Hat-Values

S
tu

d
e

n
ti
z
e

d
 R

e
s
id

u
a

ls

1
2

14

17

28

35

 

Рис. К.5. Графічна інтерпретація незвичних спостережень у моделюванні 

вартості навчання у 35-ти університетах України 

за спеціальністю “Менеджмент” у 2017/18 н. р. 
Джерело: побудовано на основі даних табл. К.1 додатку К з використанням 

програмного середовища R. 

 

Примітка. 

1. Області зі значеннями стандартизованих залишків (Studentized Residuals) >2 і <- 2 

містять нетипові значення. На рисунку це точки 35. Чернігівський НТУ; 14. Східноєвро-

пейський НУ імені Лесі Українки; 17. Миколаївський НУ імені В. О. Сухомлинського. 

2. Області із Hat Values > 0,4 і < 0,6 характеризуються високою напруженістю. На 

рисунку це точки 1. КНУ імені Тараса Шевченка; 2. НТУ “Київський політехнічний 

інститут”. 

3. Розмір круга пропорційний ступеню впливовості на модель одиниці 

спостереження. На рисунку це точки 2. НТУ “Київський політехнічний інститут”; 

17. Миколаївський НУ імені В. О. Сухомлинського. 

 



 

 

ДОДАТОК Л 

Таблиця Л.1  

Коефіцієнт міжнародної вхідної мобільності студентів у деяких країнах 

світу у 2014 році та показники-фактори, що його визначають 

  

Коефіцієнт 

міжнародної 

вхідної 

мобільності, 

% 

ВВП на 

одну особу, 

тис. дол. 

США 

Індекс 

конкуренто-

спроможності 

країни у сфері 

подорожей і 

туризму (The 

Travel & Tourism 

Competitiveness 

Index -TTCI)  

Частка ЗВО 

країни у 

світовому 

рейтингу 

універсиетів The 

Times Higher 

Education World 

University 

Rankings 

Австралія 18,3 46,4 5,17 0,184 

Австрія 18,3 46,4 5,39 0,078 

Великобританія 18,2 39,5 5,38 0,159 

Швейцарія 17,1 58,1 5,66 0,077 

Бельгія 11,2 43 5,04 0,079 

Франція 9,8 40,4 5,31 0,019 

Чеська Республіка 9,8 30 4,78 0,012 

Фінляндія 7,4 40,3 5,1 0,104 

Німеччина 7,2 45,9 5,39 0,062 

Саудівська Аравія 4,8 52,1 4,17 0,047 

Італія 4,7 35,5 4,9 0,067 

США 4,3 54,6 5,32 0,031 

Португалія 4,1 27 5,01 0,018 

Норвегія 3,5 66,9 4,95 0,063 

Японія 3,4 37,4 5,13 0,015 

Російська 

Федерація 
3 24,8 4,16 0,001 

Іспанія 2,8 33,7 5,38 0,039 

Польща  1,7 25,1 4,47 0,002 

Туреччина 0,88 19,6 4,44 0,030 

Китай 0,3 12,9 4,45 0,013 

Індія 0,13 5,8 4,11 0,003 

Джерело: складено автором за [404; 456; 560; 577]. 



 

 

ДОДАТОК М 

Таблиця М.1  

Характеристика міжнародних рейтингів ЗВО 

 
Назва рейтингу, 

організація, яка 

здійснює його 

складання 

Критерії, показники, особливості рейтингу 

“Всесвітній рейтинг 

університетів QS” 

компанії Quacquarelli 

Symonds Ltd. 

(Сполучене 

Королівство), з 2010 

року 

 Репутація в академічному середовищі (40%): дані глобального експертного опитування представників 

міжнародної академічної спільноти на предмет того, в яких університетах світу наукові дослідження 

проводяться на найвищому рівні; 

 цитованість наукових публікацій представників університету у відношенні до загальної чисельності 

викладачів і дослідників (20%): розраховується на основі бібліометричної бази даних Scopus. З 2017 року цей 

індекс нормалізується (коригується на норму) відповідно до п‟яти галузей досліджень: природничі науки, 

соціальні науки, гуманітарні науки і мистецтво, науки про життя, інженерні науки і технології; 

 співвідношення кількості викладачів і студентів (20%): дані ЗВО та відомості державних установ, що 

відповідають за сферу освіти; 

 ставлення роботодавців до випускників (10%): дані глобального експертного опитування працедавців на 

предмет професійних компетентностей випускників ЗВО; 

 частка іноземних викладачів (5%): враховуються викладачі, які працюють у ЗВО на умовах повної 

зайнятості (за еквівалентом повної ставки) і проводять в університеті не менше одного семестру; 

 частка іноземних студентів (5%): враховуються студенти, які навчаються у ЗВО за програмами повного 

циклу навчання (не менше одного семестру) і не є студентами програм академічного обміну. 

 

“Всесвітній рейтинг 

університетів THE”, 

публікується журналом 

“Times Higher 

Education” – THE 

(Сполучене 

Королівство) спільно з 

агентством Thomson 

Reuters (США), з 2010 

Методика розрахунку рейтингу охоплює 5 груп показників з відповідними вагами: 

1. Навчання (навчальне середовище), вага – 30%. 

2. Дослідницька діяльність (обсяг, дохід і репутація), вага – 30%. 

3. Цитування (вплив наукових досліджень), вага – 30%. 

4. Міжнародна перспектива (співробітники, студенти та наукові дослідження), вага – 7,5%. 

5. Прибуток від наукових досліджень, вага – 2,5%. 

Показники рейтингу: 

 академічна репутація університету (15,0%), яка характеризує наукову діяльність та якість освіти (дані 

глобального експертного опитування представників міжнародної академічної спільноти); 

 наукова репутація університету (19,5%): дані глобального експертного опитування представників 



 

 

Назва рейтингу, 

організація, яка 

здійснює його 

складання 

Критерії, показники, особливості рейтингу 

року міжнародної академічної спільноти; 

 загальна цитованість наукових публікацій (32,5%), нормалізована відповідно до різних галузей 

дослідження (дані аналізу 12 тисяч наукових журналів за 5-річний період); 

 співвідношення опублікованих наукових статей та чисельності професорсько-викладацького складу 

(4,5%): дані аналізу 12 тисяч наукових журналів за 5-річний період; 

 обсяг фінансування дослідницької діяльності університету у відношенні до чисельності професорсько-

викладацького складу (5,25%): показник нормалізується за ПКС; 

 обсяг фінансування сторонніми компаніями дослідницької діяльності університету у відношенні до 

чисельності професорсько-викладацького складу (5,5%); 

 відношення обсягу державного фінансування дослідницької діяльності до загального дослідницького 

бюджету університету (0,75%); 

 відношення кількості професорсько-викладацького складу до загальної кількості студентів (4,5%); 

 відношення кількості іноземних представників професорсько-викладацького складу до кількості місцевих 

колег (3,0%); 

 відношення кількості іноземних студентів до загальної кількості студентів (2,0%); 

 відношення захищених дисертацій (Ph.D) до кількості професорсько-викладацького складу (6,0%); 

 відношення захищених дисертацій (Ph.D) до кількості бакалаврів, що претендують на ступінь магістрів 

(2,25%); 

 середній розмір винагороди представника професорсько-викладацького складу (2,25%): показник 

нормалізується за паритетом купівельної спроможності із врахуванням економіки конкретної країни. 

Розрахунок рейтингу перевіряє міжнародна аудиторська компанія PricewaterhouseCoopers (PwC). 

“Всесвітній рейтинг 

Шанхайського 

університету Цзяо 

Тун” (ARWU – 

академічний рейтинг 

світових університетів), 

з 2003 року 

Рейтинг базується на таких академічних критеріях і показниках: 

 якість освіти (10%): кількість випускників університету, які здобули Нобелівську премію або особливі 

відзнаки у своїх галузях;  

 рівень викладачів (40%): а) кількість викладачів-лауреатів Нобелівської премії і спеціальних відзнак у 

своїх галузях (20%); б) частота цитування праць викладачів у 21 предметній категорії за версією ISI Highly 

Cited (20%); 

 результативність наукових досліджень (40%): кількість публікацій у провідних академічних журналах 

світу та рівень цитувань за даними Science Citation Index-Expanded та Social Science Citation Index: визначається 

два показника з вагою по 20% кожен; 

http://www.isihighlycited.com/
http://www.isihighlycited.com/
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 “академічна щільність” університету (10%): результати, набуті за першими трьома критеріями, діляться 

на кількість постійних викладачів університету. У сумі виходить “індекс Гарварду” – 100%.  

Топ 100 найбільш 

інноваційних 

університетів світу за 

версією агентства 

Reuters (Reuters Top 

100 World's Most 

Innovative Universities), 

США, з 2015 року 

Методика ранжування університетів базується на таких показниках: 

 кількість одержаних патентів, котрі зареєстровані Всесвітньою організацією інтелектуальної власності – 

WIPO (показник вказує на результативність дослідницької діяльності університету); 

 співвідношення поданих і прийнятих аплікацій на одержання патенту (показник свідчить про успішність 

патентної діяльності); 

 частка міжнародних патентів (показник є індикатором міжнародного визнання науково-дослідних 

розробок); 

 кількість цитувань патентів університету в тексті інших патентів (показник підтверджує вплив патенту на 

інші комерційні науково-дослідні розробки); 

 імпакт-фактор патентів та частки патентів, процитованих у тексті інших патентів більше одного разу (їх 

вага 50/50); 

 середня кількість цитувань наукових статей у тексті патентів (це є свідченням прикладного характеру і 

впливу наукового дослідження, виконаного в університеті); 

 кількість цитувань авторами з бізнес-індустрії; 

 частка статей представників університету у співавторстві з представниками комерційних структур (рівень 

співпраці академічних установ і бізнесу); 

 кількості наукових публікацій університету загалом. 

Вагу кожного з показників приймають однаковою (за винятком двох взаємодоповнюючих показників, вагу 

котрих ділять навпіл). 

На етапі формування вибірки визначають 600 університетів з найбільшою кількістю наукових публікацій за 

останні 5 років за даними Web of Science. Далі серед відібраних університетів виокремлюють ті, котрі подали 70 

і більше патентів, розміщених у патентній базі даних Thomson Reuters за той же період.  
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Рейтинг університетів 

світу “Webometrics” 

компанії Cybermetrics 

Lab (CCHS, підрозділ 

Іспанської 

національної 

дослідницької ради 

(CSIC), Іспанія), з 2004 

року 

Критерії рейтингування: 

 присутність (5%): кількість сторінок усіх форматів на сайті університету, проіндексованих пошуковою 

системою Google; 

 видимість (50%): число гіпертекстових посилань на сайт з інших ресурсів за даними Ahrefs та  Majestic; 

 відкритість (10%): число цитувань від топових авторів відповідно до системи Google Scholar Citations; 

 висока якість (35%): кількість наукових статей авторів університету в журналах, проіндексованих 

Scopus, які входять до складу 10% статей, найбільш цитованих у своїх наукових галузях за версією 

SCImago Group (за п‟ять років). 
 

Веб-рейтинг будують на підставі баз даних більш ніж 27 000 ЗВО. Саме тому його вважають наймасштабнішим 

за рівнем охоплення. У головному рейтингу представлено 12 000 університетів, більшість з них розглядаються у 

регіональних списках. 
 

