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4 
ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ 

У цій роботі терміни вживаються в такому значенні: 
ВДВ — валова додана вартість; 
ВО — вища освіта; 
ВНЗ — вищий навчальний заклад; 
ДРО — допоміжні (сателітні) рахунки освіти; 
НДМ — нормативно-довідковий масив; 
РМ — робочий масив; 
СМ — система моніторингу навчальних потужностей вищої освіти; 
СУ — система управління у сфері вищої освіти. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Освіта — це стратегічний ресурс соціально-
економічного, політичного, культурного та наукового розвитку суспільства 
й особистості, поліпшення добробуту людей, забезпечення національних 
інтересів, зміцнення авторитету та конкурентоспроможності України на 
міжнародній арені [96]. 

Вища освіта (ВО) є важливою складовою соціально-економічного 
розвитку та стабільності держави, що, насамперед, зорієнтована на 
задоволення освітніх потреб особистості, відновлення національних освітніх 
традицій і примноження досвіду, відтворення інтелектуального, духовного 
потенціалу нації, вихід вітчизняної науки, техніки та культури на світовий 
рівень, становлення демократії в суспільстві. 

Урегулювання суспільних відносин у сфері вищої освіти, правові, 
організаційні, фінансові й інші засади функціонування системи вищої освіти 
встановлює Закон України «Про вищу освіту». Він створює умови для 
посилення співпраці державних органів і бізнесу з вищими навчальними 
закладами (ВНЗ) на принципах автономії ВНЗ, поєднання освіти з наукою та 
виробництвом з метою підготовки конкурентоспроможного людського 
капіталу для високотехнологічного й інноваційного розвитку країни, 
самореалізації особистості, забезпечення потреб суспільства, ринку праці та 
держави у кваліфікованих кадрах. 

Усі загальноосвітні тенденції, що проявляються останнім часом, 
стосуються й складової освіти — мистецької освіти. Хоча вона в 
інституційному плані знаходиться у функціональному колі цілісної 
системи освіти, але характеризується власною моделлю, основою якої є 
духовне виховання через творчість. Як свідчать результати досліджень 
багатьох педагогів, митців, психологів, культурний розвиток суспільства 
значною мірою залежить від ефективності мистецької освіти, що виконує 
функції упорядкування духовного життя та естетичного виховання 
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людини [20; 23; 270; 339]. 

Одним із пріоритетних напрямів світової державної політики у сфері 
вищої освіти є пошук нових, відкритих і демократичних методів управління. 
Пріоритетними напрямами діяльності управлінських структур нині та на 
перспективу має стати становлення системи вищої освіти в умовах ринкових 
відносин і забезпечення її розвитку з урахуванням кардинальних змін в 
організаційно-економічних, правових, соціально-психологічних відносинах, 
що склалися як у ній, так і в суспільстві загалом [76; 216; 268]. 

Актуальність удосконалення управління системою вищої освіти 
України визначається тим, що вона є винятково складною багатовимірною 
структурою із розвиненою ієрархією, стан якої характеризується множиною 
параметрів. 

Аналіз літературних джерел [1; 2; 3; 91; 99; 110; 183; 184; 208; 253; 289; 
298; 312; 321; 340] свідчить про постійно зростаючий інтерес вітчизняного та 
світового наукового суспільства до питань управління системою вищої 
освіти, зокрема, питань макроекономічного планування та прогнозування в 
управлінні системою вищої освіти. 

Проблеми удосконалення теорії управління економічними системами 
й об’єктами досліджувались у роботах вітчизняних і закордонних учених-
економістів, зокрема, Р. Акоффа, І. Ансофа, В. Я. Боброва [29], Д. П. Богині, 
В. К. Галіцина [50], В. М. Гейця [55], А. В. Головача, М. М. Клименюка [117], 
В.В. Радченка [286], М. Є. Рогози [281], В. Ф. Ситника та ін. 

Дослідження проблеми розвитку та кризи освіти у сучасному світі 
здійснювали відомі вчені європейського континенту та світу: Л. Барроуз [19], 
Р. Белл, І. Білецький, М. Гіббонс, К. В. Гумбольдт [70], Д. Д’юї [84], 
М. Квієк  [107], Б. Кларк, Л. Кроксфорд, Ф. Кумбс [174], Х. Льоннберг, 
Ф. Майор, Р. Мейсон, Х. Ортега-і-Гассет [236], Т. Парсонс [241], Я. Пуукка, 
Г. Хауг [353], М. Фуллан [328], Б. Яловецький та ін. 

Проблемами розвитку економіки й управління системою вищої освіти, 
її реформування і фінансування в Україні займаються наукові установи 
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Національної академії наук України, Національної академії педагогічних 
наук України, галузеві науково-дослідні інститути та вищі навчальні заклади. 
Значним розробкам із цих питань присвячені роботи учених: 
В. П. Андрущенко  [7; 8], Л. І. Антошкіної [9; 10; 11], Г. І. Артемчука [12], 
І. Д. Безгіна 20], О. І. Безгіна 22; 23], Т. М. Боголіб [30], Н. І. Верхоглядової [38], 
А. С. Гальчинського [51; 52],  В. М. Глушкова [57; 58], І. М. Грищенка [65; 
66; 67; 68; 69; 355], В. Ф. Іванюти [98], В. Р. Кігеля  [110], О. А. Кратта [160; 
161; 162; 163; 164], Е. А. Кузнєцова [168; 169; 170; 171], М. В. Макарової [192; 
193; 194; О. І. Навроцького [214], Ю. В. Ніколенка,  С. С. Ніколенка [225; 226; 
227], Т. Є. Оболенської [229], В. І. Перебийніса [244; 245; 246], В. В. Поповича, 
С. К. Рамазанова [275; 276; 277; 278], Г. Г. Січкаренка, І. С. Ткаченка [323], 
Т. В. Фінікова [327] та ін. 

Разом із тим, актуальним залишається питання макроекономічного 
планування та прогнозування в управлінні системою вищої освіти, 
спрямоване на удосконалення системи підготовки фахівців з вищою освітою 
для найбільш повного забезпечення потреби національної економіки 
у необхідних спеціалістах. 

Макроекономічне планування — це особливий вид діяльності держави 
щодо визначення стратегічних, тактичних і оперативних цілей планового 
періоду, а також способів досягнення таких цілей. Складовими частинами 
системи макроекономічного планування є національна, галузеві та 
регіональні програми. У вузькому розумінні макроекономічне планування 
можна розглядати як планування, що застосовується до окремої сфери 
(сектора, галузі) національної економіки, зокрема, до сфери вищої освіти. 

Існуюча практика державного планування та прогнозування підготовки 
фахівців не повною мірою відповідає основній меті системи вищої освіти — 
забезпеченню потреби національної економіки у відповідних фахівцях. 
Підтвердженням цього є той факт, що, за нестачі фахівців одних 
спеціальностей, підготовка та випуск фахівців за іншими спеціальностями 
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часто у багато разів перевищує реальні потреби суб’єктів господарської 
діяльності. 

Це доводить актуальність формування і запровадження такого 
методологічного підґрунтя і методичного забезпечення макроекономічного 
планування у цій сфері, що мали б за мету найповніше комплексне 
забезпечення усіх суб’єктів господарської діяльності національної економіки 
фахівцями потрібних спеціальностей. 

Удосконалення методології та практики макроекономічного 
планування в управлінні системою вищої освіти України передбачає 
обґрунтування і обчислення комплексу економіко-математичних моделей 
основних процесів цієї системи, включаючи: інформаційну модель простору 
управління системою вищої освіти; моделі оцінювання навчальних 
потужностей та їх моніторингу з урахуванням існуючих резервів; розробку 
макроекономічних планів підготовки фахівців з урахуванням регіонального 
чинника; формування і запровадження системи планування підготовки 
фахівців, що спрямована на максимальне забезпечення потреб національної 
економіки у відповідних фахівцях. 

Недостатня теоретична та методологічна розробленість і суттєва 
практична значимість питань, пов’язаних із дослідженням проблематики 
державного макроекономічного планування та прогнозування в управлінні 
системою вищої освіти, що має особливе значення в контексті пошуку 
шляхів максимального забезпечення потреб національної економіки у 
фахівцях необхідних спеціальностей як важливого чинника її конкурентного 
функціонування, зумовили вибір теми, мету та логіку даної роботи. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дослідження виконано відповідно до тематики науково-дослідних 

робіт: Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» в межах тем: «Теорія і методологія державного 
координування інституційних змін у національній економічній системі» 
(номер державної реєстрації 0111U000625), де автором проаналізовано 
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принципи й умови управління інституційними перетвореннями системи 
вищої освіти, обґрунтовано концептуальні та науково-практичні підходи до 
удосконалення управління цією системою і запропонована концепція 
удосконалення планування та прогнозування в управлінні системою вищої 
освіти на макрорівні, що може бути підґрунтям управлінської діяльності 
органів державної влади; «Формування інституціонального середовища 
соціально-економічних систем» (номер державної реєстрації 0112U007768), 
де автором проведено дослідження інституціонального середовища системи 
вищої освіти з урахуванням її сучасного стану, місця та ролі в економіці, 
динаміки соціально-економічних показників, що дозволило виявити основні 
завдання планування підготовки фахівців з вищою освітою та побудувати 
концептуальні положення макроекономічного планування в управлінні 
системою вищої освіти для забезпечення економіки України кваліфікованими 
фахівцями; кафедри інформаційного менеджменту ДВНЗ «Київський 
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» в межах 
теми «Проблеми управління інформаційними технологіями в соціально-
економічних системах України» (номер державної реєстрації 0111U002620), 
де автором розроблено заходи щодо удосконалення інформаційних 
технологій для вирішення завдань макроекономічного планування підготовки 
фахівців з вищою освітою; кафедри менеджменту Академії муніципального 
управління в межах тем: «Удосконалення механізмів державного управління 
та місцевого самоврядування» (номер державної реєстрації 0108U008164), де 
автором розроблені рекомендації щодо моделювання та визначення 
навчального потенціалу з метою удосконалення макроекономічного 
планування та державної політики в управлінні системою вищої освіти; 
«Формування системи оцінювання стратегічного потенціалу сталого 
розвитку регіонів України» (номер державної реєстрації 0111U008703), де 
автором відпрацьовані теоретико-методичні підходи до державного 
макроекономічного планування підготовки фахівців з вищою освітою для 
забезпечення потреб економіки України та регіонів. 
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Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є розробка 

теоретико-методологічних засад і практичних рекомендацій щодо 
макроекономічного планування в управлінні системою вищої освіти України. 

Для досягнення зазначеної мети поставлено та вирішено такі завдання: 
– здійснено аналіз системи вищої освіти України як виду економічної 

діяльності, оцінено її сучасний стан, місце та роль в економіці; 
– обґрунтовано концептуальні та науково-практичні підходи до 

управління системою вищої освіти; 
– проаналізовано методичні засади макроекономічного планування 

підготовки фахівців, науково-педагогічних кадрів і структуру системи 
формування державного замовлення на підготовку фахівців; 

– розроблено концепцію макроекономічного планування та 
прогнозування в управлінні системою вищої освіти України; 

– обґрунтовано методичний підхід щодо простору управління 
системою вищої освіти з метою виявлення основних завдань підготовки 
фахівців; 

– визначено комплекс завдань управління системою вищої освіти у 
сфері культури та мистецтва; 

– проведено аналіз формування потреби національної економіки у 
фахівцях з вищою освітою; 

– обґрунтовано підхід до прогнозування соціальної потреби у 
фахівцях з вищою освітою; 

– проведено аналіз підходів щодо визначення навчальних 
потужностей вищих навчальних закладів, визначено структуру системи 
відповідних показників; 

– запропоновано методичний підхід щодо планування підготовки 
фахівців з вищою освітою за критерієм найповнішого забезпечення потреби 
реальної економіки; 

– запропоновано концептуальний підхід до формування 
управлінських рішень з державного регулювання системи вищої освіти; 
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– розроблено модель планування підготовки фахівців на галузевому 

рівні у сфері культури та мистецтва з урахуванням потреби регіонів за 
критерієм мінімізації капіталовкладень; 

– сформульовано та розв’язано задачу планування підготовки 
фахівців і розвитку навчальних потужностей ВНЗ з урахуванням існуючих 
резервів окремих складових; 

– удосконалено організаційні засади технології формування масивів 
нормативно-довідкової інформації системи вищої освіти та визначено 
параметри системи кодування первинних масивів інформації; 

– розроблено методичні засади та реалізовано практичний підхід до 
побудови системи моніторингу навчальних потужностей вищої освіти; 

– оцінено економічну ефективність реалізації макроекономічного 
планування підготовки фахівців з вищою освітою. 

Об’єктом дослідження є процес макроекономічного планування та 
прогнозування у сфері вищої освіти. 

Предметом дослідження є теоретико-методологічні засади, методичні 
підходи й інструментарій макроекономічного планування в управлінні 
системою вищої освіти України. 

Методи дослідження. У процесі дослідження використовувалися такі 
загальнонаукові та спеціальні методи наукового пізнання: метод аналізу 
і узагальнення матеріалів наукових вітчизняних і зарубіжних інформаційних 
першоджерел з питань управління та макроекономічного планування системи 
вищої освіти, законодавчо-нормативної бази щодо її формування і 
функціонування — для з’ясування якісного стану наукового забезпечення і 
світових тенденцій розвитку системи вищої освіти й управління нею; методи 
класифікації, систематизації експериментальних даних, узагальнення 
управлінського досвіду — для удосконалення макроекономічного 
планування підготовки фахівців з вищою освітою; метод порівняльних 
характеристик — для визначення ключових чинників, що суттєво впливають 
на ефективність підсистем в управлінні системою вищої освіти; метод 
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структуризації цілей — для узагальнення закономірностей і суперечностей 
управління системою вищої освіти; графічно-візуальний метод — для 
надання результатів проведених розрахунків та інших результатів 
дослідження; узагальнення вітчизняного та зарубіжного досвіду — з метою 
виявлення практичного стану процесів управління системою вищої освіти у 
різних країнах; метод нормативно-логічного аналізу, методи економіко-
статистичного й економіко-математичного моделювання — для постановки 
та розв’язання задач планування підготовки фахівців і розвитку навчальних 
потужностей, що дозволяють отримати найкращі рішення під час урахування 
реальних умов та обмежень з метою економії капіталовкладень. 

Теоретичну та методологічну базу дослідження становлять праці 
вітчизняних і закордонних вчених з проблематики роботи, а також принципи 
та методи наукових досліджень, використання яких дозволило досягти 
поставленої мети та вирішити завдання дослідження. 

Інформаційною базою дисертаційної роботи стали офіційні матеріали 
комітетів Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Державної 
служби статистики України, Міністерства культури України, Міністерства 
освіти і науки України, дані регіональних органів влади, низки вищих 
навчальних закладів, монографії, дані інформаційних та аналітичних 
бюлетенів, науково-методичні публікації, матеріали інтернет-ресурсів, 
а також результати багаторічних власних досліджень. Це дало змогу скласти 
об’єктивне уявлення щодо наявного стану, проблем і перспектив 
макроекономічного планування в управлінні системою вищої освіти України. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрунтуванні 
теоретичних положень та розробці методичних засад макроекономічного 
планування в управлінні системою вищої освіти України.  

Найсуттєвішими науковими результатами проведеного дослідження, 
що виносяться на захист і характеризують його наукову новизну, є такі: 
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уперше: 
– запропоновано концепцію макроекономічного планування та 

прогнозування в управлінні системою вищої освіти України, що базується на 
урахуванні потреб економіки у фахівцях, навчальної потужності закладів 
системи вищої освіти, обмежень бюджету та дозволяє підвищити ступінь 
пропорційності забезпечення суб’єктів господарської діяльності необхідними 
фахівцями; 

– запропоновано методичний підхід до побудови моделі простору 
управління системою вищої освіти, що базується на декомпозиції системи 
відповідно до обраних ознак: вид керованого процесу, елемент структури 
органу управління (організація, галузь, міністерство, відомство, регіон), 
функція управління, період управління. Це дозволило визначити множину 
завдань управління системою вищої освіти; 

– запропоновано методичний підхід щодо планування підготовки 
фахівців з вищою освітою, що базується на критерії максимізації 
пропорційності забезпечення економіки фахівцями різних спеціальностей і 
враховує обмеження за потребою у фахівцях за спеціальностями, навчальні 
потужності ВНЗ (загальні та в розрізі спеціальностей), а також обсяги 
фінансування, що дозволяє досягти найвищого рівня пропорційності 
забезпечення економіки фахівцями за найменших витрат; 

удосконалено: 
– методично-організаційний підхід щодо визначення потреби 

національної економіки у фахівцях з вищою освітою, який, на відміну від 
існуючих, базується на обробці тематичної інформації у розрізі галузей і 
регіонів, що дозволило отримати необхідну інформацію для планування 
підготовки фахівців за визначеними напрямами; 

– науково-методичний підхід до визначення соціальної потреби у 
здобутті вищої освіти шляхом побудови прогнозуючих функцій для 
оцінювання чисельності потенційних абітурієнтів, який, на відміну від 
існуючих, базується на обробленні статистичної інформації щодо 
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випускників загальноосвітніх навчальних закладів та інших категорій молоді 
для побудови часових рядів за роками, що дозволило забезпечити реалізацію 
завдань планування підготовки фахівців з вищою освітою оперативною 
інформацією; 

– концептуальний підхід удосконалення регуляторної державної 
політики у сфері регіональної вищої освіти, особливістю якого, на відміну від 
інших підходів, є урахування капіталовкладень у розвиток навчальних 
потужностей ВНЗ і забезпечення розширення соціальної сфери послуг, що 
дозволяє мінімізувати витрати державного бюджету; 

– модель планування підготовки фахівців на галузевому рівні (сфера 
культури та мистецтва), що, на відміну від існуючих, ураховує обмеження за 
потребою регіонів у фахівцях, навчальні потужності ВНЗ кожного регіону, 
необхідні капіталовкладення для підтримання рівня побутово-соціальних 
послуг і розвитку навчальних потужностей ВНЗ регіонів та базується на 
обґрунтованому критерії мінімізації сумарних капіталовкладень, що дозволяє 
найповніше використовувати існуючі навчальні потужності кожного регіону 
за мінімальних капіталовкладень у сфері культури та мистецтва; 

– методичний підхід до нарощування навчальних потужностей вищих 
навчальних закладів, що, на відміну від інших, ураховує резерви кожної 
складової потужності та дозволяє за критерієм мінімізації витрат знайти 
варіанти нарощування навчальних потужностей ВНЗ для задоволення 
визначеної потреби у підготовці фахівців; 

– систему моніторингу навчальних потужностей вищої освіти, яка, на 
відміну від існуючих, базується на ієрархічній системі синтезу інформації, 
що забезпечує систему планування підготовки фахівців у розрізі державних 
замовників, регіонів, ВНЗ, форм власності, ступенів вищої освіти, галузей 
знань, спеціальностей, форм навчання та рівнів акредитації ВНЗ; 

дістали подальшого розвитку: 
– категоріально-термінологічний апарат за рахунок авторського 

трактування: поняття «макроекономічне планування та прогнозування 
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системи вищої освіти», яке, на відміну від існуючих, застосоване до сфери 
вищої освіти як до складної структури, що дозволило розглядати її за такими 
основними рівнями: вища освіта України — макрорівень; вища освіта 
регіонів і видів економічної діяльності (ВЕД) — мезорівень; вищі навчальні 
заклади — мікрорівень; поняття «навчальна потужність» ВНЗ, яке, на відміну 
від існуючих, включає основні складові навчального процесу, що дозволило 
забезпечити нормативною інформацією систему планування підготовки 
фахівців і розвитку ВНЗ; 

– підхід до аналізу системи вищої освіти як виду економічної 
діяльності, що, на відміну від інших підходів, ураховує динаміку соціально-
економічних показників, а саме: кількість ВНЗ ІІІ–ІV р. а., кількість студентів 
ВНЗ ІІІ–ІV р. а., обсяги державного замовлення на підготовку фахівців, стан 
наукової і науково-технічної підсистеми системи вищої  освіти та кількісні 
показники підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації, фінансування 
освіти, конкурентоспроможність системи вищої освіти й інші, що дозволило 
виявити основні завдання щодо планування підготовки фахівців з вищою 
освітою та побудувати концептуальні положення макроекономічного 
планування в управлінні системою вищої освіти України. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в обґрунтуванні 
методологічних положень і розробленні практичних рекомендацій щодо 
удосконалення макроекономічного планування в управлінні системою вищої 
освіти. 

Обґрунтований новий метод планування підготовки фахівців у сфері 
«культура» та «мистецтво» Міністерства культури України дає змогу 
отримати такий план державного замовлення підготовки фахівців, за якого 
потреба у фахівцях різних спеціальностей усіх суб’єктів цієї сфери 
забезпечується найбільш рівномірно. Основні результати впроваджено у 
Міністерстві культури України (довідка № 632/7/13-16 від 29.02.2016 р.). 

Запропоновано метод планування підготовки фахівців, спрямований на 
найбільш рівномірне забезпечення у фахівцях з вищою освітою в розрізі 
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спеціальностей, ступенів освіти та форм навчання, з метою удосконалення 
планування в управлінні системою вищої освіти. Основні результати 
впроваджено у Міністерстві освіти і науки України (довідка № 4/1-21-299-16 
від 18.03.2016 р.). 

Удосконалена система моніторингу навчальних потужностей вищої 
освіти використовується у Департаменті культури і туризму, національностей 
та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації для забезпечення 
планування в системі вищої освіти під час формування раціональної 
освітньої політики у підпорядкованих навчальних закладах (довідка  
№ 15-21/145 від 25.02.2016 р.). 

Запропонований підхід до проведення аналізу фактичного розподілу 
абітурієнтів між регіонами, пропозиції щодо виявлення потреби в 
нарощуванні навчальних потужностей регіону для визначення частки 
фахівців, які залишаються там для працевлаштування, і питомих 
капіталовкладень в основні засоби регіону, необхідні під час здійснення 
планування потреби у фахівцях з вищою освітою, впроваджені у Харківській 
районній державній адміністрації Харківської області (довідка № 01-19/414 
від 12.02.2016 р.). 

Запропонована модель планування розподілу навчальних послуг на 
прикладі ВНЗ сфери культури та мистецтва дозволила вдосконалити процес 
прийняття рішень у плануванні підготовки фахівців для цієї сфери. Основні 
результати впроваджені у Національній академії керівних кадрів культури 
і мистецтв (довідка № 21 від 25.02.2016 р.). 

Запропоновані підходи до аналізу масивів нормативно-довідкової 
інформації та створення єдиного довідника інформації, що забезпечує 
систему планування підготовки фахівців у розрізі державного замовника, 
регіону, форми власності, ступенів вищої освіти, галузей знань, 
спеціальностей, форм навчання та рівня акредитації впроваджені у 
Мукачівському державному університеті (довідка № 432 від 29.02.2016 р.). 
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Обґрунтований підхід щодо збільшення набору абітурієнтів та 

отримання додаткових доходів за існуючих ресурсів вищого навчального 
закладу застосований у плануванні діяльності Інституту філології і масових 
комунікацій ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини 
“Україна”» (довідка № 457-в від 10.03.2016 р.). 

Розроблені інноваційні методичні підходи та моделі, а також 
пропозиції щодо удосконалення низки існуючих методичних підходів та 
інструментарій для удосконалення державної політики у сфері регіональної 
вищої освіти впроваджено у Державній науковій установі «Інститут 
модернізації змісту освіти» (довідка № 77-86 від 25.03.2016 р.). 

Науково-методичні розробки використовуються під час викладання 
курсів «Державне регулювання економіки» й «Актуальні проблеми теорії 
менеджменту» Академії муніципального управління (довідка № 01-79 
від 19.02.2016); під час підготовки навчально-методичних матеріалів і 
викладання навчальних дисциплін «Фінансовий менеджмент», «Фінанси 
і кредит» Київського національного університету театру, кіно і телебачення 
імені І. К. Карпенка-Карого (акт від 02.03.2016 р.). 

Особистий внесок здобувача в отримання наукових результатів 
дисертації. Дисертаційна робота є самостійно виконаним і завершеним 
науковим дослідженням. Наукові результати, що містяться в дисертації, 
отримано автором самостійно. З наукових праць, опублікованих у 
співавторстві, у дисертаційній роботі використано лише ті ідеї та положення, 
що одержані автором особисто та є результатом індивідуальної праці 
здобувача. Положення кандидатської дисертації у дослідженні не 
використовувались. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення, висновки й 
рекомендації проведених досліджень були представлені й обговорювалися на 
18  міжнародних та всеукраїнських наукових і науково-практичних 
конференціях та симпозіумах: 
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ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні 

проблеми та перспективи розвитку публічного управління в Україні» 
(м.  Запоріжжя, 2011 р.); науково-практичній конференції «Завдання 
державного, регіонального та муніципального управління в контексті нових 
реалій національного розвитку» (м. Київ, 2012 р.); Міжнародній науково-
практичній конференції  «Інноваційні підходи та механізми державного та 
муніципального управління» (м. Київ, 2013 р.); ХII Міжнародній науковій 
конференції «Актуальные вопросы современной экономической науки» 
(Росія, м. Липецьк, 2013 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 
«Розвиток міжнародних економічних відносин на сучасному етапі» (м. Київ, 
2013 р.); ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції  «Проблеми 
сучасної економіки» (м. Донецьк, 2013 р.); ІV Міжнародній науково-
практичній конференції «Пріоритети нової економіки знань в ХХІ сторіччі» 
(м. Дніпропетровськ, 2013 р.); ХI Міжнародній науково-практичній 
конференції «Проблемы подготовки профессиональных кадров по логистике 
в условиях глобальной конкурентной среды» (м. Київ, 2013 р.); Міжнародній 
науково-практичній конференції «Социально-экономические реформы в 
контексте глобализации и евроинтеграции» (м. Львів, 2014 р.); Міжнародній 
науково-практичній конференції «Пути развития экономики в контексте 
евроинтеграционных процессов» (м. Сімферополь, 2014 р.); Міжнародній 
науково-практичній конференції «Сучасні наукові підходи до стабільного 
економічного розвитку та економічної безпеки» (м. Чернігів, 2014 р.); 
Всеукраїнському науковому симпозіумі «Аспекти мистецької освіти в 
сучасному українському соціокультурному просторі» (м. Київ, 2014 р.); 
Міжнародній науково-практичній конференції «Модернізаційні процеси 
державного та муніципального управління» (м. Київ, 2014 р.); Міжнародній 
науково-практичній конференції «Актуальні проблеми економіки та 
управління сучасної України» (м. Ужгород, 2014 р.); Міжнародній науково-
практичній конференції «Перспективи розвитку регіонів: інноваційна 
діяльність і управління проектами» (м. Львів, 2015 р.); ІІІ Міжнародній 
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науково-практичній конференції «Структурні трансформації національних 
економік в глобальному вимірі» (м. Миколаїв, 2015 р.); Міжнародній 
науково-практичній конференції «Потенціал стійкого розвитку та фінансова 
безпека  соціально-економічних систем» (м. Дніпропетровськ, 2015 р.); 
ХХІХ Міжнародній науково-практичній конференції «Наука. Інновації. 
Прогрес» (м. Чернівці, 2015 р.). 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 43 наукові 
праці загальним обсягом 46,27 друк. арк. (із них 36,21 друк. арк. належать 
особисто автору), у тому числі: 1 одноосібна монографія (13,39 друк. арк.), 
2 монографії у співавторстві (23,85 друк. арк., із них 14,63 друк. арк. 
належать особисто автору), 10 статей у спеціалізованих фахових виданнях 
(3,08 друк. арк., із них 2,52 друк. арк. належать особисто автору), 16 статей 
у зарубіжних виданнях і наукових фахових виданнях, що входять до 
міжнародних наукометричних баз даних (4,09 друк. арк., із них 3,84 друк. 
арк. належать особисто автору), із яких 8 статей опубліковано в зарубіжних 
виданнях (1,54 друк. арк., із них 1,47 друк. арк. належать особисто автору), 
1 стаття – в інших виданнях, 13 публікацій у збірниках за матеріалами 
конференцій (1,86 друк. арк., із них 1,83 друк. арк. належать особисто 
автору), що повністю висвітлюють основні результати дисертації. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 
5 розділів, висновків, переліку використаних джерел і додатків на 
25 сторінках. Загальний обсяг роботи становить 442 сторінки, у тому числі 
366 сторінок основного тексту. Текст ілюстровано 43 таблицями, 
66 рисунками, список використаних джерел нараховує 366 найменувань 
на 46 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО 

ПЛАНУВАННЯ В УПРАВЛІННІ СИСТЕМОЮ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

1.1 Аналіз системи вищої освіти як виду економічної діяльності 

Вища освіта — один із найважливіших факторів соціально-
економічного розвитку країни, основа відтворення інтелектуального, 
духовного потенціалу народу, виходу вітчизняної освіти, науки й культури 
на світовий ринок, основа розвитку особистості, суспільства, нації та 
держави, запорука майбутнього України. 

Сучасний стан розвитку українського суспільства, глобальні світові 
процеси інтеграції та інформатизації, потреби окремої людини вимагають 
особливої уваги до питань вищої освіти. 

Ситуація в країні в умовах ринкових відносин характеризується 
постійною мінливістю, нестабільністю, структурними зрушеннями 
під впливом технологічних змін і зростаючої глобалізації. У зв’язку з цим 
збільшується потреба у фахівцях широкого профілю з глибоким знанням 
останніх досягнень науки і технології, що є одним із найважливіших 
факторів сприяння економічному зростанню економіки країни та 
досягненню позитивних зрушень у соціальній сфері. Результативність цього 
процесу значною мірою залежить від рівня ефективності управління 
системою вищої освіти, зокрема, через механізм макроекономічного 
планування державного замовлення на підготовку фахівців, фінансового 
забезпечення, ефективного і цільового використання бюджетних 
коштів [311]. 

