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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. У сучасних умовах конкурентоспроможність національної 
економіки значною мірою визначається рівнем розвитку системи закладів вищої 
освіти (СЗВО). Необхідність формування інноваційної моделі розвитку економіки 
нашої держави обумовлює важливість дослідження проблем удосконалення 
регулювання вищої освіти, децентралізації процесів управління та підвищення 
автономії вищих навчальних закладів (ВНЗ), з одного боку, а з іншого – розгляду 
сукупності ВНЗ як цілісної системи. 

Світовий досвід свідчить про високу ефективність забезпечення інноваційного 
способу розвитку, що базується на всебічному розкритті можливостей людського 
потенціалу. За таких умов зростає необхідність підготовки фахівців нового рівня з 
розвинутими професійними, аналітичними та новаторськими здібностями.  

Соціально-економічні перетворення в Україні неоднозначно вплинули на 
становлення та розвиток СЗВО. Позитивними є тенденції виникнення нових типів 
ВНЗ та розширення їх академічної свободи, реформування державного управління, 
впровадження нових форм навчання, модернізації спеціальностей та зростання 
чисельності осіб із вищою освітою. Проте невирішеними залишаються низка проблем 
щодо функціонування вітчизняної вищої освіти як цілісної системи та інноваційного 
розвитку СЗВО відповідно до потреб національної економіки і суспільства. Саме 
тому потребують подальшого доопрацювання теоретико-методичні засади 
організаційно-економічного регулювання СЗВО й розробка на їх основі науково-
практичних рекомендацій щодо активізації інноваційного розвитку системи закладів 
вищої освіти в Україні.  

Ґрунтовні дослідження функціонування системи вищої освіти містяться у 
працях українських учених В. Андрущенка, Л. Антошкіної, Т. Боголіб, І. Вахович, 
І. Каленюк, О. Комарової, О. Кукліна, В. Куценко, О. Левченка, Е. Лібанової,  
А. Музиченка, Л. Плахотнікової, С. Семенюк, Н. Ушенко, Л. Федулової, Н. Холявко, 
Л. Шевченко, Л. Цимбал та ін. Проблемам розвитку та фінансування вищої школи 
приділяли увагу відомі зарубіжні вчені, серед яких В. Вахштайн, Б. Железов, 
Г. Єфіменко, В. Іванов, Т. Мешкова, А. Мюллер-Армак, Л. Якобсон та ін. 
Дослідження проблем підготовки висококваліфікованих фахівців та визначення 
результатів освітньої діяльності здійснювали Г. Беккер, М. Бурда, А. Гапоненко, 
О. Грішнова, О. Голубєва, О. Голик, Н. Гуськова, О. Доброгорська, В. Качалов, 
О. Ківінен, А. Колот, Л. Лісогор, В. Логачов, Л. Лутай, Н. Макаркін,  С. Манів, 
П. Науменко, М. Семикіна, Л. Семів, О. Ткачук, А. Тубальцева, Д. Чернейко. 
Різноманітні аспекти інноваційного розвитку вищої освіти розглядаються в роботах 
В. Лугового, М. Степко, Т. Боголіб, В. Жаміна, Є. Жильцова та ін. 

Віддаючи належне науковим напрацюванням з даної проблематики, варто 
наголосити, що інноваційний розвиток СЗВО є процесом надзвичайно складним, 
суперечливим та в науково-методичному плані недостатньо розробленим. 
Динамічний характер соціальних змін, пов’язаних із глобалізацією та ринковою 
трансформацією економіки нашої країни, орієнтованої на європейські стандарти 
розвитку та умови життя населення, вимагає подальшого теоретико-методичного 
осмислення та вироблення нових механізмів державної регуляторної політики в 
системі організації та управління функціонуванням СЗВО. Саме цим зумовлений 
вибір теми, мети та завдань, структури викладу результатів дисертаційного 
дослідження. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну 
роботу виконано згідно з планом науково-дослідних робіт економічного факультету 
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини в межах 
виконання науково-дослідних робіт: «Інноваційна складова структурної 
трансформації економіки України» (номер державної реєстрації 0110U007910, 
2010 р.), у процесі роботи над якою автором розроблено підходи до забезпечення 
збалансованості ринків праці та освітніх послуг в контексті інноваційного розвитку 
економіки України; «Теоретико-методологічні засади формування інноваційної 
активності суб’єктів національної економіки в умовах міжнародної інтеграції» (номер 
державної реєстрації   0114U000085, 2014 р.), під час виконання якої було 
запропоновано напрями вдосконалення механізму регулювання інноваційного 
розвитку СЗВО, як складової інтеграції України у світовий освітній та економічний 
простір. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 
поглиблення теоретико-методичних положень та розробка науково-практичних 
рекомендацій щодо вдосконалення організаційно-економічних засад інноваційного 
розвитку системи закладів вищої освіти в Україні.  

Для досягнення мети дослідження були поставлені й вирішені такі завдання: 
– дослідити сутність та основні тенденції інноваційного розвитку системи 

закладів вищої освіти в Україні;  
– визначити особливості державного регулювання інноваційного розвитку 

системи закладів вищої освіти в Україні;   
– проаналізувати тенденції розвитку, фінансового та матеріально-технічного 

забезпечення системи закладів вищої освіти в Україні;  
– здійснити оцінку інтегрального індексу інноваційного розвитку системи 

закладів вищої освіти за регіонами України;  
– розробити концептуальні засади вдосконалення механізму державного 

регулювання інноваційного розвитку системи закладів вищої освіти в Україні;  
– запропонувати методичні підходи щодо збалансованості ринків праці та 

освітніх послуг в контексті інноваційного розвитку системи закладів вищої освіти в 
Україні;  

– обґрунтувати напрями вдосконалення фінансового забезпечення системи 
закладів вищої освіти в Україні, зокрема, фінансування фундаментальних та 
прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок 
вищих навчальних закладів за рахунок коштів державного бюджету.  

Об'єктом дослідження є процес інноваційного розвитку системи закладів 
вищої освіти в Україні. 

Предметом дослідження є теоретико-методичні та практичні аспекти 
формування організаційно-економічних засад інноваційного розвитку системи 
закладів вищої освіти в Україні. 

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є діалектичні 
методи пізнання, теоретичні положення сучасної економіки вищої освіти та 
методичні засади її регулювання в контексті інноваційного розвитку національної 
економіки. У процесі дослідження використано такі методи: аналіз, синтез і наукова 
абстракція – під час уточнення базових економічних категорій наукового 
дослідження (пп. 1.1-1.2); методи логічного узагальнення та класифікації – у ході 
вивчення особливостей державного регулювання інноваційного розвитку СЗВО 
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(п. 1.3); порівняльний і статистичний аналіз, кореляційно-регресійний аналіз, 
індексний метод і метод групування – з метою вивчення стану та тенденцій 
інноваційного розвитку СЗВО України, її фінансового та матеріально-технічного 
забезпечення (пп. 2.1-2.2); метод інтегрального оцінювання – задля визначення 
інтегрального індексу інноваційного розвитку СЗВО на мезорівні (п. 2.3); системно-
структурний аналіз – під час розробки напрямів удосконалення механізму 
регулювання інноваційного розвитку СЗВО (п. 3.1); індукції та дедукції, експертних 
оцінок – з метою розробки шляхів збалансування ринків праці та освітніх послуг 
(п. 3.2); методи графічного й економіко-математичного моделювання – під час 
оптимізації фінансового забезпечення СЗВО (п. 3.3).  

Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативно-правові акти 
України, аналітична інформація Міністерства освіти і науки України, дані Державної 
служби статистики України, інших органів державного та регіонального управління, 
фундаментальні положення економічної теорії, наукові праці вітчизняних та 
зарубіжних учених-економістів, результати власних досліджень та розрахунків автора. 