Результати вебометрики свідчать про високу кореляцію з іншими рейтингами. Однак, серед 200 кращих 

університетів є багато північноамериканських ЗВО, в той час як представництво малих і середніх біомедичних 

інститутів, а також європейських і японських університетів в цьому рейтингу значно менше. Можливі причини – 

публікації через незалежні наукові ради (CNRS, Max Planck, CNR) або велика кількість не англомовного веб-

контенту, які менш ймовірно будуть пов'язані між собою. 

Міжнародний рейтинг 

дослідницьких 

організацій та 

університетів, 

розробляється 

дослідницькою групою 

SCImago Institutions 

(Іспанія), з 2009 року 

Рейтинг формують на основі бібліометричної бази даних Scopus
 
і публікують у вигляді міжнародної доповіді 

SCImago Institutions Rankings (SIR). Оцінюється понад 2 000 дослідницьких організацій та університетів. 

Ранжування враховує дані про публікації за п‟ять років. Рейтинг складають за трьома групами індикаторів: 

1. Дослідження: 

 результативність (8%): загальна кількість опублікованих наукових праць, індексованих у Scopus; 

 міжнародна співпраця (2%): кількість публікацій спільно із зарубіжними авторами; 

 лідерство (13%): середня цитованість наукових праць згідно зі Scopus (імпакт-фактор організації); 

 високоякісні публікації (2%): кількість наукових праць, опублікованих в найавторитетніших журналах 

(тих, що займають перші 25% позицій у своїх категоріях згідно з SCImago Journal Rank indicator); 

 успішні публікації (2%): кількість наукових статей авторів університету в журналах, проіндексованих 

Scopus, які входять до складу 10% статей, найбільш цитованих у своїх наукових галузях за версією 

SCImago Group (за п‟ять років); 

 наукове лідерство (5%): кількість опублікованих наукових праць, кореспондуючі автори (corresponding 
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authors) яких вказують на приналежність до організації; 

 перевага в лідерстві (13%): кількість робіт у категорії “успішні публікації”, в яких організація визначена 

як головна; 

 резерв наукових талантів (5%): загальна кількість різних авторів від організації у відношенні до загальної 

кількості публікацій. 

2. Інновації (база даних PATSTAT): 

 нові знання (25%): кількість наукових праць авторів від організації, процитованих у текстах патентів; 

 технологічний внесок (5%): відсоток наукових праць авторів від організації, процитованих у текстах 

патентів (за галузями досліджень). 

3. Вплив на суспільство: 

 веб-потужність (5%): кількість сторінок усіх форматів на сайті університету, проіндексованих пошуковою 

системою Google; 

 посилання на домен (15%): число гіпертекстових посилань на сайт з інших ресурсів за даними Ahrefs. 

U-Multirank (у рамках 

програми Європейської 

Комісії Erasmus+), з 

2011 року 

U-Multirank – це багатовимірні рейтинги університетів світу в значно ширшому діапазоні факторів, ніж існуючі 

міжнародні рейтинги. Оцінюється продуктивність університетів загалом та їх результати у 13-ти предметних 

галузях. Ідея полягає в тому, щоб уникнути спрощених порівняльних таблиць, за якими важко відслідкувати 

відмінності в якості між курсами в одному університеті. Рейтинг є інтерактивним і може формувати список 

кращих університетів за заданими користувачем параметрами (індикаторами). 
 

Рейтинг ґрунтується на внутрішній інформації, яку подають університети-учасники оцінювання (понад 1 300), 

на результатах опитування студентів (понад 100 тисяч осіб), на бібліометричних даних згідно з Thomson Reuters 

Web of Science та статистичній інформації бази PATSTAT, а також з використанням окремих національних баз 

даних (Сполученого Королівства і США).  

У дослідженні використовують три типи індикаторів: а) “стандартні” кількісні показники, б) рейтингові місця, 

в) показники за результатами опитування студентів. За результатами  аналізу даних від університетів і 

визначення середніх значень, кожному показнику присвоюють рівень ефективності за п'ятибальною шкалою: від 

5 рівня або “E” (“weak” – слабкий) до 1 рівня або “A” (“very good” – дуже хороший). Система ваг (як у більшості 

рейтингів) не використовується, оскільки найменша зміна ваги приводить до суттєвих змін у кінцевих 

результатах. 

Загалом U-Multirank включає 30 показників, об‟єднаних у 5 груп (аспектів діяльності), а саме: 
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1. Викладання і навчальний процес. 

2. Науково-дослідна діяльність. 

3. Міжнародна орієнтація. 

4. Регіональна співпраця. 

5. Трансфер технологій. 

Рейтинг не визнається багатьма університетами світу, які не подають до нього свої розширені дані, зокрема в 

частині дослідницької і патентної діяльності. Вся інформація в U-Multirank обмежується стандартними даними 

про публікації та патенти, які система шукає з баз Thomson Reuters Web of Science і PATSTAT. 

Джерело: складено автором за [367; 368; 488; 514; 515; 521; 533; 576; 578]. 
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Україна 

“Топ-200 Україна”. Кафедра 

ЮНЕСКО за погодженням з 

Міжнародною наглядовою радою, 

з 2006 р. 

“Топ-200 Україна” є єдиним акредитованим IREG (Observatory on Academic Ranking and 

Excellence) академічним рейтингом в Україні. Інтегральний індекс рейтингу включає три групи 

показників і відповідних групових індексів: 

 науково-педагогічний потенціал; 

 якість підготовки студентів; 

 міжнародне визнання. 

Для формування групових індексів використовують 24 індикатори прямого виміру з сумарною 

вагою 80%, показник інформаційних ресурсів (якість і функціональне наповнення веб-сайтів 

університетів) – 5% та експертні оцінки з вагою 15%. Експертне оцінювання проводять за такими 

критеріями: рівень загальноосвітньої та фахової підготовки студентів, рівень практичного володіння 

інформаційними технологіями, затребуваність випускників на ринку праці. 

З 2016 року Оргкомітет рейтингу запровадив критерій “Інноваційна діяльність університетів” у 

визначенні групового індексу якості науково-педагогічного потенціалу. Індикатором для 

вимірювання є обсяг приватних інвестицій, компаній високотехнологічного бізнесу в стартапи ЗВО.  

З 2016 року для аналізу міжнародного визнання враховують участь ЗВО у таких європейських 

програмах, як “Горизонт 2020” (Horizon 2020), 7-а рамкова програма ЄС (Seventh Framework 

Programme), Темпус (TEMPUS), Еразмус= (Erasmus+). Для побудови рейтингу використовують дані 

ЗВО, МОН України, Комітету з державних премій України і премій імені Т. Шевченка, міжнародних 

асоціацій університетів, дані про міжнародні проекти, інші відкриті дані.  

Рейтинг ЗВО України “Компас”. 

Київський міжнародний інститут 

соціології. Період складання – з 

2008 по 2013 рр. 

Рейтинг ініційований Компанією “Систем кепітал менеджмент” (СКМ) і Благодійним фондом Ріната 

Ахметова “Розвиток України” у рамках програми “Сучасна освіта”. Методологічну й дослідницьку 

роботу виконував Київський міжнародний інститут соціології. Загалом оцінювалось понад 2000 

респондентів. 100-бальна рейтингова оцінка побудована на основі узагальнюючих оцінок (балів), 

присвоєних ЗВО: 

 випускниками (задоволеність отриманою освітою і використання її на практиці): 10% 

загального показника; 

 експертами (якість освіти у ЗВО): 29%; 
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 роботодавцями (якість освіти у ЗВО: 31%, а також рівень співпраці ЗВО з працедавцями: 

30%.  

Рейтинг університетів за 

показниками Scopus. Видавнича 

служба “УРАН” (Україна), з 2012 

року 

Станом на квітень 2017 року до бази даних Scopus включено 136 ЗВО України. У рейтинговій 

таблиці ЗВО ранжовані за індексом Гірша (h-індекс) – у даному випадку показником впливовості 

закладу, котрий базується на кількості наукових публікацій і кількості їх цитувань. 

 

Російська Федерація (РФ) 

Russian University Ranking, Група 

“Інтерфакc”, з 2009 року 

Спеціальний проект Групи “Інтерфакc”, запроваджений з метою запровадження нових механізмів 

незалежної системи оцінювання російських ЗВО. Дослідження передбачає формування загального 

рейтингу і шести субрейтингів за напрямами (груповими показниками):  

 освіта (вага групи – 20%): оцінюється процес І-го рівня вищої освіти; 

 дослідження (20%): оцінюється процес ІІ і ІІІ-го рівнів вищої освіти, а також організація і 

результати дослідницької діяльності; 

 соціальне середовище (15%): оцінюються процеси розвитку соціального середовища 

університету, в тому числі організація безперервного навчання; 

 інтернаціоналізація (15%): оцінюються процеси розвитку міжнародних зв‟язків університету; 

 інновації та підприємництво (15%): оцінюється розвиток технологічного підприємництва, 

створення і розвиток екосистеми інновацій довкола університету; 

 бренд (15%): оцінюються комунікації університету. 

У рейтингу 2017 року взяли участь 264 ЗВО, котрі оцінені за 35-ма частковими показниками. 

Джерелами даних для рейтингу є матеріали сайтів ЗВО; відомості на спеціалізованих сайтах 

Міністерства освіти і науки РФ; веб-ресурси фондів і організацій, пов'язаних із розвитком науки і 

вищої освіти РФ; доступні дані національної та міжнародної наукометрії; пряме анкетування ЗВО.  

Польща 

Perspektywy University Ranking, 

Освітнійо фонд “Перспективи”, з 

2000 року 

Perspektywy University Ranking схвалений і сертифікований міжнародною організацією IREG. 

Рейтинг складають за типами ЗВО (академічні, недержавні, галузеві) і напрямами підготовки. 

Залежно від типу закладу чи конкретного напряму підготовки показники можуть бути включені з 

різними вагами: 

1. Престиж (14%): показники репутації ЗВО за результатами опитування професорсько-

викладацького складу, що проводить освітній фонд “Перспективи”; позиції у світових рейтингах. 

2. Випускники на ринку праці (18%): рівень доходів випускників, показники їхньої зайнятості 



 

 

Назва рейтингу, організація, 

яка здійснює його складання 
Критерії, показники, особливості рейтингу 

(національне обстеження Міністерства науки та вищої освіти з використанням даних Фонду 

соціального страхування) та репутація роботодавців (опитування груп роботодавців (у 2017 р. – 

1 800) компанією INDICATOR). 

3. Інновації (9%): кількість патентів та інших документів, що засвідчують право власності, у 

відношенні до чисельності професорсько-викладацького складу (база даних Інформаційної 

системи в галузі вищої освіти – POL-on); вартість проектів, реалізованих за кошти ЄС; кошти від 

продажу ліцензій; кількість створених організацій типу spin-off i spin-out. 

4. Академічний потенціал (15%): показник KEJN для ЗВО і наукових установ (база даних Комітету 

оцінювання дослідницьких інституцій), право присвоєння наукових ступенів (PhD) і кількість 

осіб з науковим ступенем серед професорсько-викладацького складу (база даних POL-on). 

5. Ефективність науково-дослідної діяльності (20%): кількість науковий публікацій, кількість 

цитувань та h-індекс (база Scopus), кількість вчених звань і наукових титулів, присвоєних 

працівникам ЗВО, рівень зовнішнього фінансування науково-дослідної роботи університету. 

6. Викладання і навчальний процес (9%): співвідношення чисельності викладачів і студентів (база 

даних POL-on та дані університетів), рівень акредитації закладу (дані Польської акредитаційної 

комісії – PKA). 