Плануванням у широкому розумінні слід вважати процес прийняття 
управлінських рішень, які пов’язані з майбутніми подіями та здійснюються 
на основі систематичної підготовки. Планування у вужчому значенні можна 
визначити як систематизовану підготовку рішень. 
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Макроекономічне планування являє собою науково обґрунтовану 

організацію суспільства, соціально-економічного і виробничого процесів 
у країні, регіоні, галузі, на підприємстві. Макроекономічне планування як 
інструмент державного регулювання економіки — найбільш складна 
і важлива форма діяльності. 

Методологія макроекономічного планування відображає сукупність 
методів, принципів і прийомів передпланових досліджень, розробки 
і складання плану та його виконання на всіх рівнях господарювання. 

Завданням макроекономічного планування та прогнозування є 
посилення впливу держави на структурну перебудову економіки, 
організація фінансування та стимулювання науково-технічних досліджень, 
особливо фундаментальних, підготовка кадрів — інженерних, наукових, 
освіченої та кваліфікованої робочої сили. 

Складовою частиною системи макроекономічного планування та 
прогнозування є національні, галузеві та регіональні програми. В Україні 
макроекономічне планування здійснюється у формі розробки та реалізації 
Державної програми економічного і соціального розвитку України 
(ДПЕСР) [46]. 

Макроекономічне планування дуже поширене в країнах, що 
розвиваються, і значною мірою спирається на традиційну для Заходу 
методологію макроекономічного прогнозування. 

Макроекономічне планування притаманне сучасному етапові розвитку 
економіки Франції. Десятий (п'ятирічний, потім — чотирирічний) (на 1989–
1992 рр.) план розвитку економіки Франції передбачав зміцнення 
національної валюти та забезпечення зайнятості, упорядкування території, 
оновлення державних служб та ін. Кожен із стратегічних напрямків 
розвитку отримував статус цільової державної програми, реалізація якої 
забезпечувалася різного роду пільгами та преференціями, наданням 
кредитів і державними замовленнями. 
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У Франції використовується велика кількість механізмів, технік 

і методів прогнозування затребуваності кваліфікацій на національному, 
регіональному й галузевому рівнях та на окремих підприємствах. 
Макроекономічними прогнозами займається Міжнародне бюро економічних 
перспектив, на регіональному рівні — Регіональні міжгалузеві комісії 
з питань зайнятості й галузеві обсерваторії [85]. 

У Японії всі великі фірми мають планові відділи; підготовка плану 
централізована, планування здійснюється згори вниз. Часовий обрій 
планування зазвичай дорівнює п’яти рокам, обрій прогнозування — 
п’ятнадцяти рокам. Процес планування здебільшого включає чотири стадії: 
формулювання передумов, уточнення проблем, довгострокова стратегія, 
середньострокові і короткострокові плани. Особливо слід наголосити, що 
у Японії, як і у Франції, існує система загальнонаціонального 
прогнозування, іноді її ще називають індикативним плануванням. 

Плани — це сукупність державних програм, що орієнтують 
і мобілізують ланки економіки для досягнення загальнонаціональних цілей. 
Плани-програми дають, по-перше, уявлення про найімовірніший розвиток 
національної економіки, по-друге, показують проблеми, із якими можуть 
зіштовхнутися уряд і ділові кола усередині та поза межами країни, по-третє, 
обґрунтовують рекомендації щодо вирішення даних проблем. Для розробки 
планів вивчаються статистичні дані, конкурентоспроможність, попит. 
На підставі цих даних здійснюється аналіз наявного стану і прогноз 
у кожній галузі й економіці країни загалом. 

Індія є єдиною в світі країною, де концепція планування соціально-
економічного розвитку почала формуватися ще в колоніальний період. 
Довгострокове планування в Індії здійснюється системою органів, центром 
якої є Державна планова комісія — постійний орган під керівництвом 
прем’єр-міністра [181]. 



23 
У країнах з розвинутою ринковою економікою приділяється особлива 

увага й макроекономічному плануванню та прогнозуванню підготовки 
фахівців з вищою освітою. 

Наприклад, у США прогнози професійно-кваліфікаційного попиту на 
робочу силу складають упродовж останніх 50 років [124]. Потреби в кадрах 
за професіями виявляються як шляхом моделювання, так і шляхом 
переговорів і опитувань роботодавців: представників промисловості, 
приватних організацій, професійних і торговельних об’єднань, експертів 
з підготовки кадрів і працівників освіти. Для деяких професій, таких, як 
лікарі й юристи, кількість фахівців визначена і регулюється юридично та 
законодавчо. Для інших — таких, як програмісти або оператори чи 
механіки, потреба може динамічно змінюватися [101]. 

Департамент праці США проводить прогнозування зайнятості в 
рамках шести взаємозалежних етапів, на яких прогнозуються шість 
взаємозалежних елементів: стан ринку робочої сили; макроекономічні 
показники; особисте споживання; економічна активність; зайнятість у 
галузях економіки; сукупна зайнятість за видами економічної діяльності. 
Прогнози потреб економіки у кваліфікованих кадрах формуються на різні 
часові перспективи. Основним є середньостроковий прогноз терміном на 10 
років. Розроблена й успішно застосовується методика переоцінки та 
коригування прогнозів відповідно до вимог часу. Щорічно публікуються 
звіти з аналізом похибок і прорахунків у прогнозах [271]. 

Одна з найбільш розвинених систем прогнозування попиту на трудові 
ресурси — це система Великобританії, де прогнозуванням попиту на 
фахівців понад 20  років займається Інститут досліджень зайнятості (IER). 
Термін прогнозування становить від 5 до 10 років, оновлення прогнозу 
відбувається щорічно. Окремо готуються прогнози зміни структури галузей 
економіки, зміни зайнятості в економіці, розподілу зайнятості за 
професіями і типом зайнятості, пропозицій на кваліфікованому ринку праці. 
Для розробки прогнозних показників використовуються статистичні дані: 
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перепис населення, огляд статистики робочої сили, статистичні дані 
Департаменту освіти й науки [72]. 

У Німеччині розробляються два незалежних кадрових прогнози за 
різними моделями. Модель Interindustry Forecasting Germany розробляється 
в Інституті досліджень економічної структури. У цій моделі головним 
чином досліджуються зміни структури економіки. Модель включає 
загальний прогноз зайнятості, прогноз у розрізі професій і кваліфікацій 
(рівень компетенції), а також прогноз пропозицій на ринку праці. 

Модель Ifo розробляється Інститутом дослідження зайнятості. 
Головним елементом моделі є розробка прогнозу попиту на робочу силу й 
прогнозу пропозиції робочої сили. Результатом прогнозування є інформація 
про загальне економічне зростання і зміни в економіці в розрізі зайнятості 
за 22-ма галузями економіки, а також розрахунок зміни структури 
професійної зайнятості в кожній з 22-х галузей економіки для 21-ї групи 
професій [349]. 

Канадська служба з розвитку людських ресурсів і професійних 
навичок (HRSDC) надає учням, працівникам і роботодавцям інформацію 
про перспективні потреби у професійних навичках. У Канаді функціонує 
онлайн-ресурс із питань середньої фахової освіти (CanLearn), що надає 
інформацію про можливості у сфері освіти й професійного навчання, 
методи оцінки відповідності цих можливостей очікуванням працівників, а 
також інформацію про форми фінансової підтримки бажаючих одержати 
освіту або підвищувати кваліфікацію у формі безперервного навчання. 

Чинна Стратегія зайнятості молоді допомагає молодим людям, які 
перебувають у зоні ризику, а також учням і випускникам середніх шкіл 
отримати професії та досвід роботи, необхідні для успішного 
працевлаштування [345]. 

Методологічні та практичні питання макроекономічного планування 
та прогнозування підготовки фахівців важливі й актуальні в управлінні 
системою вищої освіти України, тому що існуюча система планування 
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і прогнозування державного замовлення потреби у кадрах обумовлює 
розбіжності між кількістю підготовлених фахівців, реальними потребами 
економіки та запитами на ринку праці з урахуванням програм розвитку 
галузей економіки. До того ж, недосконала система управління фінансовими 
та матеріальними ресурсами й відсутність належної співпраці державних 
органів та роботодавців щодо працевлаштування випускників, які навчалися 
за державним замовленням, призводить до неефективного витрачання 
коштів державного бюджету на підготовку незатребуваних фахівців. 

Для поглибленого наукового аналізу слід структурувати, 
класифікувати та обґрунтувати економічні фактори функціонування 
системи вищої освіти. До них належать такі [102]: 

– макроекономічні (на рівні держави) — державне управління 
системою освіти, структурна перебудова економіки, розвиненість ринкової 
інфраструктури, загальний рівень техніки і технології, розвиток 
підприємницької діяльності, загальний рівень доходів населення, 
формування державного бюджету та податкова система, демографічна 
структура населення, інновації, економічна глобалізація; 

– мезоекономічні (на рівні системи вищої освіти) — маркетингова 
політика навчальних закладів, конкуренція навчальних закладів, розвиток 
ринку освітніх послуг; 

– мікроекономічні (на рівні навчального закладу) — рівень 
державного фінансування вищого навчального закладу та додаткові джерела 
фінансування, матеріально-технічний стан вищого навчального закладу, 
рівень професійної підготовки професорсько-викладацького складу, 
структура спеціальностей вищого навчального закладу, суб’єктивний 
фактор керівника закладу; 

– індивідуальний рівень (особистісні) — рівень власного доходу 
(заробітна плата, трансфертні платежі), очікування зростання доходів від 
підвищення освітнього рівня, власна конкурентоспроможність на ринку 
праці. 



26 
Однак система вищої освіти є винятково складною багаторівневою 

структурою з розвиненою ієрархією, стан якої характеризується множиною 
параметрів [37]. 

Основними рівнями цієї системи є:  
– вища освіта України — вищий рівень; 
– вища освіта регіонів та видів економічної діяльності (ВЕД) — 

середній рівень; 
– вищі навчальні заклади — нижчий рівень. 
Виходячи з поставленої в роботі мети, основна увага дослідження 

приділяється вищому рівню, тобто прийняттю таких управлінських рішень, 
які забезпечать економіку України потрібною кількістю фахівців з вищою 
освітою необхідних спеціальностей. 

Однак прийняття управлінських рішень на вищому рівні пов’язане 
з рішеннями, що приймаються на рівні системи вищої освіти регіону, галузі 
(ВЕД) та ВНЗ, оскільки потенціал системи вищої освіти визначається саме 
можливостями вищих навчальних закладів. 

У зв’язку з цим, при вирішенні проблем планування підготовки 
фахівців для економіки України (вищий рівень системи ВО) необхідно 
базуватися на відповідній інформації щодо потреби у фахівцях, соціальної 
потреби, а також про навчальні потужності нижчих рівнів, тобто регіонів, 
галузей (ВЕД) та ВНЗ. 

Таким чином, структуру планування системи вищої освіти доцільно 
представити трьома основними рівнями: 

– макроекономічне планування системи вищої освіти — система 
вищої освіти України; 

– мікроекономічне планування системи вищої освіти — вищі 
навчальні заклади. 

До проміжного — мезоекономічного рівня цієї системи доцільно 
віднести планування системи вищої освіти регіонів та галузей (ВЕД). 
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Оскільки макроекономіка вивчає сфери і галузі національної 

економіки та господарські зв’язки між ними, макроекономічне планування 
можна розглядати як планування, застосоване до окремої сфери (сектору, 
галузі) національної економіки, зокрема, до сфери вищої освіти. 

Впровадження ефективного макроекономічного планування та 
прогнозування підготовки кадрів з вищою освітою має враховувати: 

– забезпечення галузей національної економіки та інших сфер 
економічної діяльності фахівцями з вищою освітою; 

– поточну та середньострокову потребу у фахівцях з вищою освітою 
у розрізах спеціальностей і галузей з урахуванням регіонів; 

– фактори впливу на формування потреби у фахівцях у галузевому, 
регіональному розрізах і за видами економічної діяльності (ВЕД); 

– очікувані зміни в динаміці пропозиції фахівців на ринку праці 
за галузями економіки та в регіональному розрізі. 

Однак найголовніше пов’язано, по-перше, з недосконалим 
управлінням у сфері вищої освіти, по-друге — з макроекономічним 
плануванням та прогнозуванням кількості фахівців з вищою освітою для 
задоволення потреб національного господарства України. Недосконало 
використовуються основні фонди і навчальні потужності закладів вищої 
освіти, відсутня й потужна інформаційно-аналітична база. 

Чинна система вищої освіти, як і раніше, є антиринковою, негнучкою, 
вона повільно реагує на потреби держави. Більшість студентів навчається не 
для отримання знань, а для того, щоб одержати диплом. 

Сьогодні не існує спеціального нормативно-правового документа про 
критерії, методику і механізм формування державного замовлення. 

Критеріями формування державного замовлення на підготовку 
фахівців з вищою освітою мають бути: поточні і перспективні потреби 
ринку праці у фахівцях різних спеціальностей, здатність державного 
бюджету профінансувати їх підготовку, можливість вищих навчальних 
закладів підготувати потрібну кількість висококваліфікованих фахівців. 
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Звичайне формування показників державного замовлення на 

підготовку фахівців з вищою освітою здійснюється лише на підставі даних 
вищих навчальних закладів про обсяги підготовки цих фахівців за минулі 
роки без урахування потреб ринку праці, без вивчення потреб державного 
сектору народного господарства, даних служби зайнятості. 

Недоліком в управлінні системою вищої освіті є відсутність: 
– зв’язку між державними відомствами, бізнесом і населенням; 
– дієвої співпраці між працедавцями і навчальними закладами; 
– деталізованого порядку формування, розміщення і виконання 

державного замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних 
кадрів, підвищення кваліфікації; 

– науково обґрунтованої методики визначення реальної потреби як 
державного, так і приватного секторів економіки і сфери послуг, охорони 
здоров’я, освіти, культури у фахівцях з різним рівнем кваліфікації; 

– обсягів державного замовлення з урахуванням реальної ситуації 
на ринку праці; 

– державної статистичної звітності про кількість випускників, які 
навчалися за держзамовленням і працевлаштовані в державному секторі 
економіки. 

На наш погляд, головною причиною дисбалансу в системі вищої 
освіти є відсутність сучасної системи макроекономічного планування та 
державного прогнозування, побудованої на єдиних концептуальних 
принципах. 

Вища освіта як вид економічної діяльності (ВЕД) посідає виняткове 
місце у національному господарстві України, оскільки сучасний стан 
розвитку українського суспільства, глобальні світові процеси інтеграції та 
інформатизації, а також потреби окремої людини вимагають особливої 
уваги до питань вищої освіти. 

Проаналізуємо основні показники розвитку системи вищої освіти за 
період з 1990 р. (табл. 1.1). 
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Таблиця 1.1 

Основні показники вищих навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації 
(побудовано автором за даними [300; 305, с. 199; 77]) 

Період 
(н.р.) 

Кількість 
закладів 

Кількість 
студентів 

у закладах, тис. 
Прийнято 

студентів, тис. 
Випущено 

фахівців, тис. 
1 2 3 4 5 

1990/91 149 881,3 174,5 136,9 
1991/92 156 876,2 173,7 137,0 
1992/93 158 855,9 170,4 144,1 
1993/94 159 829,2 170,0 153,5 
1994/95 232 888,5 198,0 149,0 
1995/96 255 922,8 206,8 147,9 
1996/97 274 976,9 221,5 155,7 
1997/98 280 1110,0 264,7 186,7 
1998/99 298 1210,3 290,1 214,3 
1999/00 313 1285,4 300,4 240,3 
2000/01 315 1402,9 346,4 273,6 
2001/02 318 1548,0 387,1 312,8 
2002/03 330 1686,9 408,6 356,7 
2003/04 339 1843,8 432,5 416,6 
2004/05 347 2026,7 475,2 316,2 
2005/06 345 2203,8 503,01 372,42 
2006/07 350 2318,6 507,71 413,62 
2007/08 351 2372,5 491,21 468,42 
2008/09 353 2364,5 425,21 505,22 
2009/10 350 2245,2 370,51 527,32 
2010/11 349 2129,8 392,01 543,72 
2011/12 345 1954,8 314,51 529,82 
2012/13 334 1824,9 341,31 520,72 
2013/14 325 1723,7 348,01 485,12 
2014/15* 277 1438,0 291,61 405,42 

* Дані за 2014-15 навчальний рік не враховують показників тимчасово окупованої 
території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення АТО. 

1 Прийнято осіб на початковий цикл навчання (без тих, що прийняті для 
продовження навчання з метою здобуття більш високого ступеня вищої освіти). 

2 Випущено фахівців (без тих, що закінчили відповідний цикл навчання, зокрема 
бакалаврат, і продовжують навчання з метою здобуття більш високого ступеня вищої 
освіти). 
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Кількість ВНЗ III–IV рівнів акредитації збільшилась зі 149 

(1990/91 н.р.) до 325 (2013/14 н.р.), тобто в 2,2 раза, щоправда, 
скоротившись до 277 (2014/15 н.р.), тобто в 1,9 раза, але за останні п’ять 
навчальних років зменшилась на 72 заклади, а загальна кількість студентів 
у них за цей же період збільшилась на 1491,2 тис. осіб — з 881,3 тис. 
(1990/91 н.р.) до 1438,0 тис. (2014/15 н.р.), тобто в 1,6 раза. Було прийнято 
студентів 174,5 тис. у 1990/91 н.р., 507,7 тис. у 2006/07 н.р. і 291,6 тис. у 
2014/15 н.р., відповідно у 2,9 і 1,7 раза більше; випущено студентів — 
136,9 тис. у 1990/91 н.р. і 405,4 тис. у 2014/15 н.р., тобто у 2,9 раза більше. 

Зменшення кількості студентів порівняно з попереднім навчальним 
роком складає: 2010/11 н.р. — 115,4 тис. осіб; 2011/12 н.р. — 175,0 тис. 
осіб; 2012/13 н.р. — 129,0 тис. осіб; 2013/14 н.р. — 101,2 тис. осіб; 
2014/15 н.р. — 285,7 тис. осіб. Оскільки прийом студентів у кількості 
507,7 тис. (2006/07 н.р.) був підкріплений ліцензованим обсягом, 
відповідно, ВНЗ були оснащені необхідними основними засобами, а це 
значить, що у 2014/15  навчальному році мало місце нераціональне 
використання  основних  засобів. 

Насамперед нестійкий стан національної системи вищої освіти 
України пов’язаний зі значними складнощами з контингентом студентів, 
що проявилися останніми роками. 

У 2007/08 начальному році у ВНЗ України навчалася максимальна 
кількість студентів (2813,8 тис. студентів), протягом останніх років 
спостерігається зменшення кількості студентів у ВНЗ. Ця тенденція буде 
продовжуватись (рис. 1.1). Зазначене відбувалося передусім за рахунок 
скорочення прийому (рис. 1.2). 
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Рис. 1.1. Кількість студентів у вищих навчальних закладах  

на початок навчального року, тис. осіб 
(побудовано автором за даними [239; 314, с. 36]) 

 
Рис. 1.2. Прийом студентів до вищих навчальних закладів України  

(I – IV рівнів акредитації) 
(побудовано автором за даними [239; 314, с. 37]) 
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За даними інформаційної системи «Конкурс», яка протягом 2009–

2014 років відстежує вступну кампанію до вищих навчальних закладів 
України, на одне місце ліцензійного обсягу для здобуття ступеня бакалавра 
подавалася приблизно одна заява. На одне місце державного замовлення — 
у середньому 9 заяв. З урахуванням того, що один вступник у середньому 
подавав 4 заяви, можемо стверджувати, що на одне місце державного 
замовлення претендували трохи більше двох осіб, на 4 місця ліцензійного 
обсягу подавалася одна заява. 

З 2011 року значна частина закладів системи вищої освіти не виконує 
державного замовлення в частині прийому на навчання. Йдеться не лише про 
непрестижні спеціальності, а й про такі, як право, інформатика (за переліком 
напрямів підготовки 2006 р.) тощо. 

З урахуванням досліджень класичної теорії тестування, якісний відбір 
можливий за умови, що на одне вакантне місце подається 10 заяв, — слід 
зробити висновок не лише про те, що ліцензійні обсяги закладів системи 
вищої освіти завищені у кілька разів, в таких умовах навіть провідні заклади 
системи вищої освіти не можуть набрати достатню кількість студентів, 
належно підготовлених до навчання. 

Внаслідок прийому до вищих навчальних закладів осіб, не 
підготовлених належним чином до здобуття вищої освіти, неминуче 
знижується якість вищої освіти. У зв’язку із цим пропонується передбачити 
право здобуття вищої освіти за кошти державного чи місцевих бюджетів, 
конкурсний порядок доступу до вищої освіти незалежно від форми власності 
закладу і джерел фінансування [314]. 

Скорочення прийому, що спостерігалося протягом останніх років, 
призвело до зменшення випуску із ВНЗ протягом останніх трьох років 
(рис. 1.3). 
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Рис. 1.3. Випуск з вищих навчальних закладів України  
(I – IV рівнів акредитації) 

(побудовано автором за даними [239; 314, с. 38]) 

Показники державного замовлення встановлюються окремо на випуск 
і прийом студентів з виділенням денної форми навчання в розрізі ступенів 
вищої освіти. На рис. 1.4 наведено відповідні обсяги державного замовлення 
на підготовку фахівців ступенями вищої освіти (відповідно до постанов 
Кабінету Міністрів України) за 2002–2015 рр. (2016 р. — прогнозні дані). 

Суттєво зросла кількість закладів, що мають аспірантуру 
і докторантуру, а також кількість аспірантів, докторантів і підготовлених 
кандидатів і докторів наук, що характеризує зміцнення кадрової складової 
науково-навчального потенціалу вищої школи (табл. 1.2, 1.3). 
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 Рис. 1.4. Обсяги державного замовлення на підготовку фахівців  
за ступенями вищої освіти 

(побудовано автором за даними [314, с. 38]) 
Таблиця 1.2 

Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації — аспірантів 
(побудовано автором за даними [251, с. 4, 5; 302, с. 16; 310, с. 439]) 

Період 
(роки) 

Кількість закладів, 
що мають 

аспірантуру 
Кількість 
аспірантів Прийнято Підготовлено 

1 2 3 4 5 
1990 291 13374 4162 3377 
1995 374 17464 6261 3372 
2000 418 23295 7744 5132 
2001 434 24256 8027 5223 
2002 445 25288 8463 5550 
2003 479 27106 9022 5733 
2004 490 28412 9225 6100 
2005 496 29866 9711 6417 
2006 502 31293 10201 6840 
2007 507 32497 10286 7154 
2008 521 33344 10189 7343 
2009 525 34115 10470 7929 
2010 530 34653 10626 8290 
2011 524 34192 10306 8578 
2012 521 33640 9916 8499 
2013 518 31482 8599 8320 
2014 482 27622 7568 7597 

0
20
40
60
80

100
120
140
160

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Магістр Молодший спеціаліст Спеціаліст Бакалавр



35 
Таблиця 1.3 

Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації — докторантів 
(побудовано автором за даними [251, с. 4, 5; 302, c. 21; 310, с. 439]) 

Період 
(роки) 

Кількість закладів, що мають докторантуру 
Кількість 

докторантів Прийнято Підготовлено 
1 2 3 4 5 

1991 93 503 203 123 
1995 158 1105 436 224 
2000 209 1131 376 401 
2001 215 1106 393 371 
2002 225 1166 428 333 
2003 235 1220 437 352 
2004 246 1271 469 366 
2005 240 1315 461 373 
2006 241 1373 502 396 
2007 252 1418 506 414 
2008 249 1476 531 424 
2009 256 1463 475 465 
2010 263 1561 603 459 
2011 266 1631 605 491 
2012 271 1814 639 424 
2013 276 1831 623 578 
2014 264 1759 596 524 

Кількісні показники підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації 
свідчать про стабільний розвиток цих процесів, що може бути міцною 
основою кадрового забезпечення вищої освіти. Так, за період з 1991 р. по 
2014 р. збільшилась не тільки кількість закладів, що готують кандидатів, 
з 291 до 482 і докторів наук з 93 до 264 (відповідно у 1,7 та 2,8 раза), але 
й кількість аспірантів — з 13374 до 27622 і докторантів з 503 до 1759 
(відповідно у 2,1 та 3,5 раза), а також підготовлених кандидатів з 3377 
до 7597 і докторів наук з 123 до 524 (відповідно у 2,3 і 4,3 раза) [302]. 

Незважаючи на таку позитивну динаміку зростання основних 
показників вищої освіти, в Україні спостерігається суттєве зменшення 
основних показників соціально-економічного розвитку за цей самий період. 
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Наприклад, обсяг ВВП у 2012 р. становив лише 69,4 % цього показника 
у 1990 р. [308, с. 30]. 

З аналізу наведених показників щодо розвитку системи вищої освіти 
у порівнянні з розвитком всього національного господарства України можна 
було б зробити висновок про високі досягнення галузі вищої освіти. Але 
такий висновок був би необ’єктивним, тому що, крім наведених кількісних 
показників розвитку вищої освіти, потрібно оцінити якість фахівців, число 
підготовки яких у рік зросло у 3,5 раза, відповідність структурного складу 
фахівців за спеціальностями потребам національної економіки, відповідність 
навчального потенціалу ВНЗ, число яких збільшилось у 2,2 раза, їх 
матеріально-технічної бази, рівня професорсько-викладацького персоналу 
сучасним вимогам, що здатні забезпечити підготовку фахівців, які 
за кількісними та якісними характеристиками відповідають потребам 
динамічного розвитку національного господарства країни. 

Таким чином, при всеосяжному характері соціально-економічної кризи 
за всі роки незалежності України, маємо вид економічної діяльності, який 
протягом усього кризового періоду покращував свої основні показники, і 
це — освіта. Освіта суттєво впливає як на соціально-економічний розвиток 
будь-якого регіону України, так і на ефективність кожної галузі економіки. 
Маючи невелику частку в загальному випуску виробництва та розподілі 
валового внутрішнього продукту (ВВП) за видами економічної діяльності 
(ВЕД) по національному господарству у 2013 р. (3,54 %) [310, с. 31], частка 
валової доданої вартості (ВДВ) освіти як виду економічної діяльності досягла 
у 2013 р. 5,4 % ВВП [310, с. 32, 33]. У 2013 році за показником ВДВ освіта 
(81,75 млрд грн [310, с. 33]) випереджає такі види економічної діяльності, як 
постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 
(44,22 млрд грн [310, с. 31]), будівництво (38,45 млрд грн [310, с. 31]), 
охорона здоров’я та соціальна допомога (52,19 млрд грн [310, с. 33]) та має 
найраціональнішу структуру випуску серед усіх видів економічної 
діяльності, — табл. 1.4. 
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Таблиця 1.4 

Виробництво та розподіл валового внутрішнього продукту 
за видами економічної діяльності 

(побудовано автором за даними [310, с. 31–33]) 
(у фактичних цінах; млн грн) 

Види економічної  
діяльності (ВЕД) 

Рік Випуск Валова додана 
вартість 

1 2 3 4 
Постачання електроенергії, 
газу, пари та 
кондиційованого повітря 

2010 
2011 
2012 
2013 

98052 
129202 
144578 
140522 

31754 
41943 
45566 
44220 

Будівництво 2010 
2011 
2012 
2013 

137118 
164992 
184751 
174158 

36648 
41057 
40500 
38450 

Освіта 2010 
2011 
2012 
2013 

84197 
91357 

106702 
112780 

55726 
62199 
75161 
81745 

Охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги 

2010 
2011 
2012 
2013 

63527 
69824 
80542 
78876 

41457 
45466 
53217 
52190 

Валовий внутрішній 
продукт (у ринкових цінах) 

2010 
2011 
2012 
2013 

2594833 
3147953 
3347592 
3375851 

1120585 
1349178 
1459096 
1522657 

 
Основні засоби освіти — важлива характеристика цього виду 

економічної діяльності. Вартість основних засобів освіти у 2010 році 
перевищує цей показник таких видів економічної діяльності, як будівництво 
(63,11 млрд грн), охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 
(62,38 млрд грн), але вже у 2013 році вартість основних засобів освіти — 
3,25 млрд грн, що набагато менше, ніж у будівництві — 82,65 млрд грн 
і охороні здоров’я та наданні соціальної допомоги — 14,00 млрд грн 
[310, с. 70]. 
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Частка основних засобів освіти в основних засобах усього 

національного господарства країни у 2000 р. становила 5,5 %, у 2010 р. — 
1,1 %, а у 2013р. — 0,03 %. 

З 2000 р. по 2010 р. основні засоби ВЕД «освіта» збільшились тільки на 
159 % (з 45,34 млрд грн до 72,25 млрд грн), тоді як основні засоби ВЕД 
«промисловість» збільшились на 386 % (з 285,33 млрд грн до 1101,20 
млрд грн); «будівництво» на 408 % (з 15,46 млрд грн до 63,11 млрд грн); 
«оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і 
мотоциклів» на 541 % (з 19,64 млрд грн до 106,25 млрд грн); «охорона 
здоров’я та надання соціальної допомоги» на 288 % (з 21,62 млрд грн до 
62,38 млрд грн); а «мистецтво, спорт, розваги та відпочинок; надання інших 
видів послуг» взагалі, на 1775 % (з 15,23 млрд грн до 270,22 млрд грн). 

Однак у 2013 р. основні засоби ВЕД «освіта» зменшились по 
відношенню до 2000 р. на 1397 %, а по відношенню до 2010 р. —на 2225 %, 
тоді як основні засоби ВЕД «промисловість» збільшились по відношенню до 
2000 р. на 613 %, а до 2010 р. на 159 %; «будівництво» на 534 % і 131 %; 
«оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і 
мотоциклів» на 626 % і 116 % відповідно до 2000 та 2010 років. Основні 
засоби за видами економічної діяльності представлено у табл. 1 Додатка А. 