Наукова новизна результатів дослідження. Наукові результати, одержані 
автором, полягають у поглибленні теоретико-методичних положень та розробці 
науково-практичних рекомендацій щодо вдосконалення організаційно-економічних 
засад інноваційного розвитку СЗВО в Україні  відповідно до потреб національної 
економіки, суспільства й спрямовані на підвищення конкурентоспроможності 
вітчизняної вищої освіти на світовому ринку. Наукову новизну дисертаційної роботи 
визначають такі суттєві результати: 

удосконалено: 
– концептуальні засади механізму державного регулювання інноваційного 

розвитку СЗВО відповідно до потреб економіки і суспільства України, як сукупності 
методів, засобів, інструментів регулювання на макро-, мезо- та мікрорівнях; який, на 
відміну від діючого, передбачає дуальний підхід: з одного боку – враховує тенденції 
розширення академічної, фінансової та господарської автономії ВНЗ і децентралізації 
регулювання діяльності СЗВО, а з іншого – спрямований на використання 
комплексного підходу щодо вдосконалення нормативно-правового забезпечення; 
підвищення конкурентоспроможності національної вищої освіти; активізацію 
міжнародної діяльності та посилення позицій вітчизняних ВНЗ у світових рейтингах; 
реформування системи фінансування СЗВО в контексті підвищення якості освітніх 
послуг; державну підтримку впровадження результатів наукових досліджень і 
розробок у виробництво та переорієнтацію СЗВО на комерціалізацію результатів 
науково-дослідної діяльності; захист прав на об’єкти інтелектуальної власності; 
посилення громадсько-державного контролю діяльності ВНЗ;  

– методичні підходи щодо забезпечення збалансованості ринків праці та 
освітніх послуг в контексті інноваційного розвитку як національної економіки, так і 
СЗВО України, що, на відміну від наявних, передбачають проведення ґрунтовного 
кількісного та якісного аналізу існуючої структури зайнятості, її динаміки у розрізі 
професій і спеціальностей та структури підготовки фахівців у сфері вищої освіти з 
урахуванням міжнародного досвіду щодо змін у структурі зайнятості розвинених 
країн з інноваційною моделлю економіки, прогнозування кадрових потреб у поточній 
і стратегічній перспективах відповідно до пріоритетів інноваційного розвитку 
економіки держави, інтенсифікацію тристоронньої взаємодії ВНЗ, держави та 
роботодавців, що в сукупності дозволить максимально забезпечити кадрові потреби 
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галузей, найбільш перспективних з точки зору інноваційного розвитку національної 
економіки, реалізацію стратегічних пріоритетів розвитку України;  

– пріоритетні положення щодо фінансового забезпечення СЗВО в Україні за 
умов інноваційного розвитку, які, на відміну від існуючих, ґрунтуються на якісно 
новій нормативній базі і спрямовані на багатоканальне залучення та ефективне 
використання фінансових ресурсів, зокрема: державних – шляхом реформування 
системи державного замовлення на підготовку кадрів і державного фінансування 
наукових досліджень і розробок відповідно до потреб стратегічно важливих та 
високотехнологічних галузей економіки; приватних – за рахунок залучення коштів 
бізнес-структур, забезпечення активної взаємодії між ВНЗ, науковими установами та 
підприємствами; міжнародних – на основі активізації участі ВНЗ у міжнародних 
грантових програмах та проектах. Це дозволить покращити якість та 
конкурентоспроможність освітніх послуг, стан матеріально-технічного забезпечення 
та забезпечити передумови для інноваційного розвитку СЗВО відповідно до потреб 
економіки України; 

дістали подальшого розвитку: 
– трактування поняття «інноваційний розвиток системи закладів вищої освіти», 

що, на відміну від наявних, полягає у якісній трансформації наукової, технологічної, 
фінансової, педагогічної і комерційної діяльності ВНЗ, яка системно цілеспрямована 
на здійснення інвестицій в нові знання, їх генерацію та трансфер; впровадження 
інноваційних підходів і методів навчання; покращення якості освітніх послуг 
відповідно до новітніх вимог економічного, суспільного і технологічного розвитку 
держави; формування конкурентних переваг та підвищення конкурентоспроможності 
вітчизняних ВНЗ в глобальному освітньому середовищі;  

– науково-практичні підходи щодо врахування міжнародного досвіду та 
вітчизняних тенденцій у сфері інноваційного розвитку, фінансового та матеріально-
технічного забезпечення СЗВО України, що, на відміну від наявних, спрямовані на 
розроблення і реалізацію стратегії адаптації СЗВО, з одного боку – до скорочення 
державної фінансової підтримки, а з іншого – до впровадження компенсаторних 
заходів, зокрема системи податкових пільг на освітні послуги, надання 
низьковідсоткових державних позик з метою реалізації фінансової автономії ВНЗ та 
підвищення їх відповідальності за результати діяльності, що сприятиме розширенню 
можливостей СЗВО в освітній, науковій та інших сферах, забезпеченню ринку праці 
кваліфікованими фахівцями відповідно до потреб інноваційного розвитку держави;  

–  методичні положення щодо застосування інтегрального оцінювання 
інноваційного розвитку системи закладів вищої освіти за регіонами України, що, на 
відміну від наявних, дозволяють здійснити комплексну оцінку об’єкта дослідження за 
низкою параметрів і визначити на цій основі диференційовані заходи регуляторного 
впливу на інноваційний розвиток СЗВО за регіонами (реформування фінансового 
забезпечення СЗВО, зокрема державного замовлення на підготовку фахівців, 
поліпшення кадрового забезпечення ВНЗ, інтенсифікацію міжнародної співпраці та 
науково-дослідної роботи, оновлення матеріально-технічної бази ВНЗ, вдосконалення 
механізму працевлаштування випускників, трансформацію підходів до маркетингової 
діяльності), впровадження яких дозволить забезпечити вирівнювання диспропорцій 
між регіонами держави щодо інноваційного розвитку СЗВО відповідно до 
стратегічних і поточних потреб економіки і суспільства України.  

Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості 
використання розроблених методичних положень та науково-практичних 
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рекомендацій для вдосконалення організаційно-економічних засад інноваційного 
розвитку СЗВО України на макро-, мезо- і мікрорівнях. Пропозиції щодо 
вдосконалення фінансування СЗВО враховані департаментом економіки та 
фінансування Міністерства освіти і науки України (довідка №10/4-400-15вн від 
23.06.2015 р.). Основні положення дисертації запроваджено у навчальний процес 
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини під час 
викладання навчальних дисциплін «Економіка і організація інноваційної діяльності 
підприємств», «Економіка підприємства» (довідка №2720/01 від 22.10.2015 р.), 
Буковинського державного фінансово-економічного університету під час викладання 
дисциплін «Економічна теорія», «Державне регулювання економіки», «Методологія 
наукових досліджень», «Економіка та організація інноваційної діяльності» (довідка 
№01-10/102 від 04.11.2015 р.), Тернопільського національного економічного 
університету під час викладання дисциплін «Державне регулювання економіки», 
«Економіка суспільного сектора», «Інноваційний менеджмент» (довідка №126-
21/3477 від 28.10.2015 р.).  