7. Інтернаціоналізація (15%): кількість навчальних програм, що ведуться іноземною мовою; частка 

студентів, що навчаються іноземною мовою; частка іноземних студентів (викладачів); частка 

студентів, що навчаються за програмами обміну; кількість країн, які представляють щонайменше 

10 іноземних студентів). 

Багатомірний рейтинг базується на даних польських ЗВО, Центрального управління статистики, 

Міністерства науки та вищої освіти, наукометричної системи Scopus, досліджень освітнього фонду 

“Перспективи”, у тому числі, проведених на його замовлення спеціалізованими соціологічними 

організаціями (загальнонаціональні дослідження роботодавців). 

Джерело: складено автором за  [20; 154; 265; 342; 487]. 



 

 

Таблиця М.3 

Показники ресурсного потенціалу вищої освіти і науки  

в регіонах України та результатів науково-технічної й інноваційної діяльності у 2016 році 

 

  

Кількість 

кандидатів і 

докторів наук, 

задіяних у 

виконанні 

наукових 

досліджень і 

розробок, осіб  

Кількість 

кандидатів і 

докторів 

наук у ЗВО, 

осіб 

Кількість 

університетів, 

академій, 

інститутів, 

одиниць  

Кількість 

промислових 

підприємств, 

які займалися 

інноваціями, 

одиниць 

Кількість 

підприємств, які 

проводили 

зовнішні наукові 

дослідження,  

придбали 

існуючі знання 

від інших 

організацій  

Обсяги 

реалізованої 

інноваційної 

промислової 

продукції)*, 

тис. грн  

Впроваджено 

нових 

технологічних 

процесів, 

одиниць 

 

Україна 27299 76836 287 834 177 23050093 3136 

АР Крим … … … 0 0 0 0 

Області        

Вінницька 255 2217 6 24 7 192387 69 

Волинська 96 1170 4 11 1 383598,6 8 

Дніпропетровська 1466 4919 24 65 15 1145528 150 

Донецька 51 1517 9 26 7 4591841 153 

Житомирська 140 1078 5 34 2 372263,7 13 

Закарпатська 225 1321 5 15 3 583169,7 9 

Запорізька 366 2840 11 47 16 3162297 397 

Івано-Франківська 166 2027 5 27 7 241973,4 117 

Київська 418 919 6 48 9 618814,9 97 

Кіровоградська 58 607 3 17 2 354667,9 51 

Луганська 86 757 4 9 2 373174,1 14 

Львівська 1884 7293 21 64 15 1193856 251 

Миколаївська 142 1189 5 21 1 71192,7 28 

Одеська 1187 5698 21 40 5 544420,2 58 



 

 

*Примітка.  Дані за 2015 рік. 

Джерело: розраховано і побудовано автором за [180; 206; 259].  
 

Полтавська 548 1985 6 25 3 1938551 96 

Рівненська 144 1242 5 23 2 67324,7 7 

Сумська 1006 1569 5 21 6 1751880 177 

Тернопільська 154 2176 8 24 2 249303,3 580 

Харківська 4798 10776 38 110 22 2742424 208 

Херсонська 204 1024 8 19 2 175410,2 41 

Хмельницька 123 1489 9 18 3 127076,3 24 

Черкаська 168 1496 5 24 1 289705,7 50 

Чернівецька 383 1568 3 11 2 99981,9 31 

Чернігівська 90 874 4 16 2 95927,5 56 

        

м. Київ 13141 19085 67 95 40 1683323 451 



 

 

Таблиця М.4 

Вища освіта у стратегіях розвитку областей України на період до 2020 року 

СТРАТЕГІЧНІ ТА 

ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ 
ЗАВДАННЯ, СФЕРИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСНОВНІ ІНДИКАТОРИ 

Вінницька область 

Стратегічна ціль 5. Розвиток 

соціальної та туристичної 

сфери області. 

Операційна ціль 5.1. 

Підвищення рівня якості освіти, 

оновлення її змісту, 

гармонізація освіти з реальним 

сектором економіки 

– підвищення інноваційності виробництв через 

розвиток наукового потенціалу області, розвиток 

комерціалізації науки, створення промислових та наукових 

парків на умовах державної підтримки; 

– створення у ВНЗ умов для перебування, виховання та 

навчання дітей з особливими освітніми потребами (їх 

соціальний супровід) 

– кількість студентів ВНЗ області (в 

т.ч. тім числі іноземців); 

– кількість працевлаштованих 

випускників 

Волинська область 

Стратегічна ціль 1. Розвиток 

людського потенціалу. 

Операційна ціль 1.2. 

Модернізація системи освіти 

– розвиток інтелектуального капіталу та створення 

центрів кар‟єри у вищих та професійно-технічних 

навчальних закладах; 

– підтримка обдарованої молоді, запобігання виїзду 

учнівської молоді на навчання за кордон; 

– створення центру освіти третього віку та сприяти 

підвищенню якості життя людей зрілого віку 

- 

Дніпропетровська область 

Стратегічна ціль 4. Розвиток 

людського капіталу. 

Операційна ціль 4.1  Освіта для 

зайнятості 

– підтримка програм міжнародних обмінів студентами, 

аспірантами, викладачами; 

– промоція Дніпропетровської області як освітнього, 

наукового та культурного центру; 

– підтримка талановитих студентів та молодих 

науковців. 

– підтримка міжнародних навчальних та 

культурологічних програм і проектів; 

– організація єдиного інформаційного простору для 

науково-дослідних установ та ВНЗ; 

– поліпшення показників 

працевлаштування випускників за 

отриманим фахом; 

– облаштування віртуальних 

просторів для консультування та 

навчання; 

– кількість студентів ВНЗ; 

– кількість працевлаштованих 

випускників; 

– кількість іноземних студентів 



 

 

– поліпшення професійної підготовки відповідно до 

потреб ринку праці, роботодавців; 

– дослідження перспективних потреб регіонального 

ринку праці; 

– поліпшення профорієнтаційної роботи з молоддю; 

– стимулювання волонтерства як етапу до майбутньої 

зайнятості 

 

Донецька область 

Стратегічна ціль 3. Людський 

розвиток, надання якісних 

соціальних послуг та вирішення 

питань внутрішньо 

переміщених осіб. 

Операційна ціль 3.5 Розвиток 

систем охорони здоров‟я, 

освіти, культури та спорту 

– розвивати освітньо-наукову інфраструктуру - 

Житомирська область 

Стратегічна ціль 3. Розвиток 

людського капіталу та 

підвищення стандартів життя 

населення. Операційна ціль 3.2: 

Підвищення здатності 

населення адаптуватися до 

потреб економіки та 

невиробничого сектору 

– підготовка трудових ресурсів для розвитку галузей 

економіки, відповідно до потреб регіону (дослідження 

стану та потреб обласного ринку праці) 

– відсоток закріплення на 

робочому місці випускників за 

отриманим фахом .;  

– частка безробітної молоді;  

– частка зайнятих громадян віком 

старше 45 років та вразливих верств 

населення 

 Закарпатська область 

Стратегічна ціль 1. Розвиток 

людського та соціального 

капіталу. 

Операційна ціль 1.2. 

Забезпечення якості і 

конкурентоспроможності вищої 

освіти 

 

– випереджаюча адаптація регіональної вищої освіти 

до потреб ринку праці 

– частка випускників ЗОШ, ВНЗ І-ІІ 

ступенів, які здобувають вищу освіту у 

ВНЗ області;  

– частка випускників ВНЗ області, 

які працевлаштовані за спеціальністю; 

–  кількість іноземних студентів у 

вузах регіону; 

– запровадження освітніх програм з 



 

 

урахуванням потреб 

високотехнологічного бізнесу; 

– cтворення наукових, 

технологічних, промислових та 

логістичних парків, одиниць. 

Запорізька область 

Стратегічна ціль 1. Запорізький 

край – регіон з високим рівнем 

та якістю життя населення. 

Операційна ціль 1.1. 

Підвищення адаптивності 

населення до потреб ринку 

праці 

– вдосконалення системи підготовки молоді до умов 

регіонального ринку праці; 

– розвиток лідерських та підприємницьких якостей 

молоді; 

– доступність до якісної освіти протягом життя як 

основи життєвого успіху особистості. 

– рівень безробіття за методологією 

МОП, %; 

– кількість створених студентських 

центрів праці, одиниць; 

– кількість охоплених осіб шляхом 

профорієнтаційної роботи, осіб; 

– кількість наданих консультацій 

щодо працевлаштування молоді, 

одиниць; 

– кількість учасників тренінгів та 

навчальних заходів з підвищення 

конкурентоздатності молоді на ринку 

праці, осіб. 

 Івано-Франківська область 

Стратегічна ціль 4. Розвиток 

людського капіталу. 

Операційна ціль 4.1. 

Підвищення адаптивності 

населення до потреб ринку 

праці 

– вдосконалення системи підготовки молоді до умов 

регіонального ринку праці; 

– покращення підготовки кадрів для потреб 

регіональної економіки, у тому числі розвиток системи 

освіти впродовж життя. 

– рівень зайнятості населення;  

– рівень безробіття;  

–  відсоток закріплення на робочому 

місці випускників за отриманим фахом;  

– частка молодіжного безробіття;  

– частка зайнятих громадян віком 

старше 45 років та вразливих верств 

населення;  

– кількість інституцій із 

запровадженою системою навчання 

впродовж життя. 

Київська область 

Стратегічна ціль 2. Висока 

якість життя людини. 

– розбудова системи “освіта впродовж життя”; 

– розвиток лідерських та підприємницьких якостей 

– показники рівня освіти населення; 

– кількість фізичних осіб – 



 

 

Операційна ціль 2.2. Підготовка 

населення до життя та 

діяльності в умовах економіки, 

що змінюється 

молоді. підприємців; 

– кількість учнів та студентів, які 

займаються науково-дослідницькою 

роботою; 

– кількість працівників науково-

дослідних організацій, які виконують 

наукові дослідження та розробки; 

– кваліфікаційний рівень педагогів. 

Кіровоградська область 

Стратегічна ціль 1. Підвищення 

рівня ефективності 

використання економічного 

потенціалу області: 

Стратегічна ціль 3. 

Запровадження сучасних 

моделей та успішних практик 

управління та формування 

інфраструктури розвитку 

Операційні цілі: 

Досягнення відповідності 

системи освіти потребам ринку 

праці, створення єдиного 

освітнього простору, 

забезпечення якості та 

доступності освіти, 

ефективності управління нею. 

– створення достатньої кількості робочих місць із 

високим рівнем оплати праці та забезпечення будівництва 

доступного житла (у тім числі у сільській місцевості) з 

метою попередження міграційного скорочення населення 

області; 

– створення системи стратегічного планування потреб 

економіки у висококваліфікованих кадрах за видами 

економічної діяльності та у професійно-кваліфікаційному 

розрізі;  

– розвиток науково-інноваційного співробітництва 

державного та недержавного сектору науки, вищих 

навчальних закладів і наукових установ з реальним 

сектором економіки; 

– сприяння активізації співробітництва бізнес-

структур і вищих навчальних закладів у формуванні 

навчальних програм і професійних стандартів, оцінюванні 

якості атестації випускників. 

- 

Луганська область 

Стратегічна ціль 3. Економічне 

відновлення та перехід до 

сталого розвитку. 

Оперативна ціль 3.1. 

Підвищення стійкості 

регіональної економіки та 

перехід до її сталого зростання. 