До того ж, ступінь зносу основних засобів освіти у 2000 р. становив 
40,5 %, а в 2013 р. — 44,9 %, у той час як ступінь зносу основних засобів 
інших видів економічної діяльності, наприклад, «оптова та роздрібна 
торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів», з 38,8 % у 2000 р. 
зменшився до 32,1 % в 2010 р., а «мистецтво, спорт, розваги та відпочинок; 
надання інших видів послуг» — з 45,5 % у 2000 р. до 7,4 % у 2010 р. Ступінь 
зносу основних засобів за видами економічної діяльності представлено 
у табл. 2 Додатка А. 

Аналіз ефективності освіти з точки зору її впливу на економічне 
зростання має практичну цінність через те, що: виявляє джерела та чинники 
економічного зростання; сприяє оптимальному розподілу ресурсів між 
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різними сферами; пояснює розподіл доходів у суспільстві; впливає на 
поведінку споживачів освітніх послуг як інвесторів системи освіти. 

У контексті вищевикладеного, одним із пріоритетних напрямів є 
реформування економічних засад системи освіти, яке має спрямовуватися на 
створення прозорих фінансово-економічних механізмів цільового 
накопичення та адресного використання коштів, потрібних для реалізації 
в повному обсязі конституційних прав громадян на освіту. Необхідність 
звернення до низки заходів щодо реформування системи освіти, зокрема 
її фінансування, визначено Національною доктриною розвитку освіти. З цією 
метою Національна доктрина передбачає необхідність збереження контролю 
держави за механізмами забезпечення обсягів фінансування освіти, які 
поступово збільшуватимуться за рахунок бюджетного фінансування 
та залучення додаткових джерел фінансування з метою доведення їх 
до середніх показників європейських держав. При цьому джерелами 
фінансування освіти мають бути кошти державного та місцевих бюджетів; 
кошти юридичних і фізичних осіб, громадських організацій та фондів, у тому 
числі благодійні внески і пожертвування; кошти від надання навчальними 
закладами додаткових освітніх та інших послуг; гранти; кредити на розвиток 
навчальних закладів усіх рівнів та здобуття освіти; кошти від здійснення 
навчальними закладами економічної діяльності, регламентованої державою. 

Передумовою для успішного, цілеспрямованого та ефективного 
впровадження відповідних реформ є можливість отримання об’єктивної 
інформації щодо сучасного рівня фінансування системи освіти [216; 338]. 

Так, видатки зведеного бюджету на вищу освіту у 2000 р. склали 
2,3 млрд грн, або 4,7 % від загальних видатків і 32,2 % від видатків на освіту, 
а у 2014 р. — 20,5 млрд грн, або 5,6 % від загальних видатків і 28,5 % від 
видатків на освіту. Видатки зведеного бюджету на вищу освіту наведено 
у табл. 1 Додатка Б. 
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Цей аналіз свідчить про те, що серед проблем, які характеризують 

ситуацію у сфері освіти, зокрема вищої, найсуттєвішою є неефективність 
макроекономічного планування і державного фінансування системи освіти. 

У країнах з розвинутою ринковою економікою витрати держави 
на освіту значні і постійно зростають. Державний вплив на цю сферу має 
яскраво виражений економічний характер й освіта стає елементом стратегії 
економічного зростання, а сприяння йому та його прогнозування увійшло 
у практику державного регулювання всіх розвинутих країн. 

З метою визначення загальних національних витрат у цій сфері й 
оцінки різноманітних джерел фінансування і використання коштів, що 
надходять від фінансових установ та організацій для різного використання, 
Україна розпочала впровадження допоміжного рахунка освіти. 

Допоміжний рахунок освіти, зокрема вищої — широко визнаний 
у європейській статистичній практиці метод узагальнення, опису й аналізу 
фінансування національних систем освіти, який використовується для 
удосконалення їх діяльності. Методологія складання допоміжного рахунка 
освіти розроблена європейськими статистиками для забезпечення 
Європейської статистичної комісії співставними індикаторами щодо 
фінансових потоків, спрямованих країнами у цю галузь. Крім того, він може 
використовуватися і в інших нестатистичних цілях. 

Допоміжний рахунок освіти — це інструмент, придатний для 
інформування керівників у галузі освіти по таких питаннях: розробка 
стратегії, її реалізація, ведення політичного діалогу, моніторинг та оцінка 
діяльності всієї системи. Насамперед рахунок призначений для політиків та 
керівників, які можуть використати їх для поліпшення управління діяльністю 
системи освіти. 

Це особливо важливо для визначення майбутніх завдань та цілей. 
За умови регулярного використання рахунок освіти допомагає відстежувати 
тенденції витрат, що має значення для моніторингу та оцінки системи освіти. 
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Дані рахунка освіти можуть використовуватися для прогнозування 
фінансових потреб системи вищої освіти країни [217]. 

Загальні витрати на освіту в Україні у 2007 році склали 53,47 млрд грн, 
у 2008 році — 70,39 млрд грн, у 2009 р. — 77,41 млрд грн, у 2010 р. — 
91,07 млрд грн, у 2011 р. — 97,60 млрд грн, у 2012 р. — 111,18 млрд грн. 
Порівнюючи з показниками національної економіки у 2007 та 2008 роках, 
Україна витратила 7,4 % валового внутрішнього продукту (ВВП) на освіту, 
у 2009 р. — 8,5 %, у 2010 р. — 8,4 %, у 2011 р. — 7,5 та у 2012 р. 
цей показник становив 7,9 % (державні та приватні витрати разом 
з урахуванням офіційних і неофіційних прямих платежів населення). 

Відповідно, у вищій освіті першого (бакалавр) та другого (спеціаліст, 
магістр) етапів ці витрати у 2012 р. становили 3,1 % ВВП. Частка витрат 
державного сектору на освіту становила 6,7 % ВВП, що відповідає рівневі 
розвинутих країн Європейського союзу. Допоміжні рахунки освіти України 
(ДРО) наведено в табл. 2 Додатка Б. 

Навчальні заклади першого етапу вищої освіти є найбільшими 
споживачами фінансових ресурсів: 38,0 % загальних витрат на освіту. 

Для забезпечення другого етапу вищої освіти було спожито лише 1,5 % 
загальних витрат на систему. 

Навчальні заклади, котрі здійснюють підготовку першого та другого 
етапу вищої освіти, споживали кошти державного (70 %) та недержавного 
секторів (30 %). Причому навчальні заклади, що забезпечували підготовку 
першого рівня вищої освіти, на 29 % фінансувалися за рахунок коштів 
домогосподарств. 

У системі доступу громадян до здобуття вищої освіти дедалі 
відчутнішим є вплив ринкових відносин. За останні роки більшу частину 
студентів, прийнятих до вищих навчальних закладів, становлять особи, 
зараховані на навчання на контрактній основі. Тому значна частина коштів 
недержавного сектору на рівні домогосподарств (74,9 %) витрачається саме 
для забезпечення першого етапу вищої освіти. 
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У вищій школі також наочною є незбалансованість між масштабами 

діяльності та обсягами фінансування. Значні обсяги залучаються вищою 
освітою з позабюджетних коштів, передусім, за рахунок часткової плати 
за навчання. 

За допоміжними рахунками освіти загальні суми такої плати 
становлять 12248,5 млн грн, або до 29 % усіх видатків на вищу освіту 
(5644 грн на одного студента). Проте дані, отримані із загального аналізу 
допоміжного рахунка освіти, показують, що частка витрат державного 
сектору на освіту в Україні становила 6,7 % ВВП, що відповідає рівневі 
розвинутих країн Європейського союзу. Це свідчить, що кошти, які 
спрямовані на фінансування освіти, відповідають економічному розвиткові 
країни. До того ж, аналіз ДРО виявив в Україні залежність від приватного 
фінансування вищих рівнів освіти. Причому як перший, так і другий етапи 
вищої освіти фінансуються, в основному, домогосподарствами — 97 % та 
60 % від витрат недержавного сектору за відповідними рівнями освіти. Поряд 
із цим слід відзначити, що протягом 2007–2012 років частка державного 
фінансування системи освіти в Україні збільшилась з 75 до 85 % [217]. 

Попри досить значне зростання абсолютних показників державних 
витрат на підготовку фахівців, частка цих витрат у державному бюджеті 
поступово зменшувалася. У 2013 році видатки на державне замовлення 
становили трохи менше 5 % від усіх державних витрат, натомість у 2007 році 
цей показник становив майже 5,5 %. Найбільшою їх частка була у 2010 році 
— 6,4 %. Підготовка фахівців і науково-педагогічних кадрів становить 
більшість витрат державного замовлення. Протягом чотирьох останніх років 
цей показник становить 90–91 % від загалу. Водночас витрати на підготовку 
робітничих кадрів з Державного бюджету були різко скорочені у 2011 році — 
майже в чотири рази. Фактично, скорочення видатків з Державного бюджету 
на державне замовлення у 2011 році відбулося переважно саме за рахунок 
навчання робітничих кадрів. З того часу показники підготовки робітничих 
кадрів не відновилися. Решту витрат на підготовку робітничих кадрів було 
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покладено на місцеві бюджети. У 2014 році витрати на підготовку 
робітничих кадрів заплановані у розмірі 1,41 млрд грн, що становить лише 
37 % номінальних витрат від рівня 2010 року. 

Ключовим для адміністрування фінансового забезпечення національної 
системи вищої освіти України є питання оплати підготовки здобувачів вищої 
освіти. Однак, в Україні відсутні нормативи для розрахунків вартості 
навчання особи у закладі вищої освіти. 

Сьогодні вартість навчання у закладах системи вищої освіти України 
досить сильно різниться. 

Так, середня за всіма напрямами вартість навчання за денною формою 
для здобуття ступеня бакалавра для студентів, прийнятих у  
2014/15  навчальному році з оплатою за кошти фізичних і юридичних осіб, 
у різних закладах становить від 6500 до 11000 грн, за заочною — від 3600 до 
8400 грн. 

Беручи до уваги той факт, що понад 50 % студентів навчаються 
за кошти фізичних і юридичних осіб, можемо зробити висновок, що вартість 
навчання одного студента за кошти Державного бюджету суттєво вища, аніж 
за кошти фізичних чи юридичних осіб. 

Як наслідок, склалося становище, коли матеріальна база освіти, 
зокрема вищої, продовжує стрімко старіти. Фактично вартість основних 
фондів освіти майже не змінилася. Нові основні фонди в освіті за останні 
десятиліття вводилися в експлуатацію вкрай повільно. Зважаючи на 
поточний стан економіки України, збільшення видатків на вищу освіту 
з Державного бюджету у найближчі роки неможливе, тому одним із 
пріоритетних напрямів реформування національної системи вищої освіти 
Україні має бути реформування її економічних засад, спрямоване на 
оптимізацію використання таких коштів і створення прозорих фінансово-
економічних механізмів цільового накопичення та адресного використання 
коштів, необхідних для реалізації у повному обсязі конституційних прав 
громадян на вищу освіту [313]. 
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Закон України «Про формування та розміщення державного 

замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних 
та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів» [40] 
дав змогу відійти від непрозорого ручного розподілу державного замовлення, 
проте багато аспектів цього процесу визначається підзаконними нормативно-
правовими актами або ж їм бракує чіткості правового регулювання. Аналіз 
структури державних витрат на підготовку фахівців дає змогу виявити 
пріоритети, які щороку обирає держава, формуючи обсяги державного 
замовлення. Загалом (станом на липень 2014 року) на державне фінансування 
у поточному році заплановано витратити 20,5 млрд грн (на 185 млн грн, 
або на 1 % більше, ніж у 2013 р.) (рис. 1.5). 

 
Рис. 1.5. Заплановані витрати на державне замовлення, млн грн 

(побудовано автором за даними [79; 288]) 
 

Вища освіта завжди поєднувалась із науковими дослідженнями. Світові 
рейтинги університетів значною мірою визначаються обсягами 
і результатами наукових досліджень. 

Україна має значні проблеми із проведенням ефективної наукової, 
науково-технічної та інноваційної політики. Стан наукової, науково-
технічної сфери за ці роки різко погіршився: скорочено обсяг замовлень 
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на наукову та науково-технічну продукцію, скоротилася кадрова 
та матеріальна база проведення досліджень та розробок, різко зменшилася 
результативність самої науки. Дослідники значною мірою пов’язують це 
зі зміною фінансової підтримки науки. У 2013 році питома вага загального 
обсягу витрат у ВВП становила 0,77 %, у т. ч. за рахунок коштів державного 
бюджету — 0,33 %. 

В той же час, за даними Європейської статистики, у 2012 р. середній 
рівень обсягу витрат на наукові дослідження та розробки країн ЄС-27 у ВВП 
становив 2,06 %. Більшою частка витрат на дослідження та розробки була 
у Фінляндії — 3,55 %, Швеції — 3,41 %, Данії — 2,99 %, Німеччині — 
2,92 %, Австрії — 2,84 %, Словенії — 2,80 %, Франції — 2,26 %, Бельгії — 
2,24 %, Естонії — 2,18 % та Нідерландах — 2,16 %; найменшою — у Румунії, 
Кіпрі, Болгарії, Латвії (від 0,42 % до 0,66 %) [237, с. 47]. 

Сектор системи вищої освіти у 2013 році отримав 688057,6 тис. грн 
фінансування витрат на виконання наукових та науково-технічних робіт 
(6,1 % всіх витрат на науку), переважна частина яких надійшла 
з держбюджету — 438476,5 тис. грн [237, с. 7]. 

Основними фінансуючими організаціями в Україні є адміністратори 
бюджету (центральні та регіональні/місцеві урядові установи) та приватний 
(недержавний) сектор, представлений домогосподарствами (рис. 1.6). 

Міністерство освіти і науки виступає найбільшим адміністратором 
центрального бюджету і контролює 73,4 % центрального фінансування 
(22,7 % всіх витрат державного сектору), тоді як решта коштів 
розподіляється Міністерством аграрної політики та продовольства (9,8 %) та 
іншими центральними урядовими органами (Міністерством охорони здоров’я 
(7,4 %), Міністерством внутрішніх справ (2,8 %), Міністерством культури 
(2,4 %), Міністерством фінансів (0,9 %)). Решта фінансових посередників, 
з числа органів державного управління, контролювали лише 3,3 % коштів 
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Державного бюджету, спрямованих на освіту. Але більш суттєву роль 
у розподілі коштів, спрямованих в систему освіти, відігравали регіональні 
та місцеві органи управління, котрі здійснювали пряме фінансування освіти 
за рахунок коштів місцевих бюджетів, які в 2 рази перевищували кошти 
з Державного бюджету. Місцеві урядові структури розподіляли у 2012 році 
69,0 % всіх державних фондів і 58,4 % загальних витрат на освіту. 

 

Рис. 1.6. Структура загальних витрат на освіту  
за фінансуючими організаціями в Україні в 2013 р., % 

(побудовано автором за даними [218, с. 7]) 
Видатки на вищу освіту у 2000–2014 рр. становили у відсотках до ВВП 

— від 1,3 % (2000 р.) до 2,3 % (2009, 2010 рр.), у відсотках до загальних 
витрат консолідованого бюджету України — від 4,7 % (2000 р.) до 6,9 % 
(2002 р.) і 6,8 % (2009 р.). При цьому, якщо у 2000–2002 рр. видатки на вищу 
освіту України суттєво зросли, то протягом 2003–2007 рр. відбулася 
їх стабілізація, яка повторилась у 2012–2014 рр. після зниження у 2009–
2011 рр. (рис. 1.7). 
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Рис. 1.7. Видатки на вищу освіту України, % 

(побудовано автором за даними [314, с. 52]) 

Слід також зазначити, що освіта України є мало привабливою для 
зовнішнього інвестування. Так, прямі іноземні інвестиції в освіту України 
досягли максимуму на початку 2007 року та становили 36,7 млн дол. США, 
зменшившись на початку 2008 року до 18,1 млн дол. США (0,06 % 
від обсягів інвестицій в економіку України). Не покращився стан 
і у 2013 році, на початок якого було зафіксовано інвестицій в освіту України 
10,1 млн дол. США, а наприкінці — 14,4 млн дол. США. Інвестиційна 
зовнішньоекономічна активність вітчизняного бізнесу теж є низькою: 
максимум інвестицій — 3563,5 тис. дол. США було зафіксовано на початку 
2001 року, з 2003 року їх обсяги є мізерними та становлять близько 
4 тис. дол. США, а з 2010 року відповідні дані вилучено з метою 
забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» 
щодо конфіденційності інформації (рис. 1.8). 
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Рис. 1.8. Прямі інвестиції зовнішньоекономічної діяльності  

в освіту, тис. дол. США 
(побудовано автором за даними [301, с. 19–20, 38–39; 314, с. 74]) 

Фахівці з вищою освітою займають ключову позицію у складі 
української економіки. Освітньо-кваліфікаційний потенціал працівників 
в Україні традиційно високий. Так, у 2014 році число працівників з вищою 
освітою становило майже 60 % облікової кількості штатних працівників 
економіки України, у тому числі 23,6 % — з неповною і базовою вищою 
освітою, 35,6 % — з повною вищою освітою. За деякими видами економічної 
діяльності працівники з вищою освітою були переважною категорією 
працівників, зокрема у фінансовій і страховій діяльності — майже 88 %; 
державному управлінні — 85 %; науці — 80 %; інформації та телекомунікації 
— 76 %; музейно-бібліотечній діяльності — 75 %; освіті — 73 % тощо. 

Розподіл працівників з вищою освітою за видами економічної 
діяльності у 2014 році, у відсотках до облікової кількості штатних 
працівників, наведено у Додатку В. 

За даними дослідження Глобальної конкурентоспроможності, 
яке проводить світовий економічний форум, за кількісним показником — 
охоплення вищою освітою, Україна перебуває в числі перших 10–15 країн 
світу. Доволі високі показники має вища математична і природнича освіта — 
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Україна традиційно посідає тут місце не нижче 50-го. Однак за якістю бізнес-
освіти Україна тривалий час перебувала у другій сотні і лише у 2014 році 
піднялася до 88 місця [82; 314]. 

У рейтингу Глобального індексу конкурентоспроможності (The Global 
Competitiveness Report) [314; 366] «Стан вищої та професійної освіти 
в цілому» (Higher education and training) — 40-е; (для порівняння відповідно: 
2013–2014 р. — 43-е; 2012–2013 р. — 47-е; 2011–2012 р. — 51-е; 2010–
2011 р. — 66-е); у тому числі: «5.02. Охоплення вищою освітою» (Tertiary 
education enrollment, gross %) — 13-е (10-е; 10-е; 7-е; 8-е); «5.03. Якість 
системи освіти в цілому» — 72-е; (79-е; 70-е; 62-е; 56-е); «5.04. Якість 
математичної та природничої освіти» (Quality of math and science education) 
— 30-е (28-е; 34-е; 36-е; 42-е); «5.05. Якість освіти з менеджменту» (Quality 
of management schools) — 30-е (28-е; 34-е; 36-е; 42-е); а також: 
«12.04. Співробітництво університетів і бізнесу в сфері наукових 
досліджень» (University-industry collaboration in R&D) — 62-е (77-е; 69-е;  
70-е); «12.06. Наявність наукових та інженерних кадрів» (Availability 
of scientists and engineers) — 105-е (46-е; 25-е; 51-е). 

Не менш неоднозначними виглядають показники розвитку системи 
вищої освіти також у Глобальному інноваційному індексі (The Global 
Innovation Index [314; 348]) , в якому у 2014 році Україна посідала 63-е місце 
серед 143 країн світу (для порівняння, відповідно: проти 71-го серед 
142 країн у 2013 р., 2012 р. — 63-е/141 країни, 2011 р. — 60-е/125 країн), 
у тому числі за такими важливими показниками: 30 «2.2. Рівень розвитку 
системи вищої освіти (Tertiary education)» — Україна у 2014 році посіла 
34 місце (2013 р. — 42-е; 34-е; 39-е), зокрема — «2.2.1. Охоплення вищою 
освітою» (Tertiary enrolment, % gross) — 11-е (79,7 %) (2013 р. — 8-е; 8-е;  
6-е); «2.2.2. Частка випускників наукової та інженерної спрямованості» 
(Graduates in science & engineering, %) — 23-е (25,6 %) (17-е; 19-е; 7-е); 
«2.2.3. Залучення іноземних студентів» (Tertiary inbound mobility, %) — 64-е 
(1,8 %) (68-е; 64-е; 69-е); «2.3.3. QS ранжування університетів, середній 
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найвищий бал 3 кращих університетів» (QS university ranking, average score 
top 3) — 48-е (2013 р. — 50-е); «6. Результативність наукових досліджень» 
(Knowledge & technology outputs) — 32-е місце (2013 р — 45-е; 2012 р. —  
30-е; 2011 р. — 40-е), зокрема за показниками: «6.1. Створення нових 
наукових знань» (що характеризується кількістю патентів та наукових 
статей» (Knowledge creation) — 15-е місце (17-е; 21-е; 22-е); «6.3. Поширення 
знань» (Knowledge diffusion) — 71-е (89-е; 55-е; 52-е); «6.2. Впливу знань» 
(Knowledge impact) — 85-е (73-е; 66-е; 84-е). 

Таким чином, вища освіта є однією з найважливіших складових 
особистісного і соціально-економічного розвитку. Вона розширює 
можливості людини щодо придбання знань і професійних навичок, формує 
людський капітал, поліпшує якість життя і є джерелом економічного 
зростання. Однією з основних складових індексу людського розвитку, який 
обчислюється та публікується Програмою розвитку ООН, є індекс 
досягнутого рівня освіти, що характеризує грамотність дорослого населення 
та сукупну частку учнів усіх навчальних закладів. За цим показником 
Україна впродовж усього періоду моніторингу рівня людського розвитку 
залишається у групі розвинутих країн, що значною мірою зумовлює її 
приналежність до країн із «середнім» рівнем людського розвитку за 
сумарним індексом [272]. 

Рівень охоплення вищою освітою для України є дуже високим, також 
високими є значні досягнення цієї галузі. Грамотність серед дорослого 
населення є майже універсальною, а частка людей з вищою освітою 
перевищує рівень багатьох країн із значно вищим економічними 
показниками на душу населення. 

Однією з невирішених проблем в освітній сфері залишається «перекіс» 
у спеціальностях. Зважаючи на престижність певних спеціальностей 
(економістів, юристів, акторів), значна кількість абітурієнтів обирають так 
звані «модні» спеціальності. А після закінчення ВНЗ багато випускників 
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залишаються без роботи. З огляду на це, необхідними видаються регулярні 
дослідження ринку праці, моніторинг потреб у певних спеціалістах. 

За теперішніх економічних умов в Україні макроекономічне 
планування та прогнозування підготовки фахівців з вищою освітою як 
фактор кадрового забезпечення розвитку національної економіки та 
регулятор ринку висококваліфікованої праці має формуватися на науковій 
основі, відповідно до потреб пріоритетних і перспективних напрямів 
розвитку національної економіки. 

1.2 Концептуальні і науково-практичні підходи до управління 
системою вищої освіти 

Освіта — один з найскладніших інститутів соціалізації. Саме через 
освіту суспільство забезпечує свій розвиток. Є кілька підходів до аналізу 
розвитку освіти. 

В основу першого підходу була покладена мета освіти, яку було 
сформульовано як нормативний ідеал освіченої людини в суспільстві. 
Ця галузь проникає в усі сфери життя, але завжди вбудована у відповідну 
історичну епоху. Карл Мангейм говорив, що мета освіти відображена не 
лише епохою, а й країною. Так, етапи розвитку освіти слід розглядати 
відповідно до нормативних ідеалів. Наприклад, у Спарті центральним 
інтересом є воїн, в Афінах — оратор, а в соціалістичному суспільстві 
ідеалом, за Шульманом, був морально витриманий, послідовний будівник 
комунізму. 

Другий підхід припускає, що в основі розвитку освіти лежить тип 
культури. Прихильники цього підходу — Мід, Саймон, Кумбс, Ільїн. Вони 
стверджують, що розвиток цивілізації ознаменувався зміною домінантних 
типів, відповідно до них змінюється освіта як транслятор культури. Освіта 
стає масовою і відірваною від джерела знання. 
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В основі третього, інституціонального підходу, лежать етапи 

інституціоналізації системи освіти. Як домінанта виділяється нормативний, 
державно детермінований характер освіти (Дюркгейм, Мангейм). Освіта 
розглядається як система цілеспрямованого впливу на підростаюче покоління 
з метою його адаптації до потреб суспільства. До цього підходу тяжіє 
вітчизняна система освіти. 

Враховуючи особливості викладених підходів, їх використання 
залежно від соціально-економічного розвитку суспільства, доцільно 
визначити основи концепції побудови управління системою вищої освіти 
України на даному етапі, які включають: 

– спрямованість системи вищої освіти на задоволення потреб 
держави у кваліфікованих фахівцях, що є передумовою інтенсивного 
розвитку країни; 

– підвищення рівня забезпечення кожного члена суспільства 
у наданні кваліфікованих послуг щодо отримання вищої освіти. 

Все це дасть можливість забезпечити як гармонійний розвиток 
соціально-економічної сфери держави, так і духовний та культурний 
розвиток кожної людини. 

Зміст освіти визначається також освітньою потребою суспільства 
та особистісною потребою в освіті. Граничний рівень потреби відповідає 
типу культури і виражається у формі уявлень про нормативний ідеал 
освіченої людини. Освітня потреба носить локальний характер і визначається 
масштабами держави і її культурою. У цьому разі освіту оформлено 
нормативними документами, що становлять державну політику. Кожна 
держава формує свою систему освіти, яка регулює освітні потреби держави. 
Наприклад, у Японії система освіти орієнтована на блискуче виконання 
завдання в групі за заданим зразком, в Америці — орієнтація на 
індивідуальний успіх і особисті досягнення. 

Можна виділити такі механізми і важелі реалізації державної освітньої 
політики: 
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– правові (уся сукупність нормативних актів, що регулюють 

діяльність системи освіти): національний закон про освіту (в Японії — 
національна концепція про освіту; у Вірменії — національна доктрина 
про освіту); державні стандарти в галузі освіти (нормативна основа 
діяльності конкретного інституту, дотримувана усіма); система акредитації 
та ліцензування освітніх установ; статути навчальних закладів; 

– непрямі механізми впливу: економічні механізми (бюджетне 
фінансування освіти) — система позабюджетних інвестицій (держава формує 
митні та інші пільги для тих підприємств, які інвестують в освіту); 

– ідеологічні механізми (державне регулювання і відтворення 
панівної ідеології, основний механізм — утримання державного стандарту). 

Особистісна освітня потреба пов’язана зі створенням образу 
навколишнього світу. Це та система цінностей, моделей поведінки, яка дає 
змогу людині орієнтуватися в навколишньому світі. Товариство є тим 
освітнім середовищем, з якого людина отримує інформацію, необхідну 
для орієнтації в навколишньому світі. У цьому сенсі особистість має потреби, 
що виходять за рамки державної системи освіти. Факторами, що визначають 
особистісну потребу в освіті, є: місце проживання (географічний фактор); 
сімейні традиції (соціальний фактор); матеріальне становище (економічний 
фактор). Масштаб освітньої потреби визначається кількістю учнів, які 
бажають потрапити або залишитися в системі освіти. У соціології він 
вимірюється розмірами контингенту учнів. На масштаб освітньої потреби 
впливають: демографічний фактор; географічний фактор; інтернаціоналізація 
освіти. Освітня потреба має властивість розширеного відтворення, тобто, 
чим вище рівень освіти, тим вище потреба у подальшій освіті, зокрема, 
вищій [354]. 

У Законі України «Про вищу освіту» даються такі визначення поняттям 
«вища освіта» та «зміст вищої освіти». Вища освіта — освіта, яка 
здобувається особою у вищому навчальному закладі в результаті 
послідовного, системного та цілеспрямованого засвоєння змісту освіти, 
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що ґрунтується на повній загальній середній освіті та завершується 
здобуттям певної кваліфікації за підсумками державної атестації. Зміст вищої 
освіти — науково обґрунтована система дидактичного і методично 
оформленого навчального матеріалу, яка створена з урахуванням суспільних 
вимог до кадрів з вищою освітою і визначається стандартами вищої освіти 
для освітньо-кваліфікаційного, освітньо-наукового рівнів із спеціальностей, 
визначених у відповідних переліках спеціальностей [94]. 

Сучасний етап політичного та соціально-економічного розвитку, який 
нерозривно пов’язаний із тенденціями світового розвитку, приєднанням 
нашої держави до загальноєвропейських процесів, вимагає принципово 
нових підходів у справі підготовки вищою школою висококваліфікованих 
кадрів для всіх галузей народного господарства, культури та самої вищої 
освіти. 

Як відомо, основними напрямами культурно-освітньої і науково-
технічної інтеграції України до Європейського Союзу визначено 
впровадження європейських норм і стандартів в освіті, науці та техніці, 
поширення власних культурних і наукових здобутків у ЄС. Ці кроки, 
спрямовані на підвищення в Україні європейської культурної ідентичності та 
інтеграцію до загальноєвропейського інтелектуально-освітнього та науково-
технічного середовища, знайшли своє висвітлення у ряді узагальнюючих 
праць [6; 31; 165; 167; 199; 223; 250; 256]. 

Процес наближення України до Європи відбувається за кількома 
напрямами, один із яких — освітянський. У 1999 р. міністерства освіти  
29-ти країн підписали Болонську декларацію. Цим актом країни-учасниці 
вирішили створити єдиний європейський освітньо-науковий простір. Після 
приєднання України до Болонського процесу цілком закономірно постала 
необхідність перебудови й удосконалення управління системою вищої освіти 
та спрямування української освіти на досягнення нею сучасного світового 
рівня, оновлення її змісту, форм і методів навчання, організаційних засад 
побудови та діяльності, примноження інтелектуального потенціалу України, 
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збільшення внеску в розвиток економіки, науки, освіти, культури країни й 
добробуту народу [213]. 