Особистий внесок здобувача. Дисертація є завершеним, самостійно 
виконаним дослідженням, у якому викладено авторський підхід щодо вдосконалення 
організаційно-економічних засад інноваційного розвитку СЗВО в Україні  відповідно 
до потреб національної економіки та суспільства. Наукові результати, висновки та 
рекомендації, які виносяться на захист, одержані автором самостійно. З наукових 
праць, опублікованих у співавторстві, у дисертації використано лише ті ідеї та 
положення, що належать дисертанту. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації 
доповідалися та обговорювалися на міжнародних науково-практичних конференціях: 
«Інноваційна модель розвитку: тенденції та перспективи економічної трансформації» 
(м. Умань, 23 травня 2014 р.); «Національні моделі економічних систем: формування, 
управління, трансформації» (м. Херсон, 15-16 жовтня 2015 р.) та всеукраїнських 
науково-практичних конференціях: «Актуальні проблеми економічної динаміки» 
(м. Умань, 28 березня 2013 р.), «Сучасні проблеми і перспективи економічної 
динаміки» (м. Умань, 20 березня 2014 р.). 

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження опубліковані у 14 

наукових працях обсягом 4,76 др. арк. (особисто автору належить 13 наукових праць 

обсягом 4,56 др. арк.), з них 5 статей – у наукових фахових виданнях України, 2 – у 

зарубіжних наукових виданнях, 7 – в інших виданнях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

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

становить 270 сторінок (обсяг основного змісту роботи – 197 сторінок друкованого 

тексту), включає 30 таблиць,  47 рисунків, 15 додатків. Список використаних джерел 

налічує 237 найменувань. 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 
 

У першому розділі «Теоретико-методичні основи інноваційного розвитку 
системи закладів вищої освіти» досліджено теоретичні засади інноваційного 
розвитку СЗВО, визначено проблеми функціонування сфери освітніх послуг в умовах 
сучасної інноваційної динаміки, обґрунтовано роль та особливості державного 
регулювання інноваційного розвитку СЗВО. 
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Констатовано, що вища освіта, являючи собою сукупність систематизованих 
професійних і особистих знань, умінь, практичних навичок та інших 
компетентностей, необхідних для виконання особою відповідних трудових функцій, 
відіграє ключову роль у забезпеченні інноваційного розвитку економіки країни.  
Враховуючи ієрархічність структур інноваційного процесу в СЗВО (діяльнісна, 
суб’єктна, рівнева, змістова, життєвого циклу педагогічної інновації, управлінська, 
організаційна структури), інноваційний процес потребує перенесення акценту не на 
спосіб передання, а на спосіб виробництва знань з урахуванням потреб економіки та 
суспільства. Обґрунтовано доцільність розгляду організаційно-економічних засад 
регулювання саме СЗВО як однієї із ключових в умовах децентралізації державного 
управління, розширення автономії ВНЗ, формування нових структур (Національного 
агентства із забезпечення якості вищої освіти тощо), насамперед не через призму 
центральних органів виконавчої влади, а в контексті досягнення максимально 
корисного для національної економіки ефекту. 

Запропоноване трактування категорії «система закладів вищої освіти», як 
сукупності ВНЗ, що функціонують як цілісна система, класифікуються за різними 
ознаками (територіальною, галузевою, рівнями акредитації, формами власності) та 
забезпечують надання освітніх послуг, здійснюють науково-дослідну та іншу 
діяльність, виконуючи у суспільстві функції: соціалізації, трансляційну, інноваційну, 
соціальної селекції, соціальної та культурної зміни. Такий підхід дозволив визначити 
три напрями впливу СЗВО на розвиток інноваційного процесу у територіальному 
вимірі: традиційна роль ВНЗ як науково-дослідних центрів, що створюють нові 
знання та розробляють на їх базі нові інноваційні технології; роль ВНЗ як 
інноваційних центрів, що сприяють трансферу новітніх технологій від стадії наукової 
розробки до їх промислового впровадження; підготовка високопрофесійних кадрів, 
які відповідають потребам інноваційного розвитку держави. 

Використання системного підходу зумовило необхідність дослідження ряду 
факторів, які чинять не тільки безпосередній вплив на кожен окремий сектор СЗВО, 
але й під час взаємодії генерують певні ефекти, які впливають на всю систему 
національної економіки. Обґрунтовано, що в умовах інноваційного розвитку 
економіки в Україні виникає низка освітніх лагів поточного, тактичного і 
стратегічного рівня (рис. 1): освітньо-виробничий (1-3 роки), освітньо-організаційний 
(3-5 років), освітньо-науковий (7-10 років) та освітньо-структурний  (10-20 років),  з 
метою мінімізації яких, інноваційний розвиток СЗВО повинен забезпечувати зміну 
підходів до регулювання освітньої, наукової, технологічної, фінансової, методичної, 
маркетингової, комерційної діяльності ВНЗ,  стимулювати процес інвестування у 
створення і накопичення сучасних знань, покращення якості освітньо-професійної 
підготовки фахівців відповідно до пріоритетів інноваційного розвитку країни. 

Визначено, що ключовими особливостями функціонування СЗВО в умовах 
сучасної економічної динаміки є: децентралізація управління СЗВО; фінансова 
автономія ВНЗ; розвиток приватного сектора вищої освіти з одночасним 
запровадженням ефективної системи оцінювання якості освіти, що базується на 
незалежних інституціях з оцінювання якості; реформування державного замовлення 
на підготовку фахівців з метою приведення його у відповідність до реальних потреб 
державного і приватного секторів національної економіки і суспільства; надання 
освітніх послуг для забезпечення навчання упродовж життя; збалансування 
подальшого розвитку експортного та імпортного потенціалів вітчизняної вищої 
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освіти; покращення матеріально-технічного забезпечення вищої освіти; 
цілеспрямована просвітницька робота з метою об’єктивного інформування 
абітурієнтів та зацікавленої громадськості щодо цінності тих чи інших 
спеціальностей на вітчизняному і міжнародному ринках праці, що в сукупності 
сприятиме посиленню престижу вищої освіти України у світі. 
 

 
Рис. 1. Модель освітніх лагів за умов інноваційного розвитку економіки 
Джерело: розроблено автором.  
 

Доведено, що в умовах інноваційного розвитку національної економіки 
відбувається трансформація підходів до регулювання СЗВО (табл. 1), що обумовлена 
тенденціями децентралізації управління та автономією ВНЗ, спрямованістю 
діяльності СЗВО на забезпечення кількісних і якісних кадрових потреб інноваційної 
моделі економіки держави постіндустріального типу. 

Визначено особливості функціонування механізму державного регулювання 
інноваційного розвитку СЗВО, який враховує дію економічних законів та охоплює 
сукупність підходів, цілей, принципів, форм і методів впливу державних органів на 
СЗВО через комплекс стимулів, важелів, регуляторів з метою інноваційного розвитку 
ВНЗ України відповідно до потреб держави. Констатовано, що зазначений механізм 
являє собою спосіб дій суб’єкта регулювання на макро-, мезо-  та мікрорівнях із 
використанням сукупності методів, засобів, інструментів, що  сприятиме 
забезпеченню підвищення ефективності суб’єкта регулювання та інноваційному 
розвитку СЗВО. Використання того чи іншого методу визначається рядом факторів, 
проте вбачається доцільним розширювати використання непрямих методів 
регулювання, а саме економічних, донорських, морально-етичних з одночасним 
скороченням адміністративних. Чільне місце в системі державного регулювання 
належить проведенню систематичного моніторингу функціонування СЗВО та 
своєчасному запровадженню коригуючих дій відповідно до потреб інноваційного 
розвитку економіки країни.  
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Освітньо-структурний лаг 

 

 

1-3 роки 

3-5 років 

7-10 років 10-20 років 
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Таблиця 1 
Трансформація підходів до регулювання СЗВО  

в умовах інноваційного розвитку економіки 
Складові 

регулювання 
Класичний підхід Сучасний підхід 

Напрям 
регулювання 

Переважає роль державного 
регулювання всіх процесів діяльності 
СЗВО на основі чіткої вертикалі влади 
(центральні органи влади, регіональні 
органи управління, ВНЗ) 