– створити необхідні передумови для інноваційного 

розвитку регіону, включаючи збереження, використання та 

розвиток наукового потенціалу. 

- 



 

 

Львівська область 

Стратегічна ціль 1. 

Конкурентоспроможна 

економіка. 

Операційна ціль 1.3. Наука та 

інновації. 

 

Стратегічна ціль 2. Якість 

життя. 

Операційна ціль 2.3: Розвиток 

особистості. 

– розвиток дослідницької бази та інфраструктури 

передачі технологій при академічних установах та ВНЗ; 

– розвиток сфери “економіки знань” та науково-

виробничої кооперації; 

– підтримка кращих наукових шкіл та дослідницьких 

колективів; 

– підвищення якості освітніх послуг. 

– частка підприємств, які реалізують 

інноваційні проекти; 

– частка інноваційної продукції в 

загальному обсязі промислової 

продукції області;  

– кількість впроваджених 

інноваційних технологічних процесів у 

промисловості;  

– кількість організацій, які 

виконують наукові і науково-технічні 

роботи;  

– частка науковців, зайнятих 

дослідницькою діяльністю; 

– покращення показників 

працевлаштування молоді, зокрема 

випускників ВНЗ та ПТНЗ області, за 

отриманою професією;  

– зменшення рівня безробіття, 

зокрема, серед працездатної молоді. 

Миколаївська  область 

Стратегічна ціль 2.  Висока 

якість життя людини. 

Операційна ціль 2.2. Підготовка 

населення до життя та 

діяльності в умовах економіки, 

що змінюється. 

– розбудова системи “освіта впродовж життя”. 

– розвиток лідерських та підприємницьких якостей 

молоді (підтримка діяльності молодіжних громадських 

громадський організацій, органів учнівського та 

студентського самоврядування; підтримка  

підприємницьких ініціатив молоді;  підтримка талановитих 

студентів та молодих науковців; розвиток міжнародного 

молодіжного співробітництва). 

– показники рівня освіти населення; 

– кількість учнів та студентів, які 

займаються науково-дослідницькою 

роботою; 

– кількість працівників науково-

дослідних організацій, які виконують 

наукові дослідження та розробки; 

– кваліфікаційний рівень педагогів. 

Одеська область 

Стратегічна ціль В. Розвиток 

людського потенціалу. 

Формування 

конкурентоспроможного  

– створення умов рівного доступу до якісної освіти 

дітям з особливими освітніми потребами, у тому числі з 

інвалідністю; 

– здійснення моніторингу якості освіти та освітніх 

– середньомісячна заробітна плата;  

– рівень безробіття, визначений за 

методологією МОП 

 



 

 

інтелектуального капіталу. 

Операційні цілі: 

Розвиток сучасної 

високоякісної освіти та науки. 

Кадрове та комунікаційне 

забезпечення. 

Формування активного 

бізнес-середовища. 

послуг; 

– відкриття нових професій відповідно до сучасних 

потреб ринку праці, оновлення матеріально-технічної бази 

закладів та вдосконалення механізму працевлаштування 

випускників; 

– підтримка молодих науковців; 

– координація та взаємодія з ВНЗ та науковими 

установами; 

– вдосконалення механізму працевлаштування 

випускників та стимулювання підготовки фахівців за 

спеціальностями, на які існує попит в регіоні. 

 

Полтавська область  

Стратегічна ціль 1. Розвиток 

людського капіталу. 

Операційна ціль 1.1.Посилення 

можливостей працездатного 

населення до зайнятості в 

умовах змін. 

– вдосконалення системи підготовки та 

перепідготовки кадрів для потреб регіональної економіки 
(проведення досліджень щодо сучасного стану, 

перспективних потреб ринку праці та вироблення 

рекомендацій); 

– створення можливостей здобуття додаткової освіти і 

мотивування соціально вразливих груп населення до 

покращення знань і вмінь; 

– створення системи “освіта впродовж життя”; 

– створення центрів комерціалізації інновацій 

(формування бази даних місцевих наукових розробок та їх 

комерціалізація) 

 

– показники рівня освіти населення; 

– кількість учнів та студентів, які 

займаються науково-дослідницькою 

роботою; 

– кількість працівників науково-

дослідних організацій, які виконують 

наукові дослідження та розробки; 

– кваліфікаційний рівень педагогів 

Рівненська область 

Стратегічна ціль 3. Розвиток 

людського капіталу. 

Операційна ціль 3.1. 

Підвищення адаптивності 

населення до потреб ринку 

праці. 

– вдосконалення системи підготовки молоді до умов 

регіонального ринку праці; 

– покращення підготовки кадрів для потреб 

регіональної економіки, у тому числі розвиток системи 

освіти впродовж життя; 

– створення умов для включення вразливих верств 

населення до активного суспільного життя 

– відсоток закріплення на робочому 

місці випускників за отриманим фахом;  

– частка молодіжного безробіття;  

– кількість інституцій із 

запровадженою системою навчання 

впродовж життя 



 

 

Сумська область  

Стратегічна ціль 3. Розвиток 

людського капіталу. 

Операційна ціль 3.1. 

Підвищення адаптивності 

населення до потреб ринку 

праці. 

– удосконалення системи підготовки молоді до умов 

регіонального ринку праці; 

– формування сучасної системи підготовки кадрів для 

потреб регіональної економіки, у тому числі розвиток 

системи освіти впродовж життя (дослідження сучасного 

стану та перспективних потреб ринку праці). 

– відсоток закріплення на робочому 

місці випускників за  отриманих фахом; 

– відсоток незабезпеченості 

робітників першим робочим місцем 

Тернопільська область  

Стратегічна ціль 1. Розвиток 

людського капіталу та 

підвищення стандартів життя 

населення. 

Операційна ціль 1.2. 

Підвищення здатності 

населення адаптуватись до 

потреб економіки та 

невиробничого сектору. 

– створення умов для інтеграції системи вищих 

навчальних закладів у європейський освітній простір  

(підтримка програм міжнародних обмінів студентами, 

аспірантами, викладачами; промоція Тернопільської 

області як освітнього так і наукового центру; підтримка 

талановитих студентів та молодих науковців); 

– балансування регіонального ринку праці  

(покращення професійної підготовки відповідно до потреб 

ринку праці, роботодавців; налагодження науково-

інноваційного співробітництва ВНЗ і наукових установ з 

реальним сектором економіки). 

– покращення показників 

працевлаштування випускників за 

отриманим фахом;  

– збільшення кількості студентів у 

ВНЗ;  

– покращення матеріально-технічної 

бази ВНЗ області за рахунок оплати за 

навчання студентами платної форми 

навчання, у тому числі іноземними 

студентами 

Харківська  область  

Стратегічна ціль 1 

Конкурентоспроможність 

економіки та зростання ВРП. 

Операційна ціль 1.5. 

Трансформація вищої освіти і 

науки на повноцінний сектор 

економіки – драйвер 

становлення інноваційного 

підприємництва в регіоні. 

Інституціональне забезпечення 

комерціалізації знань. Розвиток 

соціально-побутової 

студентської інфраструктури. 

 

– створення мережі недержавних спеціалізованих 

сервісних інституцій (Агентство трансферу технологій – 

для комерціалізації наукових розробок, захисту 

інтелектуальної власності, набуття регіоном дольової 

частки в інтелектуальних правах); 

– формування мережі студентських хостелів на 

засадах партнерства влади, бізнесу  і ВНЗ. 

– кількість нових проектів 

державного і муніципально-приватного 

партнерства; 

– питома вага інноваційної продукції 

в загальному обсязі реалізованої 

промислової продукції; 

– ВРП у фактичних цінах у 

розрахунку на одну  особу 



 

 

Херсонська область  

Стратегічна ціль А. Розвиток та 

збереження населення. 

Операційна ціль А.3. Сучасна 

якісна освіта відповідно до 

потреб ринку праці. 

 створити систему взаємодії освітніх закладів та 

центрів зайнятості з вивчення потреб місцевого ринку 

праці (громадський моніторинг відповідності спрямувань 

навчання у ВНЗ потребам місцевого ринку праці; 

 покращити якість освіти в навчальних закладах 

області (стипендіальні заохочення для талановитих 

студентів та школярів); 

 забезпечити розвиток університетів як науково-

освітніх центрів для потреб ринку праці. 

 90 % учасників процесу складання 

ЗНО отримують позитивний результат; 

 створено та діє мережа підготовки 

лідерів громад, патріотичного 

виховання, якою охоплено 100 % 

школярів та студентів 

 

Хмельницька область  

Стратегічна ціль 4. 

Забезпечення росту 

регіонального потенціалу 

(вирішення наскрізних 

проблем). 

Операційна ціль 4.2. 

Підвищення здатності 

людського потенціалу 

адаптуватися до потреб 

економіки та невиробничого 

сектору. 

 вдосконалення співробітництва центрів знань 

(університетів та інститутів) з підприємствами, аграрним 

сектором та іншими суб‟єктами у галузі технології та 

новаторства; 

 вдосконалення систем і засобів організації ринку 

праці; 

 зміцнення гнучкості людських/трудових ресурсів для 

розвитку галузей економіки регіону. 

 кількість компаній, які 

обслуговуються інноваційними 

організаціями та організаціями у сфері 

технічної освіти;  

 кількість потенційних 

працівників, навчених і підготовлених 

для ефективного та якісного 

працевлаштування;  

 кількість успішних 

працевлаштувань, яким сприяли 

вдосконалені заклади ринку праці. 

Черкаська область  

Стратегічна ціль 3. Розвиток 

людського капіталу. 

Операційна ціль 3.1. 

Підвищення адаптивності 

населення до потреб ринку 

праці 

 вдосконалення системи підготовки молоді до умов 

регіонального ринку праці (дослідження перспективних 

потреб регіонального ринку праці; залучення роботодавців 

до розроблення та погодження навчальних планів, 

програм; покращення профорієнтаційної роботи); 

 покращення підготовки кадрів для потреб 

регіональної економіки, у тому числі розвиток системи 

освіти впродовж життя (створення структури 

(інформаційного порталу), що забезпечила б аналіз 

актуальних і перспективних потреб в кадрах регіонального 

 рівень зайнятості населення;  

 частка зайнятих громадян віком 

старше 45 років та вразливих верств 

населення; 

 частка молодіжного безробіття;  

 кількість інституцій із 

запровадженою системою навчання 

впродовж життя;  

 показник працевлаштування 



 

 

Джерело: складено автором за  [305-306; 309-330].  

ринку праці; забезпечення соціально-педагогічної 

підтримки осіб з обмеженими можливостями, їх інтеграції 

в освітнє та соціальне середовище, створення умов для 

розвитку та самореалізації). 

випускників навчальних закладів за 

отриманою професією. 

Чернівецька область  

Стратегічна ціль 2. Розвиток 

культури, науки, соціальної 

сфери як основи розвитку 

людського капіталу та 

трансформації інституційного 

середовища. 

Операційна ціль 2.2. Розвиток 

науки та освіти. 

 стимулювання прикладних та фундаментальних 

наукових досліджень, розвиток наукових лабораторій для 

молоді; 

 підвищення ефективності зв‟язку в системі наука-

бізнес-влада;  

 покращення системи підготовки кадрів для потреб 

регіональної економіки (регіонального ринку праці); 

 розвиток системи освіти впродовж життя; 

 покращення матеріально-технічної бази та 

впровадження інформаційних технологій. 