Управління — це процес впливу суб’єкта на ту чи іншу систему 
(біологічну, технологічну) з метою організації цієї системи, збереження, 
видозміни її структури, підтримки, зміни режиму діяльності, її програми 
[296, с. 636]. Система вищої освіти потребує управління, хоча відносно 
освіти управління має якісні відмінності: людина — це не об’єкт діяльності, 
на відміну від технологічної чи будь-якої іншої системи, людина вибірково 
ставиться до зовнішніх впливів. Саме тому управління системою вищої 
освіти є дуже складним і потребує великої уваги. 

Управління освітянською сферою передбачає: 
– визначення цілей, завдань освітніх інституцій усіх форм власності; 
– конституювання та утворення освітніх інституцій; 
– формування та організацію виконання планових рішень в освітній 

сфері; 
– підтримку життєдіяльності освітніх інституцій; 
– контроль за функціонуванням і спрямуванням розвитку освітніх 

інституцій. 
Технологія управління освітою є послідовним, цілеспрямованим 

процесом, який має циклічний характер і формується через функції: 
конкретні види управлінської діяльності, які забезпечують формування 
прийомів, способів управлінського впливу на освітню сферу. 

Функції управління освітою сформувалися в процесі створення 
розгалуженої структурно-функціональної системи освітянської сфери 
сучасного суспільства, відображають суть і зміст управлінської діяльності 
на всіх рівнях управління цією галуззю [122]. 

Поняття «державне управління» розглядається як важливий показник 
рівня функціонування державної влади, яка здійснює безпосередньо 
державне управління через законодавчо визначену систему органів 
державної влади. Ефективність управлінської діяльності органів державної 
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влади є однією з необхідних умов успішного функціонування всієї системи 
державного управління, важливим складником якої є управління системою 
вищої освіти. 

Проблеми теорії і практики державного управління та його зв’язку 
з державною політикою аналізуються в роботах [14; 18; 316; 337]. 

У роботі [127] проаналізовано різні моделі управління вищим 
навчальним закладом, зокрема університетом, подано огляд історії 
розвитку університету як громадського інституту з моменту виникнення 
перших європейських вищих навчальних закладів до наших днів. Наприклад, 
болонська модель припускала, що головною метою є підготовка фахівців, 
паризька — що основну цінність становить заняття наукою, а підготовка 
фахівців є другорядним завданням. Надалі вибір однієї з цих цілей як 
пріоритетної відіграв вирішальну роль у визначенні форматів 
університетського управління. В наполеонівській моделі вищих шкіл вибір 
однозначно був зроблений на користь навчання, а в гумбольдтівській — на 
користь досліджень. 

У другій половині ХХ століття роль лідера перейшла до американської 
моделі, що припускала управління університетом за аналогією з комерційним 
підприємством на основі критерію ефективності. 

Найбільш детальний аналіз соціальних функцій університету, 
здійснення яких забезпечує його стійку громадську підтримку, проведено 
в роботі [364, с. 41]. Автори виділяють п’ять основних завдань: масова вища 
освіта на рівні бакалаврату; здійснення наукових досліджень; кадрове 
самовідтворення наукового співтовариства; підготовка фахівців у сферах, що 
вимагають високої, спеціалізованої кваліфікації; «культурне визначення 
ситуації» — по суті, інтелектуальна діяльність. 

Таким чином, якщо вдається зберегти єдність реалізації наукових, 
освітніх і соціальних функцій, вона забезпечує нехай не завжди вимірну, але 
істотну перевагу, завдяки якій університет упродовж усієї своєї історії 
асоціюється з інтелектуальними стандартами найвищого рівня. 
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Сьогодні управління системою вищої освіти України перебуває 

у процесі постійних змін. З одного боку, це потребує вдосконалення 
механізму державного управління освітою, зокрема, розробки принципово 
нових підходів до форм і методів управління, визначення науково 
обґрунтованих нормативно-правових аспектів державного регулювання. 
З іншого — організаційно-економічна структура закладів системи 
вищої освіти в умовах глобалізації й інноваційного розвитку вже не 
відповідає сучасним об’єктивним потребам суспільства, зокрема, стає 
необхідним створення єдиного ефективного інформаційного забезпечення 
системи ВНЗ [334]. 

Державне управління системою вищої освіти в країнах світу 
розвивається і трансформується в нових умовах — на зміну 
централізованому жорсткому адміністративному контролю приходить 
гнучке управління автономними ВНЗ, а вплив на їх діяльність здійснюється 
за допомогою різних організаційно-економічних підходів та інструментів. 

Якщо розглянути моделі управління в системі вищої освіти 
в розвинутих країнах з погляду їх різноманітності і спільності, слід 
визначити інтеграційні чинники в розвитку цього суспільного явища. До них 
можна віднести історичні, політичні і соціальні умови; культурно-
національні традиції, погляди; сучасні міжнародні тенденції. За одностайною 
оцінкою західних учених, саме означені, а не науково-обґрунтовані 
аргументи й рекомендації щодо раціональної системи планування та 
експертизи відіграють провідну роль у створенні й розвитку моделей 
в управлінні системою вищої освіти в країнах Західної Європи. 

Організація управління й контролю системи вищої освіти різних країн 
надзвичайно різниться: від автономії (Німеччина) — до контролю 
державними національними службами (Англія) та прямих інструкцій уряду 
й міністра національної освіти (Франція) [15; 34; 103; 121; 172; 295]. 

У США давно зрозуміли, що рівень розвитку освіти і науки визначає 
авторитет країни, її політичну значущість на міжнародній арені. Там 
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на освіту асигнується удвічі більше коштів, ніж на військові потреби. 
Спеціалісти з вищою освітою (а вони становлять 25 % працівників) 
виробляють 56 % валового продукту. За підрахунками американських 
економістів, інвестиції у початкову школу дають 40 % прибутку, в середню 
— 110 %, а у вищу — 340 % [1; 80; 295]. 

Аналіз механізмів управління системою вищої освіти розвинутих країн 
дає можливість побачити різноманітність централізованих і 
децентралізованих видів управління та доводить, що кожен із них по-різному 
впливає на розвиток системи вищої освіти країни. Найважливішою ознакою 
високого рівня розвитку та демократизації державного управління є активна 
участь в управлінні освітою місцевого самоврядування, що має складну 
структуру виконавчих органів. У вдосконаленні механізмів державного 
регулювання системи вищої освіти в Україні слід використовувати 
передовий досвід із вдосконалення процесів управління вищими 
навчальними закладами в сучасних ринкових умовах. Це постає найбільш 
важливим завданням, оскільки національна система управління вищими 
навчальними закладами вимагає модернізації і постійного вдосконалювання. 
Процес інтеграції до Євросоюзу в галузі вищої освіти України має бути 
концептуальнішим та більш поступальним [215]. 

Аналізу процесу розвитку системи державного управління освітою 
присвячені роботи [13; 29; 41; 87; 92; 93; 167; 221; 222; 223; 224; 230; 240; 
252; 256; 285; 286], Б. Данилишина, І. Животовської, С. Зарецької, І. Ішиної, 
К. Корсака, В. Лугового, О. Яришко та інших. 

Трансформаційні зміни в суспільстві вимагають постійного 
вдосконалювання системи вищої освіти України, тому вона потребує нових 
підходів, зокрема, й до діючої практики її фінансування. 

У роботі Л. Яременко [343] запропоновано динамічну модель 
фінансово-господарських потоків ВНЗ на основі багатоцільового підходу 
у формуванні стратегії розвитку, комбінації державного і приватного 
фінансування та адаптації до мінливих ринкових умов. Головним напрямом 
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зростання ефективності фінансово-господарської діяльності є формування 
вектора стратегічних цілей ВНЗ та їх своєчасне коригування. Однак, 
запропонована модель не дозволяє вирішувати завдання щодо 
макроекономічного планування підготовки фахівців з вищою освітою. 

О. Тимошенко [322] проаналізувала підходи до оцінки рівня фінансової 
незалежності вищого навчального закладу, які дають змогу виявити 
ефективність різних форм фінансування його діяльності шляхом розрахунку 
ступеня задоволення планової потреби в обсягах фінансування (у цілому та 
окремо за рахунок бюджетних і позабюджетних джерел) та оцінити тип 
фінансової стійкості вищого навчального закладу, класифікація якого крім 
традиційного підходу передбачає диференціацію кризового типу фінансового 
стану в розрізі позабюджетного, бюджетного та загального 
недофінансування. 

Об’єктом дослідження щодо оцінки фінансової стійкості в цьому разі 
виступає вищий навчальний заклад, який входить до складу науково-
інноваційного університетського об’єднання. Він являє собою складну 
систему, основними властивостями якої є: здатність здійснювати освітню, 
науково-дослідну та інноваційну діяльність; отримувати бюджетні кошти і 
позабюджетні доходи для компенсації понесених витрат. 

Методичний підхід фінансової стійкості вищого навчального закладу, 
запропонований автором, передбачає врахування рівня задоволення планової 
потреби ВНЗ у фінансуванні за рахунок різних джерел, але це не вирішує 
основного завдання макроекономічного планування підготовки фахівців, не 
врахований регіональний фактор, а також не вирішені в цілому проблеми 
фінансування системи вищої освіти, що потребує подальших наукових 
розробок. 

Управлінський науковий дискурс щодо якості вищої освіти 
представлено у дослідженнях [7; 32; 60; 63; 111; 120; 126; 178; 182; 228; 258; 
350; 351; 365]. 
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Для оцінювання якості вищої професійної освіти встановлено 

її характеристики, й Е. Коротков увесь комплекс таких характеристик 
пропонує розглядати в п’яти групах, за кожною з яких їх перелік 
встановлюється щонайменше за чотирма найважливішими критеріями, 
і пропонує використовувати їх для оцінювання, досліджень, аналізу 
та рекомендацій з якості вищої освіти. Кожен із таких критеріїв може 
бути оціненим певною сукупністю універсальних взаємопов’язаних і 
взаємодоповнюваних підходів: тестування на комп’ютері, ділова гра, аналіз 
кейсів, рольова гра, аналіз накопиченої інформації, соціометричні 
дослідження, самооцінка професійної підготовки, проектування стратегій, 
планів, концепцій, програмно-аналітична оцінка письмової роботи 
[128, с. 252, 254–255, 260–261]. 

Експертиза якості освіти, європейський підхід та оптимізація критеріїв 
оцінки якості вищої освіти України висвітлена в роботах [344; 352; 346; 
363; 365]. 

Таким чином, основа управління якістю у закладах системи вищої 
освіти полягає у контролі відповідності фактичних знань студентів тим 
нормативам, які вироблено при викладанні кожної дисципліни, й на 
досягнення такої мети запропоновано модель адаптивної системи [326], котра 
дає змогу враховувати індивідуальні особливості студента при 
дистанційному навчанні та контролюванні знань. 

Багато дослідників, які працюють над створенням автоматизованих 
систем оцінювання знань студентів [216; 294; 329], довели, що перевагою 
таких систем є підвищення об’єктивності оцінювання, а недоліком — 
суб’єктивні властивості еталону, з яким порівнюються фактичні знання 
студента з кожної дисципліни. 

У [106] розглянуто процес моніторингу якості вищої освіти. 
Пропонована модель узагальнює модель циклічної перевірки агенцій 
із забезпечення якості, прийняту в Європейському просторі вищої освіти. 



61 
Розглянутий математичний апарат може поповнюватися новими типами 
контрольованих об’єктів, показниками їх якості, моделями оцінювання. 

У роботах [88; 90; 117] проаналізовано державний контроль і 
моніторинг якості освітніх послуг, які реалізуються через ліцензування, 
атестацію та акредитацію ВНЗ. За визначенням Н. Жигоцької [88], усі 
показники поділяються на дві групи. Перша група складається з якісних і 
кількісних показників, наявність яких підтверджує готовність закладу до 
надання освітніх послуг. Другу групу складають кількісні показники (в 
абсолютному вираженні чи у відсотках), значення яких мають бути не 
меншими, ніж нормативи, що визначені експертним шляхом і жорстко 
встановлені. Насправді ж, експерти спроможні вказати лише інтервали, у 
межах яких можуть знаходитись кількісні значення відповідних показників. 

Однак у всіх наведених роботах у розгляданні процесу моніторингу 
якості системи вищої освіти не розглядалося важливе питання щодо 
навчальних потужностей вищих навчальних закладів. 

Серйозна увага дослідників до управління якістю освіти підтверджує 
важливість цієї проблеми і, водночас, ставить нові завдання, без вирішення 
яких стримується подальше удосконалення якості. Одним із найважливіших 
таких завдань є розробка методичного підходу та критеріїв оцінювання 
якості підготовки фахівців у порівнянні не з еталонними, виробленими 
викладачами кожної дисципліни (тобто усередині ВНЗ), а в порівнянні з тими 
вимогами, що їх висуває та зовнішня сфера діяльності, в якій 
застосовуватиме свої знання та навички випускник вищого навчального 
закладу. До того ж, урахування підходів щодо визначення якості є 
реалістичним при розгляді планування навчального процесу. 

Дослідження та розробка нових теоретико-методологічних і 
практичних підходів до планування діяльності вищих навчальних закладів 
має істотний розрив з подібними процесами, спрямованими на підприємства 
промисловості чи будівництва. Однак останніми роками інтерес дослідників 
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до розробки методології і науково обґрунтованих практичних рекомендацій 
щодо планування окремих процесів діяльності ВНЗ суттєво збільшився. 

Виконані розробки спрямовані на вирішення окремих питань 
управління ВНЗ, його фінансування тощо. Як правило, це стосується 
державних навчальних закладів, у яких обмеженість фінансування висуває 
проблему раціонального (оптимального) використання бюджетних коштів. 

У [204] розглянуто деякі найважливіші аспекти функціонування ВНЗ 
державної форми власності в умовах трансформаційної економіки. Зокрема, 
розглядалися питання управління соціально-побутовою сферою. 

У вказаній роботі досліджено особливості соціально-побутової сфери 
діяльності державного вищого навчального закладу, що функціонує за умов 
трансформаційної економіки України. Наведено концепцію управління, яка 
сприяє зниженню рівня витрат на комунальне обслуговування і підвищенню 
показників надходження коштів від функціональної діяльності. В її межах 
модель такої системи управління державного ВНЗ дає змогу регулювати 
собівартість послуг, що надаються житлово-комунальним сектором, 
планувати поселення в гуртожитки студентського містечка, надавати 
додаткові стипендії і субсидії для оплати житлово-комунальних послуг, 
оперативно управляти фінансовою дисципліною мешканців гуртожитків. 
Запропоновано структуру комплексу інформаційної підтримки рішень в 
управлінні соціально-побутовою діяльністю державного вищого навчального 
закладу, яка базується на концепції розподіленої бази даних. Розглянуто 
також внутрішні та міжорганізаційні віртуальні утворення в соціально-
побутовій сфері діяльності державного вищого навчального закладу. 

Іншу роботу [331] присвячено побудові системи управління 
господарчою діяльністю державного вищого навчального закладу 
і запропоновано вважати собівартість навчання студентів основним 
економічним показником оцінки діяльності ВНЗ. Процес управління 
господарською діяльністю ВНЗ полягає у плануванні поставок і запасів 
ресурсів, у виборі постачальників матеріальних ресурсів, контролі 
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за роботою матеріально-відповідальних осіб. Розроблено моделі управління 
господарчою діяльністю ВНЗ: управління собівартістю навчання; планування 
й обліку запасів; оцінки постачальників матеріальних ресурсів, а також 
визначення ефективності роботи матеріально-відповідальних осіб. 
Запропоновано комплекс інформаційної підтримки рішень у системі 
управління господарчою діяльністю державного ВНЗ. 

Таким чином, у роботі розроблено концепцію організації управління 
економічним об’єктом у структурі вищого навчального закладу 
з використанням принципів системного підходу, реінжинірингу та теорії 
багатовимірних систем, що дає змогу підвищити стійкість економічного 
об’єкта за ринкових умов. Об’єктом управління виступає студмістечко. 
Для нього створено комплекс моделей управління, зокрема, фінансовими 
ресурсами, рейтингової оцінки персоналу, оцінки економічної ефективності 
інформаційно-аналітичної системи управління. Але основна увага 
у завданнях планування діяльності ВНЗ, як показує аналіз виконаних 
розробок, приділяється плануванню соціально-побутової сфери, господарчої 
діяльності, запасів матеріальних ресурсів та оцінки їх постачальників 
закладам освіти, студмістечка як об’єкта управління, хоча в сучасних умовах 
конкурентної економіки є важливим питання прогнозування та 
макроекономічного планування попиту на послуги ВНЗ і прийняття рішень 
для досягнення бажаної для національної економіки кількості фахівців 
з вищою освітою [35; 37; 117]. 

Особливої актуальності набувають питання гнучкого реагування 
системи підготовки фахівців на вимоги, що постійно змінюються, і потреби 
ринку праці в Україні, а також проблеми забезпечення регіонів 
спеціалістами, що є одним із головних чинників ефективного розвитку 
галузей економіки в країні. 

Значний внесок у вирішення питань, пов’язаних із формуванням ринку 
праці спеціалістів із вищою освітою та розвитком вищої школи в країні, 
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здійснили такі вчені, як В. І. Куценко, І. К. Бондар, Д. П. Богиня, 
О. А. Грішнова, В. М. Данюк, Г. А. Дмитренко та інші. 

Дослідження за цією проблемою постійно перебувають у зоні уваги 
й інших учених-економістів [12; 21; 22; 24; 26], які вивчали проблеми 
методичних підходів до визначення потреби у спеціалістах вищої 
кваліфікації та обсягів їх підготовки. Проте важливе теоретичне й практичне 
значення вказаних проблем, сучасні економічні реалії та вимоги зумовлюють 
необхідність продовження досліджень за вказаною проблематикою. 

Макроекономічне планування та прогнозування виникли протягом 
двадцятого століття у процесі розвитку економіки як форми її регулювання. 
Відомо, що планування є породженням соціалістичної системи, яке 
як авторитарне та централізоване отримало розвиток у колишньому 
СССР, а потім і в інших соціалістичних країнах. З часом воно поширилося 
в розвинених державах з ринковою економікою, у тому числі в США, 
Японії, Франції, Німеччині та ін. 

Особливо це стало помітним у післявоєнний період. На це вплинули 
такі фактори: необхідність відбудови економіки, зруйнованої Другою 
світовою війною, визнання нової ролі держави і необхідності її втручання 
в регулювання економічного зростання і, зокрема, в змагання з колишнім 
соціалістичним табором. 

Таким чином, незважаючи на те, що планування є продуктом 
соціалістичної системи, воно інтенсивно поширилось у світі як форма 
державного регулювання економіки [243]. 

Наприклад, у роботі В. Макарова [191] розглядалося прогнозування 
потреби у фахівцях споживчої кооперації СССР. На основі запропонованої 
методики був виконаний прогноз у двох варіантах — загальної і додаткової 
потреби у фахівцях кооперативного сектору економіки, що дозволило 
зменшити можливість виникнення диспропорцій у підготовці фахівців. 
Однак, цю методику прогнозування можливо використовувати із з’ясуванням 
основних шляхів і пеpспектив еволюції економічної системи, можливих 
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стpуктуpних змін у ній, пpіоpитетних напpямів соціально-економічного 
пpогpесу та переходу нашої країни до умов ринкової економіки. 

У роботі [234] автор узяв за основу гіпотезу, що попит на освітні 
послуги ВНЗ у наступному році залежить від попиту в поточному році. 

Ураховуючи вплив демографічної ситуації в регіоні і зроблені 
припущення про застосовувані види управляючого впливу ВНЗ, автор 
отримав прогнозну нелінійну динамічну модель попиту на освітні послуги 
ВНЗ (без урахування рівня якості освіти). 

На жаль, система вищої освіти не є достатньо стійка, і рішення можуть 
змінюватися протягом кількох років. Наприклад, у 2006/07 навчальному році 
було прийнято 507,7 тис. студентів, а у 2013/14 році — 348,0 тис. 

Сьогодні попит на освітні послуги формується під впливом багатьох 
факторів, основними з яких є сформована протягом років структура 
спеціальностей у навчальних закладах, попит з боку населення, замовлення 
держави та попит роботодавців. Дані звітів Рахункової палати України 
про результати перевірок використання коштів Державного бюджету 
України на підготовку кадрів свідчать про наявність загальнодержавної 
проблеми — значна кількість спеціалістів, які отримують вищу освіту 
та професійно-технічну освіту, не працевлаштовуються за фахом, а попит 
на фахівців на ринку праці ще не став визначальним критерієм оцінки 
ефективності діяльності навчального закладу. Така ситуація пов’язана 
з відсутністю відпрацьованого механізму взаємодії між Міністерством 
освіти і науки, Міністерством праці і соціальної політики, навчальними 
закладами, центрами зайнятості та підприємствами. 

Здебільшого освітні стандарти є застарілими, навчальні заклади 
внаслідок низького матеріально-технічного забезпечення, дефіциту 
інформації щодо потреб економіки в кадрах частіше керуються 
комерційними інтересами задоволення попиту населення на освітні послуги. 
Це призводить до того, що населення отримує освіту, користуючись 
власними міркуваннями щодо престижу окремих спеціальностей та потреби 
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у відповідних фахівцях. Такі стереотипи не завжди об’єктивні й є причиною 
формування кадрового потенціалу, що не відповідає за кількістю і якістю 
потребам сучасного ринку праці. Роботодавці, які є покупцями робочої сили, 
практично не беруть участі в процесі підготовки кадрів. Розрізненість цілей 
та інтересів постачальників і покупців робочої сили призводить до 
професійно-кваліфікаційної структурної деформації, дефіциту 
кваліфікованих кадрів. Через відсутність їх конструктивної взаємодії 
ринковий механізм кадрового забезпечення економіки України має низьку 
ефективність. Очевидно, що роботодавці мають активніше брати участь 
у процесі підготовки кадрів у системі освіти, зокрема вищої, для чого 
накопичене широке коло засобів і форм. 

У світовому суспільстві 30–50 % бюджету ВНЗ формується за рахунок 
коштів роботодавців, що дає їм можливість брати участь в освітньому 
процесі, стимулювати покращення якості освіти та її спрямування 
на розвиток навичок, безпосередньо вигідних для бізнесу [330]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що в Україні сьогодні є дієві 
напрями і перспективи налагодження тісної взаємодії між наукою, освітою і 
бізнесом, що потребують формування нормативної бази в сфері 
стимулювання роботодавців до прийняття участі у підготовці 
і працевлаштуванні кадрів, удосконалення організаційних форм співпраці 
та втілення нових форм взаємодії «університет — наука — бізнес» у межах 
міжнародних проектів. Комплексне здійснювання названих заходів 
сприятиме наближенню змісту освітніх послуг до потреб роботодавців. 

У роботі [291] при прогнозуванні попиту на освітні послуги ВНЗ автор 
врахував той факт, що попит зазнає впливу таких чинників, як ціна на освітні 
послуги, кількість випускників регіону, доходи населення регіону. Також 
розроблений підхід до оцінки конкурентоспроможності ВНЗ, який базується 
на значущих для споживача показниках, встановлених у результаті 
опитування при визначенні ступеня впливу на індивідуальний попит з 
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урахуванням їх питомої ваги. Але автор не враховує потребу ринку праці у 
певних фахівцях як за регіонами, так і в цілому в країні. 

Запропонована в роботі [233] концепція дослідження динаміки попиту 
на послуги ВНЗ включає п’ять етапів: 

І – Визначення факторів мотивації абітурієнтів щодо вступу до ВНЗ. 
ІІ – Моделювання динаміки попиту на послуги ВНЗ. 
ІІІ – Формування управляючого впливу. 
ІV – Реалізація управляючого впливу. 
V – Оцінювання ефективності застосування управляючого впливу. 
На першому етапі видається доцільним визначити значущі фактори 

мотивації абітурієнтів щодо вступу до ВНЗ [231; 347]. 
На другому етапі відбувається моделювання динаміки попиту 

на послуги вищих навчальних закладів. Складність безпосереднього 
експериментального дослідження процесів формування попиту на освітні 
послуги зумовлює необхідність побудови адекватних моделей динаміки 
попиту. На цьому етапі виникає питання, які методи і моделі доцільно 
використовувати для моделювання динаміки попиту на послуги ВНЗ. 
Протікання процесів формування попиту на освітні послуги ВНЗ у часі 
визначає необхідність застосування для їх моделювання динамічних моделей. 

На третьому етапі відбувається формування управляючого впливу ВНЗ, 
який полягає у прийнятті відповідних рішень адміністрацією освітнього 
закладу для досягнення бажаного рівня попиту. 

На четвертому етапі відбувається реалізація сформованих управляючих 
впливів. На останньому, п’ятому, етапі відбувається оцінка ефективності 
застосованого управлінського впливу. Під ефективністю автор розуміє 
перевищення додаткового доходу, який буде отримано від залучення 
до навчання додаткової кількості студентів, над витратами на реалізацію 
методів управління. ВНЗ має обрати такі методи управління, які дадуть йому 
можливість найменшим залученням ресурсів досягти мети з набору 
студентів. 
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Але методичні підходи макроекономічного планування в управлінні 

системою вищої освіти, які могли б забезпечити підвищення її ефективності, 
в роботі не розглянуто. 

Отже, проведений аналіз довів, що актуальною проблемою розвитку 
національної економіки є дисбаланс між реальними потребами ринку праці 
у фахівцях певної компетентності і пропозицією, що формується 
випускниками вищих навчальних закладів. Наслідком цього є певні 
диспропорції на ринку праці, зокрема, його перенасиченість фахівцями 
з вищою освітою за певними спеціальностями. Такі проблеми притаманні не 
лише Україні та країнам СНД, а й ринкам праці держав Європи, США та 
інших країн, і тому вважаються глобальними [51]. 

Основною причиною такої ситуації в нашій країні є відсутність дієвої 
системи макроекономічного планування потреб ринку праці у певних 
фахівцях з вищою освітою. 

Матеріали аудитів Рахункової палати України [266] показали, що 
система вищої освіти та механізм державного замовлення не відповідають 
реаліям сучасного ринку праці, не забезпечують балансу потреб і пропозицій, 
а отже не забезпечується ефективне використання бюджетних коштів. 

Аудитами доведено, що спрямовування бюджетних коштів на 
утримання ВНЗ, відповідно до можливостей бюджету та потужностей ВНЗ 
щодо надання освітніх послуг, не забезпечило оптимізації відомчих систем 
з підготовки фахівців і підвищення кваліфікації кадрів з урахуванням 
прогнозних потреб галузей. Головними розпорядниками бюджетних 
коштів  не забезпечувалося вивчення реальних потреб галузей, що 
підпорядковуються їм, а обсяги державного замовлення на підготовку кадрів 
і підвищення їх кваліфікації формувалися за пропозиціями підвідомчих 
навчальних закладів, які орієнтувалися на замовлення попередніх років, 
власні можливості надання освітніх послуг і попит абітурієнтів. 

До того ж законодавча та організаційна невизначеність механізму 
формування потреби на підготовку кадрів за держзамовленням сприяє 
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колективній безвідповідальності як центральних, так і місцевих органів 
влади, що призводить до збільшення диспропорцій між реальною потребою 
регіональних ринків праці і обсягами підготовки фахівців у розрізі 
спеціальностей і, незважаючи на вжиті міністерствами заходи у сфері 
підготовки фахівців, не досягнуто узгодження потреб ринку праці та ринку 
освітніх послуг і не відбувається гарантованого надання першого робочого 
місця випускникам, які навчалися за державним замовленням, у тому числі 
за цільовими направленнями. 

Таким чином, при формуванні державного замовлення реальна потреба 
у спеціалістах або взагалі не визначається, або ігнорується, хоча це 
є вирішальним для забезпечення ефективного використання бюджетних 
коштів на підготовку фахівців. 

Державне замовлення ВНЗ, за відсутності прогнозної потреби в кадрах 
і макроекономічного планування, формують виходячи з власних 
можливостей і попиту абітурієнтів. Не укладаються контракти між 
державними замовниками і виконавцями державних контрактів, отже, 
сторони не відповідають за неузгодження потреб і пропозицій на 
підготовку кадрів. 

У роботі [61] зазначається, що прогноз розвитку системи вищої освіти 
посідає чільне місце в системі науково-технічних, економічних і соціальних 
прогнозів. Прогнозування підготовки спеціалістів тісно пов’язане з іншими 
галузями наукового прогнозування. Чинники, від яких залежать обсяги 
підготовки спеціалістів на перспективу, мають такі параметри: прогноз 
розвитку окремих галузей народного господарства та економічних регіонів; 
зміни демографічної ситуації; матеріальні, трудові, фінансові можливості 
держави; соціальні наслідки масової підготовки спеціалістів. 

Як один із шляхів вирішення питання необхідної для народного 
господарства кількості спеціалістів із вищою освітою пропонується 
використання методу насиченості спеціалістами через визначення 
нормативу насиченості спеціалістами з ВО. 
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Запропонований у роботі підхід до визначення перспективної потреби 

у спеціалістах із вищою освітою може бути використаний для регулювання 
попиту та пропозиції робочої сили вищої кваліфікації на ринку праці, але 
статистичні дані нестійкі, надійність інформації низька, а неотримання 
інформації по будь-якому з перелічених показників веде до припинення 
процесу макроекономічного планування вищої освіти. 

Основна увага у завданнях планування діяльності закладів вищої 
освіти, як показує аналіз виконаних розробок, приділяється плануванню 
соціально-побутової сфери, господарчої діяльності, запасів матеріальних 
ресурсів та оцінки їх постачальників закладам освіти, студмістечка як об’єкта 
управління та ін. 