Вагомий вплив мають ринкове регулювання, 
саморегулювання, соціальний діалог, держава 
виконує роль регулятора у встановленні 
рамок і нормативів для процесів діяльності 
СЗВО   

Рівень 
автономії 

ВНЗ 

Автономія обмежена, розподіл усіх 
ресурсів здійснюється централізовано, 
ВНЗ переважно не можуть вплинути 
на результати розподілу 

Широка автономія в усіх сферах діяльності, 
право вільно розпоряджатися власними 
фінансовими ресурсами, диверсифікація видів 
діяльності 

Методи 
регулювання 

Переважають прямі, директивні, 
адміністративні методи державного 
регулювання  

Зростає роль непрямих, економічних, 
соціально-психологічних, стимулюючих 
методів регулювання  

Фінансування Фінансування здійснюється 
переважно основних статей витрат 
(оплата праці, комунальні послуги) за 
рахунок коштів державного бюджету 
для державних ВНЗ, надходжень від 
оплати за навчання – для комерційних 
ВНЗ  

Підвищується частка коштів від виконання 
досліджень і розробок для потреб замовників, 
послуг з підвищення кваліфікації, грантового 
фінансування, цільових фондів (ендаумент), 
донорських та благодійних внесків 

Форма 
власності 

ВНЗ 

Держава підтримує переважно ВНЗ 
державної форми власності 

Держава підтримує ВНЗ усіх форм власності, 
які демонструють найвищу результативність 
роботи  

Підходи до 
регулювання 

Орієнтація на задоволення поточних 
кадрових потреб інноваційної 
індустріальної моделі економіки 

Врахування як поточних кадрових потреб 
економіки, так і стратегічна орієнтованість на 
забезпечення майбутніх потреб інноваційної 
постіндустріальної моделі економіки 

Джерело: розроблено автором.  
 

Аргументовано, що вирішення нагальних проблем соціально-економічного 
характеру та подальший розвиток економіки України повинні відбуватися на основі 
побудови конкурентоспроможної в глобальному просторi соцiально-орiєнтованої 
ринкової економiки держави, де вища освiта має iнновацiйно-спрямований характер, 
належне фiнансове пiдґрунтя, органiчно поєднана з науковими та бiзнес-центрами, 
тобто носить випереджаючий, а не адаптивний характер. 

У другому розділі «Аналіз стану інноваційного розвитку освітніх послуг  
системи закладів вищої освіти України» визначено основні тенденції розвитку 
СЗВО України, досліджено динаміку формування попиту і пропозиції на ринку 
освітніх послуг, здійснено аналіз фінансового забезпечення ВНЗ, проведено 
інтегральну оцінку рівня інноваційного розвитку СЗВО за регіонами України. 

Констатовано, що за більшістю показників інноваційного розвитку СЗВО в 
контексті міжнародних порівнянь Україна в рейтинговій оцінці характеризується 
рівнем  вище середнього (табл. 2). 

Дослідження кількісних аспектів функціонування ВНЗ в Україні дозволило 
виявити такі тенденції: зниження чисельності студентів в останні роки; зменшення 
частки осіб, що навчаються на комерційній основі; низька питома вага випускників, 
які одержали направлення на роботу (21,9% у 2015 р.); зростання частки докторів і 
кандидатів наук серед викладацького складу ВНЗ при відносно низькому рівні їх 
оплати праці; низькі темпи оновлення матеріально-технічної бази ВНЗ; низький 
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рівень співпраці ВНЗ з реальним сектором економіки держави. Визначено, що 
найбільша частка студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації у 2015/2016 н.р. навчалася за 
галузями знань: «Соціальні науки, бізнес і право» – 33,0%, «Інженерія» – 19,1%, 
«Гуманітарні науки та мистецтво» – 9,9%, «Освіта» – 7,6%, «Охорона здоров’я» – 
6,0%, «Природничі науки» – 5,1%, «Транспорт» – 4,7%. У той же час питома вага 
потреби роботодавців у працівниках на заміщення вакантних посад у 2015 р. складала 
25,1% у галузі промисловості, 18,9% – державного управління, оборони й соціального 
страхування, 15,8% – торгівлі та ремонту, 12,4% – охорони здоров’я.   

Таблиця 2 
Показники інноваційного розвитку СЗВО України у міжнародному вимірі 

Показник Джерело  Значення  Рік  

Рейтинг потужності національної 
системи вищої освіти  

QS Higher Education System Strength 
Rankings 

45 місце / 16,6 балів 
із 100 

2015/ 
2016 

Рівень розвитку вищої освіти 
The Global Innovation Index (GII) – 
141 країна, максимальна кількість 

балів - 100 

31 місце / 45,0 балів 

2015 Рівень наукових досліджень і розробок 45 місце / 20,4 балів  

Науково-дослідна співпраця ВНЗ і 
промисловості  

72 місце / 41,7 балів 

Вища освіта і підготовка  
The Global Competitiveness Report, 

World Economic Forum 
34 місце із 140 країн 

/ 5 балів із 7 
2015/ 
2016 

Рівень охоплення вищою освітою 
населення відповідного віку  

Human Development Report, United 
Nations Development Programme 

79% 
2008-
2014 

Рівень національної системи вищої 
освіти 

 Universitas 21 Ranking of National  
Higher Education Systems 

41 місце із 50 країн / 
43,8 балів із 100 

2015 

Якість математичної / наукової освіти The Human Capital Report, World 
Economic Forum 

4,76 балів із 7 
2015 

Якість бізнес-шкіл 3,89 балів із 7 

 

Джерело: складено автором за даними міжнародної статистики. 
 

Визначено, що наявні тенденції функціонування і стан СЗВО України не 
сприяють у належній мірі інноваційному розвитку національної економіки (табл. 3).  

Таблиця 3 
Результативність впливу СЗВО на рівень інноваційного розвитку 

національної економіки  
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Питома вага зайнятих з вищою освітою серед 
штатних працівників, % 

54,4 55,5 56,6 57,4 58,1 59,2 60,1* 61,0* 

Чисельність штатних працівників з вищою 
освітою, тис. осіб 

6146,1 5983,0 6221,7 6189,2 6224,2 6127,4 5422,7* 5005,7* 

Продуктивність праці у розрахунку на одного 
штатного працівника з вищою освітою, тис. 
грн. 

154,3 152,7 174,0 210,4 226,7 237,4 292,6 395,4 

ВВП на 1 грн. державних витрат на вищу 
освіту 

51,1 43,6 43,3 48,9 48,1 48,5 56,0 94,0 

Реалізація інноваційної продукції на 1 грн. 
витрат на вищу освіту 

2,5 1,5 1,3 1,6 1,2 1,2 0,9 1,1 

Обсяги реалізованої інноваційної продукції у 
розрахунку на одного штатного працівника з 
вищою освітою, тис. грн. 

7,5 5,3 5,4 6,8 5,8 5,9 4,7 4,6 

Рівень інноваційної активності підприємств 
промисловості, % 

13,0 12,8 13,8 16,2 17,4 16,8 16,1 17,3 

Частка докторів і кандидатів наук, % до 
науково-педагогічних працівників (НПП) 
ВНЗ ІІІ-ІV р.а.  

47,3 48,5 49,3 50,5 51,7 
 

53,4 
 

54,8 55,2 

Кількість друкованих робіт у секторі вищої 
освіти, на тисячу НПП ВНЗ ІІІ-ІV р.а., од. 

1467 1479 1660 1749 1908 2020 1901 Х 

Частка наукових працівників, які виїжджали 
за межі України, % до НПП ВНЗ ІІІ-ІV р.а. 