 кількість дошкільних, 

загальноосвітніх, позашкільних, 

професійно-технічних та ВНЗ області; 

 відсоток населення, що має вищу 

освіту; 

 кількість побудованих, 

реконструйованих навчальних закладів; 

 відсоток працевлаштування 

випускників ПТНЗ, ВНЗ за фахом; 

 кількість працівників вищої 

кваліфікації, що працюють в економіці 

області. 

 

Чернігівська область  

Стратегічна ціль 1. Розвиток 

людського потенціалу “Людина 

– понад усе”. 

Операційна ціль 1.4. 

Забезпечення умов для 

отримання якісної освіти. 

 підвищення якості та рівного доступу населення до 

загальної середньої освіти; 

 розбудова мережі дошкільних навчальних закладів, 

підвищення рівня охоплення дітей дошкільною освітою; 

 розвиток професійної освіти  відповідно до потреб 

регіонального ринку праці, у тім числі розвиток системи 

освіти впродовж життя 

 

 результативність участі школярів 

у Всеукраїнських етапах учнівських 

олімпіад з навчальних предметів, 

конкурсі-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів –членів 

Малої академії наук України, інших 

інтелектуальних змаганнях; 

 результати випускників шкіл під 

час зовнішнього незалежного 

оцінювання;   

 показники рівня освіти населення 



 

 

Таблиця М.5 

Показники Моніторингу конкурентоспроможності СВО регіонів України за критерієм “Якість” 

у 2016 році 

 

Питома 

вага 

учасників 

ЗНО з 

середнім 

балом 180 

і вище, % 

Спів-

відношення 

прийому до 

ЗВО регіону 

до кількості 

абітурієнтів, 

які складали 

ЗНО у цьому 

регіоні 

Кількість 

докторів і 

кандидатів 

наук на 

100 

студентів 

Частка 

студентів, 

які 

отримують 

академічні 

стипендії , 

% 

Частка 

іноземних 

студентів, 

% 

Кількість 

публікацій 

ЗВО за даними 

науко-

метричної бази 

даних SciVerse 

Scopus у 

розрахунку на 

100 НПП 

університетів, 

академій, 

інститутів, 

одиниць 

Індекс 

Гірша  

у 

розрахунку 

на один ЗВО 

регіону у 

рейтингу за 

даними 

науко-

метричної 

бази даних 

SciVerse 

Scopus 

Найвищий 

рейтинг 

ЗВО 

 у регіоні 

Середній 

інтеграль-

ний 

показник 

ЗВО 

регіону у 

ТОП-200 

Україна 

Частка  

ЗВО-

учасників  

міжнарод-

них 

асоціацій, 

% 

Області           

Вінницька 7,84 0,651 4,91 35,1 4,46 26 5,00 33,0 25,0 33,3 

Волинська 8,86 0,562 4,37 42,6 0,17 64 13,50 23,1 22,8 50,0 

Дніпропетровська 6,72 1,074 4,10 39,5 2,28 118 11,91 44,4 21,9 29,2 

Донецька 6,13 0,545 4,89 40,7 0,32 289 12,30 32,1 20,6 88,9 

Житомирська 6,09 0,521 3,48 33,7 0,13 22 7,50 19,4 21,9 20,0 

Закарпатська 5,99 0,526 5,83 29,8 2,10 125 15,00 29,2 16,1 80,0 

Запорізька 6,19 1,005 4,07 28,0 2,89 41 8,50 26,4 19,6 9,1 

Івано-

Франківська 
8,77 0,882 5,32 26,8 4,77 28 14,67 29,8 23,2 60,0 

Київська 6,79 0,371 3,13 43,0 0,13 2 3,00 20,0 19,5 16,7 

Кіровоградська 5,40 0,339 3,91 41,2 0,92 4 4,00 25,2 22,3 0,0 

Луганська 4,95 0,821 4,15 39,1 1,11 64 9,33 27,7 21,1 50,0 

Львівська 14,28 1,418 5,84 34,9 1,20 137 17,25 44,7 22,8 19,0 

Миколаївська 5,15 0,740 3,66 36,7 2,59 13 6,00 27,3 22,8 60,0 

Одеська 5,73 1,295 5,02 31,2 4,71 77 10,92 35,2 23,2 71,4 

Полтавська 6,49 0,959 4,08 27,0 3,21 25 4,60 25,6 20,9 66,7 

Рівненська 8,00 0,623 3,44 36,2 0,77 6 6,00 23,7 19,2 20,0 

Сумська 7,05 0,966 4,29 37,4 4,21 85 17,00 42,0 22,2 40,0 



 

 

Тернопільська 9,37 1,276 5,15 34,3 4,06 44 8,75 29,5 22,5 50,0 

Харківська 8,07 1,834 6,05 35,7 8,73 126 12,47 49,5 24,5 31,6 

Херсонська 5,25 0,509 3,77 31,4 0,51 10 5,00 22,3 19,7 0,0 

Хмельницька 7,09 0,664 4,60 34,9 0,03 15 13,00 27,2 19,5 11,1 

Черкаська 7,73 0,794 3,87 34,1 1,85 35 9,50 20,6 18,8 40,0 

Чернівецька 6,99 0,844 4,99 31,0 3,45 184 27,00 33,0 29,2 66,7 

Чернігівська 7,75 0,412 4,14 39,2 0,03 19 10,00 19,3 16,7 25,0 

           

м. Київ 16,03 3,388 5,08 30,9 3,26 120 11,76 86,2 26,9 20,9 

Статистичні характеристики 

Середнє значення 7,548 0,921 4,486 34,976 2,316 67,160 10,558 31,856 21,716 38,384 

Стандартне 

відхилення 
2,543 0,614 0,777 4,598 2,066 67,194 5,203 13,723 2,848 24,522 

Коефіцієнт 

варіації 
0,337 0,667 0,173 0,131 0,892 1,001 0,493 0,431 0,131 0,639 

Джерело: складено та розраховано автором на основі [31; 206; 264; 303; 342].
. 



 

 

Таблиця М.6 

Показники Моніторингу конкурентоспроможності СВО регіонів України за критерієм 

 “Соціальна відповідальність” у 2016 році 

 

Частка 
студентів 

ЗВО з 
обмеже-

ними 
можли-

востями, % 

Частка 
студентів 

ЗВО з числа 
дітей-сиріт і 

дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування, 

% 

Частка 
студентів 

ЗВО 
отримують 
соціальні 
стипендії, 

% 

Рівень 
забезпе-

чення 
студентів 

ЗВО 
гурто-

житками, 
% 

Кількість 
студентів 
на 10 тис. 
населення, 

осіб 

Кількість 
зафіксованих 

випадків 
порушень 

доброчесності 
щодо студентів 
і викладачів у 
розрахунку на 

один ЗВО 

Кількість 
аспірантів і 
докторантів 
на 100 осіб 

викла-
дацького 
складу 

Частка 
студентів, 

які 
навчаються 

за кошти 
місцевих 
бюджетів, 

% 

Індекс 
людського 
розвитку 
регіону 

Області          

Вінницька 1,16 0,52 2,6 85,4 283 18 21 9,0 3,8262 

Волинська 1,35 0,59 2,9 92,2 257 11 21 14,6 3,87 

Дніпропетровська 0,86 0,83 3,4 93,5 370 3 15 4,8 3,8279 

Донецька 0,76 0,92 3,4 85,9 73 42 11 2,4 0 

Житомирська 1,18 0,74 2,6 88,7 249 23 15 9,2 3,5656 

Закарпатська 1,41 0,35 1,9 64,0 180 35 16 3,0 4,2995 

Запорізька 0,88 0,40 2,2 71,9 400 29 20 4,3 3,8499 

Івано-
Франківська 

1,32 0,35 2,1 61,9 276 13 16 5,3 4,3968 

Київська 0,90 0,78 3,8 90,2 170 24 23 7,2 3,8229 

Кіровоградська 1,52 0,95 4,1 88,0 160 32 20 10,0 3,6333 

Луганська 0,69 0,62 3,9 100,0 83 44 24 4,1 - 

Львівська 0,76 0,31 1,7 74,8 492 26 19 3,0 4,1922 

Миколаївська 1,06 0,88 3,2 73,0 282 31 11 8,1 3,8647 

Одеська 0,47 0,50 1,7 97,1 475 41 18 3,0 3,8017 

Полтавська 1,08 0,49 1,9 80,9 340 12 15 4,5 3,8509 

Рівненська 1,30 0,47 2,4 97,7 311 47 10 5,8 3,6738 



 

 

 

Частка 
студентів 

ЗВО з 
обмеже-

ними 
можли-

востями, % 

Частка 
студентів 

ЗВО з числа 
дітей-сиріт і 

дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування, 

% 

Частка 
студентів 

ЗВО 
отримують 
соціальні 
стипендії, 

% 

Рівень 
забезпе-

чення 
студентів 

ЗВО 
гурто-

житками, 
% 

Кількість 
студентів 
на 10 тис. 
населення, 

осіб 

Кількість 
зафіксованих 

випадків 
порушень 

доброчесності 
щодо студентів 
і викладачів у 
розрахунку на 

один ЗВО 

Кількість 
аспірантів і 
докторантів 
на 100 осіб 

викла-
дацького 
складу 

Частка 
студентів, 

які 
навчаються 

за кошти 
місцевих 
бюджетів, 

% 

Індекс 
людського 
розвитку 
регіону 

Сумська 1,18 0,58 3,1 91,4 330 19 19 7,8 3,8151 

Тернопільська 1,18 0,35 1,9 99,1 398 31 14 10,0 3,9584 

Харківська 0,83 0,33 1,7 97,2 657 29 20 3,0 4,0752 

Херсонська 0,79 0,75 2,3 66,2 256 48 24 6,5 3,6267 

Хмельницька 1,45 0,52 2,6 90,8 251 34 16 10,0 3,6694 

Черкаська 1,11 0,59 2,4 87,5 312 28 15 8,0 3,7325 

Чернівецька 1,19 0,46 1,9 100,0 345 13 10 6,5 4,3624 

Чернігівська 1,29 0,58 2,6 89,7 203 19 17 10,3 3,6475 

          

м. Київ 0,84 0,29 1,4 87,8 1290 28 32 1,9 - 

Статистичні характеристики 

Середнє значення 1,062 0,566 2,548 86,196 337,720 27,200 17,680 6,492 3,415 

Стандартне 
відхилення 

0,265 0,195 0,740 11,171 231,315 11,686 4,954 3,122 1,280 

Коефіцієнт варіації 0,250 0,345 0,291 0,130 0,685 0,430 0,280 0,481 0,375 

Джерело: складено і розраховано автором за [144; 206; 225; 258; 356]. 