Вирішення цих завдань є актуальним і має практичне значення, але слід 
мати на увазі, що вони, відповідно до логіко-інформаційних зв’язків завдань 
у системі управління, мають залежне, по відношенню до завдань планування 
основної діяльності закладів вищої освіти, значення. У зв’язку з цим, 
завдання дослідження основних процесів управління вищою освітою і 
розробка методів планування діяльності закладів освіти набуває особливої 
актуальності [117]. 

Успішна реалізація державної політики в галузі вищої освіти 
неможлива нині без використання сучасних підходів до макроекономічного 
планування і прогнозування попиту на фахівців певного рівня та 
напрямку освіти. 

Для України особливої актуальності набувають проблеми задіяння усіх 
можливих чинників економічного зростання, серед яких чільне місце 
належить вищій освіті, але в умовах трансформування економіки вища освіта 
поставлена перед проблемою виживання та самозабезпечення, що в свою 
чергу призводить до структурних перекосів і невідповідності системи вищої 
освіти потребам економіки. 

З метою удосконалення методичних підходів до макроекономічного 
планування та прогнозування в управлінні системою вищої освіти здійснено 
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оцінювання відповідних наявних концептуальних і науково-практичних 
підходів до управління в системі вищої освіти, розкрито їх недоліки 
і обмежувальний характер практичного використання. За його результатами 
зроблено висновок, що основні завдання макроекономічного планування та 
прогнозування підготовки фахівців нині фактично не вирішуються, не 
враховується регіональний фактор, у моніторингу якості системи вищої 
освіти не враховуються навчальні потужності вищих навчальних закладів, не 
вирішено в цілому проблеми фінансування системи вищої освіти, тобточинні 
методи і підходи не відображають повний комплекс питань, вирішення яких 
дасть змогу забезпечити національну економіку потрібними фахівцями. 

Таким чином, аналіз зарубіжних і вітчизняних наукових джерел, 
напрями дослідження сутності та визначена проблематика особливостей 
методичних підходів та моделей в управлінні системою вищої освіти дають 
можливість зробити висновки щодо необхідності удосконалення планування 
підготовки фахівців з вищою освітою з урахуванням потреб економіки у 
фахівцях, навчальних потужностей закладів вищої освіти, обмежень бюджету 
та спрямуваннням на максимізацію пропорційності забезпечення суб’єктів 
господарської діяльності потрібними кваліфікованими фахівцями. 

1.3 Методичні засади макроекономічного планування підготовки 
фахівців та науково-педагогічних кадрів 

В умовах сталого економічного зростання особливого значення набуває 
вдосконалення механізму державного регулювання процесів відтворення 
фахівців, який би, з одного боку, дав можливість поєднувати світові надбання 
в цьому напрямі з національними особливостями, а з іншого — регулювати 
обсяги підготовки фахівців у відповідності до попиту ринку праці і ринку 
освітніх послуг. 

Удосконалення управління системою вищої освіти потребує 
обов’язкового покращення планування як основної і складнішої функції 
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управління. Планування — це визначення параметрів процесу, яким керують 
(або результатів його діяльності), на основі зіставлення інформації про 
потреби зовнішнього середовища в результатах діяльності цього об’єкта і 
його можливостей з урахуванням розвитку самого об’єкта, що спрямоване на 
досягнення поставленої перед системою мети [105]. 

Планування відгірає велику роль, вирішуючи питання про те, якими 
мають бути цілі організації, що повинна робити організація і як це робити. 
Саме за допомогою планування керівництво підприємства прагне встановити 
основні напрями для прийняття рішень, які забезпечать цей процес як 
єдине ціле. 

Таким чином, сутність планування полягає в обґрунтуванні цілей 
і шляхів їх досягнення на основі виявлення комплексу завдань і робіт, 
а також визначення ефективних методів, способів і ресурсів усіх видів, 
необхідних для виконання цих завдань, та встановлення їх взаємозв’язку. 
Планування є основною ланкою та організаційним початком всього процесу 
реалізації цілей підприємства. 

Розглядаючи планування у вузькому розумінні, його можна визначити 
як систематизовану підготовку рішень. Планування, з цієї точки зору, 
означає системну підготовку до формування майбутнього стану підприємств. 

Головний сенс планування полягає у підвищенні ефективності 
діяльності підприємства шляхом цільової орієнтації та координації всіх 
процесів, виявлення ризиків і зниження їх рівня, підвищення гнучкості 
й адаптованості до змін [199]. 

Таким чином, планування, зокрема макроекономічне, має базуватись 
на сучасних методичних підходах, що дадуть можливість отримати 
оптимальні рішення. У зв’язку із цим, у кожній конкретній ситуації 
необхідно обґрунтувати чи розробити такий підхід реалізації планового 
завдання, який забезпечить найбільший ефект. 
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На жаль, існуюча інформаційно-аналітична система є недостатньою 

для досконалого інформаційного забезпечення макроекономічного 
планування та прогнозування системи вищої освіти. 

Оскільки планування є процесом переробки інформації, то ступінь 
визначеності і ймовірності прогнозної інформації, що переробляється, 
впливає на ступінь надійності планування. Тобто планування проводиться 
в умовах повної інформації (визначеності) чи неповної інформації 
(невизначеності) [317]. 

Вирішення складних проблем макроекономічного планування та 
прогнозування в системі вищої освіти неможливе без використання 
інструментарію економіко-математичного моделювання і досконалої 
статистичної бази. Це потрібно для скорочення термінів проведення аналізу, 
повнішого охоплення впливу факторів на результати освітньої діяльності, 
заміни наближених чи спрощених розрахунків точними обчисленнями, 
постановки і вирішення нових багатовимірних завдань аналізу. 

З цієї точки зору доцільно використовувати підходи, які широко 
представлені в літературі [16; 104; 185; 318; 342]. 

Потребує нового підходу макроекономічне планування та 
прогнозування потреби у фахівцях з вищою освітою, яке здійснюється на 
основі вивчення залежності між потребою у фахівцях та основними техніко-
економічними виробничими показниками на підприємствах. Сьогодні не 
існує дієвого механізму визначення потреби в кадрових ресурсах. Наприклад, 
держзамовлення на підготовку фахівців у сприйнятті багатьох чиновників є 
лише способом розподілу бюджетних грошей. Потрібно, щоб планування 
підготовки фахівців з вищою освітою, зокрема й державне замовлення, 
формувалось, виходячи не лише з потреб ринку, а й з урахуванням 
конституційного права громадян України на здобуття вищої освіти. 

Потребує вдосконалення механізм управління системою вищої освіти, 
розроблення принципово нових форм і методів управління. Застарілими 
сьогодні є й механізми визначення науково обґрунтованих обсягів та 
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нормативів державного фінансування. На жаль, обсяги фінансування вищих 
навчальних закладів не відповідають не лише об’єктивним потребам 
суспільства, а й навіть обсягам державного замовлення. 

Вагомим ланцюгом цього механізму є формування державного 
замовлення на підготовку фахівців. 

Державне замовлення — це потреба суспільства у кваліфікованих 
фахівцях, що визначається органами виконавчої влади у відповідності з 
основними напрямами розвитку національної економіки та її стратегічними 
пріоритетами і завданнями, котрі обґрунтовані в Програмі економічного 
і соціального розвитку України на короткострокову, середньострокову та 
довгострокову перспективу, у державних, міждержавних і цільових 
програмах. Воно є основною формою регулювання соціально-економічних 
відносин між державою, навчальними закладами, організаціями та 
громадянами [315]. 

На обсяги державного замовлення впливають такі фактори [229]: 
– темпи розвитку економіки на кожному конкретному етапі, 

що обумовлюють обсяги поточної і перспективної потреби в персоналі; 
– стратегічні цілі та завдання країни, орієнтація органів виконавчої 

влади на підготовку працівників відповідного профілю; 
– накопичення технічних, наукових та інтелектуальних знань з метою 

виведення країни на передові рубежі світового розвитку; 
– доступність навчання для обдарованої молоді через систему 

державної підтримки і тим самим вирішення проблем забезпечення країни 
висококваліфікованим персоналом; 

– цільова підтримка окремих верств населення у здобутті професійно-
технічної та вищої освіти, які в соціальному плані потребують захисту; 

– досягнення збалансованості між підготовкою і потребою 
в персоналі у відповідності з попитом ринку праці. 

Згідно зі ст. 12, п. 1 нового Закону України «Про вищу освіту» [94] 
управління у сфері вищої освіти у межах своїх повноважень здійснюється: 
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– Кабінетом Міністрів України; 
– центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки; 
– галузевими державними органами, до сфери управління яких 

належать вищі навчальні закладі; 
– органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого 

самоврядування, до сфери управління яких належать вищі навчальні заклади; 
– Національною академією наук України та національними 

галузевими академіями наук; 
– засновниками вищих навчальних закладів; 
– органами громадського самоврядування у сфері вищої освіти 

і науки; 
– Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти. 
В державному управлінні системою вищої освіти проблема 

макроекономічного планування підготовки фахівців та науково-педагогічних 
кадрів посідає особливе місце як за складністю, так і за впливом на всю 
систему управління соціально-економічним розвитком країни. 

До елементів (підсистем) системи державного планування, 
які  безпосередньо беруть участь у підготовці, обробці інформації 
та прийнятті управлінських рішень, слід віднести: 

– Верховну Раду України; 
– Кабінет Міністрів України; 
– Міністерство фінансів України; 
– Міністерство економічного розвитку і торгівлі України; 
– державних замовників; 
– вищі навчальні заклади. 
Структура системи формування державного замовлення на підготовку 

фахівців представлена на рис. 1.9. 
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Державні замовники 

Вищі 
навчальні заклади

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.9. Схема структури  
системи планування підготовки фахівців 

(побудовано автором [146]) 
До вищого рівня наведеної структури належить Кабінет Міністрів 

України, який своєю постановою затверджує план підготовки фахівців, 
науково-педагогічних та робітничих кадрів. На схемі не показана Верховна 
Рада України, яка визначає видатки на вищу освіту та затверджує їх у 
державному бюджеті. Цей план відноситься до вищого рівня ієрархії 
системи, а затверджений державний бюджет виступає як важливе і жорстке 
обмеження для прийняття планових рішень на всіх рівнях структури системи 
управління вищою освітою. На наступному рівні структури представлено 
Міністерство фінансів України та Міністерство економічного розвитку 
і торгівлі України, — це державні органи, роль яких полягає у погодженні 
пропозицій та рішень нижнього рівня, тобто держзамовників, між собою, 
а також із рішеннями і обмеженнями вищого рівня, та врахуванні потреб 
зовнішнього середовища. 

Наступний рівень структури представлений 35 державними 
замовниками [260], до сфери діяльності кожного з яких Постановою Кабінету 
Міністрів віднесена певна кількість ВНЗ. 

До сфери діяльності державних замовників віднесені вищі навчальні 
заклади, які представлені на нижчому рівні наведеної структури. 

Загальна кількість ВНЗ ІІІ–IV рівнів акредитації, що розподілені між 
державними замовниками, становить: 325 у 2013/2014 н.р. і 277 у 

Міністерство економічного 
розвитку і торгівлі України 

Міністерство фінансів 
України 

Кабінет міністрів України 

… … 
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2014/2015 н.р. Дані за 2014/2015 навчальний рік не враховують показників 
тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, 
м. Севастополь та частини зони проведення АТО [304, 309]. 

Відповідно до ст. 72, п. 1 Закону України «Про вищу освіту» [94] 
показники державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою 
формуються за рівнями вищої освіти та спеціальностями з урахуванням 
середньострокового прогнозу потреби у фахівцях на ринку праці 
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та 
реалізує державну політику у сфері економічного розвитку і торгівлі 
у порядку, встановленому законом, за участю вищих навчальних закладів, 
Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, роботодавців 
та їх об’єднань. 

Відповідно до ст. 72, п. 3 цього закону розміщення державного 
замовлення здійснюється на конкурсних засадах на принципах добросовісної 
конкуренції, відкритості та прозорості, рівноправності, об’єктивного та 
неупередженого оцінювання пропозицій учасників конкурсу. Однак чіткий 
порядок проведення конкурсу на розміщення державного замовлення на 
підготовку кадрів з вищою освітою, який затверджується урядом, досі не 
вдосконалено, а деталі механізму розподілу державного замовлення 
практично відсутні. 

Сьогодні держзамовлення фактично є конкретизацією використання 
бюджетних коштів, що виділяються міністерствам, які мають у своєму 
підпорядкуванні заклади вищої освіти, на підготовку фахівців у розрізі 
галузей і спеціальностей. У свою чергу, міністерства і відомства 
розподіляють указані кошти (формально — у вигляді державного 
замовлення) серед підлеглих їм ВНЗ, керуючись, передусім, не інтересами 
держави, а бажанням зберегти ВНЗ, що діють. Щоб зламати цю практику, 
слід визначати державними замовниками на підготовку кадрів для тієї або 
іншої галузі або сфери суспільного життя ті органи державного управління, 
які відповідають за реалізацію конкретної державної політики, незалежно від 
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того, є в їхньому підпорядкуванні ВНЗ чи ні. Розміщення держзамовлення 
повинне здійснюватися на конкурсних (тендерних) умовах серед ВНЗ 
незалежно від відомчого підпорядкування і форми власності, що значно 
підвищить рівень ефективності і прозорості використання бюджетних 
коштів. 

Враховуючи певний лаг запізнення між наявним попитом на фахівців і 
його задоволенням вищою школою, державне замовлення має бути 
зорієнтоване більше на майбутню кон’юнктуру ринку праці, пріоритетні 
напрями розвитку національної економіки, перспективні потреби у фахівцях 
для забезпечення розвитку певних видів економічної діяльності, ніж на 
поточну пропозицію та попит населення на освітні послуги [45]. 

У законі також наведені вимоги щодо загального обсягу державного 
замовлення для підготовки фахівців ступенів бакалавра на поточний рік — не 
менш як 51 відсоток кількості випускників загальноосвітніх навчальних 
закладів, які у поточному році здобули повну загальну середню освіту. 
Загальний обсяг державного замовлення на підготовку фахівців ступеня 
магістра на поточний рік становить не менш як 50 відсотків кількості осіб, 
які у поточному році здобудуть ступінь бакалавра за державним 
замовленням. Фінансування за рахунок видатків Державного бюджету 
України підготовки фахівців з вищою освітою за спеціальностями 
відповідних ступенів вищої освіти встановлюється в обсязі, необхідному для 
забезпечення на кожні 10 тисяч населення навчання не менше 180 студентів. 
При цьому обсяг видатків Державного бюджету України на поточний рік не 
може бути меншим, ніж обсяг видатків Державного бюджету України на 
минулий рік, збільшений на коефіцієнт інфляції. 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів від 29 квітня 2015 р. 
№ 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» [260], з метою 
удосконалення структури системи вищої освіти, зокрема скорочення 
кількості ВНЗ шляхом об’єднання та закриття неефективних, введені зміни 
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до переліку галузей знань і спеціальностей. Але Постановою Кабінету 
Міністрів України від 1 липня 2015 р. № 462 «Про державне замовлення на 
підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, 
на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів для державних потреб 
у 2015 році» [259] продовжується державне замовлення на підготовку 
фахівців за галузями знань та напрямами підготовки, тому у подальшому 
дослідженні використовується напрям підготовки. 

Основний зміст потоків інформації з формування державного 
замовлення полягає у такому (рис. 1.10). 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
   
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Рис. 1.10. Схема потоків інформації та управлінських рішень  
з формування державного замовлення на підготовку фахівців 

(побудовано автором [141]) 
ВНЗ подають пропозиції відповідному державному замовнику, 

до сфери діяльності якого вони входять, щодо необхідних грошових коштів 
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з державного бюджету на підготовку фахівців та обсягу їх прийому 
(стрілки 1–2). 

Після обробки та узагальнення цієї інформації державні замовники 
передають її в Міністерство фінансів України (стрілки 2–3), де вона, в свою 
чергу, узагальнюється та узгоджується з потребами інших видів економічної 
діяльності та фінансовими можливостями країни та передається в Кабінет 
Міністрів України (стрілка 3–4) як інформація для формування державного 
бюджету. 

Після прийняття державного бюджету Кабінет Міністрів України 
передає Міністерству фінансів України (стрілка 4–5), а Міністерство фінансів 
України, в свою чергу, державним замовникам (стрілки 5–6) суму коштів, 
передбачених на підготовку фахівців. Відповідно до нового закону «Про 
вищу освіту» [94] середньостроковий прогноз потреби у фахівцях на ринку 
праці враховується центральним органом виконавчої влади. 

Після отримання цієї інформації (стрілки 6–7) ВНЗ розробляють свої 
пропозиції щодо прийому та випуску фахівців за галузями знань, напрямами 
підготовки / спеціальностями в межах отриманих фінансових обмежень 
та передають їх відповідному державному замовнику (стрілки 7–8). 

Державні замовники, після погодження пропозицій ВНЗ, передають їх 
Міністерству економічного розвитку і торгівлі України (стрілки 8–9). 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України може вносити 
корективи в плани підготовки, виходячи із ситуації на ринку праці в 
національному господарстві, передавати їх замовникам, які разом з ВНЗ 
мають врахувати ці корективи. 

Після погодження пропозиції передаються Кабінету Міністрів України 
(стрілка 9–10) для прийняття Постанови про державне замовлення на 
підготовку фахівців та науково-педагогічних кадрів. 

Деталізовані замовлення по кожному державному замовнику за 
галузями знань та напрямами підготовки / спеціальностями, затверджені 
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Постановою Кабінету Міністрів України, передаються замовникам 
(стрілки 10–11). 

Державні замовники передають державні замовлення (стрілки 11–12) 
кожному ВНЗ на підготовку фахівців (план прийому) в розрізі галузей знань, 
напрямів підготовки / спеціальностей та необхідних грошових коштів. 

Проаналізуємо основні розділи плану державного замовлення. 
Обсяг фінансування підготовки фахівців за напрямами державного 

замовлення, в тому числі за державними замовниками, що передбачені 
у державному бюджеті, подано макетом, фрагмент якого представлений 
табл. 1.5. 

Таблиця 1.5 
Зведена сума коштів, передбачених у державному бюджеті  

фінансування державного замовлення у 2015 році (у розрізі замовників) 
(побудовано автором за даними [260]) 

Код про-
грамної 
класи-
фікації 

видатків 

Державний 
замовник 

Усього У тому числі за напрямами 
державного замовлення 

на 
підготовку 
фахівців, 
науково-

педагогіч-
них кадрів 

на 
підготовку 
робітничих 

кадрів 

на 
підвищення 
кваліфікації 

та пере-
підготовку 

кадрів 
(післядипло
мна освіта) 

1 2 3 4 5 6 
 Усього, 

у тому числі за 
державними 

замовниками: 

25337295,99 18528608,9 6064006,7 744680,34 

 Державне управ-
ління справами 

89635,3 89203,2  432,1 
 ...     
 13. МКУ 523604,4 516801,4  6803 
 ...     
 15. МОН 20941338,2 15015752,1 5912758,1 12828 
 ...     
 35. Адміністрація 

Держспецзв’язку 
36683 36683   



82 
Для аналізу та формалізації наведеного в табл. 1.5 плану введемо 

позначення: 
l  – державний замовник l  = 1, 2, … , L ; в конкретному випадку, а саме 

в наведеній таблиці L  = 35, тобто l   = 1,35 ; 
 lФ  – сума коштів, передбачених у бюджеті на фінансування 
державного замовлення на підготовку фахівців та науково-педагогічних 
кадрів у ВНЗ l -го замовника; 
 Ф  – зведена сума коштів для всіх замовників на підготовку фахівців та 
науково-педагогічних кадрів усього по Україні. 

Таким чином, результатом цього розділу плану є:   , , 1,35lФ Ф l  , або 
в загальному випадку  ,  , 1,lФ Ф l L . 

Відзначимо, що для цього аналізу використовуються дані 
стовпчиків 2, 3, 4 табл. 1.5. 

На прикладі 2015 року цей фінансовий план має такий вигляд: 
Ф  = 18 528 608,9 тис. грн; 

lФ  = 89 203,2 тис. грн; 
… 

13Ф  = 516 801,4 тис. грн; 
… 

15Ф  = 15 015 752,1 тис. грн; 
… 
Індекс при плановому показнику суми коштів відповідає номеру 

державного замовника. 
Затверджений план ( , , 1,35lФ Ф l  ) передається Міністерству фінансів 

України та державним замовникам (стрілки 4–5 та 5–6) і використовується 
Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, державними 
замовниками та ВНЗ як обмеження в процесі оформлення деталізованих 
планів у розрізі ступенів вищої освіти, галузей знань, напрямів 
підготовки / спеціальностей, включаючи випуск та прийом фахівців [141]. 
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Наступним етапом та результатом державного планування системи 

вищої освіти є формування державного замовлення на підготовку фахівців, 
наприклад, за ступенем вищої освіти «бакалавр». 

Фрагмент плану державного замовлення на підготовку фахівців за 
ступенем вищої освіти «бакалавр» на 2015 рік наведено у Додатку Г. 

Для формалізації та аналізу плану підготовки фахівців введемо 
позначення: 

 – ступінь вищої освіти; 
 – напрям підготовки / спеціальність фахівців; 

 – державний замовник. 
Перелік кодів ступенів вищої освіти наводить табл. 1.6. 

Таблиця 1.6 
Класифікатор ступенів вищої освіти 

підготовки фахівців  
(побудовано автором за даними [94]) 

Код рівня р Найменування рівня 
1 Бакалавр 
2 Магістр  
3 Доктор філософії 
4 Доктор наук 

 Примітка. Без урахування ступеня вищої освіти «Молодший бакалавр» 
Перелік галузей і спеціальностей фахівців з вищою освітою налічує  

46 і 114 галузей і спеціальностей відповідно [261]. 
Перелік галузей науки, за якими проводиться захист наукових ступенів 

кандидата наук і доктора наук, налічує 27 галузей [263]. 
Чисельність державних замовників — 35 [260]. 
На основі наведених даних визначимо межі зміни: 
ступінь вищої освіти –c ; 
напрям підготовки / спеціальність та галузь знань: 
фахівців – 1,114d  ; 
державний замовник – 1,35l  . 
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У зв’язку із тим, що параметри наведених ознак можуть змінюватись 

у часі, узагальнимо позначення: 1, ; 1, ; 1,p P d D l L   , 
де , , P D L  – останні номери відповідних ознак. 
План державного замовлення підготовки бакалаврів, макет якого 

наведений у Додатку Г, побудований за ознаками: 
– галузь знань; 
– напрям підготовки фахівців; 
– державний замовник. 
До наведених вище позначень введемо галузі знань, за якими 

здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах. 
Позначимо g  – галузь знань, 1,g G , де G  – кількість галузей. 
Відповідно до чинного переліку галузей знань їх кількість складає 46, 

тобто 1,46g   [260]. 
Використовуючи наведені ознаки, позначимо показники плану: 
X  – загальний план випуску фахівців і науково-педагогічних 

кадрів, осіб; 
Y  – загальний план прийому, осіб; 

ден.X , ден.Y  – загальний план відповідно випуску та прийому фахівців 
за денною формою навчання; 

pX , pY  – план відповідно з випуску та прийому фахівців за ступенем 
вищої освіти p; 

pdX ,  pdY  – план відповідно з випуску та прийому за ступенем вищої 
освіти за напрямом підготовки d; 

,денpdX , ,денpdY  – те ж саме, за денною формою навчання; 
pldX , pldY  – план відповідно з випуску та прийому за ступенем вищої 

освіти, l-м державним замовником за напрямом підготовки d; 
,денpldX , ,денpldY  – те ж саме, за денною формою навчання. 

Позначимо показники плану, наведеного у Додатку Г. 
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Оскільки план стосується підготовки фахівців лише бакалавра, тобто 

р  = 1 (табл. 1.6), показники плану pX  будемо представляти як 1X . 
Наведемо ці показники. 

1X ; 1денX  – загальний план випуску бакалаврів відповідно загалом та за 
денною формою навчання у тому числі, осіб; 

1Y ; 1денY  – загальний план прийому бакалаврів відповідно загалом та за 
денною формою навчання у тому числі, осіб; 

1gX ; 1 , денgX ; 1gY ; 1, денgY  – план підготовки бакалаврів за галуззю знань g  
відповідно з випуску фахівців загалом та за денною формою навчання, 
прийому усього та за денною формою навчання; 

1gdX ; 1 , денgdX ; 1gdY ; 1 , денgdY  – план підготовки бакалаврів за галуззю знань 
g , за напрямом підготовки d  відповідно з випуску фахівців загалом та за 
денною формою навчання, прийому загалом та за денною формою навчання; 

1lX ; 1,денlX ; 1lY ; 1,денlY  – план підготовки бакалаврів державним 
замовником l  відповідно з випуску фахівців загалом, в тому числі за денною 
формою навчання, прийому загалом та в тому числі за денною формою 
навчання; 

1lgX ; 1 , денlgX ; 1lgY ; 1 , денlgY  – план підготовки бакалаврів l -м державним 
замовником за галуззю знань g  відповідно з випуску загалом, в тому числі за 
денною формою навчання, прийому загалом та в тому числі за денною 
формою; 

1lgdX ; 1 , денlgdX ; 1 ;lgdY  1 , денlgdY  – план підготовки бакалаврів державним 
замовником l  за галуззю знань g , за напрямом підготовки d  відповідно 
з випуску загалом, за денною формою у тому числі, прийому загалом та в 
тому числі за денною формою. 

Представимо структури наведених у Додатку Г планів державного 
замовлення, використовуючи прийняті вище позначення. В них відображена 
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Галузі знань

Замовники 

Галузі знань 

система показників, що описує плани лише з випуску фахівців ступеня вищої 
освіти бакалавра загалом. Планові показники щодо прийому, а також 
показники випуску та прийому за денною формою навчання мають таку саму 
структуру.  

Представимо систему показників планів підготовки бакалаврів, 
структура яких відображена на рис. 1.11. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1.11. Структура планів підготовки бакалаврів. 

а) – в розрізі галузей знань та напрямів підготовки; 
б) – в розрізі замовників, галузей знань та напрямів підготовки 

(побудовано автором [156]) 
а)  Рівень 1 – ( 1X ; 1Y ) – планова кількість підготовки бакалаврів 

відповідно з випуску та прийому в цілому по Україні; 
( 1денX ; 1денY ) – ті ж показники, за денною формою навчання; 
рівень 2 – ( 1gX ; 1 ,ден.gX , 1 ,46g  ) – планова кількість випуску бакалаврів 

за галуззю знань g  відповідно загалом та за денною формою навчання; 
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( 1gY ; 1,денgY , 1,46g  ) – планова кількість прийому бакалавра за галуззю 

знань g  відповідно загалом та за денною формою навчання; 
рівень 3 – ( 1gdX ; 1 ,денgdX , 1,46g  ; 1, gd D , де gD  – кількість напрямів 

підготовки, що входять до g -ої галузі знань) – планова кількість випуску 
бакалаврів відповідно загалом та за денною формою навчання; 

( 1gdY ; 1 ,денgdY ,  1 ,46g  ;  1 , gd D ) – планова чисельність прийому 
бакалавра за галуззю знань g  та за напрямом підготовки d  відповідно 
загалом та за денною формою навчання. 

Визначимо розмірність наведеного вище плану: 
рівень 1 – кількість планових показників – 4; 
рівень 2 – кількість показників – 184 (46·4); 
рівень 3 – для розрахунку числа планових показників, крім галузей 

знань, кількість яких становить G  = 46, потрібно знати кількість напрямів 
підготовки, що належать до кожної галузі знань. 

Середнє значення цього показника можна розрахувати за формулою: 

 1
G

ggg
D

D g
 , (1.1) 

де gD  – середня кількість напрямів підготовки, що відносяться до 
однієї галузі знань; 

 gD  – кількість напрямів, що входять до g -ої галузі знань. 
У плані, що аналізується, кількість галузей знань G  = 46. 
Середня кількість напрямів підготовки однієї галузі знань приблизно 

дорівнює gD  ≈ 4. 
Розрахуємо кількість планових показників цього рівня: 
G · gD ·2·2 = 46·4·2·2 = 736, де 2 – означає чисельність загалом та за 

денною формою; 2 – чисельність з випуску та прийому. 
Усього розмірність плану (рис. 1.11, а) – 924 показника. 
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б)  Рівень 1 – ( 1X ; 1Y ) – план відповідно з випуску та прийому фахівців 

ступеня вищої освіти бакалавра в цілому по Україні; 
( 1денX ; 1денY ) – ті ж показники відповідно за денною формою навчання; 
рівень 2 – ( 1lX ; 1lY , 1,35l  ) – план підготовки бакалавра в розрізі 

державних замовників відповідно з випуску та прийому; 
( 1, денlX ; 1, денlY , 1,35l  ) – те ж саме, за денною формою навчання; 
рівень 3 – ( 1lgX ; 1lgY , 1,35l  ; 1,46g  ) – плани підготовки бакалаврів 

в розрізі державних замовників та галузей знань відповідно з випуску 
та прийому. 

( 1 ,денlgX ; 1 ,денlgY , 1,35l  ; 1,46g  ) – те ж саме, за денною формою 
навчання; 

рівень 4 – ( 1lgdX ; 1lgdY , 1,35l  ; 1,46g  ;  1 , gd D , де gD  – кількість 
напрямів підготовки бакалаврів у галузі знань g ) – плани відповідно з 
випуску та прийому бакалаврів в розрізі державних замовників, галузей 
знань та напрямів підготовки за всіма формами навчання; 

( 1 ,денlgdX ; 1 ,денlgdY , 1,35l  ; 1,46g  ; 1, gd D ) – те саме, за денною 
формою навчання. 