3,1 3,0 3,0 3,3 3,3 3,6 2,9 Х 

 
* - розрахункові дані. 

Джерело: розраховано автором за даними Державної служби статистики України. 
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З одного боку, спостерігається зростання: частки зайнятих із вищою освітою 
серед штатних працівників (у 1,1 рази в 2015 р. порівняно з 2008 р.,); продуктивності 
праці у розрахунку на одного зайнятого з вищою освітою (в 2,6 рази за аналогічний 
період); обсягу ВВП на одну грн. державних витрат на вищу освіту (з 51,1 до 94,0 
грн.); питомої ваги докторів і кандидатів наук (в 2015/2016 н.р. – 55,2% зайнятих 
НПП у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації). З іншого боку – рівень інноваційної активності 
підприємств залишається доволі низьким порівняно з розвинутими країнами світу, а 
розраховані відносні показники обсягу ВВП на одну гривню державних витрат на 
вищу освіту та обсягу реалізованої інноваційної продукції на одного зайнятого з 
вищою освітою за останні 8 років знизилися приблизно удвічі, що не створює 
відповідних умов для активізації інноваційного розвитку СЗВО України. 

На рівень інноваційного розвитку СЗВО значно впливає обсяг її фінансування, 
який встановлюється у відсотках від ВВП, та ефективність використання фінансових 
ресурсів. І хоча відсоток цього показника в Україні відповідає середньосвітовому 
значенню, в абсолютному вимірі наявні суттєві відмінності. Так, у розвинених 
країнах витрати на одного студента знаходяться на рівні від 9000 до 30000 дол. США, 
тоді як в Україні вони складають лише 3121 дол. США (рис. 2). Низький рівень ВВП 
нашої держави не забезпечує належного фінансування СЗВО, якого не вистачає 
навіть на покриття базових статей витрат: заробітної плати, нарахувань на заробітну 
плату, плати за енергоносії. Одночасно має місце неефективне використання 
державних коштів для фінансування наукової діяльності СЗВО.   
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Рис. 2. Витрати на фінансування вищої освіти за країнами світу у 2015 році 
Джерело: розраховано автором за даними OECD (Education at a Glance, 2015) і Державної служби 

статистики України. 

Ґрунтовний аналіз тенденцій фінансового забезпечення СЗВО в Україні 
дозволяє стверджувати, що враховуючи сучасні тенденції розвитку економіки 
держави, суттєвого збільшення видатків на освіту з державного бюджету у найближчі 
роки очікувати не варто. Отже, недостатнє фінансове забезпечення ВНЗ з боку 
держави зумовлює необхідність пошуку інших шляхів, насамперед забезпечення 
ефективного використання наявних бюджетних коштів, використання 
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альтернативних джерел фінансування, залучення зарубіжних партнерів для 
інвестицій, участі у міжнародних програмах (наприклад, програма ЄС «Горизонт-
2020»), впровадження результатів наукових досліджень і розробок відповідно до 
потреб реального сектору економіки та суспільства держави. 

В контексті підвищення ефективності регулювання СЗВО в Україні в умовах 
децентралізації управління та розширення автономії ВНЗ вагоме значення має 
реалізація диверсифікованого підходу щодо інноваційного розвитку СЗВО за 
регіонами. З цією метою у роботі здійснено інтегральну оцінку рівня інноваційного 
розвитку СЗВО за регіонами України у розрізі наступних складових: кількісний та 
якісний склад кадрового забезпечення ВНЗ; стан організаційного та навчально-
методичного забезпечення ВНЗ; рівень науково-дослідної роботи; підготовка фахівців 
вищої кваліфікації; кількісні та якісні характеристики студентів ВНЗ; якість робочих 
місць та працевлаштування випускників ВНЗ. За результатами оцінки запропоновано 
заходи регуляторного впливу для забезпечення стратегічних потреб національної 
економіки (табл. 4).  

Таблиця 4 
Результати інтегральної оцінки рівня інноваційного розвитку СЗВО за 

регіонами України у 2014 році та запропоновані заходи регуляторного впливу 
Група регіонів Пропоновані заходи 

Найнижчий (0,34...0,37): 
Миколаївська область  

сприяння покращенню організаційно-методичного забезпечення, поповненню 
бібліотечних фондів; створення сприятливих умов для залучення професорсько-
викладацького складу до грантової участі на фінансування науково-дослідної 
роботи; залучення підприємств до впровадження інноваційної діяльності та 
передових технологій; удосконалення форм, напрямів, і важелів державної 
підтримки відтворення матеріально-технічної бази підприємств регіону; 
реформування амортизаційної політики в інвестиційному напрямі 

Низький (0,37...0,40): 
Закарпатська, Волинська, 

Херсонська, Івано-
Франківська області 

реалізація кадрової політики вищих навчальних закладів щодо поліпшення 
якісного складу науково-педагогічних кадрів, постійне підвищення рівня їх 
кваліфікації та професійної компетентності; залучення коштів на формування 
належного рівня організаційно-методичного забезпечення; створення 
відповідних інституцій з підготовки наукових працівників; перегляд напрямів 
використання амортизаційного фонду 

Середній (0,40...0,43): 
Полтавська, Тернопільська, 
Кіровоградська,  Вінницька, 

Житомирська, Одеська, 
Хмельницька, Рівненська, 

Львівська, Дніпропетровська 
області 

оптимізація обсягів прийому на навчання, активне посилення профорієнтаційної 
роботи, розширення ступеневої підготовки фахівців; заохочення професорсько-
викладацького складу до здійснення науково-дослідної роботи; створення умов 
та поширення інформації щодо грантової підтримки таких досліджень за 
кордоном; сприяння встановленню кооперації ВНЗ з підприємствами з метою 
активізації інноваційної діяльності та впровадження передових технологій; 
стимулювання використання амортизаційного фонду для інвестицій у розвиток 
ВНЗ 

Високий (0,43...0,46): 
Черкаська, Чернігівська, 

Запорізька, Сумська області 

забезпечення розвитку наукової діяльності з наближенням її рівня до параметрів 
дослідницького ВНЗ, залучення фінансування; активізація створення 
репозитаріїв інформаційних фондів; сприяння реалізації наукових розробок 
шляхом впровадження державної підтримки, встановлення прямих контактів з 
підприємствами, які мають потреби в таких розробках 

Найвищий (0,46...0,49): 
Київська, Чернівецька, 

Харківська області та м. Київ 

забезпечення участі професорсько-викладацького складу у різного роду 
дослідженнях за кордоном, сприяння їх академічній мобільності; забезпечення 
активізації процесу академічної мобільності студентів; заохочення ВНЗ до 
впровадження моделей якості з метою поліпшення їх діяльності та входження в 
міжнародні рейтингові системи; створення сприятливих умов для виникнення 
дослідницьких центрів, поширення інноваційних кластерів 

Джерело: складено і розраховано автором за даними Державної служби статистики України.  
 

Запровадження даних рекомендацій щодо інноваційного розвитку СЗВО за 
регіонами України дозволить забезпечити підвищення ефективності функціонування 
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ВНЗ, подолання існуючих територіальних асиметрій та підвищення 
конкурентоспроможності економіки України у світовому просторі. 

У третьому розділі «Напрями активізації інноваційного розвитку системи 
закладів вищої освіти в Україні» обґрунтовано напрями вдосконалення механізму 
регулювання інноваційного розвитку СЗВО, запропоновано концептуальні підходи 
щодо збалансування ринків праці та освітніх послуг ВНЗ, розроблено нову модель 
фінансування фундаментальних та прикладних наукових досліджень, науково-
технічних (експериментальних) розробок ВНЗ за рахунок коштів державного 
бюджету.  