 

 

Таблиця М.7 

Показники Моніторингу конкурентоспроможності СВО регіонів України за критерієм “Економічна 

ефективність” у 2016 році 

 

Кількість 

патентів у 

розрахунку на 

100 

працівників, 

задіяних у 

виконанні 

наукових 

досліджень 

ЗВО  

Частка 

випускників 

ЗВО 

регіону/країни, 

які отримали 

скерування на 

роботу, серед 

студентів, які 

навчалися за 

рахунок 

державного 

замовлення, % 

Частка 

випускників 

ЗВО 

регіону/країни, 

які отримали 

скерування на 

роботу, серед 

студентів, які 

навчалися за 

рахунок 

регіонального 

замовлення, % 

Рівень 

зайнятості 

осіб з вищою 

освітою, % 

Частка 

інноваційно 

активних 

підприємств  

% 

Частка 

інноваційної 

продукції в 

обсягах 

реалізованої 

продукції, % 

ВВП/ВРП у 

розрахунку на 

одну особу*, грн 

Області        

Вінницька 191,6 22,4 69,0 68,8 15,4 0,15 37270 

Волинська 27,5 21,8 63,0 66,1 10,2 0,06 30387 

Дніпропетровська 7,5 30,4 67,6 71,7 14,7 0,07 65897 

Донецька 133,6 13,5 47,6 63,8 13,8 0,28 26864 

Житомирська 16,0 31,4 54,1 71,4 20,6 0,34 30698 

Закарпатська 15,5 20,0 29,1 76,3 11,2 0,00 22989 

Запорізька 8,6 26,9 61,4 68,4 22,1 0,50 50609 

Івано-

Франківська 
28,1 22,9 41,4 74,1 21,1 0,12 33170 

Київська 10,7 23,4 52,1 71,8 16,6 0,32 60109 

Кіровоградська 16,5 14,6 52,0 69,8 17,9 0,30 39356 

Луганська 47,4 11,6 89,8 71,5 13,2 1,51 10778 

Львівська 8,9 14,3 26,7 72,3 20,6 0,71 37338 

Миколаївська 5,3 23,9 68,7 69,7 23,1 0,03 41501 

Одеська 13,2 25,3 64,5 65,3 20,9 0,37 41682 

Полтавська 17,1 28,8 81,9 67,9 14,0 0,00 66390 



 

 

Рівненська 38,8 11,2 53,6 66,2 17,0 0,07 30350 

Сумська 4,6 31,0 73,7 71,7 17,8 3,38 37170 

Тернопільська 76,8 12,6 29,5 72 26,1 0,55 24963 

Харківська 7,9 27,1 41,5 74,2 30,5 1,89 45816 

Херсонська 17,6 15,3 75,4 62,4 19,8 0,06 30246 

Хмельницька 31,5 22,4 46,6 68,5 12,8 0,01 31660 

Черкаська 16,0 10,9 51,8 73,3 16,1 0,08 40759 

Чернівецька 22,5 27,1 74,2 61,5 20,4 0,00 20338 

Чернігівська 4,0 10,1 50,8 70,2 15,2 0,14 35196 

        

м. Київ 6,7 16,5 32,8 75,7 23,1 0,20 155904 

Статистичні характеристики 

Середнє значення 30,956 20,616 55,952 69,784 18,168 0,446 41897,600 

Стандартне 

відхилення 
42,706 6,857 16,661 3,847 4,705 0,749 26627,215 

Коефіцієнт 

варіації 
1,380 0,333 0,298 0,055 0,259 1,680 0,636 

Примітка. Дані за 2015 рік. 

Джерело: складено і розраховано автором за  [21; 87; 180; 206].
 



 

 

Таблиця М.8 

Стандартизовані значення часткових показників для розрахунку субіндексу якості  

СВО регіонів України у 2016 році 

 

Питома вага 
учасників 

ЗНО з 
середнім 

балом 180 
і вище, % 

Співвідношення 
прийому до ЗВО 

регіону до кількості 
абітурієнтів, які 
складали ЗНО у 
цьому регіоні 

Частка 
іноземних 
студентів, 

% 

Кількість публікацій ЗВО 
за даними науко-

метричної бази даних 
SciVerse Scopus у 

розрахунку на 100 НПП, 
одиниць 

Індекс Гірша  
у розрахунку 
на один ЗВО 

регіону у 
рейтингу  

Найвищий 
рейтинг 

ЗВО 
 у регіоні 

Частка  ЗВО –
учасників  

міжнародних 
асоціацій, % 

Вінницька область 0,261 0,102 0,509 0,084 0,083 0,205 0,375 
Волинська область 0,353 0,073 0,016 0,216 0,438 0,057 0,562 

Дніпропетровська область 0,160 0,241 0,259 0,404 0,371 0,375 0,328 

Донецька область 0,106 0,068 0,033 1,000 0,388 0,191 1,000 
Житомирська область 0,103 0,060 0,011 0,070 0,188 0,001 0,225 

Закарпатська область 0,094 0,061 0,238 0,429 0,500 0,148 0,900 
Запорізька область 0,112 0,218 0,329 0,136 0,229 0,106 0,102 

Івано-Франківська область 0,345 0,178 0,545 0,091 0,486 0,157 0,675 

Київська область 0,166 0,010 0,011 0,000 0,000 0,010 0,188 
Кіровоградська область 0,041 0,000 0,102 0,007 0,042 0,088 0,000 

Луганська область 0,000 0,158 0,124 0,216 0,264 0,126 0,562 
Львівська область 0,842 0,354 0,134 0,470 0,594 0,380 0,214 

Миколаївська область 0,018 0,132 0,294 0,038 0,125 0,120 0,675 
Одеська область 0,070 0,314 0,538 0,261 0,330 0,238 0,803 

Полтавська область 0,139 0,203 0,366 0,080 0,067 0,094 0,750 

Рівненська область 0,275 0,093 0,085 0,014 0,125 0,066 0,225 
Сумська область 0,190 0,206 0,480 0,289 0,583 0,339 0,450 

Тернопільська область 0,399 0,307 0,463 0,146 0,240 0,152 0,562 
Харківська область 0,282 0,490 1,000 0,432 0,395 0,451 0,355 

Херсонська  область 0,027 0,056 0,055 0,028 0,083 0,045 0,000 

Хмельницька область 0,193 0,107 0,000 0,045 0,417 0,118 0,125 
Черкаська область 0,251 0,149 0,209 0,115 0,271 0,019 0,450 

Чернівецька область 0,184 0,166 0,393 0,634 1,000 0,205 0,750 
Чернігівська область 0,253 0,024 0,000 0,059 0,292 0,000 0,281 

м. Київ 1,000 1,000 0,371 0,411 0,365 1,000 0,235 
Джерело: розраховано автором за даними табл. М.5 Додатку М. 



 

 

Таблиця М.9 

Стандартизовані значення часткових показників для розрахунку субіндексу соціальної відповідальності   

СВО регіонів України у 2016 році 

 

Частка студентів 
ЗВО з 

особливими 
освітніми 

потребами, % 

Частка студентів ЗВО 
з числа дітей-сиріт і 
дітей, позбавлених 

батьківського 
піклування, % 

Рівень 
забезпечення 

студентів ЗВО 
гуртожитками, 

% 

Кількість 
студентів 
на 10 тис. 
населення, 

осіб 

Кількість зафіксованих 
випадків порушень 
доброчесності щодо 

студентів і викладачів у 
розрахунку на один ЗВО 

Частка 
студентів, які 
навчаються за 

кошти місцевих 
бюджетів, % 

Вінницька область 0,657 0,348 0,617 0,173 0,667 0,559 

Волинська область 0,838 0,455 0,795 0,151 0,822 1,000 
Дніпропетровська область 0,371 0,818 0,829 0,244 1,000 0,228 
Донецька область 0,276 0,955 0,630 0,000 0,133 0,039 

Житомирська область 0,676 0,682 0,703 0,145 0,556 0,575 
Закарпатська область 0,895 0,091 0,055 0,088 0,289 0,087 
Запорізька область 0,390 0,167 0,262 0,269 0,422 0,189 
Івано-Франківська область 0,810 0,091 0,000 0,167 0,778 0,268 

Київська область 0,410 0,742 0,743 0,080 0,533 0,417 
Кіровоградська область 1,000 1,000 0,685 0,071 0,356 0,638 
Луганська область 0,210 0,500 1,000 0,008 0,089 0,173 

Львівська область 0,276 0,030 0,339 0,344 0,489 0,087 
Миколаївська область 0,562 0,894 0,291 0,172 0,378 0,488 
Одеська область 0,000 0,318 0,924 0,330 0,156 0,087 

Полтавська область 0,581 0,303 0,499 0,219 0,800 0,205 
Рівненська область 0,790 0,273 0,940 0,196 0,022 0,307 
Сумська область 0,676 0,439 0,774 0,211 0,644 0,465 

Тернопільська область 0,676 0,091 0,976 0,267 0,378 0,638 
Харківська область 0,343 0,061 0,927 0,480 0,422 0,087 
Херсонська  область 0,305 0,697 0,113 0,150 0,000 0,362 
Хмельницька область 0,933 0,348 0,759 0,146 0,311 0,638 

Черкаська область 0,610 0,455 0,672 0,196 0,444 0,480 
Чернівецька область 0,686 0,258 1,000 0,224 0,778 0,362 
Чернігівська область 0,781 0,439 0,730 0,107 0,644 0,661 

м. Київ 0,352 0,000 0,680 1,000 0,444 0,000 
Джерело: розраховано автором за даними табл. М.6 Додатку М. 



 

 

Таблиця М.10 
Стандартизовані значення часткових показників для розрахунку субіндексу економічної ефективності   

СВО регіонів України у 2016 році 

 

Кількість патентів 
у розрахунку на 
100 працівників, 

задіяних у 
виконанні наукових 

досліджень ЗВО  

Частка випускників 
ЗВО регіону, які 

отримали скерування 
на роботу, серед 

студентів, які 
навчалися за рахунок 
держзамовлення, % 

Частка випускників ЗВО 
регіону, які отримали 
скерування на роботу, 

серед студентів, які 
навчалися за рахунок 

регіонального 
замовлення, % 

Частка 
інноваційно 

активних 
підприємств, 

% 

Частка 
інноваційної 
продукції в 

обсягах 
реалізованої 
продукції, % 

ВРП у 
розрахунку 

на одну 
особу, грн 

Вінницька область 1,000 0,577 0,670 0,256 0,044 0,183 
Волинська область 0,125 0,549 0,575 0,000 0,018 0,135 

Дніпропетровська область 0,019 0,953 0,648 0,222 0,021 0,380 
Донецька область 0,691 0,160 0,331 0,177 0,083 0,111 
Житомирська область 0,064 1,000 0,434 0,512 0,101 0,137 

Закарпатська область 0,061 0,465 0,038 0,049 0,000 0,084 
Запорізька область 0,025 0,789 0,550 0,586 0,148 0,274 
Івано-Франківська область 0,128 0,601 0,233 0,537 0,036 0,154 

Київська область 0,036 0,624 0,403 0,315 0,095 0,340 
Кіровоградська область 0,067 0,211 0,401 0,379 0,089 0,197 
Луганська область 0,231 0,070 1,000 0,148 0,447 0,000 

Львівська область 0,026 0,197 0,000 0,512 0,210 0,183 
Миколаївська область 0,007 0,648 0,666 0,635 0,009 0,212 
Одеська область 0,049 0,714 0,599 0,527 0,109 0,213 
Полтавська область 0,070 0,878 0,875 0,187 0,000 0,383 

Рівненська область 0,186 0,052 0,426 0,335 0,021 0,135 
Сумська область 0,003 0,981 0,745 0,374 1,000 0,182 
Тернопільська область 0,388 0,117 0,044 0,783 0,163 0,098 

Харківська область 0,021 0,798 0,235 1,000 0,559 0,241 
Херсонська  область 0,072 0,244 0,772 0,473 0,018 0,134 
Хмельницька область 0,147 0,577 0,315 0,128 0,003 0,144 

Черкаська область 0,064 0,038 0,398 0,291 0,024 0,207 
Чернівецька область 0,099 0,798 0,753 0,502 0,000 0,066 
Чернігівська область 0,000 0,000 0,382 0,246 0,041 0,168 
м. Київ 0,014 0,300 0,097 0,635 0,059 1,000 

Джерело: розраховано автором за даними табл. М.7 Додатку М. 