Визначимо розмірність планів підготовки бакалаврів, структура яких 
наведена на рис. 1.11, б) відповідно за рівнями структури: 

рівень 1 – кількість показників – 4; 
рівень 2 – 140 (35·2·2); 
рівень 3 – 6440 (35·46·2·2); 
рівень 4 – 25760 (35·46·4·2·2). 
Загальна розмірність плану (рис. 1.11, б) — 32344, обох планів — 

33268 показників. 
Таким чином, система показників цього плану: 
( 1X ; 1денX ; 1Y ; 1денY ; 1gX ; 1 ,денgX ; 1gY ; 1,денgY , 1,46g  ; 
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1gdX ; 1 ,денgdX ; 1gdY ; 1 ,денgdY ,  1 , gd D , 1,46g  ; 
1lX ; 1, денlX ; 1lY ; 1,денlY , 1,35l  ; 
1lgX ; 1 ,денlgX ; 1lgY ; 1 ,денlgY , 1,35l  , 1,46g  ; 
1lgdX ; 1 ,денlgdX ; 1lgdY ; 1 ,денlgdY , 1,35l  , 1,46g  ,  1 , gd D . 

Необхідність макроекономічного планування підготовки фахівців 
з вищою освітою у розрізі державних замовників, ступенів вищої освіти, 
галузей знань та напрямів підготовки / спеціальностей свідчить про 
складність системи планування, тому її реалізація потребує єдиної 
інформаційної бази [156]. 

Аналіз розглянутих планових показників дає змогу зробити висновок, 
що однією з причин існування недоліків у системі планування є надзвичайно 
велика розмірність структури цієї системи, відсутність інформаційної бази 
даних щодо навчальних потужностей закладів вищої освіти, прогнозу 
потреби у вищої освіти, врахування різних ознак планових показників для 
прийняття державних управлінських рішень. 

Це підтверджує актуальність та необхідність удосконалення 
методичних підходів до планування державного замовлення на підготовку 
фахівців, формування і використання підсистеми інформаційного 
забезпечення такого планування. 

Оцінку якості функціонування макроекономічного планування та 
прогнозування підготовки фахівців надає ринок праці шляхом забезпечення 
випускників роботою на посадах відповідно до напрямку та рівня їх 
кваліфікації. Тобто, ступінь відповідності пропозиції попиту і є критерієм 
ефективності функціонування системи підготовки фахівців. 

Ефективність функціонування макроекономічного планування та 
прогнозування підготовки фахівців безпосередньо визначається глибиною 
дисбалансу між потребами економіки у фахівцях та кількістю і якістю 
випускників ВНЗ. Тому під час макроекономічного планування та 
прогнозування слід виокремлювати сторону попиту, представлену ринком 
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праці, та сторону пропозиції, представлену системою освіти, зокрема, 
вищими навчальними закладами. 

На жаль, в Україні не існує комплексного підходу до прогнозування 
потреб виробничої та невиробничої сфер у кваліфікованих спеціалістах 
з урахуванням структури національної економіки [335]. Однією з 
найсерйозніших проблем є відсутність вірогідної статистики щодо реального 
співвідношення попиту й пропозиції кадрів на ринку праці України [159]. 
За результатами соціологічних досліджень, які в моніторинговому режимі 
з 1992 року здійснюються Інститутом соціології НАН України та визначають 
соціальні зміни в суспільстві, близько 60 % українців не можуть знайти 
роботу за набутою спеціальністю, а 25 % готові пожертвувати спеціальністю 
заради отримання роботи. Участь роботодавців у підготовці кадрів (що 
раніше становила до 60 % від загальних інвестицій) майже припинено [269]. 
Розбалансованість ринку праці значною мірою викликана відсутністю 
системної взаємодії між зацікавленими сторонами: органами державного 
управління, системою професійної освіти, роботодавцями та працівниками 
[109]. Система вищої та професійної освіти у своїй діяльності орієнтується на 
ринок освітніх послуг, запит населення щодо освітніх послуг без урахування 
вимог ринку праці. Спільними для українських ринку освіти та ринку праці є 
відсутність аналізу і прогнозу про кількість та кваліфікацію необхідних 
економіці працівників, відсутність гнучкої системи визначення кваліфікації, 
а також слабкий зв’язок ВНЗ із потенційними роботодавцями для своїх 
випускників [108; 85]. 

Останніми роками у системі вищої освіти України не проводиться 
підготовка фахівців не лише відповідно до перспектив кадрового 
забезпечення структурно-інноваційної перебудови української економіки 
з пріоритетним розвитком наукоємних виробництв і галузей з передовими 
технологічними укладами, а й навіть для забезпечення поточних потреб 
в інженерно-технічних кадрах галузей з індустріальними укладами зі сталим 
економічним зростанням, зокрема за спеціальностями: ІТ-технології, 
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металургія та гірництво, хімічна промисловість тощо. Це відбивається в 
обсягах державного замовлення на підготовку фахівців і науково-
педагогічних кадрів, зокрема, в державному замовленні на підготовку 
фахівців (усіх ступенів вищої освіти) [257; 258; 262; 264]. 

Макроекономічне планування та прогнозування ринку праці, зокрема 
держзамовлення, — це складне науково-методологічне і практичне завдання, 
яке потребує серйозної наукової обробки, досконалого економіко-
математичного апарату та бездоганної статистичної бази. 

Аналіз наукових джерел [9; 33; 36; 56; 59; 74; 129; 180; 201; 242; 247; 
287; 292; 293; 311] дав можливість визначити основні методичні підходи 
прогнозування потреби та макроекономічного планування в підготовці 
фахівців і кількості випускників. 

Найбільш формалізоване оцінювання потреби у фахівцях дають змогу 
здійснити статистичні методи та прогностичні моделі. Питання 
прогнозування та макроекономічного планування фахівців певних 
спеціальностей для потреб національної економіки є вельми актуальними для 
будь-якої держави. Насамперед вони досліджуються на рівні міністерств. 

Так, прикладом цього є «Методичні рекомендації щодо визначення 
відповідності обсягів та професійно-кваліфікаційної структури підготовки 
кадрів у навчальних закладах відповідно до потреб регіонального ринку 
праці», які розроблені Науково-дослідним інститутом соціально-трудових 
відносин Міністерства соціальної політики України [201]. Згідно з цією 
методикою, ефективність управління підготовкою фахівців визначається 
коефіцієнтом збалансованості попиту та пропозиції кадрів, підготовлених 
у системі навчальних закладів. 

Наведена методика дає можливість визначити поточну збалансованість 
попиту та пропозиції фахівців на регіональному ринку, але контур 
прогнозування потреби у підготовці кадрів та макроекономічного планування 
спеціалістів за цією методикою сьогодні недостатньо розроблений. 
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У 2004 р. Міністерством праці та соціальної політики України; 

Міністерством освіти і науки України; Національної академією наук України; 
Науково-дослідним інститутом праці і зайнятості населення були розроблені 
«Методичні рекомендації щодо визначення потреби у фахівцях з повною 
вищою освітою» [202] з метою забезпечення кваліфікованими кадрами 
з вищою освітою усіх сфер економічної діяльності з урахуванням 
трансформації економіки в умовах переходу до ринкових відносин. 

Розробка цих методичних рекомендацій ґрунтується на двох основних 
принципах відтворення кадрового потенціалу: врахування соціальної потреби 
населення у здобутті вищої освіти і забезпечення потреби у фахівцях 
з вищою освітою економіки країни та можливість обґрунтовано визначити 
потребу в кадрах з вищою освітою у ВНЗ III–IV рівнів акредитації 
з урахуванням попиту на ринку освітніх послуг і ринку праці. На жаль, 
ці рекомендації не були своєчасно реалізовані і потребують удосконалення 
з урахуванням сьогодення. 

Макроекономічне планування ринку праці, зокрема держзамовлення на 
підготовку фахівців з вищою освітою, — це складне завдання, вирішення 
якого потребує використання інструментарію економіко-математичного 
моделювання і досконалої статистичної бази. Встановлено, що сьогодні 
не існує спеціального нормативно-правового документа про критерії, 
методику і механізм формування такого державного замовлення. Критеріями 
формування державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою 
мають бути: по-перше, поточні і перспективні потреби ринку праці 
у фахівцях різних спеціальностей, по-друге, здатність державного бюджету 
профінансувати їх підготовку і, по-третє, здатність вищих навчальних 
закладів підготувати необхідну кількість фахівців високого рівня. 

Макроекономічне планування та прогнозування підготовки кадрів 
з вищою освітою за умов його об’єктивності, наукової обґрунтованості має 
стати основою для формування державного замовлення на підготовку 
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висококваліфікованих кадрів і проведення професійної орієнтації молоді, 
яка має намір отримати вищу освіту [73]. 

Проведений аналіз планів державного замовлення на підготовку 
фахівців та науково-педагогічних кадрів для державних потреб, їх виявлені 
недоліки підтверджують актуальність та необхідність удосконалення 
методичних підходів до планування державного замовлення на підготовку 
фахівців, формування і використання підсистеми інформаційного 
забезпечення такого планування. 

Враховуючи наведене, можна стверджувати, що метою державної 
політики в галузі вищої освіти має бути забезпечення гарантії надання 
громадянам рівних прав на отримання бажаного фаху з урахуванням позиції 
держави і суспільства, пов’язаної з випуском фахівців за спеціальностями, 
тимчасово непопулярними серед абітурієнтів, але стратегічно важливими для 
економіки країни. Якісне прогнозування дасть змогу проводити 
макроекономічне планування розвитку системи вищої освіти та заходів щодо 
балансування попиту та пропозиції на ринку кваліфікованої праці. 

Ця мета може бути ефективно досягнута за допомогою застосування 
методичних підходів до прогнозування потреб ринку праці у фахівцях, 
пропозиції фахівців з боку вищих навчальних закладів і досконалого 
макроекономічного планування. 

Висновки до першого розділу 

Досліджено проблеми, що виникли перед системою вищої освіти за 
умов переходу України до ринкових відносин і різкої зміни орієнтирів. 
Поступове їх вирішення допоможе вищим навчальним закладам відігравати 
важливу роль у соціально-економічному розвитку країни. Аналіз основних 
проблем та теоретико-методологічних засад макроекономічного планування 
в управлінні системою вищої освіти дав можливість зробити наступні 
висновки. 
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1. Обгрунтовано методологію макроекономічного планування та 

прогнозування, яка відображає сукупність методів, принципів і прийомів 
передпланових досліджень, розробки та складання плану, його виконання на 
всіх рівнях господарювання, а також розкриває та характеризує логіку 
соціально-економічного планування. Доведено, що система вищої освіти є 
винятково складною багаторівневою структурою з розвиненою ієрархією, 
стан якої характеризується множиною параметрів. 

2. У зв’язку з цим, при вирішенні проблем планування підготовки 
фахівців для економіки України (вищий рівень системи ВО) необхідно 
базуватись на відповідній інформації щодо потреби у фахівцях, соціальної 
потреби, а також про навчальні потужності нижчих рівнів, тобто регіонів, 
галузей (ВЕД) та ВНЗ. Запропоновано структуру планування системи вищої 
освіти представити трьома основними рівнями: макроекономічне планування 
системи вищої освіти — система вищої освіти України; мезоекономічне 
планування системи вищої освіти – заклади вищої освіти регіонів та галузей 
(ВЕД); мікроекономічне планування системи вищої освіти — вищі навчальні 
заклади. Визначено поняття «макроекономічне планування та 
прогнозування» із застосуванням до сфери вищої освіти. 

3. Проведено дослідження методів сучасної практики 
макроекономічного планування та прогнозування, зокрема — розвитку 
економіки Франції, Японії, Індії та підготовки фахівців з вищою освітою 
у провідних зарубіжних країнах — США, Великобританії, Німеччині та 
Канаді. Зроблено пропозиції, які можуть бути корисними з точки зору 
удосконалення макроекономічного планування та прогнозування кадрового 
забезпечення розвитку національної економіки України. 

4. Проведено аналіз системи вищої освіти України як виду 
економічної діяльності. Оцінено її сучасний стан, місце та роль в економіці, 
вивчено динаміку соціально-економічних показників за період з 1990 р. по 
2015 р., яка показала, що на тлі багаторічної соціально-економічної кризи, 
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падіння рівня ВВП, обсягів промислової та сільськогосподарської продукції 
мало місце покращення показників системи вищої освіти — інтенсивний 
розвиток мережі вищих навчальних закладів та змінення кількості студентів, 
що обґрунтовує завдання комплексного дослідження і планування розвитку 
системи вищої освіти в найближчі роки. 

5. Проаналізовано статистичні дані динаміки зростання основних 
показників системи вищої освіти в Україні, які засвідчили, що, при 
всеосяжному характері соціально-економічної кризи за всі роки незалежності 
України, існує вид економічної діяльності — освіта, який протягом усього 
кризового періоду покращував свої основні показники. Однак, незважаючи 
на такий позитив системи освіти, зокрема вищої, спостерігається суттєве 
зменшення основних показників соціально-економічного розвитку країни за 
цей самий період. 

6. Обґрунтовано недосконалість макроекономічного планування, 
управління фінансовими та матеріальними ресурсами системи вищої освіти й 
відсутність належної співпраці державних органів та роботодавців щодо 
працевлаштування випускників, які навчалися за державним замовленням, 
що призводить до неефективного витрачання коштів державного бюджету на 
підготовку незатребуваних фахівців. 

7. Проаналізовано стан наукової і науково-технічної підсистеми 
системи вищої освіти та кількісні показники підготовки наукових кадрів 
вищої кваліфікації, які свідчать про стабільний розвиток цих процесів 
і можуть бути міцною основою кадрового забезпечення вищої освіти, але 
звернено увагу на значне скорочення фінансової підтримки наукової 
діяльності. 

8. Обґрунтовано концептуальні і науково-практичні підходи до 
управління системою вищої освіти, які показали, що сучасний етап 
політичного та соціально-економічного розвитку, нерозривно пов’язаний 
із тенденціями світового розвитку і приєднанням нашої держави до 



96 
загальноєвропейських процесів, вимагає принципово нових підходів у справі 
підготовки вищою школою висококваліфікованих кадрів для усіх галузей 
народного господарства, культури та й самої вищої освіти. 

9. Доведено, що удосконалення управління системою вищої освіти 
передбачає обов’язкове покращення планування, зокрема 
макроекономічного, як основної і найбільш складної функції управління. 
Макроекономічне планування ринку праці, зокрема держзамовлення на 
підготовку фахівців з вищою освітою, — це складне завдання, вирішення 
якого потребує використання інструментарію економіко-математичного 
моделювання і досконалої статистичної бази. 

10. Здійснено аналіз вітчизняних і зарубіжних наукових джерел, 
визначено проблематику й ступінь розроблення даної проблеми в науковій 
літературі та напрями дослідження сутності, основних особливостей 
методичних підходів та моделей в управлінні системою вищої освіти, які 
дали можливість зробити висновок, що висвітлені підходи будуть реальними, 
коли вони будуть реалізовані одночасно в комплексі управління і планування 
системи вищої освіти на усіх рівнях. 

11. Проведено оцінювання наявних концептуальних і науково-
практичних підходів до управління системою вищої освіти, розкрито їх 
недоліки і обмежувальний характер практичного використання. За його 
результатами зроблено висновок, що основні завдання макроекономічного 
планування підготовки фахівців нині фактично не вирішуються, не 
враховується регіональний фактор, у моніторингу якості системи вищої 
освіти не враховуються навчальні потужності вищих навчальних закладів, не 
вирішено в цілому проблеми фінансування системи вищої освіти, тобто, 
існуючі методи і підходи не відображають повний комплекс питань, 
вирішення яких надасть можливість забезпечити національну економіку 
потрібними фахівцями. 



97 
12. Встановлено, що сьогодні не існує спеціального нормативно-

правового документа про критерії, методику і механізм формування 
державного замовлення. Критеріями формування державного замовлення на 
підготовку фахівців з вищою освітою мають бути: по-перше, поточні 
і перспективні потреби ринку праці у фахівцях різних спеціальностей,  
по-друге, здатність державного бюджету профінансувати їх підготовку і,  
по-третє, здатність вищих навчальних закладів підготувати потрібну 
кількість фахівців високого рівня. 

13. Проведено аналіз планів державного замовлення на підготовку 
фахівців та науково-педагогічних кадрів для державних потреб та виявлено 
недоліки, які підтверджують актуальність і необхідність удосконалення 
макроекономічного планування державного замовлення на підготовку 
фахівців, розробки сучасних інформаційних технологій, обґрунтованої 
підсистеми інформаційного забезпечення та побудови необхідних 
інформаційних масивів. 

14. Обґрунтовано, що серед проблем, які характеризують ситуацію 
у  сфері освіти, найсуттєвішою є неефективність макроекономічного 
планування та прогнозування системи вищої освіти. 

За результатами першого розділу опубліковані роботи [130; 136; 138; 
140; 141; 142; 143; 146; 149; 152; 153; 155; 156]. 
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РОЗДІЛ 2 МОДЕЛЮВАННЯ ПРОСТОРУ УПРАВЛІННЯ 

У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

2.1 Концепція макроекономічного планування та прогнозування 
в управлінні системою вищої освіти 

Освіта як вид економічної діяльності посідає виняткове місце 
у національному господарстві України. У цій галузі сконцентровано 
основний науковий потенціал країни, і на цю галузь покладено найважливіше 
завдання підготовки висококваліфікованих фахівців для кожної галузі 
економіки. 

З аналізу наведених у п. 1.1 показників щодо розвитку системи вищої 
освіти у порівнянні з розвитком усього національного господарства України 
можна було б зробити висновок про високі досягнення галузі вищої освіти. 
Але такий висновок, що базується лише на екстенсивних показниках 
розвитку, був би необ’єктивним. 

Це пояснюється тим, що, крім наведених кількісних показників 
розвитку вищої освіти, слід оцінити якість фахівців, число підготовки яких у 
рік зросло майже у 4 рази, відповідність структурного складу фахівців за 
спеціальностями потребам національної економіки, відповідність 
навчального потенціалу ВНЗ, число яких збільшилось у 2,3 раза, їх 
матеріально-технічної бази, рівня професорсько-викладацького персоналу 
сучасним вимогам, що обумовлюють підготовку фахівців, які за кількісними 
та якісними характеристиками відповідають потребам динамічного розвитку 
національного господарства країни. 

Попри інтенсивний розвиток системи вищої освіти в Україні за останні 
двадцять п’ять років (кількість ВНЗ, потенціал з прийому та випуску 
фахівців), перед галуззю виникли серйозні проблеми подолання наслідків 
демографічної кризи та суттєвого підвищення якості освіти. 
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Вирішити ці проблеми та досягти європейського рівня якості вищої 

освіти без удосконалення державного управління системою вищої освіти 
неможливо. Важливим напрямом удосконалення цієї системи є дослідження 
її структури, виявлення та обґрунтування комплексу завдань державного 
управління вищою освітою [78, с. 80]. 

Дослідженню концепцій, моделей і методів державного управління та 
його змістовних та галузевих складових, зокрема, управління вищою 
освітою, присвячено багато робіт вітчизняних учених. Серед них можна 
відзначити [17; 28; 54; 81; 97; 117; 166; 179; 188; 189; 198; 203; 212; 214; 232; 
270; 284] та багато інших. 

Отримані результати щодо вдосконалення управління системою вищої 
освіти підтверджують актуальність продовження досліджень у напрямі 
підвищення рівня науковості макроекономічного планування у цій системі 
і визначення поля його завдань. 

Трансформація економіки України і зміни соціально-економічних умов 
функціонування системи вищої освіти пред’являють нові вимоги до процесів 
управління системою цієї сфери. Враховуючи важливість і складність 
проблем системи вищої освіти і розвитку системи освіти в цілому в нових 
умовах, необхідно розробляти систему ефективних заходів та обґрунтованих 
управлінських рішень. 

Макроекономічне планування в управлінні системою вищої освіти — 
це інструмент управлінської діяльності органів державної влади щодо 
визначення стратегічних, тактичних та оперативних цілей його розвитку, 
розроблення та здійснення комплексу взаємопов’язаних заходів державного 
впливу, спрямованих на їх досягнення. Таким чином, макроекономічне 
планування розглядається не як функція управління, а як один із 
інструментів, за допомогою якого здійснюється управління, а також як 
складова частина управління розвитком системи вищої освіти України. 
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Одним з основних методологічних завдань макроекономічного 

планування є необхідність розробки концепції економічного планування та 
прогнозування. 

З урахуванням вимог, що ставляться перед економікою країни 
(макрорівнем), прогнозуванням та плануванням її розвитку, виділяють такі 
основні принципи розробки планів: науковість, тобто обґрунтування 
прогнозів і планів з урахуванням об’єктивних закономірностей соціально-
економічного життя держави; принцип директивності; принцип оцінки 
сучасного стану розвитку економіки держави; орієнтування планів на більш 
повне задоволення потреб суспільства; принцип збалансованості; реальність, 
визначення пріоритетів у планах розвитку економіки; системний 
комплексний підхід у прогнозуванні та макроекономічному плануванні; 
принцип альтернативності можливих шляхів розвитку економіки [209]. 

Завданням макроекономічного планування є посилення впливу 
держави на структурну перебудову економіки, організація фінансування та 
стимулювання науково-технічних досліджень, особливо фундаментальних, 
підготовка кадрів, зокрема фахівців з вищою освітою. 

Метою реформування системи вищої освіти є створення привабливої 
і конкурентоздатної національної системи, інтегрованої в Європейський 
простір, тому що система, чинна на даний момент, недостатньо відповідає 
потребам ринку праці як щодо складу фахівців з вищою освітою, так і їх 
якісних характеристик. Трансформаційні процеси на ринку праці плинуть 
значно динамічніше, ніж у системі підготовки кадрів, і це відбивається в її 
низькій адаптивності до потреб ринку праці [209]. 

Також відсутні: статистична звітність про потребу національної 
економіки у фахівцях з вищою освітою з різних напрямів національного 
господарства; порядок та інструментарій централізованого збору інформації 
про якість цієї потреби, тобто кваліфікаційні вимоги, знання, уміння 
і навички для конкретних посад; співпраця між працедавцями і вищими 
навчальними закладами; деталізований порядок формування, розміщення 
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і виконання державного замовлення на підготовку фахівців і науково-
педагогічних кадрів; науково обґрунтований методичний підхід до 
визначення реальної потреби як державного, так і приватного секторів 
економіки у фахівцях з різним рівнем кваліфікації; обсяги державного 
замовлення з урахуванням реальної ситуації на ринку праці. 

Головною причиною такого дисбалансу є відсутність сучасної системи 
державного макроекономічного планування та прогнозування як потреби 
у фахівцях з вищою освітою, так і потужності вищих навчальних закладів. 

Запровадження прогресивних методологічних і науково-методичних 
підходів до управління у сфері вищої освіти в цілому і макроекономічного  
планування, зокрема, слід розпочинати з удосконалення теоретичних засад, 
формулювання принципово нових концептуальних положень, науково-
методичного забезпечення та аналітичного інструментарію, які мають бути 
спільними для усіх закладів вищої освіти. 

Розроблені теоретичні засади управління системою вищої освіти дають 
змогу вирішити цю проблему шляхом побудови відповідної концепції 
моделювання цього процесу (рис. 2.1), реалізація якої сприятиме 
удосконаленню процесів управління системою вищої освіти у ринкових 
умовах і забезпеченню прийняття науково обґрунтованих управлінських 
рішень. 

Розроблена концепція удосконалення макроекономічного планування 
та прогнозування в управлінні системою вищої освіти (далі — Концепція) 
ґрунтується на принципах системності, логіки, засадах теорії прийняття 
рішень, макроекономічного планування та прогнозування, моделювання. 

Концепція реалізується за такими укрупненими блоками: теоретичні 
засади макроекономічного планування та прогнозування в управлінні 
системою вищої освіти, інформаційне забезпечення процесів планування 
системи ВО, макроекономічне планування та прогнозування підготовки 
фахівців у сфері ВО, організація моніторингу навчальних потужностей 
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системи ВО, визначення економічної ефективності реалізації 
макроекономічного планування підготовки спеціалістів. 

Реалізація кожного із зазначених етапів передбачає вирішення низки 
дослідницьких і прикладних завдань. 

   

1.1. Аналіз системи ВО  
як виду економічної діяльності 

1.2. Аналіз концептуальних  
і науково-практичних  

підходів до управління 
системою ВО 

1.3. Методичні засади 
макроекономічного планування 
підготовки фахівців та науково-

педагогічних кадрів 

2.1. Постановка проблеми 
макроекономічного 

планування системи ВО 
2.2. Потреба  

у фахівцях з ВО 
2.3. Навчальна потужність 

системи ВО 

2.2.1. Потреба 
економіки 

2.2.2. Соціальна 
потреба 

2.3.1. Визначення навчальних 
потужностей в розрізі: 

Спеціальностей Рівнів 
управління 

1.4. Загальні проблеми  
удосконалення макроекономічного 

планування системи ВО 

1. Теоретичні засади макроекономічного планування  
в управлінні системою вищої освіти (ВО) 

2. Інформаційне забезпечення процесів планування 
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3.1. Керовані процеси ВО 

3.2. Функціонування ВО 3.3. Розвиток ВО 

3.4. Формування простору  
управління ВО та визначення  
комплексу завдань управління 

3.7. Планування функціонування  
та розвитку ВО в розрізі регіонів 

3.8. Розрахунок  
капіталовкладень 
в інфраструктуру 

3.9. Розрахунок 
капіталовкладень  

для розвитку потужностей ВО 

3.10. Планування розподілу навчальних 
послуг за державним замовником 

3.12. Комплексне завдання планування 
підготовки фахівців  

та розвитку навчальних потужностей  
з використанням існуючих резервів 

3.5. Макроекономічне планування 
забезпечення економіки фахівцями 

3.13. Вирішення завдання планування  
та аналіз результатів 

3.6. Вирішення завдання планування  
та аналіз результатів 

 

3.11. Вирішення завдання планування  
та аналіз результатів 

 

3. Макроекономічне планування та прогнозування 
підготовки фахівців у сфері вищої освіти 
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Рис. 2.1. Концептуальний підхід до удосконалення макроекономічного 

планування та прогнозування в управлінні системою вищої освіти 
(побудовано автором) 

На першому етапі з метою обґрунтування необхідності розроблення 
Концепції аналізується система вищої освіти як вид економічної діяльності та 
акцентується, що система вищої освіти є винятково складною багаторівневою 
структурою з розвиненою ієрархією, стан якої характеризується множиною 
параметрів (блок 1.1). У зв’язку з цим, при вирішенні проблем планування 
підготовки фахівців для економіки України (вищий рівень системи ВО) слід 
базуватись на відповідній інформації щодо потреби у фахівцях, соціальної 
потреби, а також навчальної потужності нижчих рівнів, тобто регіонів, 

4.1. Оцінювання розмірності  
в управлінні системою ВО 

4.2. Обґрунтування основних 
показників моніторингу 

4.3. Організація та технологія оброблення 
інформації в системі моніторингу 

5.1. Ефективність удосконалення 
макроекономічного планування 

5.2. Економічна 
ефективність 
регуляторної  

політики держави 
у сфері 

регіональної ВО 

5.3. Економічна 
ефективність 
використання  

резервів навчальних 
потужностей ВО 

5.4. Оцінка 
економічної 
ефективності  
моніторингу 
навчальних 

потужностей ВО 

4. Моніторинг навчальних потужностей ВО 

5. Економічна ефективність реалізації 
макроекономічного планування підготовки фахівців 
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галузей (ВЕД) та ВНЗ. Пропонується структуру планування системи вищої 
освіти представити двома основними рівнями: макроекономічне планування 
системи вищої освіти — система вищої освіти України; мікроекономічне 
планування системи вищої освіти — вищі навчальні заклади та визначити 
поняття «макроекономічне планування та прогнозування» із застосуванням 
до сфери вищої освіти. 

Вивчення досвіду макроекономічного планування та прогнозування 
розвитку економіки Франції, Японії, Індії та підготовки фахівців з вищою 
освітою у провідних зарубіжних країнах — США, Великобританії, Німеччині 
та Канаді корисне для удосконалення управління системою вищої освіти 
України. 

При наявності соціально-економічної кризи за всі роки незалежності 
України вища освіта протягом усього кризового періоду покращувала свої 
основні показники. При цьому показано, що у системі вищої освіти не 
проводиться підготовка фахівців у необхідній кількості не лише на 
перспективу кадрового забезпечення перебудови української економіки за 
напрямом розвитку наукоємних виробництв та галузей з передовими 
технологічними укладами, а навіть на забезпечення поточних потреб 
в інженерно-технічних кадрах для усталених технологій предметних галузей 
індустріальних укладів. Це проглядається в державному замовленні на 
підготовку фахівців і науково-педагогічних кадрів усіх ступенів вищої освіти 
і свідчить про актуальність макроекономічного планування та прогнозування 
забезпечення національної економіки фахівцями з вищою освітою. 

Технологія управління вищою освітою є послідовним цілеспрямованим 
процесом, що має циклічний характер і формується через функції — 
конкретні види управлінської діяльності. 

З метою обґрунтування методичних підходів до макроекономічного 
планування системи вищої освіти на першому етапі реалізації Концепції 
здійснюється аналіз концептуальних і науково-практичних підходів до 
управління системою вищої освіти та оцінювання відповідних наявних 
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підходів для розкриття їх недоліків і обмежувального характеру практичного 
використання (блок 1.2). На підставі аналізу літератури та наявних методів 
макроекономічного планування підготовки фахівців і науково-педагогічних 
кадрів досліджено проблеми організаційно-економічних механізмів 
управління вищою освітою, диверсифікації джерел її фінансування та 
виявлено недосконалість управління фінансовими та матеріальними 
ресурсами й відсутність належної співпраці державних органів 
і  роботодавців щодо працевлаштування випускників, які навчалися 
за державним замовленням, що призводить до неефективного витрачання 
коштів державного бюджету на підготовку незатребуваних фахівців. 

За результатами оцінювання зроблено висновок: наявні підходи не 
дають можливості відобразити в них повний комплекс питань, вирішення 
яких дозволить забезпечити економіку потрібними фахівцями. 