Обґрунтовано, що для діючого механізму регулювання  інноваційного розвитку 
СЗВО в Україні характерна розбалансованість, що обумовлено тривалим 
трансформаційним періодом, за якого не було належною мірою реалізовано низку 
актуальних можливостей у сфері підвищення якості підготовки  фахівців, активізації 
наукової, інноваційної та інших видів діяльності ВНЗ відповідно до світових 
стандартів. Поряд з цим констатовано, що в сучасних умовах організаційно-
економічний механізм державного регулювання інноваційного розвитку СЗВО 
повинен базуватися не лише на використанні методів державного регуляторного 
впливу, але й використовувати широкий спектр засобів ринкового регулювання, 
саморегулювання, соціального діалогу, державно-приватного партнерства (рис. 3). 

Вдосконалення державного регулювання інноваційного розвитку СЗВО 
передбачає застосування дуального підходу, спрямованого на децентралізацію 
управління СЗВО та забезпечення автономії ВНЗ – з одного боку; а з іншого – на  
поліпшення нормативно-правової бази, сприяння оновленню основних фондів СЗВО, 
підвищення якості робочих місць для випускників ВНЗ, створення умов для 
активізації наукової та інноваційної діяльності, впровадження результатів наукових 
досліджень і розробок у виробництво, інтеграції у світовий освітній простір, 
ефективної взаємодії суб’єктів ринків праці та освітніх послуг, поєднання державного 
та громадського контролю діяльності ВНЗ.  

Акцентовано, що задля підвищення конкурентоспроможності національної 
системи вищої освіти в умовах формування єдиного світового та європейського 
освітнього простору у стратегічній перспективі доцільно визначати та здійснювати 
моніторинг  ключових показників інноваційного розвитку СЗВО (фінансової, 
кадрової, матеріально-технічної, науково-дослідної, міжнародної складових).  

Розроблено концептуальні підходи до забезпечення збалансованості ринків 
праці та освітніх послуг в контексті інноваційного розвитку СЗВО України. 
Аргументовано, що основою визначення потреби у фахівцях мають стати прогнози 
розвитку України на 15-25 років та розраховані на основі трендових моделей 
тенденції змін кадрових потреб за видами економічної діяльності (промисловість, 
будівництво, фінансова діяльність, державне управління тощо). Результати 
прогнозування доповнено використанням експертних якісних методів оцінювання за 
різних сценаріїв розвитку економіки (екстенсивний, інтенсивний).  Для досягнення 
балансу ринків праці та освітніх послуг доцільним є посилення профорієнтаційної 
роботи з молоддю, зокрема інформування абітурієнтів щодо перспектив 
працевлаштування за конкретними спеціальностями, так і визначення індивідуальних 
здібностей. Проведено пілотне соціологічне опитування випускників ВНЗ Черкаської, 
Вінницької та Київської областей, яке дозволило здійснити оцінку якості освітніх 
послуг та виявити існуючі проблеми у працевлаштуванні випускників ВНЗ. 
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Рис. 3. Концептуальна схема вдосконалення механізму державного регулювання інноваційного розвитку СЗВО України 
Джерело: розроблено автором.

Цільові орієнтири: відповідність завданням Стратегії 

інноваційного розвитку України до 2020 року, галузевих 

і регіональних планів і програм інноваційного розвитку 

економіки, пріоритетам євроінтеграційного курсу 

Фінансова: 
Вдосконалення підсистем 

розподілу ресурсів, контролю, 

нормування, кредитування, 

державно-приватного 

партнерства у сфері 

фінансування ВНЗ,  зростання 
їх фінансової автономії, 

диверсифікація джерел  

фінансування ВНЗ 

Мета: цілеорієнтоване стратегічне  підвищення 

конкурентоспроможності національної системи 

вищої освіти в умовах формування єдиного 

світового та європейського освітнього простору 

Принципи: стратегічна орієнтованість, 

децентралізація, ефективність, фінансова 

автономія, системність, інноваційність, 

адаптивність, відкритість, синергічність 

Рівні регулювання: міжнародний рівень, 
макроекономічний рівень, мезоекономічний рівень 

мікроекономічний рівень  

Види регулювання: державне, 
ринкове, саморегулювання, соціальний 
діалог, державно-приватне партнерство 

Суб’єкти регулювання: органи державної влади та місцевого 
самоврядування, адміністрація ВНЗ, міжнародні та громадські 

організації, роботодавці 

Функції: регламентуюча, планово-
прогнозна, координуюча, стимулююча, 

організаційна, контрольна 

Методи: прямі та непрямі; 
адміністративні, економічні, 
донорські, морально-етичні 

Важелі: економічні (фінансові), 
законодавчі, організаційні, 

інформаційні, соціальні 

Інструменти: прийняття нормативних актів, 
ліцензування, акредитація, фінансування, 

державне замовлення, перевірки 

С
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а 
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Організаційна: 
Забезпечення збалансованості 

ринків праці та освітніх послуг, 

працевлаштування випускників 

ВНЗ, оптимізація структури 

спеціальностей, маркетинговий 

аналіз ринку праці, 
впровадження інноваційних 

методів навчання, систем 

управління якістю у ВНЗ 

 

Матеріально-технічна: 
Оновлення та модернізація 

матеріальної бази ВНЗ,  

створення сучасних 

навчальних лабораторій,  

центрів, у т.ч. на базі 

провідних підприємств, 
використання сучасних 

інформаційно-комунікативних 

технологій 

Кадрова: 
Забезпечення кадрових 

потреб ВНЗ у фахівцях 

вищої кваліфікації, 

гідної оплати праці 

науково-педагогічних 

працівників, підвищення 
кваліфікації працівників 

ВНЗ, міжнародний 

обмін, стажування  

Науково-дослідна: 
Залучення ВНЗ до виконання 

інноваційних проектів, 

програм, грантів, у т.ч. 

міжнародних, 

госпрозрахункових,  участь у 

світових рейтингах, 
підвищення цитованості 

вітчизняних науковців, участь 

в інноваційних кластерах 

Міжнародна: 
Стимулювання 

академічної 

мобільності 

викладачів та 

студентів, залучення 

іноземних фахівців, 
експорт освітніх 

послуг, наукова 

співпраця 

Результати: прискорення процесу впровадження інноваційної  моделі економіки в країні за рахунок підвищення конкурентоспроможності системи закладів вищої 
освіти, інтеграції у європейський і світовий освітній та економічний простір, підвищення якості освітніх послуг, підготовки фахівців з вищою освітою відповідно до 

потреб інноваційного розвитку економіки, підвищення ефективності використання бюджетних коштів відповідно до потреб інноваційного розвитку держави 

Визначення ключових показників інноваційного розвитку СЗВО, моніторинг та коригуючий вплив у випадку відхилень від запланованих результатів 
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Деталізовано завдання і функції суб’єктів регулювання СЗВО у процесі 

забезпечення збалансованості ринків праці та освітніх послуг (центральних органів 
державної влади, Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, 
органів місцевого самоврядування, ВНЗ, у тому числі відділів сприяння 
працевлаштуванню та маркетингу). 

Запропоновано матрицю моделей фінансування СЗВО в Україні (рис. 4), яка 
базується на обранні переважаючого вектору фінансування – державного, 
спрямованого на забезпечення реальних кадрових потреб економіки, та приватного, 
що орієнтується на задоволення попиту споживачів освітніх послуг та 
комерціалізацію освіти. 