 

 

Таблиця М.11 

Інтегральна оцінка конкурентоспроможності СВО регіонів України  
за критеріями якості, соціальної відповідальності та економічної ефективності 

 

Оцінка якості 
Оцінка соціальної 
відповідальності 

Оцінка економічної 
ефективності 

Інтегральна оцінка 
конкурентоспроможності 

Субіндекс 
якості 

Місце в 
рейтингу 

Субіндекс 
соціальної 

відповідальності  

Місце в 
рейтингу 

Субіндекс 
економічної 
ефективності 

Місце в 
рейтингу 

Інтегральний 
індекс 

конкуренто-
спроможності 

Місце в 
рейтингу 

Вінницька область 0,231 14 0,503 10 0,455 3 0,397 6 
Волинська область 0,245 12 0,677 1 0,234 18 0,385 7 

Дніпропетровська область 0,306 11 0,582 3 0,374 7 0,420 5 
Донецька область 0,398 5 0,339 19 0,259 17 0,332 13 
Житомирська область 0,094 22 0,556 5 0,375 6 0,342 12 

Закарпатська область 0,339 9 0,251 25 0,116 25 0,235 24 
Запорізька область 0,176 18 0,283 22 0,395 5 0,285 19 
Івано-Франківська область 0,354 8 0,352 18 0,282 15 0,329 14 

Київська область 0,055 23 0,488 11 0,302 13 0,282 21 
Кіровоградська область 0,040 25 0,625 2 0,224 19 0,296 15 
Луганська область 0,207 16 0,330 20 0,316 12 0,284 20 

Львівська область 0,427 4 0,261 24 0,188 22 0,292 17 
Миколаївська область 0,200 17 0,464 13 0,363 10 0,342 11 
Одеська область 0,365 6 0,302 21 0,369 9 0,345 10 
Полтавська область 0,243 13 0,434 14 0,399 4 0,359 9 

Рівненська область 0,126 21 0,421 15 0,192 21 0,247 23 
Сумська область 0,362 7 0,535 7 0,548 1 0,482 1 
Тернопільська область 0,324 10 0,504 9 0,266 16 0,365 8 

Харківська область 0,486 2 0,386 17 0,476 2 0,450 4 
Херсонська  область 0,042 24 0,271 23 0,286 14 0,200 25 
Хмельницька область 0,144 19 0,523 8 0,219 20 0,295 16 

Черкаська область 0,209 15 0,476 12 0,170 23 0,285 18 
Чернівецька область 0,476 3 0,551 6 0,370 8 0,466 2 
Чернігівська область 0,130 20 0,560 4 0,140 24 0,277 22 
м. Київ 0,626 1 0,413 16 0,351 11 0,463 3 

Джерело: розраховано автором за даними табл. М.8-М.10 Додатку М.



 

 

 

 

Рис. М.1. Динаміка показників народжуваності, здобуття середньої освіти  

і  вступу до ЗВО (університетів, академій, інститутів)  України  
Джерело: побудовано автором за [26; 94; 176]. 

 



 

 

Таблиця М.12 

 

Розподіл обстежених підприємств Львівської області за видами 

економічної діяльності, розміром та рівнем участі в анкетуванні  у 2017 

році 

 

Вид економічної діяльності 

Кількість обстежених підприємств 

Всього 

у тому числі 

великі 
і 

середні  

% до 
зареєст-
рованих 

малі 
% до 

зареєст-
рованих 

А. Сільське, лісове та рибне господарство 71 55 94,8 16 0,6 
В. Добувна промисловість і розроблення 

кар'єрів  
34 18 100,0 16 10,5 

С. Переробна промисловість 326 221 88,8 105 2,4 

D. Постачання електроенергії, газу, пари 
та кондиційованого повітря  

28 23 100,0 5 3,2 

Е. Водопостачання; каналізація, 
поводження з відходами  

36 27 96,4 9 3,7 

F. Будівництво 82 36 67,9 46 1,3 

G. Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів  

139 90 68,2 49 0,4 

Н. Транспорт, складське господарство, 
поштова та кур'єрська діяльність  

81 61 100,0 20 1,5 

І. Тимчасове розміщування й організація 
харчування  

32 19 65,5 13 0,7 

J. Інформація та телекомунікації  50 17 73,9 33 2,4 

К. Фінансова та страхова діяльність  13 5 100,0 8 0,9 

L. Операції з нерухомим майном  26 11 47,8 15 0,4 

М. Професійна, наукова та технічна 
діяльність  

74 33 100,0 41 1,4 

N. Діяльність у сфері адміністративного та 
допоміжного обслуговування  

100 70 87,5 30 0,6 

О. Державне управління й оборона; 
обов'язкове соціальне страхування  

195 133 100,0 62 2,4 

Р. Освіта  202 161 100,0 41 1,5 

Q. Охорона здоров'я та надання соціальної 
допомоги  180 158 100,0 22 0,9 

R. Мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок  

50 30 66,7 20 1,6 

S. Надання інших видів послуг  11 3 100,0 8 0,1 

Всього обстежених підприємств 1730 1171 84,1 559 0,9 

Джерело: складено автором за даними ГУС у Львівській області у рамках виконання 

проекту на замовлення Львівської облдержадміністрації у 2017 році [209]. 



 

 

Анкета М1 

Спеціальне анкетне обстеження підприємств Львівщини 

ПОТРЕБА У КВАЛІФІКОВАНИХ КАДРАХ 

Шановні роботодавці! 

Дане анкетування проводиться з ініціативи та підтримки Львівської обласної державної 

адміністрації  з метою формування регіонального замовлення на підготовку кваліфікованих  кадрів. 

Ваша участь в обстеженні сприятиме збалансованому розвитку ринку праці та ринку освітніх 

послуг  і вирішенню проблеми дефіциту кваліфікованих кадрів у регіоні. 
 

I. ХАРАКТЕРИСТИКА РЕСПОНДЕНТА 

1. Респондент: (найменування підприємства)  

 

2. Місцезнаходження і контактний телефон  

Адреса: 
___________________________________________________________________________________________ 
  

Контактний телефон 
 

 

 

3. Основний вид економічної діяльності (код, назва) 

 

4. До якої групи за середньою кількістю працівників належить Ваше 

підприємство? 

 

 До 50 працівників  50-249  250 і більше 
 

 

 

II. ОЦІНКА ПОТОЧНИХ ПОТРЕБ У КВАЛІФІКОВАНИХ КАДРАХ 

 

5. Чи існує проблема дефіциту та якості кваліфікованих кадрів на Вашому 

підприємстві на даний час? 

 Так, в основному щодо їх 

якості 

 Так, в основному щодо 

дефіциту окремих професій 

 Ні, не існує, ми здійснюємо 

підготовку власними силами 

6. У кадрах яких професій відчуває найбільшу потребу Ваше підприємство на 

даний час? 

Робітничі професії Професії випускників з вищою освітою 
Код 

за 

КП 

Назва професії 

Кіль-

кість 

осіб 

Код 

за 

КП 

Назва професії 

Кіль-

кість 

осіб 

      

      

КП- Класифікатор професій

    



 

 

 

7. Скільки випускників ПТУ і ЗВО прийнято на Ваше підприємство у 2014-2016 

роках? 

 
 2014 рік 2015 рік 2016 рік 

Випускники ЗПТО ___________осіб _____________осіб _____________осіб 

Випускники ЗВО ___________осіб _____________осіб _____________осіб 

 

8. Чи співпрацюєте Ваше підприємство з ПТУ і ВНЗ у комплектуванні кадрів?  

  Так, маємо укладені договори про практику та 

працевлаштування випускників 

 Так, співпрацюємо, але 

неформально 

 

 Ні 

 

 

 

 

III. ОЦІНКА ПЕРСПЕКТИВНИХ ПОТРЕБ У КАДРАХ 

 

9. Як зміняться обсяги діяльності Вашого підприємства у найближчі 3-5 років? 

 Плануємо 

збільшувати обсяги 

діяльності 

 Плануємо забезпечити 

стабільність діяльності 

 Можливо, обсяги 

діяльності зменшаться 

 Важко 

відповісти 

 

10. Чи зміняться обсяги зайнятості на Вашому підприємстві у найближчі 3-5 

років? 

 Зростуть  Не зміняться  Зменшиться  Важко 

відповісти 

    

11. При формуванні регіонального замовлення на підготовку кадрів у 2017-2019 

роках (за кошти державного та місцевих бюджетів) працівників яких професій Ваше 

підприємство включило б у заявку? 

 

Робітничі професії Професії випускників з вищою освітою 

Код 

за 

КП* 

Назва професії 

Кіль-

кість 

осіб 

Код 

за 

КП

* 

Назва професії 

Кіль-

кість 

осіб 

На заміщення планового вибуття кадрів (у зв’язку з виходом на пенсію, інших об’єктивних 

причин) 
      

У зв’язку з розвитком підприємства, розширенням чи зміною напрямів його діяльності 

      

КП- Класифікатор професій 

 



 

 

12. Які, на Вашу думку, заходи для вирішення проблем дефіциту кваліфікованих 

кадрів у регіоні важливо реалізувати ? 

 
 Вкажіть пріоритет: 1-6.  

1- найбільш важливо 

1. Підвищити якість підготовки за рахунок використання 

сучасного обладнання, техніки та технологій 

 

2. Підвищити кваліфікацію викладачів   

3. Більше залучати до роботи у ЗВО і ЗПТО професіоналів з 

практики 

 

4. Удосконалити співпрацю роботодавців і навчальних закладів 

у підготовці освітньо-професійних програм 

 

5. Удосконалити співпрацю роботодавців і навчальних закладів 

у працевлаштуванні випускників 

 

6. Ваш варіант  

 

Дякуємо за співпрацю і бажаємо успішного розвитку!   



 

 

Таблиця М.13 

Оцінка підприємствами Львівщини у 2017 році проблем 

дефіциту та якості кваліфікованих кадрів 

Характер проблем 
Частка підприємств, % 

до обстежених 

Проблеми якості підготовки кадрів 8,7 

Проблеми дефіциту кадрів певних професій 25,8 

Підготовку кадрів здійснюють власними силами 64,3 

Всього 98,8 

Пропущені 1,2 

Джерело: складено за результатами анкетування підприємств Львівської області 

у 2017 році [209]. 

 

Таблиця М.14 

 

Рівень співпраці підприємств Львівщини із закладами вищої і професійної 

освіти у комплектуванні кадрів у 2017 році 
 

Форма співпраці 
Частка підприємств, % 

до обстежених 

Мають укладені договори про практику і 

працевлаштування випускників ЗВО і ЗПТО 
13,5 

Співпрацюють із ЗВО і ЗПТО неформально 84,8 

Не співпрацюють 0,3 

Всього 98,6 

Пропущені 1,4 

Джерело: складено за результатами анкетування підприємств Львівської області  

у 2017 році [209]. 