Аналіз методичних засад макроекономічного планування підготовки 
фахівців та науково-педагогічних кадрів (блок 1.3) доводить, що це — 
складне завдання з урахуванням сотні змінних з великою невизначеністю, 
тому доцільно представити структури планів державного замовлення, в яких 
відображена система показників, що описує, наприклад, плани з прийому або 
випуску бакалавра за галуззю знань, спеціальністю, державним замовником 
та формою навчання. 

Концепція дає цілісне уявлення щодо основного змісту потоків 
інформації та управлінських рішень з  формування державного замовлення 
та їх використання у процесі макроекономічного планування підготовки 
фахівців з вищою освітою і виявляє, що однією з причин існування 
виявлених у результаті аналізу недоліків є надзвичайно велика розмірність 
та складність структури системи вищої освіти та відсутність єдиної 
інформаційної бази для прийняття державних управлінських рішень. 

Аналіз, проведений на першому етапі, описаному в концептуальному 
підході, дав змогу виявити проблеми, у вирішенні яких має потребу система 
вищої освіти. Незважаючи на інтенсивний розвиток системи вищої освіти 
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в Україні за останні двадцять п’ять років (кількість ВНЗ, потенціал з прийому 
та випуску фахівців), перед галуззю виникли серйозні проблеми щодо 
подолання наслідків демографічної кризи та суттєвого підвищення якості 
освіти. Вирішити ці проблеми та досягти європейського рівня якості вищої 
освіти без удосконалення управління неможливо. 

Особлива увага приділяється проблемі удосконалення 
макроекономічного планування (блок 1.4), оскільки планування — 
основна і найбільш складна функція управління. 

Обґрунтовано, що державне планування підготовки фахівців не повною 
мірою базується на досягненні основної мети системи вищої освіти — 
забезпеченні потреби національної економіки у відповідних фахівцях. Це 
підтверджує той факт, що, при нестачі фахівців одних спеціальностей, 
підготовка та випуск фахівців за іншими спеціальностями часто у багато 
разів перевищує реальні потреби суб’єктів господарської діяльності, тобто 
реальною проблемою є нестача абітурієнтів для спеціальностей, фахівців з 
яких хочуть отримати працедавці, і надлишок їх на престижних 
спеціальностях. Об’єктивна складність державного планування системи 
вищої освіти зумовлена відсутністю повного обсягу необхідної інформації, її 
мінливістю і непередбачуваністю. Ці особливості мають бути враховані при 
розробці методичних підходів до планування. 

Таким чином, актуальною є проблема розробки такого методичного 
підходу до макроекономічного планування, який би на меті мав найбільш 
повне та комплексне забезпечення всіх суб’єктів господарської діяльності 
фахівцями з вищою освітою. 

На другому етапі реалізації Концепції розглядається інформаційне 
забезпечення процесів макроекономічного планування в управлінні 
системою вищої освіти. 

Будь-який процес моделювання є виявленням невідомих показників 
обсягів виробництва на основі зіставлення потреби економіки та потужності 
виробництва, тому основними потоками інформації при плануванні в системі 



108 
вищої освіти є потреба у фахівцях з вищою освітою та навчальна потужність, 
або навчальний потенціал, системи вищої освіти (блок 2.1). 

Потреба у фахівцях з вищою освітою виступає основною інформацією 
для формування планів підготовки фахівців. Її можна розглядати як з точки 
зору суб’єктів господарської діяльності, підприємств, установ, галузей 
економіки, адміністративно-територіальних одиниць, так і з точки зору 
населення України. Цей другий напрям підготовки інформації про потребу 
можна назвати соціальною потребою у здобутті вищої освіти. При 
формуванні планів надання вищої освіти держава має врахувати як потребу 
суб’єктів господарської діяльності, тобто економіки (блок 2.2.1), так і 
соціальну потребу населення (блок 2.2.2). 

Другим важливим масивом інформації для планування є інформація 
про навчальну потужність, або навчальний потенціал, суб’єктів надання 
навчальних послуг (блок 2.3), оскільки жоден із планових показників не 
може бути визнаний обґрунтованим і реальним для використання, якщо він 
визначений без урахування інформації про можливості суб’єкта 
господарювання, що надає відповідні послуги чи виробляє продукцію. 
Це  повною мірою стосується і вищої освіти. Навчальна потужність 
вищих навчальних закладів має вимірюватись не лише кількістю осіб, 
які вступають до закладу, а й можливостями проведення навчального 
процесу протягом усього періоду та випуску фахівців. 

Є актуальним враховувати навчальні потужності за основними їх 
складовими. Це може бути основою удосконалення організації навчального 
процесу та формування макроекономічних планів забезпечення потреби 
у фахівцях із мінімальними капіталовкладеннями, тобто із використанням 
існуючих резервів окремих складових. 

Дуже важливим є третій етап реалізації Концепції — макроекономічне 
планування та прогнозування підготовки фахівців у сфері вищої освіти. 

Одним із напрямів удосконалення системи вищої освіти є дослідження 
її структури, виявлення та обґрунтування комплексу завдань управління цією 
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системою, отже, її параметри залежать від їх кількості, складності та 
зв’язків між ними. 

Таким чином, в основу концепції удосконалення управління системою 
вищої освіти покладена необхідність визначення і обґрунтування завдань 
управління, їх «розміру» та характеристик, а також горизонтальне 
та ієрархічне об’єднання їх у комплекси та підсистеми (блоки 3.1–3.4). 

Оскільки для макроекономічного планування першочерговим кроком 
є визначення та утворення необхідних комплексів завдань залежно від 
структури, регіону, видів діяльності, передбачено побудувати модель 
простору управління. Цю модель може бути побудовано на таких 
принципових засадах, як структура органу управління, галузь знань, 
спеціальність, функція управління, період управління. 

Аналіз наявного планування у сфері вищої освіти засвідчив, що 
потреба суб’єктів господарської діяльності за певними спеціальностями 
не задовольняється, в той час як існує багато спеціальностей, за якими 
кількість підготовлених фахівців значно перевищує потребу економіки. 
Навчальні потужності вищих навчальних закладів використовуються 
частково, і тому основна мета системи вищої освіти — забезпечення 
фахівцями суб’єктів національної економіки — досягається далеко не 
повною мірою. 

Актуально також розробити таку модель макроекономічного 
планування підготовки фахівців за всіма спеціальностями, щоб максимально 
підвищити пропорційність забезпечення фахівцями різних спеціальностей 
(блок 3.5–3.6) та спрямувати до максимуму ступінь забезпечення потреби 
за тими спеціальностями, які найменшою мірою задовольняють потребу 
економіки. 

Відсутність обґрунтованої стратегії регіонального розвитку потенціалу 
системи вищої освіти і вибору абітурієнтами місця здобуття вищої освіти 
призводить до перевантаження інфраструктури соціально-побутових послуг 
окремих міст та потребує додаткових капіталовкладень у нарощування 
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навчальних потужностей, у розвиток інфраструктури і основні засоби регіону 
(блоки 3.7–3.9). 

Для формування раціональної політики в сфері надання освітніх послуг 
слід проаналізувати фактичний розподіл абітурієнтів між регіонами для 
здобуття вищої освіти; виявити потребу в нарощуванні навчальних 
потужностей за регіонами; визначити частку фахівців, що залишаються для 
працевлаштування в регіоні здобуття вищої освіти; визначити питомі 
капіталовкладення в нарощування навчальних потужностей ВНЗ; визначити 
питомі капіталовкладення в основні засоби регіонів для забезпечення 
відповідного рівня послуг соціально-побутового характеру, що пов’язані 
з навчанням студентів з інших регіонів; визначити оптимальний план 
розподілу абітурієнтів між регіонами за критерієм мінімізації додаткових 
капіталовкладень; сформувати систему інформування та заохочення 
абітурієнтів і місцевих органів державної влади до прийняття рішень, 
наближених до оптимальних. 

Реалізація цього блоку дає можливість обґрунтувати доцільність 
використання певних підходів під час здійснення макроекономічного 
планування фахівців з вищою освітою, дослідити основні етапи реалізації 
комплексної моделі планування підготовки фахівців у розрізі регіонів 
і розвитку системи вищої освіти з визначенням такого розподілу абітурієнтів 
між регіонами для здобуття вищої освіти, щоб було забезпечено потребу 
кожного регіону у здобутті вищої освіти, не перевищено навчальні 
потужності кожного регіону, а сумарні додаткові капіталовкладення були 
мінімальними. Це може бути підставою для прийняття ефективних рішень 
з державного регулювання розвитку та вдосконалення системи вищої освіти. 

Велика розмірність системи вищої освіти робить доцільним 
макроекономічне планування на підставі економіко-математичного 
моделювання розподілу навчальних послуг за окремими галузями знань. 

У блоках 3.10–3.11 — планування розподілу навчальних послуг по 
державному замовнику, пропонується розглянути розподіл навчальних 
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послуг на прикладі сфери культури і мистецтва, де державним замовником 
фахівців виступає Міністерство культури України. Оскільки навчальні 
потужності цієї сфери сконцентровані в шести регіонах, які мають 
забезпечити задоволення потреб у здобутті вищої освіти всіх 27 регіонів 
України, необхідно буде підготувати інформацію про потреби з шести 
перелічених регіонів та сумарну потребу решти регіонів (21 регіон). Під 
потребою можливо розуміти не кількість осіб із середньою освітою, що 
мають бажання стати фахівцями в сфері культури і мистецтва, а ту частину 
з них, які мають достатній рівень підготовки для вступних випробувань 
і навчання у вищих навчальних закладах даного профілю. 

Прогнозування потреби необхідне у зв’язку з відсутністю статистичної 
інформації у розрізі регіонів. Отримані дані представлятимуть інформацію 
для розроблення моделі оптимального за критерієм мінімізації 
капіталовкладень розподілу навчальних послуг за регіонами, а саме: 
навчальні потужності ВНЗ сфери культури і мистецтва, потреба населення 
у вищій освіті відповідних галузей знань за регіонами та питомі 
капіталовкладення в основні засоби соціально-побутової сфери. 

Оптимізаційну модель може бути представлено у вигляді задачі 
лінійного програмування. Це надає можливість отримати дані такого 
розподілу потреб у здобутті вищої освіти у сфері культури і мистецтва між 
регіонами, при якому необхідність у капіталовкладеннях досягне мінімуму та 
виявить невикористані навчальні потужності ВНЗ за відповідними регіонами. 

Отримане рішення доцільно використовувати у розробці стратегічних 
заходів щодо удосконалення державної політики у сфері вищої освіти. 

У блоках 3.12–3.13 розглядається комплексне завдання щодо 
планування підготовки фахівців та розвитку навчальних потужностей 
з використанням наявних резервів. 

У зв’язку з тим, що загальна навчальна потужність ВНЗ не може 
перевищувати мінімальну пропускну спроможність її складових, підвищення 
потужності ВНЗ доцільно звести до нарощування потужностей тих 
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складових, які є обмежувальними. Для зменшення витрат з усіх ВНЗ регіону 
пропонується обирати ті, які потребують найменших витрат для збільшення 
потужностей зазначених складових. 

Викладене спонукає до побудови моделі планування розвитку 
навчальних потужностей регіону. Вона дасть змогу знайти такі варіанти 
нарощування навчальних потужностей ВНЗ регіону за рахунок використання 
наявних резервів складових, при яких сьогоденна потреба у фахівцях для 
кожної спеціальності буде максимально задоволеною в межах наявних 
резервів, а сумарні витрати — мінімальними. 

Запропонований підхід надасть можливість, після розгляду завдання 
для першої спеціальності обраного регіону, знайти рішення також і для 
наступної, з точки зору дефіцитності, спеціальності. Таким же чином 
опрацьовуються й усі інші спеціальності, за якими готують фахівців 
у даному регіоні. 

Крім визначення величин незадоволеної потреби за кожною 
із спеціальностей, комплекс завдань дасть змогу розрахувати резерви 
потужностей ВНЗ по кожній із складових для різних спеціальностей, 
які залишились невикористаними після вирішення завдань розвитку. 

На четвертому етапі Концепції розглядається моніторинг навчальних 
потужностей системи вищої освіти. 

Необхідність вирішення завдання управління в багатовимірному 
просторі управління вищою освітою потребує потужного інформаційного 
забезпечення, яке створюється у результаті успішного моніторингу. 

Для розробки та створення системи моніторингу, яка б забезпечувала 
макроекономічне планування системи вищої освіти необхідними даними 
з використанням сучасних моделей та інформаційних технологій, 
передбачено дослідити систему показників навчальної потужності, 
її структуру та, передусім, оцінити розмірність системи показників (блок 4.1). 
Це допоможе забезпечувати отримувачів інформації потрібним набором 
показників щодо навчальної потужності вищих навчальних закладів. 
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Передбачено провести оцінювання розмірності системи показників 

навчальної потужності на прикладі конкретного державного замовника — 
Міністерства культури України. 

Дані про кількість замовників, регіонів, ВНЗ, форм власності, ступенів 
вищої освіти, галузей знань, спеціальностей, форм навчання та рівнів 
акредитації ВНЗ дадуть можливість отримати результати оцінювання 
потужності всіх множин показників навчальної потужності. Ці розрахунки є 
важливою вхідною інформацією для проектування системи моніторингу 
навчальних потужностей Міністерства культури України як основи для 
удосконалення макроекономічного планування підготовки фахівців з вищою 
освітою, а також для прийняття управлінських рішень на рівні держави, 
центральних виконавчих органів, місцевих органів управління та вищих 
навчальних закладів (блок 4.2). 

Для здійснення аналізу навчальних потужностей необхідно буде знайти 
невід’ємні обсяги ресурсів, що споживаються, при яких будуть забезпечені 
розрахунки показників потужності у заданій кількості, а грошові витрати 
будуть мінімізовані. 

У блоці 4.3 розглядається організація та технологія оброблення 
інформації в системі моніторингу. Аналіз планів державного замовлення на 
підготовку фахівців та науково-педагогічних кадрів для державних потреб 
та виявлені їх недоліки підтверджують актуальність та необхідність не тільки 
удосконалення методичних підходів до планування державного замовлення 
на підготовку фахівців, а й застосування сучасних інформаційних технологій, 
обґрунтованої підсистеми інформаційного забезпечення та побудови 
необхідних інформаційних масивів. Основним об’єктом державного 
управління системою вищої освіти виступає вищий навчальний заклад, тому 
при розробці планових рішень щодо кожного об’єкта виникає необхідність 
у створенні такого масиву інформації, який би містив важливі 
характеристики об’єктів: рівень акредитації ВНЗ, форма власності, а також 
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спрямованість навчального потенціалу з підготовки фахівців у розрізі 
галузей, спеціальностей та ступенів вищої освіти. 

На п’ятому етапі Концепції розглядається економічна ефективність 
реалізації макроекономічного планування підготовки фахівців.  

Проблема ефективного та економного витрачання бюджетних коштів 
є сьогодні дуже актуальною. Постійне недовиконання доходної частини 
бюджету, що обумовлено рядом об’єктивних причин, ставить нагальну 
вимогу щодо здійснення оцінки бюджетних витрат та пошуку критеріїв 
їх успішного планування. Через складне фінансове становище держави 
постає питання щодо економного використання фінансових ресурсів. 

Недосконалий механізм планування видатків на підготовку фахівців 
у вищих навчальних закладах вимагає подальшого удосконалення 
фінансового механізму діяльності установ системи освіти. Потребує 
вдосконалення планування підготовки фахівців і практика розподілу 
бюджетних призначень. Вирішення цих проблем залежить від здатності ВНЗ 
до реалізації широкого комплексу заходів для удосконалення системи вищої 
освіти, серед яких особливої актуальності набуває проблема ефективності 
макроекономічного планування (блок 5.1). 

Економічна політика держави у сфері вищої освіти має передбачати 
заходи, які б надали можливість не знизити рівень соціально-побутових 
послуг як для студентів, що приїхали в регіон для здобуття вищої освіти, так 
і для його постійних мешканців (блок 5.2). 

Для виявлення резервів зменшення капіталовкладень, тобто визначення 
потенційного економічного ефекту, слід вирішити завдання оптимального 
завантаження потужностей ВНЗ регіонів за критерієм мінімізації 
капіталовкладень та співставити рішення цього завдання з необхідними 
капіталовкладеннями при реально наявному співвідношенні. 

Економічна ефективність використання резервів навчальних 
потужностей системи вищої освіти (блок 5.3) може визначатися як різниця 
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необхідних витрат на розвиток навчальної потужності ВНЗ та витрат на 
задоволення додаткової потреби у підготовці фахівців в оптимальному плані 
розвитку, який використовує наявні резерви потужності в розрізі складових 
навчального процесу. Реалізація запропонованої моделі розвитку навчальних 
потужностей ВНЗ регіону з підготовки фахівців з вищою освітою дає змогу 
отримати оптимальний план створення нових навчальних потужностей 
регіону та максимальну економію від використання наявних резервів за 
окремими складовими потужностей вищих навчальних закладів. 

У блоці 5.4 Концепції в основу розрахунків економічного ефекту від 
реалізації запропонованих методичних підходів до моніторингу навчальних 
потужностей системи вищої освіти може бути запропоновано шлях 
порівняння наслідків їх впровадження із існуючими підходами. 

Передбачається, що в якості структури, що здатна забезпечити 
макроекономічне планування системи вищої освіти необхідними 
показниками навчальної потужності ВНЗ, потрібно організувати 
департамент, наприклад, у державного замовника — Міністерства культури 
України, в якому реалізація системи обліку та аналізу навчальних 
потужностей суб’єктів системи вищої освіти базуватиметься на використанні 
сучасних інформаційних технологій і спеціалізованого програмного 
забезпечення. Це може істотно зекономити бюджетні кошти на 
управлінський персонал та придбання необхідних основних засобів. 

Слід зазначити, що окремі положення запропонованої Концепції 
системно втілено до підтримки макроекономічного планування в управлінні 
системою вищої освіти. Концепція є водночас і логічною схемою 
дисертаційної роботи, а методологічні та науково-методичні засади 
реалізації кожного з етапів Концепції викладено у відповідних розділах 
дисертації. 
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2.2 Формування моделі простору управління системою вищої 

освіти 

Система управління будь-яким об’єктом, у тому числі й вищою 
освітою, здійснює вплив на поведінку цього об’єкта та досягнення ним 
поставлених цілей через вирішення комплексу завдань управління. У зв’язку 
з цим для досягнення основної мети управління системою вищої освіти, а 
саме — забезпечення фахівцями національної економіки й підвищення якості 
підготовки фахівців через прийняття обґрунтованих управлінських рішень 
у цій сфері, першочерговим кроком є визначення комплексу завдань 
управління. 

Серед найважливіших принципів побудови управління академік 
В. М. Глушков назвав принцип системного підходу, що полягає у визначенні 
цілей, критеріїв і проведення структуризації, яка дає змогу виявити 
весь комплекс завдань, котрі потрібно вирішити для досягнення 
поставлених цілей [58]. 

Проведення структуризації управління — раціональний підхід до 
виявлення повного комплексу завдань управління даним об’єктом. 
Важливість визначення структури управління наголошена в роботах [5; 23; 
26; 75; 157; 207]. 

У теорії менеджменту відсутнє не лише єдине, а навіть досить 
обґрунтоване поняття завдання управління, зокрема завдання управління як 
чарунки управління системою вищої освіти. Об’єктивно складність 
визначення завдань управління пов’язана з відносністю поняття завдання, яке 
залежить від точки зору або рівня управління. Наприклад, управління вищою 
освітою країни може розглядатися з точки зору Кабінету Міністрів України 
як одне завдання управління, а управління конкретним вищим навчальним 
закладом може бути одним із завдань управління для Міністерства освіти 
і науки України, Міністерства культури України чи Київської міської 
державної адміністрації. 
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Оскільки саме перелік об’єктивно потрібних для вирішення завдань 

управління є основою для визначення параметрів керуючої системи, це 
висуває жорсткі вимоги до обґрунтування поняття, кількості та 
характеристик завдань управління, їх комплексів та підсистем з точки зору 
системи вищої освіти. У свою чергу, завдання управління призначені для 
досягнення мети системи, отже, їх перелік, «розмір» та параметри є функцією 
поставлених перед організацією цілей. Це визначає підхід до формалізації 
простору управління, що може бути представлений множиною завдань та їх 
комплексів. Цей підхід доцільно реалізувати методом аналізу, декомпозиції 
всієї системи на частини, тобто шляхом моделювання згори вниз [118]. 

Посилаючись на пропозиції, що сформульовані відносно загальних 
економічних систем [324], а також управління вищим навчальним закладом, 
представимо вимоги, яких слід дотримуватись при структуризації такого 
складного об’єкта управління, як вища освіта країни, та визначення 
комплексу завдань управління. 

Наведемо основні вимоги: 
– структура має охопити повний перелік завдань управління, від 

вирішення яких залежить ефективність управління; 
– структура завдань управління повинна виключати дублювання 

управлінських рішень у різних завданнях; 
– визначені у структурі завдання управління мають бути такими, щоб 

їх складність не перевищувала управлінський потенціал органа управління. 
Тобто, обчислювальна потужність має забезпечити можливість вирішення 
завдань управління за визначений строк; 

– при побудові структури управління важливо врахувати основні 
зв’язки між завданнями управління системою вищою освітою. 

Таким чином, додержуючись наведених вимог, потрібно визначити 
повний перелік завдань управління, які розміщуються у певному просторі, 
тобто описати поле завдань управління системою вищої освіти. 
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Під полем будемо розуміти простір, у межах якого можуть 

розглядатися будь-які дії [297, с. 1037; 324, с. 513], зокрема завдання 
управління системою вищої освіти. 

Таким чином, простір управління вищою освітою — це поле (місце), 
яке охоплює всю можливу множину завдань управління вищою освітою. У 
цьому разі воно представлене як чотирьохвимірний простір, де кожна 
властивість завдання представлена відповідною віссю координат цього 
простору. 

До побудови простору управління системи вищої освіти потрібно 
визначити властивості завдань управління, які притаманні будь-якому 
завданню досліджуваної системи. 

Аналіз комплексу завдань в управлінні системою вищої освіти 
доводить, що кожне завдання управління має такі ознаки (властивості), що 
характеризують [157]: 

1) Керований процес; 2) елемент структури керуючого органу 
управління (організація, галузь, міністерство, відомство, регіон); 3) функція 
управління; 4) період управління. 

Розглянемо окремо ці ознаки стосовно керованої підсистеми (об’єкта 
управління) «Вища освіта». 

1.  Керовані процеси. 
В управлінні системою вищої освіти ці процеси можна розглядати 

як предмети управління. 
До них можна віднести: 
1. Підготовку фахівців (навчальний процес). 
2. Забезпечення підготовки фахівців матеріально-технічними 

ресурсами. 
3. Інформаційне забезпечення. 
4. Забезпечення кадрами. 
5. Забезпечення фінансами. 
6. Науково-дослідну роботу (НДР). 
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7. Забезпечення НДР матеріально-технічними ресурсами. 
8. Інформаційне забезпечення НДР. 
9. Забезпечення НДР кадрами. 
10. Фінансове забезпечення НДР. 
Процеси підготовки фахівців і науково-дослідна робота, незважаючи на 

їх тісний зв’язок, взаємопроникнення, використання наукових результатів у 
навчальному процесі та ресурсів навчального процесу в наукових 
дослідженнях, відрізняються від інших тим, що вони мають результати для 
споживання зовнішнім середовищем. Справді, як підготовлені фахівці, так і 
завершені наукові розробки призначені для суспільного, за межами даної 
організації, використання. 

Відповідно до сутності перелічених керованих процесів можна 
визначити таку їх структуру (рис. 2.2): 

 Рис. 2.2. Структура керованих процесів державного управління вищою 
освітою (побудовано автором) 

Виходячи з того, що основною послугою вищої освіти є підготовка 
фахівців, що є результатом навчального процесу, який містить у собі також 
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науково-дослідну роботу, доцільно представити наведену на рис. 2.2 
структуру у спрощеному вигляді (рис. 2.3). 

 
Рис. 2.3. Структура керованих процесів як об’єктів  

державного управління вищою освітою (після укрупнення) 
(побудовано автором [25]) 

Попри включення науково-дослідних робіт і процесів, що їх 
забезпечують, у навчальний процес, вони залишаються і сферою інтересів 
державного управління. 

2.  Структура органу управління. 
Система вищої освіти — це складна ієрархічна система. Основним 

елементом, що є об’єктом управління держави в сфері вищої освіти, 
безумовно, є вищий навчальний заклад. Але чинні в державі 
адміністративно-правові відносини пов’язують ВНЗ, з одного боку, з 
міністерством, відомством, що виступає замовником на підготовку фахівців 
і якому, зазвичай, підпорядкований заклад, а з іншого — з місцевим органом 
влади, що представляє інтереси регіону, де розташований ВНЗ. У зв’язку з 
цим з точки зору управління системою вищої освіти слід розглядати два типи 
структур органу управління — галузеву і регіональну (рис. 2.4). 

На першому, нижчому, рівні наведених структур представлено вищі 
навчальні заклади ІІІ–ІV рівнів акредитації поза залежністю від ознаки їх 
групування за замовниками або регіонами з урахуванням відокремлених 
структурних підрозділів. 
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Державні замовники (галузі, міністерства, відомства) 

                   
 

    4 
 
 
 
 
 
 
 
  

Рис. 2.4. Типи структур системи вищої освіти: 
а) галузева; б) регіональна 

(побудовано автором) 
3.  Функція управління. 
У сучасній теорії управління, в тому числі державного управління 
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процесу управління соціально-економічними об’єктами на частини. Навіть 
щодо термінології — вживають «функція», «етап», «стадія», «підсистема», 
«фаза». Частіше зміст цих термінів не збігається, хоча всі вони мають на меті 
розділити процес управління на частини. 

Оскільки нами поставлено мету визначити поле завдань державного 
управління, де було б виключене дублювання, потрібно використати чіткий 
та обґрунтований підхід до розподілу процесу управління на складові. 

Більшість дослідників у теорії менеджменту визначають розподіл 
процесу управління на частини, які називають функціями. Термін «функція» 
у перекладі з латинської мови означає «здійснення, виконання». 

Науковці вітчизняної школи у 90-х роках ХХ століття визначали шість 
функцій: планування, організацію, координування, стимулювання, 
регулювання та контроль. Проте публікації останніх років як вітчизняних, 
так і зарубіжних теоретиків твердять про доцільність виділення лише 
чотирьох функцій: планування, організації, мотивації й контролю, зважаючи 
на те, що саме ці функції реалізуються у здійсненні будь-якого 
управлінського процесу. А функції координування й регулювання фактично є 
складовими функцій планування, організації, мотивації й контролю. 

Кожна управлінська функція також є процесом, який складається із 
серії взаємопов’язаних дій, тому процес управління — це є загальна сума всіх 
функцій. Вони так, як і [200], визначають такий розподіл процесу управління 
на частини, що їх вони називають функціями: 

– планування; 
– організація; 
– мотивація; 
– контроль. 
Недоліком такого визначення функцій як складових процесу 

управління є те, що вони виділені не за однією ознакою. Наприклад, 
планування та контроль насправді є частинами процесу управління, а 
мотивація сама потребує управління, тобто її слід віднести до об’єктів 



123 
управління, отже, виділена за іншою ознакою. Якщо наведений перелік 
функцій покласти в основу побудови структури множини завдань 
державного управління, в тому числі вищою освітою, то це призведе до 
дублювання рішень у державному управлінні, а отже це є суттєвим 
недоліком і не може бути використане як база для визначення структури 
управління системою вищої освіти. 

Це вимагає іншого підходу до розподілу процесу управління 
на частини, підсистеми. 

Процес управління представляє собою прийняття органом управління 
управлінських рішень і постійні інформаційні зв’язки між органом та 
об’єктом управління. За певний період часу цей процес являє собою цикл, 
який потрібно розділити на складові частини, стадії. За ознаку розподілу 
процесу управління доцільно прийняти часову ознаку, тобто послідовність 
процесів обміну інформацією між керуючою системою та об’єктом 
управління. При декомпозиції процесу управління за цією ознакою кожну 
складову визначимо як функцію управління [119, с. 256]. 

Схему інформаційних зв’язків керуючої системи та об’єкта управління 
наведено на рис. 2.5. 

               Рис. 2.5. Стадії циклу управління 
(побудовано автором за даними [119, с. 256]) 

Номери цих фаз на рисунку відображають послідовність їх здійснення 
в часі. 

Планування 
1 

Облік 
Контроль 
3 

Регулювання 
4 

Керуюча система 
(орган управління) 

Об’єкт управління 
2 
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Розглянемо зміст кожної із представлених на схемі функцій, а потім 

обґрунтуємо послідовність їх реалізації. 
1. Планування — це процес розробки й конкретизації заходів, 

визначення етапів, термінів, методів і способів щодо здійснення керівних 
впливів суб’єкта на структуру, динаміку та кінематику об’єкта (системи), 
необхідний для корегування природного руху (поведінки, діяльності) 
та надання об’єкту (системі) якостей або станів, потрібних для досягнення 
мети. Планування діяльності об’єкта управління передбачає формулювання 
етапів роботи і проміжних результатів та засобів їх здійснення, що 
наближають об’єкт управління до запланованої мети. Під час планування 
розробляється система підцілей, на основі яких визначаються завдання 
стосовно досягнення певних цілей. На етапі планування встановлюються 
терміни, виконавці й критерії ефективності здійснення цілей, 
встановлюються основні напрямки зусиль, що забезпечують єдність мети, 
досягнення загальних цілей [176]. 

Для більш ефективного управління системою вищої освіти 
перспективним є підвищення обґрунтованості, точності, універсальності, 
деталізації планів та розширення сфер їх застосування. 