Для України в даний час характерною є перша модель фінансування, за якої 

обсяг фінансових ресурсів, що виділяються для ВНЗ як з боку держави, так і з 

приватних джерел є відносно низьким, що суттєво уповільнює інноваційний розвиток 

економіки. У розвинених країнах світу існує практика успішного застосування як 

державного (країни ОЕСР, скандинавські країни), так і приватного фінансування 

(США, Великобританія, Австралія, Японія, Південна Корея). Оптимальним варіантом 

для України є поступове нарощування фінансування з боку державних та приватних 

джерел, підвищення ефективності використання фінансових ресурсів та перехід до 

четвертої моделі фінансування на основі забезпечення збалансованості інтересів у 

стратегічній і поточній перспективах. 

В контексті забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної вищої освіти 

розроблено напрями вдосконалення фінансового забезпечення інноваційного 

розвитку СЗВО за такими підсистемами: розподілу ресурсів, контролю, нормування, 

вибору джерел фінансування, інформаційного забезпечення, кредитування, державно-

приватного партнерства.  

 
Рис. 4. Матриця моделей фінансування СЗВО в Україні 
Джерело: складено автором. 
 

Розроблено нову модель фінансування фундаментальних і прикладних 
наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок ВНЗ за 
рахунок коштів державного бюджету, реалізація якої надасть можливість забезпечити 

ІІІ. Держава фінансує всі витрати на 

вищу освіту, наукові дослідження і 

розробки у вищій школі, визначає 

обсяги прийому у розрізі 

спеціальностей шляхом державного 

замовлення на підготовку фахівців, роль 

приватного фінансування незначна 

І. Рівень фінансування вищої освіти як 

державою, так і з приватних джерел 

низький, що призводить до дисбалансу 

кількісних і якісних показників 

підготовки фахівців, стагнації наукових 

досліджень і розробок у ВНЗ, низьких 

темпів інноваційного розвитку 

ІV. Високий рівень фінансування ВНЗ 

як з боку держави (спеціальності, 

необхідні для економіки у стратегічній 

перспективі, фундаментальні наукові 

розробки) та приватних осіб (прикладні 

розробки) на основі забезпечення 

збалансованості інтересів  

ІІ. Підготовка фахівців у ВНЗ 

здійснюється переважно на комерційній 

основі, висока частка фінансування 

наукових розробок ВНЗ з боку 

недержавних замовників, ВНЗ у своїй 

діяльності орієнтуються на 

максимізацію отримання прибутку 

Приватне фінансування (орієнтованість на попит споживачів) 
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результативність проведення наукових досліджень та високий рівень ефективності 
використання бюджетних коштів. Запровадження нової моделі дозволить на 
державному рівні визначати існуючі проблеми економіки країни і суспільства, які 
могли б бути вирішені за допомогою наукових досліджень і розробок СЗВО, 
підпорядкованих відповідним міністерствам. Тільки ті ВНЗ, які пропонують 
найкраще вирішення поставленої проблеми і впровадження результатів науково-
дослідних робіт, можуть мати право на виконання науково-дослідної роботи та 
отримання фінансування за рахунок коштів держави.  

Перевагами такої моделі фінансування фундаментальних та прикладних 
наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок ВНЗ за 
рахунок коштів державного бюджету є: створення об’єктивної конкуренції між ВНЗ 
щодо вирішення поставленої проблематики; впровадження результатів наукових 
досліджень і розробок для вирішення нагальних потреб економіки і суспільства 
держави; запобігання дублюванню тематики наукових досліджень; досягнення 
взаємодії в системі «освіта – наука – бізнес»; унеможливлення розпорошення 
бюджетних коштів та сприяння найбільш ефективному їх використанню; запобігання 
дії корупційних схем на рівні міністерств, як головних розпорядників бюджетних 
коштів; вирішення конкретних  нагальних потреб економіки і суспільства, які є 
актуальними на рівні держави, регіону, галузі, конкретного виробника. 

Впровадження запропонованих напрямів активізації інноваційного розвитку 
СЗВО дозволить значно підвищити конкурентоспроможність вищої освіти та 
національної економіки на міжнародному рівні.  
 

ВИСНОВКИ 
 

У дисертаційній роботі запропоновано вирішення актуального наукового 
завдання щодо вдосконалення організаційно-економічних засад інноваційного 
розвитку СЗВО в Україні. За результатами проведених досліджень, обґрунтовано 
низку висновків і пропозицій теоретичного і науково-практичного характеру, 
основний зміст яких полягає у такому: 

1. Забезпечення інноваційного розвитку СЗВО є одним із ключових чинників 
підвищення конкурентоспроможності національної економіки у глобалізованому 
світовому просторі. Основними критеріями інноваційного розвитку СЗВО є: рейтинг 
ВНЗ у світовому та вітчизняному вимірі, рівень працевлаштування випускників ВНЗ 
та їх кваліфікації за оцінками роботодавців, обсяги фінансування наукових 
досліджень і розробок ВНЗ як за рахунок державного бюджету, так і міжнародних 
грантів, програм, коштів бізнес-структур тощо. Ключовою метою змін є мінімізація 
освітніх лагів, забезпечення підготовки фахівців відповідно до стратегічних і 
поточних потреб інноваційного розвитку України. 

2. Вивчення особливостей державного регулювання інноваційного розвитку 
СЗВО дозволило обґрунтувати доцільність поступового скорочення прямих методів 
регуляторного впливу за одночасного зростання ролі непрямих. В умовах 
децентралізації управління та розширення автономії ВНЗ державне регулювання 
повинне забезпечувати базові умови для інноваційного розвитку СЗВО: ефективне 
використання бюджетних коштів, реформування системи державного замовлення, 
створення умов для диверсифікації джерел фінансування ВНЗ, підвищення 
ефективності науково-дослідної діяльності ВНЗ, впровадження системи управління 
якістю освіти ВНЗ, включаючи прозорі процедури ліцензування й акредитації тощо.  
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3. Здійснено поглиблений аналіз стану, фінансового та матеріально-технічного 
забезпечення функціонування СЗВО України, який довів, що, незважаючи на те, що 
показники інноваційного розвитку вищої освіти України за багатьма міжнародними 
компараторами знаходяться на рівні вище середнього, вітчизняна вища освіта 
залишається неконкурентоспроможною та не відповідає потребам інноваційного 
розвитку економіки і суспільства держави. Це переконливо свідчить про необхідність 
пошуку шляхів ефективного фінансування СЗВО, оновлення матеріально-ресурсної 
бази, підвищення ефективності виконання наукових досліджень і розробок, 
запровадження стратегії адаптації вітчизняних ВНЗ до скорочення обсягів державної 
фінансової підтримки, диверсифікації та активного пошуку альтернативних джерел 
фінансування (пільги, кредити, позики), зростання фінансової автономії ВНЗ за умов 
посилення державно-громадського контролю. 

4. Проведення комплексного інтегрального оцінювання рівня інноваційного 
розвитку СЗВО на мезорівні за багатьма показниками-індикаторами дозволило 
надати пропозиції щодо запровадження диференційованих заходів, спрямованих на 
подолання існуючих диспропорцій між регіонами України та вирівнювання 
інноваційного розвитку СЗВО держави з метою забезпечення стратегічних потреб 
національної економіки, враховуючи рівень розвитку регіональних ВНЗ відповідно до 
їх кількісного та якісного складу кадрового забезпечення, організаційного та 
навчально-методичного забезпечення, рівня науково-дослідної роботи, підготовки 
фахівців вищої кваліфікації, характеристик контингенту студентів, працевлаштування 
випускників ВНЗ. 

5. Розроблено концептуальні засади вдосконалення механізму державного 
регулювання інноваційного розвитку СЗВО в умовах формування єдиного світового 
та європейського освітнього простору, що включають відповідні принципи, функції, 
методи, важелі та напрями підвищення ефективності функціонування для кожної з 
його складових – фінансової, організаційної, кадрової, матеріально-технічної, 
науково-дослідної, міжнародної. Аргументовано доцільність проведення 
систематичного моніторингу ключових показників – індикаторів інноваційного 
розвитку СЗВО і застосування відповідних заходів регуляторного впливу. 