 

Таблиця М.15 

 Основні пріоритети у вирішенні проблем підготовки  

кваліфікованих кадрів у Львівській області: думка роботодавців 

 
Основні завдання Пріоритет  

Підвищити якість підготовки за рахунок використання сучасного 

обладнання, техніки та технологій 
1 

Більше залучати до роботи у ЗВО і ЗПТО професіоналів з 

практики 
2 

Удосконалити співпрацю роботодавців і навчальних закладів у 

працевлаштуванні випускників 
3 

Удосконалити співпрацю роботодавців і навчальних закладів у 

підготовці освітньо-професійних програм 
4 

Підвищити кваліфікацію викладачів  5 

Джерело: складено за результатами анкетування підприємств Львівської області  

у 2017 році [209]. 



 

 

Таблиця М.16 

 

Прогнозна оцінка підприємствами Львівської області у2017 році  

обсягів діяльності у найближчі 3-5 років 

Вид економічної діяльності 

Частка підприємств, % 

Баланс 

відповідей, 

% 

планують 

збільшити 

обсяги 

діяльності  

планують 

забезпечити 

стабільні 

обсяги 

діяльності 

очікують 

зменшення 

обсягів 

діяльності 

не могли 

відповісти 

А. Сільське господарство 24,3 32,9 5,7 37,1 18,6 

В. Добувна промисловість і 

розроблення кар'єрів 
2,9 35,3 5,9 55,9 -2,9 

С. Переробна промисловість 32,1 27,2 3,7 37,0 28,4 

D. Постачання електроенергії, 

газу, пари та кондиційованого 

повітря  

3,6 39,3 17,9 39,3 -14,3 

Е. Водопостачання; каналізація, 

поводження з відходами  
11,1 38,9 13,9 36,1 -2,8 

F. Будівництво 21,0 29,6 6,2 43,2 14,8 

G. Оптова та роздрібна торгівля; 

ремонт автотранспортних 

засобів і мотоциклів  

21,0 30,4 4,3 44,2 16,7 

Н. Транспорт, складське 

господарство, поштова та 

кур'єрська діяльність  

22,2 35,8 4,9 37,0 17,3 

І. Тимчасове розміщування й 

організація харчування  
25,8 32,3 6,5 35,5 19,4 

J. Інформація та телекомунікації  8,0 38,0 10,0 44,0 -2,0 

К. Фінансова та страхова 

діяльність  
7,7 46,2 0,0 46,2 7,7 

L. Операції з нерухомим майном  11,5 23,1 0,0 65,4 11,5 

М. Професійна, наукова та 

технічна діяльність  
8,5 32,4 9,9 49,3 -1,4 

N. Діяльність у сфері 

адміністративного та 

допоміжного обслуговування  

12,4 32,0 8,2 47,4 4,1 

О. Державне управління й 

оборона; обов'язкове соціальне 

страхування  

3,7 27,9 10,5 57,9 -6,8 

Р. Освіта  8,5 41,7 10,6 39,2 -2,0 

Q. Охорона здоров'я та надання 

соціальної допомоги  
7,3 27,5 5,1 60,1 2,2 

R. Мистецтво, спорт, розваги та 

відпочинок  
8,2 42,9 2,0 46,9 6,1 

S. Надання інших видів послуг  0,0 27,3 18,2 54,5 -18,2 

Всього підприємств 15,6 32,0 6,9 45,5 8,7 

Джерело: складено за результатами анкетування підприємств Львівської області  

у 2017 році [209]. 

 



 

 

Таблиця М.17 

Прогнозна оцінка підприємствами Львівської області  

обсягів зайнятості у найближчі 3-5 років 
 

Вид економічної діяльності 

Частка підприємств, % 
Баланс 

відповідей, 

% 

очікують 

збільшення 

зайнятості  

прогнозують 

стабільну 

зайнятість  

очікують 

зменшення 

зайнятості 

не могли 

відповісти 

А. Сільське господарство 20,3 20,3 5,8 53,6 14,5 

В. Добувна промисловість і 

розроблення кар'єрів  
2,9 26,5 5,9 64,7 -2,9 

С. Переробна промисловість 31,9 13,6 4,0 50,5 27,9 

D. Постачання електроенергії, 

газу, пари та кондиційованого 

повітря  

7,1 17,9 14,3 60,7 -7,1 

Е. Водопостачання; каналізація, 

поводження з відходами  
5,6 36,1 8,3 50,0 -2,8 

F. Будівництво 16,3 20,0 5,0 58,8 11,3 

G. Оптова та роздрібна торгівля; 

ремонт автотранспортних 

засобів і мотоциклів  

21,7 16,7 4,3 57,2 17,4 

Н. Транспорт, складське 

господарство, поштова та 

кур'єрська діяльність  

21,0 27,2 6,2 45,7 14,8 

І. Тимчасове розміщування й 

організація харчування  
19,4 25,8 6,5 48,4 12,9 

J. Інформація та телекомунікації  8,0 22,0 16,0 54,0 -8,0 

К. Фінансова та страхова 

діяльність  
7,7 38,5 7,7 46,2 0,0 

L. Операції з нерухомим майном  11,5 23,1 3,8 61,5 7,7 

М. Професійна, наукова та 

технічна діяльність  
8,5 26,8 7,0 57,7 1,4 

N. Діяльність у сфері 

адміністративного та 

допоміжного обслуговування  

9,3 32,0 7,2 51,5 2,1 

О. Державне управління й 

оборона; обов'язкове 

соціальне страхування  

5,8 17,9 13,2 63,2 -7,4 

Р. Освіта  7,0 33,0 10,5 49,5 -3,5 

Q. Охорона здоров'я та надання 

соціальної допомоги  
4,5 15,3 11,9 68,2 -7,4 

R. Мистецтво, спорт, розваги та 

відпочинок  
2,0 24,5 8,2 65,3 -6,1 

S. Надання інших видів послуг  0,0 18,2 0,0 81,8 0,0 

Всього підприємств 14,4 21,6 8,0 56,1 6,4 

Джерело: складено за результатами анкетування підприємств Львівської області  

у 2017 році [209]. 
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замовлення”, м. Львів, Україна, 21 квітня 2018 р., очна форма участі. 

3. Конференція Асоціації випускників заколів вищої освіти України 

та Німеччини, м. Львів, Україна, 12-16 березня 2018 р., очна форма участі.  

4. V Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми 

формування та реалізації конкурентної політики», м. Львів, Україна, 21-22 

вересня 2017 р., очна форма участі. 

5. The International Workshop on Future Technology (FUTECH 2017), 

Kota Kinabalu, Malaysia, Korea, July 13-14, 2017, заочна форма участі.  

6. Міжнародна конференція Європейської освітньої фундації 

(European Training Foudation, ETF) «The role of employment service providers in 

skills anticipation and matching. Experience from Latvia, Ireland and Eastern 

Partnership countries under the work program 2014-2017 of Platform of the 

Eastern Partnership and organized in cooperation with the ETF», м. Рига, Латвія, 

27-28 червня  2017 р., очна форма участі.  

7. Всеукраїнська науково-практична конференція «Cуспільні 

трансформації і безпека: людина, держава, соціум», м. Львів, Україна, 08 

червня 2017 р., очна форма участі.  

8. Міжнародна науково-практична конференція під егідою ЄС та у 

співпраці з Національним Еразмус+ офісом в Україні «Європейські студії в 

Україні: здобутки,  виклики та перспективи», м. Київ, Україна, 02 червня 2017 

р., заочна форма участі.  



 

 

9. Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи 

розвитку економіки: теорія, методологія, практика», м. Луцьк, Україна, 24-25 

травня 2017 р,. очна форма участі. 

10. IV Міжнародна науково-практична конференція «Регіональний 

розвиток України: проблеми і перспективи», м. Київ, Україна, 27-28 квітня 2017 

р., очна форма участі.  

11. Міжнародна науково-практична конференція «Маркетинг та 

логістика в системі менеджменту», м. Львів, Україна, 3-5 листопада 2016 р., 

очна форма участі.  

12. Міжнародна науково-практична конференція «Туризм і 

гостинність: вчора, сьогодні, завтра», м. Черкаси, Україна, 13-14 жовтня 2016 

р., очна форма участі.  

13. Всеукраїнська науково-практична конференція «Cуспільні 

трансформації і безпека: людина, держава, соціум», м. Львів, Україна, 17 

червня 2016 р., очна форма участі.  

14. Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-

економічний потенціал транскордонного співробітництва», м. Львів, Україна, 

18-19 квітня 2016 р., очна форма участі.  

15. The 2nd International Conference on Big-data, IoT «Cloud computing 

Technologies and Applications» (BICTA 2016), Jeju Island, Korea , March 24 ~ 

26, 2016, заочна форма участі 

16. 87th International Conference SIEC-ISBE (International society for 

business education) «Education for Business Sustainability», м. Краків, Польща, 

27-31 липня 2015 р., очна форма участі.    

17. III Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми 

формування та розвитку інноваційної інфраструктури: європейський вектор – 

нові виклики та можливості», м. Львів, Україна, 14-16 травня 2015 р., очна 

форма участі.  



 

 

18. Наукова конференція професорсько-викладацького складу 

Львівської комерційної академії «Актуальні проблеми економіки і торгівлі в 

сучасних умовах євроінтеграції», м. Львів, Україна, 12 травня 2015 р., заочна 

форма участі.  

19. II Міжнародна науково-практична конференція «Туризм і 

гостинність в Україні», м. Черкаси, Україна, 16-17 жовтня 2014 р., очна 

форма участі.  

20. XIII Міжнародний науково-практичний семінар «Сучасні 

проблеми інформатики в управлінні, економіці, освіті» м. Київ - оз. Світязь, 

Україна, 30 червня – 4 липня 2014 р., очна форма участі.  

21. International Academic Conference «Marketing of education: new 

approach to promoting educational services», м. Бяльско-Бяла, Польща, 26-27 

лютого 2014 р., очна форма участі.  

22. Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-

демографічні зрушення: чинники та перспективи», м. Київ, Україна, 17-18 

грудня 2013 р., очна форма участі 

23. 20th Ukrainian-polish-slovak scientific seminar «The role of statistics 

in the modern economy model development», м. Київ, Україна, November 5-7, 

2013, заочна форма участі.  

24. II Міжнародна науково-практична конференція «Міграційні 

процеси в Україні: сучасні виклики та регіональна специфіка», м. Львів, 

Україна, 02-03 жовтня 2013 р., очна форма участі. 

25. Міжнародна науково-практична конференція «Наука і духовність 

у системі сучасного управління», м. Львів, Україна, 19 квітня 2012 р., очна 

форма участі. 

26. Міжнародна науково-практична конференція «Болонський процес: 

стан і перспективи розвитку вищої освіти в Україні», м. Київ, Україна, 18-19 

листопада 2010 р., очна форма участі.  



 

 

27. Міжнародна науково-практична конференція «Управління 

інноваційними процесами в Україні», м. Львів, Україна, 20-21 травня 2010 р., 

очна форма участі. 

28. IV Міжнародна науково-практична конференція «Управління в 

освіті», м. Львів, Україна, 23-24 квітня 2009 р., очна форма участі.  

29. Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми 

гуманітарної освіти в умовах реформування вищої школи України», м. Львів, 

Україна, 20 червня 2007 р., очна форма участі. 

30. Міжнародна науково-практична конференція «Маркетингова 

освіта в Україні: забезпечення якісної підготовки маркетологів відповідно до 

потреб українського ринку», м. Київ, Україна, 16-17 грудня 2005 р., очна 

форма участі.  

31. Щорічні звітні науково-практичні конференції викладачів і 

аспірантів економічного факультету Львівського національного університету 

імені Івана Франка, м. Львів, Україна, лютий 2008–2018 рр., очна форма 

участі. 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 