6. Запропоновано методичні підходи щодо забезпечення збалансованості 
ринків праці та освітніх послуг із деталізацією функцій суб’єктів регулювання СЗВО, 
що базуються на використанні трендових моделей і якісних методів прогнозування 
щодо визначення потреби підготовки фахівців відповідно до пріоритетів розвитку 
інноваційної моделі економіки країни постіндустріального типу, активізації співпраці 
держави, роботодавців і ВНЗ з питань підвищення якості освітньо-професійної 
підготовки, формування сучасної ресурсної бази ВНЗ, працевлаштування випускників 
ВНЗ з урахуванням кон’юнктури вітчизняного і світового ринків праці.  

7. Обґрунтовано напрями вдосконалення фінансового забезпечення СЗВО в 
Україні, включаючи підсистеми розподілу ресурсів, контролю, нормування, вибору 
джерел фінансування, інформаційного забезпечення, кредитування, державно-
приватного партнерства, та запровадження нової моделі фінансування 
фундаментальних та прикладних наукових досліджень, науково-технічних 
(експериментальних) розробок ВНЗ за рахунок коштів державного бюджету на основі  
конкурсного відбору кращого з варіантів вирішення існуючої проблематики 
економіки, суспільства та інших нагальних потреб країни. Впровадження 
запропонованої моделі фінансування сприятиме отриманню вагомих результатів 
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наукових досліджень і розробок, конкурентоспроможних на світовому ринку та 
спрямованих на вирішення нагальних потреб економіки та суспільства України. 
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АНОТАЦІЯ 

 Карзун І.Г. Організаційно-економічні засади інноваційного розвитку 
системи закладів вищої освіти в Україні. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 
спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. – 
Кіровоградський національний технічний університет МОН України, 
Кропивницький, 2016. 

Дисертацію присвячено науково-теоретичному обґрунтуванню методичних 
основ і практичних рекомендацій щодо вдосконалення організаційно-економічних 
засад інноваційного розвитку системи закладів вищої освіти в Україні. У роботі 
розкрито сутність та основні тенденції інноваційного розвитку системи закладів 
вищої освіти в Україні. Визначено особливості державного регулювання 
інноваційного розвитку системи закладів вищої освіти.  Проведено аналіз тенденцій 
розвитку, фінансового та матеріально-технічного забезпечення системи закладів 
вищої освіти України у міжнародному та національному вимірі.  Здійснено оцінку 
інтегрального індексу інноваційного розвитку системи закладів вищої освіти на 
регіональному рівні. 

У дисертації розроблено концептуальні підходи щодо вдосконалення механізму 
регулювання інноваційного розвитку системи закладів вищої освіти, визначено його 
принципи, функції, методи, важелі, інструменти та напрями підвищення ефективності 
функціонування для кожної з його складових, надано пропозиції щодо забезпечення 
збалансованості ринків праці та освітніх послуг в контексті інноваційного розвитку 
вищої освіти України, обґрунтовано організаційне забезпечення фінансування 
інноваційних наукових досліджень  системи закладів вищої освіти. 

Ключові слова: вища освіта, вищий навчальний заклад, система закладів вищої 
освіти, інноваційний розвиток, державне регулювання, організаційно-економічний 
механізм, фінансове забезпечення. 
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АННОТАЦИЯ 
Карзун И.Г. Организационно-экономические основы инновационного 

развития системы учреждений высшего образования в Украине. – На правах 
рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.03 – экономика и управление национальным хозяйством. – 
Кировоградский национальный технический университет МОН Украины, 
Кропивницкий, 2016. 

Диссертация посвящена научно-теоретическому обоснованию методических 
основ и практических рекомендаций по совершенствованию организационно-
экономических основ инновационного развития системы учреждений высшего 
образования в Украине. В работе раскрыта сущность и основные тенденции 
инновационного развития системы учреждений высшего образования в Украине. С 
целью минимизации имеющихся образовательных лагов обоснована необходимость 
изменения подходов к регулированию образовательной, научной, технологической, 
финансовой, методической, маркетинговой, коммерческой деятельности ВУЗов. 
Определены особенности государственного регулирования инновационного развития 
системы учреждений высшего образования, включая необходимость расширения 
использования косвенных методов регулирования (экономических, донорских, 
морально-этических) с одновременным сокращением административных. 

Проведен анализ тенденций развития, финансового и материально-
технического обеспечения системы высших учебных заведений Украины в 
международном и национальном измерении. Осуществлена оценка интегрального 
индекса инновационного развития системы учреждений высшего образования на 
региональном уровне, исходя из результатов которой для групп регионов 
разработаны дифференцированные меры регуляторного влияния. 

В диссертации разработаны концептуальные подходы по совершенствованию 
механизма регулирования инновационного развития системы учреждений высшего 
образования, определены его принципы, функции, методы, рычаги, инструменты и 
направления повышения эффективности функционирования составляющих. 
Предложены пути улучшения государственного регулирования инновационного 
развития системы высших учебных заведений, которые предусматривают 
децентрализацию управления данной системой, оптимизацию количества ВУЗов, 
обеспечение их автономии, сочетание государственного и общественного контроля за 
деятельностью ВУЗов, содействие обновлению основных фондов ВУЗов, повышение 
качества рабочих мест для молодых специалистов, создание условий для активизации 
научной и инновационной деятельности, интеграции в мировое образовательное 
пространство, эффективного взаимодействия всех субъектов рынков труда и 
образовательных услуг. 

Приведены предложения по обеспечению сбалансированности рынков труда и 
образовательных услуг, включая необходимость долгосрочного прогнозирования с 
использованием количественных и качественных методов, усиления социального 
диалога с целью повышения качества подготовки и трудоустройства выпускников.  

Разработаны направления совершенствования финансирования 
инновационного развития системы высших учебных заведений, включая подсистемы 
распределения ресурсов, контроля, нормирования, выбора источников 
финансирования, информационного обеспечения, кредитования, государственно-
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частного партнерства. Обосновано организационное обеспечение финансирования 
инновационных научных исследований системы высших учебных заведений, которое 
предусматривает конкурсный отбор проектов для финансирования за счет средств 
государственного бюджета по критериям их соответствия приоритетам развития 
экономики и общества. 

Ключевые слова: высшее образование, высшее учебное заведение, система 
высших учебных заведений, инновационное развитие, государственное 
регулирование, организационно-экономический механизм, финансовое обеспечение. 
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The thesis is devoted to the scientific-theoretical substantiation of methodical bases 
and practical recommendations for improving the organizational and economic principles of 
innovative development of system of higher education institutions in Ukraine. The paper is 
revealed the essence and main trends of innovative development of system of higher 
education institutions in Ukraine. The features of government regulation of innovative 
development of higher education institutions are identified. The analysis of trends of the 
development, financial and logistical support of the system of higher education institutions 
in Ukraine in the international and national dimension is carried out. The estimation of the 
integral index of innovative development of system of higher education institutions at the 
regional level is conducted. 

In the thesis the conceptual approaches for the improving the regulation mechanism of 
innovative development of system of higher education institutions are worked out, its 
principles, functions, methods, instruments, tools and ways of increasing the efficiency for 
each of its components are defined, the proposals for the ensuring a balance of labor markets 
and educational services in the context of innovative development of system of higher 
education institutions in Ukraine are provided, the organizational support of funding the 
innovative scientific researches of the system of higher education institutions is 
substantiated.  

Keywords: higher education, higher education institution, system of higher education 
institutions, innovative development, government regulation, organizational and economic 
mechanism, financial support. 