Таким чином, планування можна представити як визначення 
результатів діяльності керованого процесу (продукції, послуг) за певний 
період часу в майбутньому на основі співставлення інформації про потребу 
навколишнього середовища в цій продукції (послугах) та про можливості 
об’єкта, що спрямоване на досягнення мети системи. Тобто, в результаті 
планування потрібно визначити бажані параметри керованого процесу, а 
саме, кількість продукції (послуг), яка забезпечує досягнення поставленої 
мети. Основними обмеженнями при плануванні виступає інформація про 
потребу в продукції та виробничі можливості процесу, наприклад, виробнича 
потужність. Якщо позначити вид продукції (послуг) через j , а її обсяг jХ , 
то в результаті вирішення завдання планування знайдемо jХ , 1,j m , де m  – 
кількість видів продукції. 
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Передача результатів планування об’єктові управління дає можливість 

здійснювати процес, який спрямований на отримання запланованих 
параметрів [117]. 

2. Облік в управлінні — основа інформаційного забезпечення та 
контролю. Без чітко налагодженого обліку неможливе здійснення жодної 
фази управлінського циклу, а тим більше прийняття управлінських рішень 
у такій складній системі, як вища освіта. Це є регулярний і систематизований 
збір інформації про стан і розвиток керованої системи, яка характеризує 
кількісну і якісну сторони діяльності організації. Паралельно із плином 
керованого процесу в орган управління передається інформація про 
результати (продукцію) цього процесу (блок 2). 

Таким чином, облік можна визначити як функцію управління, яка 
полягає в отриманні та переробці інформації про фактичні результати 
діяльності об’єкта. 

3. Контроль — це діяльність з постійної перевірки якостей, станів 
і руху (поведінки, діяльності) об’єкта (системи) як результату впливів 
суб’єкта на структуру, динаміку і кінематику об’єкта (системи), необхідних 
для підвищення ефективності управлінського процесу. Організація 
виконання рішень неможлива без контролю, оскільки це — фундаментальний 
елемент процесу управління, і жоден з елементів управлінського циклу не 
можна розглядати без зв’язку із контролем. 

Контроль полягає в перевірці фактичного стану справ та своєчасному 
виявленні відхилень у системі управління, зокрема, у системі вищої освіти. 
Його забезпечують: підбиття підсумків, зворотний зв’язок і виділення 
критичних точок. Для забезпечення дієвості контроль має бути ефективним, 
здійснюватися не заради контролю як такого, а для отримання інформації, 
потрібної для розробки заходів щодо підвищення ефективності існування 
системи, в якій здійснюється управління. 

Процедура здійснення будь-якого виду контролю передбачає вимір 
реальних результатів діяльності системи, зіставлення їх зі стандартами 
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й іншими вимогами і прийняття необхідних коригувальних дій. Дуже 
важливо, щоб ще на стадії планування були встановлені припустимі межі 
відхилень результатів, які дали б змогу оцінювати стабільність процесу 
управління. Кінцева мета контролю полягає в тому, щоб успішно вирішити 
надані завдання, а не лише зібрати інформацію, встановити стандарти 
і виявити проблеми. Контроль можна буде вважати ефективним, якщо 
фактично досягнуто наміченої мети і розроблено стратегію, яка забезпечить 
виживання в майбутньому. 

Таким чином, контроль — управлінська операція, з допомогою якої 
здійснюється співставлення того, що має бути, з тим, що є фактично. 
Інформація про фактичний стан керованого процесу може бути ефективно 
використана разом з інформацією про бажаний стан системи, тому контроль 
— це функція управління, змістом якої є порівняння інформації про фактичні 
результати виробничого процесу із плановими та виявлення відхилень 
(блок 3). 

4. Регулювання — це діяльність з корегування процесу здійснення 
впливів суб’єкта на структуру, динаміку і кінематику об’єкта (системи), 
необхідна для підвищення ефективності управлінського процесу. 

Постійні позитивні й негативні зміни як у зовнішньому середовищі, так 
і всередині системи вищої освіти викликають необхідність у корегуванні 
управлінського процесу (внесення потрібних коректив). Регулювання сприяє 
зменшенню «ентропії» в системі та забезпеченню запланованого ходу 
керованого процесу, включає порівняння результатів із запланованими 
параметрами, виявлення причин невідповідностей, розроблення і реалізацію 
коригувальних впливів. 

Правильне співвідношення форм управлінської діяльності набуває 
найважливішого значення в процесі регулювання і тому, що регулювання — 
цє досягнення стабільності та удосконалення управління, яке проявляється у 
прийнятті заходів щодо недопущення відхилень при виконанні завдань та 
цілей, поставлених перед управлінням в ході планування. Регулювання має 
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велике значення для надання процесам управління певних напрямів та 
досягнення поставлених завдань, оскільки орган управління, маючи 
інформацію про бажані результати та відхилення, повинен виробити такі 
управлінські рішення, які дають змогу в межах планового періоду 
ліквідувати ці відхилення. 

Таким чином, регулювання — це функція управління, що полягає 
у прийнятті таких рішень органом управління і впливі на об’єкт, які дають 
можливість ліквідувати відхилення у поведінці об’єкта та досягти 
запланованих результатів (блок 4). 

Аналізуючи інформаційні зв’язки розглянутих функцій управління, 
у тому числі й управління в системі вищої освіти, можна встановити таку 
послідовність їх здійснення у часі: планування, облік, контроль, 
регулювання. Справді, завдання регулювання можна вирішити лише при 
відомих відхиленнях від плану, для чого попередньо слід вирішити завдання 
контролю. Для реалізації завдань контролю є необхідною інформація про 
фактичний стан, що його дає облік, та бажаний (запланований) стан, що і є 
результатом планування. 

Виходячи зі змісту завдань різних функцій управління, слід відзначити 
особливу роль завдань планування. Вирішення їх визначає найкращі за 
певним критерієм параметри об’єкта чи результати його діяльності (обсяги 
продукції, ресурсів, економічні показники), на досягнення яких націлені усі 
інші функції — облік, контроль, регулювання. Якщо рішення завдань 
планування за якістю відрізняються від оптимальних (найкращих), то 
завдання інших функцій забезпечуватимуть досягнення саме цих, 
неоптимальних рішень [26; 75; 117; 119; 200]. 

Це дозволяє зробити висновок, що саме завдання та якість планування 
найбільшою мірою впливають на його ефективність. 

Таким чином, основне призначення цих функцій таке: 
планування — на основі мети, що має система, орган управління 

виробляє рішення стосовно бажаних результатів діяльності об’єкта; 
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облік — орган управління отримує інформацію про фактично досягнуті 

результати діяльності об’єкта, обробляє її в потрібних напрямах та передає на 
наступну стадію управління; 

контроль — інформація про фактичні результати діяльності об’єкта 
співставляється із бажаними (заданими планом) і визначається відхилення; 

регулювання — орган управління виробляє рішення, що спрямовані на 
ліквідацію відхилень, а отже, досягнення цілі. 

Аналіз сутності кожної функції показує, що кожна з них є необхідною 
для ефективного функціонування системи, тобто досягнення поставлених 
цілей. 

4. Період управління. 
Залежно від ступеня вищої освіти термін підготовки фахівців становить 

від чотирьох до п’яти (п’яти з половиною або шести) років. 
Представимо орієнтовну структуру планово-облікового періоду 

управління (рис. 2.6). 
 
   
  
с е м е с т р и  

Рис. 2.6. Структура планово-облікового періоду  
державного управління вищою освітою  

(залежно від ступеня вищої освіти загальний термін навчання 
може змінюватись) 

(побудовано автором) 
При побудові моделі простору державного управління системою вищої 

освіти наведені ознаки дають змогу визначити осі координат цього простору. 
Поставлене завдання дослідження — формально представити простір 

управління — означає визначити не лише осі цього простору, а й межі зміни 
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Фахівці  

координат осей простору для можливості виявлення та представлення 
кожного завдання. 

Оскільки параметри зміни меж координат залежать від параметрів 
об’єкту управління, системи вищої освіти, — доцільно провести його 
кількісний аналіз. 

На рис. 2.7 наведено узагальнену структуру основної функції системи 
вищої освіти, яка виступає як основний керований процес, — це підготовка 
фахівців з вищою освітою. Цей процес представимо як основний, оскільки 
його результатом є підготовлені фахівці з вищою освітою. Але для його 
успішного протікання він має бути забезпечений персоналом, матеріально-
технічними та іншими ресурсами, які наведено на рис. 2.3. Назвемо ці 
процеси забезпечувальними. Їх наведено чотири, але, залежно від 
особливостей навчального процесу, галузі та спеціальності підготовки, їх 
кількість може змінюватись. 

Як основний, так і забезпечувальні керовані процеси спрямовані на 
підготовку фахівців з вищою освітою. Але визначення кількості фахівців не 
може задовольнити функціонування системи, тому що залежно від рівня 
управління, замовників фахівців і ВНЗ цей показник є узагальненим та 
ієрархічним. Його структуру представлено на рис. 2.7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Рис. 2.7. Структура фахівців за галузями знань  
та спеціальностями підготовки 

(побудовано автором за даними [261]) 

Фахівці з вищою освітою 
Ступінь ВО «Бакалавр» Ступінь ВО «Магістр» 

Спеціальність … 

Фахівці за галузями знань 1 27 

1 114 

… 
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Представлену на рис. 2.7 структуру фахівців з вищою освітою 

побудовано на підставі переліків галузей знань та спеціальностей [257 – 262]. 
Параметри об’єкта управління «Фахівці з вищою освітою», кількість: 
– галузей знань – 27 [261]; 
– ступенів вищої освіти – 2 [94]; 
– спеціальностей – 114 [261]. 
Процеси підготовки фахівців з вищою освітою, структуру яких 

представлено вище, протікають у системі ВНЗ, управлінська 
підпорядкованість якої має два типи — галузеву та регіональну (рис. 2.8). 

          
Рис. 2.8. Структура системи вищої освіти: 

а) галузева; б) регіональна 
(побудовано автором за даними [260, 310]) 

Особливістю структури є те, що кожен ВНЗ одночасно є елементом 
як галузевої (тобто підпорядкований державному замовникові), так і 
регіональної структури (тобто підзвітний місцевим органам влади). 

Параметри структури, кількість: 
– державних замовників – 35 [260]; 
– регіонів – 27 [310]; 
– ВНЗ – 277 (дані за 2014/2015 навчальний рік не враховують 

показників тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, 
м. Севастополь та частини зони проведення АТО) [310]. 

Наведені параметри об’єкта управління разом із викладеними складом 
процесу управління та структурою планово-облікового періоду управління 

Система вищої освіти України 

Держ. замовники 
… 

ВНЗ 1 2 277 … 

Регіони 1 35 … 1 27 
а) б) 
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є вихідною інформацією для побудови моделі простору управління системою 
вищої освіти. 

Основне призначення описання простору управління — це можливість 
відображення усього комплексу завдань управління та місця кожного 
завдання у цьому просторі. 

При описанні простору кожне завдання управління виступає як 
елементарна чарунка (комірка), яка не підлягає розподілу на частини при 
побудові і використанні моделі простору управління. Але, залежно від рівня 
управління системою вищої освіти, вони можуть мати різний «розмір», що 
визначається мірою розукрупнення чи агрегування інформації, яку слід 
отримати споживачеві як результат вирішення завдання. Так, наприклад, 
якщо для вищих державних органів влади для складання державного 
бюджету інформація про план підготовки фахівців з вищою освітою буде 
достатньою, то для ВНЗ ця інформація буде надто узагальненою і 
неконкретною для практичного використання організації навчального 
процесу. 

У зв’язку із цим побудуємо два типи моделей простору управління, — 
узагальнену та деталізованішу — для відображення завдань управління 
різних рівнів управління, включаючи нижчий. 

Поза залежністю від «розміру» завдань управління кожна з них, 
як відзначено вище, має ознаки: керований процес, структура органу 
управління (організація чи її підрозділ будь-якого рівня, де протікають 
керовані процеси), функція управління та період управління. 

Отже, ці ознаки при побудові обох типів моделей доцільно прийняти як 
їх принципові засади. 

Узагальнена модель простору управління 
Для визначення комплексу завдань в управлінні системою вищої освіти 

позначимо елементи, які представлені вище, відповідно до кожної з ознак. 
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Позначимо завдання управління klptS , де k  – керований процес; l  – 

орган управління (ВНЗ, міністерство, відомство, регіон); p  – функція 
управління; t  – період управління. 

Узагальнення цієї моделі полягає у такому. На рис. 2.3 наведено 
множину керованих процесів. Кожен з них, як основний — підготовка 
фахівців, так і забезпечувальні, орієнтовані на випуск чи забезпечення 
випуску відповідними ресурсами фахівців загалом, без подальшого розподілу 
їх за будь-якими ознаками. Як відзначалося, при такій складній системі, як 
система вищої освіти, ця узагальнена інформація буде доцільною і корисною 
для вищих рівнів управління. 

Множину керованих процесів наведено на рис. 2.3. Згідно із даною 
структурою процесів підготовки фахівців позначимо: 

k = 0 – підготовка фахівців; 
k = 1 – матеріально-технічне забезпечення; 
k = 2 – інформаційне забезпечення; 
k = 3 – кадрове забезпечення; 
k = 4 – фінансове забезпечення. 
У зв’язку із двома типами структур органу управління (рис. 2.4) 

приймаємо дві системи позначення їх елементів. 
Галузева структура. 
l = 0 – Україна; 
l = 1 – Верховний Суд України; 
… 
l = 4 – Конституційний Суд України; 
… 
l = 9 – Міністертво культури України; 
… 
l = 11 – Міністерство освіти і науки України; 
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… 
l = 35 – Управління державної охорони України; 
l = 36 – Академія адвокатури України; 
l = 37 – Академія муніципального управління; 
… 
l = 312 – Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського 

національного торговельно-економічного університету. 
Регіональна структура. 
l = 0 – Україна; 
l = 1 – Автономна Республіка Крим; 
l = 2 – Вінницька область; 
l = 3 – Волинська область; 
… 
l = 26 – м. Київ; 
l = 27 – м. Севастополь; 
l = 28 – Академія адвокатури України; 
l = 29 – Академія муніципального управління; 
… 
l = 304 – Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського 

національного торговельно-економічного університету. 
На основі представлених на рис. 2.5 стадій процесу управління 

обґрунтовані функції управління; позначимо їх: 
p = 0 – управління (загалом); 
p = 1 – планування; 
p = 2 – облік; 
p = 3 – контроль; 
p = 4 – регулювання. 
Згідно зі структурою періоду управління (рис. 2.6), позначимо 

представлені в ній інтервали часу (періоди): 
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t = 0 – шість років; 
t = 1 – перший рік; 
t = 2 – другий рік; 
… 
t = 6 – перший семестр першого року; 
… 
t = 18 – другий семестр шостого року. 
Період управління може змінюватися залежно від терміну навчання. 
Як було вже показано, кожне завдання державного управління 

системою вищої освіти охоплює по одному з параметрів кожної ознаки. 
Представимо ці ознаки як осі координат простору, в якому знаходяться 

всі завдання управління. У нашому випадку це чотирьохвимірний простір, 
кожна елементарна чарунка (ячейка) якого представляє завдання управління. 
У цьому випадку klptS  — завдання управління по функції p  керованим 
процесом k  по органу управління l  на період t . 

Змістовно за завдання управління приймаємо ситуацію, що 
характеризується певною вхідною інформацією, для ліквідації 
невизначеності якої (ситуації) потрібно знайти невідомі величини, що 
відносяться до однієї елементарної чарунки чотирьохвимірного простору. 
Для визначення місця кожного завдання слід визначити його конкретні 
координати за кожною із чотирьох осей простору. Наприклад, щоб визначити 
місце та зміст завдання klptS , задаймо значеннями координат за осями k, l, p, t. 
Нехай конкретні координати за цими осями дорівнюють: k = 0; l = 35 
(у даному прикладі розглядається перший тип структури органу управління 
— галузевий); p = 1; t = 1. Ця чарунка простору представляє собою завдання: 
Планування (p = 1) підготовки фахівців (k = 0) по Академії адвокатури 
України (l = 35) на перший рік (t = 1). 

Оскільки кожне завдання включає одну координату за кожною віссю 
простору, то її назва визначається саме цими координатами. Таким чином, 
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повний перелік завдань державного управління зручно представити формою, 
наведеною табл. 2.1. 

Таблиця 2.1 
Перелік завдань управління вищою освітою (фрагмент) 

(побудовано автором [25]) 

№ п/п 
Координати по осях простору управління 

1.Функції 
управління 

2.Керований процес 3.Орган 
управління 

4.Період 
управління 

1. 
 
 
2. 
 
 
......  

Планування 
 
 
Облік 
 
 
............. 

підготовки фахівців 
 
 
матеріально-
технічне 
забезпечення 
...................  

по Академії 
адвокатури 
України 
по 
Конституційному 
Суду України 
................... 

на 1-й рік 
 
 
 
        - 
 
............. 

За подібною схемою в таблицю може бути включене будь-яке завдання 
управління системою вищої освіти. Для цього, як показано в табл. 2.1, 
потрібно перелічити потрібні координати за кожною віссю у послідовності: 

функція управління → керований процес → орган управління → 
період управління. 
Представимо модель структури простору управління, яка охоплює вісь 

комплексу завдань державного управління вищою освітою. 
У загальному випадку визначимо межі зміни координат за кожною 

з чотирьох осей простору: 
вісь координат «керований процес» k = 0, 1, 2, …, K; 
«орган управління» (галузевий тип) l = 0, 1, 2, …, L; 
«орган управління» (регіональний тип) l  = 0, 1, 2, …, L ; 
«функція управління» р = 0, 1, …, Р; 
«період управління» t = 0, 1, …, T, 
де ,  ,  ,  ,  K L L P T  – відповідно останні (граничні) номери керованого 

процесу, структури органу управління при галузевому типі, структури органу 
управління при регіональному підході, функції і періоду управління. 
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Позначимо через S  комплекс завдань управління. Простір, що охоплює 
цей комплекс, у загальному вигляді може бути представлений: 

при галузевому підході — 
  0, ; 0, ; 0, ; 0,S k K l L p P t T     , (2.1) 

при регіональному підході — 
  0, ; 0, ; 0, ; 0,S k K l L p P t T      . (2.2) 

Представити графічну модель чотирьохвимірного простору неможливо. 
Якщо, з метою спрощення, опустити вісь «період управління», то простір 
стає трьохвимірним, і його можна представити графічно (рис. 2.9). 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.9. Структура трьохвимірного простору управління  
в загальному вигляді (без урахування осі «період управління»): 

k  – керований процес; l  – орган управління (галузевий тип структури);  
p  – функція управління 

(побудовано автором [25]) 
Місце знаходження будь-якого завдання управління klpS  у просторі, 

наведеному на рис. 2.9, визначається відповідними координатами за осями. 

p



137 
Покажемо місце певного завдання, наприклад, «Облік матеріально-

технічного забезпечення підготовки фахівців по Конституційному Суду 
України». Звернувшись до наведених вище довідників структур, визначимо 
координати цього завдання: k  = 1 (керований процес «матеріально-технічне 
забезпечення»); l  = 4 (орган управління «Конституційний Суд України»); 
p  = 2 (функція «облік»). Позначимо це завдання 142S  та покажемо його 
на рис. 2.9. 

Кожне завдання управління являє собою елементарну чарунку 
представленого простору. Кількість чарунок, а отже, можливих завдань 
управління системою вищої освіти, визначається граничними значеннями 
координат за осями , , k l p . 

У загальному випадку трьохвимірного простору граничні координати 
дорівнюють: 

  ;   ;   k K l L p P   . 
Кількість можливих завдань управління tM  дорівнює добутку 

цих значень: 
    ·  · tM K L P . (2.3) 

Але модель трьохвимірного простору є спрощеною, оскільки не 
враховує вісь часу. Можна сказати, що ця модель охоплює лише один період 
часу. Таким чином, повний чотирьохвимірний простір можна уявити як набір 
описаних трьохвимірних. Причому, кількість їх дорівнюватиме кількості 
періодів часу. Використовуючи прийняті позначення, 0,t T , де T  – номер 
граничного періоду на осі часу, визначимо, що кількість періодів дорівнює T  
(чи   1 T  , якщо відлік починати з t  = 0). 

Загальна кількість завдань управління вищою освітою М дорівнює 
кількості елементарних чарунок чотирьохвимірного простору 
    ·  ·  · M K L P T . (2.4) 

Для конкретизації моделі структури простору управління системою 
вищої освіти, що представлений у загальному вигляді, скористаємось 
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фактичною інформацією відносно складу та структур складових системи, 
наведених у довідниках (рис. 2.3; 2.4; 2.5; 2.6). 

Граничні значення координат за кожною з чотирьох осей дорівнюють: 
вісь «керований процес» k : K  = 4; 
вісь «керуючий орган управління» l : L  = 312 (галузева структура); 
L  = 304 (регіональна структура); 
вісь «функція управління» p : P  = 4; 
вісь «період управління» t : T  = 18. 
Таким чином, за формулою (2.4) визначимо кількість завдань 

державного управління системою вищої освіти, які потрібно вирішити 
впродовж п’яти років: 

при галузевій структурі – 
гM  = 4 · 312 · 4 · 18 = 89856 завдань; 

при регіональній структурі – 
рM  = 4 · 304 · 4 · 18 = 87552 завдань. 

При зміні вхідних даних, наприклад, кількості міністерств-замовників, 
вищих навчальних закладів, структури навчального процесу підготовки 
фахівців, відповідно зміниться і кількість завдань управління. Якщо кількість 
завдань привести до одного року, то це відповідатиме типу структури органу 
управління 14976 та 14592 завдань управління системою вищої освіти. 
Оскільки в державному управлінні практично реалізуються завдання за 
обома типами структур, то загальна кількість завдань у рік дорівнюватиме 
29568 завдань [25]. 

Деталізована модель простору управління 
Наведена вище модель простору управління названа узагальненою, 

тому що координати за осями керованих процесів є агрегованими. 
Наприклад, вирішення завдання планування підготовки фахівців за 
визначеним ВНЗ на даний період може бути корисним для Міністерства 
фінансів України для виділення бюджетних коштів, але не дасть достатньої 
інформації цьому ВНЗ для організації навчального процесу та випуску 
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фахівців, оскільки тут відсутня інформація щодо певних галузей знань та 
спеціальностей. А від галузей і спеціальностей залежить також і вирішення 
завдань забезпечення процесу навчання необхідними ресурсами. 

Отже, для конкретизації моделі простору управління потрібно вісь 
простору «керований процес» представити детальніше, щоб координатами 
цієї осі можна було позначити кожен елемент множини галузей знань 
і спеціальностей. Для реалізації навчального процесу та забезпечення його 
ресурсами має значення також інформація про ступені вищої освіти та 
форми навчання. 

Таким чином, побудова деталізованої моделі простору управління 
полягає у збереженні таких принципових засад узагальненої моделі, як 
«структура органу управління», «функція управління», «структура планово-
облікового періоду управління», а також наведених координат за кожною 
з цих осей, а що стосується осі «керовані процеси», то координати простору 
за цією віссю суттєво змінюються. 

Якщо координати узагальненої моделі змінювались у межах  0,4k   
( 0 k   — підготовка фахівців; 1 k   — матеріально-технічне забезпечення 
підготовки фахівців та інші керовані процеси, що наведені вище), 
то деталізована модель має відображати всю ієрархічну структуру фахівців. 

Структуру фахівців за основними ознаками наведено на рис. 2.7. Крім 
наведених ознак, доцільно додати форму навчання, оскільки ця ознака 
впливає на вирішення завдань забезпечення процесу підготовки фахівців 
різними ресурсами. 

Таким чином, за віссю  «керований процес» потрібно відповідними 
координатами відобразити всі елементи ієрархічної структури фахівців, 
у тому числі за галузями знань, ступенями вищої освіти (бакалавр, магістр), 
спеціальностями та формами навчання. 

До значного збільшення довжини осі призводить необхідність 
відображення ступеня вищої освіти і форми навчання для всіх рівнів 
структури, що наведена на рис. 2.7. 
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Розглянемо на прикладі існуючих параметрів системи вищої освіти 

України визначення меж координат простору управління за віссю  k . 
Із наведених п’яти керованих процесів ( 0, 1, , 4k   ), що відображені 

в узагальненій моделі простору управління, розглянемо спочатку перший, 
0k   — підготовка фахівців. 

Промоделюємо присвоєння координат елементам структури фахівців 
на прикладі реальної інформації системи вищої освіти: 

0k   – підготовка фахівців; 
1k   – підготовка фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр»; 
2k   – підготовка фахівців ступеня вищої освіти «магістр»; 
3k   – підготовка фахівців за денною формою навчання; 
4k   – підготовка фахівців за денною формою навчання, ступеня 

вищої освіти «бакалавр»; 
5k   – підготовка фахівців за денною формою навчання, ступеня вищої 

освіти «магістр»; 
6k   – підготовка фахівців за галуззю знань «освіта»; 
7k   – у тому числі за денною формою навчання; 

… 
57k   – підготовка фахівців за галуззю знань «транспорт»; 
58k   – у тому числі за денною формою навчання; 
59k   – підготовка фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр» за 

спеціальністю «Науки про освіту»; 
60k   – у тому числі за денною формою навчання; 

… 
287k   – підготовка фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр» за 

спеціальністю «Транспортні технології (за видами)»; 
288k   – у тому числі за денною формою навчання; 
289k   – підготовка фахівців ступеня вищої освіти «магістр» за 

спеціальністю «Науки про освіту»; 
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290k   – у тому числі за денною формою навчання; 

… 
515k   – підготовка фахівців ступеня вищої освіти «магістр» за 

спеціальністю «Транспортні технології (за видами)»; 
516k   – у тому числі за денною формою навчання. 

Таким чином, основний процес підготовки фахівців за віссю «керовані 
процеси» має 516 координат. Але, як видно з рис. 2.3, окрім цього процесу, також 
необхідними є забезпечуючі процеси, такі як матеріально-технічне забезпечення, 
інформаційне, кадрове, фінансове забезпечення. Ці процеси спрямовані 
на нормалізацію основного процесу, у тому числі його елементу (ступенів 
вищої освіти, галузей знань, спеціальностей і форм навчання), а отже, мають 
подібну структуру. 

За віссю «керовані процеси» до координат процесу «підготовка 
фахівців» (від k  = 0 до k  = 516) потрібно додати такі координати: 

матеріально-технічне забезпечення – 517…1033; 
інформаційне забезпечення – 1034…1550; 
кадрове забезпечення – 1551…2067; 
фінансове забезпечення – 2068…2584. 
Присвоєння координат осі від k  = 0 до k  = 2584 дає можливість 

ідентифікувати будь-який процес управління підготовкою фахівців. 
Інші принципові засади побудови простору управління, а саме 

«структура органу управління», «функція управління», «період управління», 
описані в узагальненій моделі простору, прийнятій для побудови 
деталізованої моделі. 

Наведемо межі зміни координат за кожною з осей простору управління 
для побудови деталізованої моделі: 

керований процес – 0,2584k  ; 
елемент структури органу управління: 
галузева структура – 0,312l  ; 
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регіональна структура – 0,304l  ; 
функція управління – 0,4p  ; 
період управління – 0,18t  . 
Використовуючи уже описаний метод, обчислимо число можливих 

завдань системи державного управління вищою освітою, що відповідає 
побудованій деталізованій моделі: 

при галузевій структурі — 
гM  = 2585313519 = 76 864 975 завдань; 

при регіональній структурі — 
рM  = 2585305519 = 74 900 375 завдань. 

Державне управління системою вищої освіти обох типів, як галузева, 
так і регіональна, існують паралельно. Загальна кількість завдань управління 
становить, таким чином, 151 765 350 завдань. 

При складанні плану державного замовлення деякі завдання описаного 
простору можуть об’єднуватись у групу. Наприклад, процеси матеріально-
технічного та інформаційного забезпечення навчального процесу підготовки 
фахівців можуть розглядатися сумісно та знайти рішення в показниках 
забезпечення цих процесів бюджетними коштами. Але за завданням обліку 
та контролю, як правило, державні рішення приймаються окремо по кожному 
з процесів забезпечення підготовки фахівців. 

В усякому разі можна стверджувати, що жоден із розглянутих 
керованих процесів не може залишитись поза увагою державних рішень, 
виходячи із забезпечення курсу на підвищення якості підготовки фахівців. 

Описане поле завдань державного управління системою вищої освіти, 
визначаючи кількість завдань, лише побічно оцінює складність цієї системи. 
У запропонованій моделі кожне завдання — це елементарна чарунка 
простору. Але кожне завдання, в свою чергу, є складною системою, що має 
бути описана великою кількістю показників. У зв’язку із цим уточнення 
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оцінювання складності державного управління системою вищої освіти 
можливе лише після описування структури завдань управління. 

2.3 Визначення комплексу завдань управління системою вищої 
освіти у сфері культури і мистецтва 

Із встановленням незалежності та демократизацією суспільства Україна 
здобула нові можливості розвитку культури і мистецтва [280]: 

– митці здобули свободу творчості та вираження і відіграють важливу 
роль у формуванні громадянського суспільства; 

– відкриті кордони гарантують збагачення і посилення національної 
культури через дипломатію культури, міжнародні обміни, іноземні інвестиції 
та співробітництво; 

– у суспільстві існує всебічна підтримка національної культури 
з боку держави; 

– є можливості запозичити практику західної приватизації 
і неприбутковості, водночас східні країни можуть слугувати моделлю для 
розвитку сектору культури в інших країнах з новою демократією; 

– є добре освічені та підготовлені митці та фахівці, які можуть бути 
залучені до роботи в культурних інституціях; 

– нові можливості для новітніх практик управління наявні в галузі 
культури і мистецтва завдяки появі людського капіталу — нової генерації 
арт-менеджерів та фахівців із державної політики. 

У сучасних умовах ринкових відносин великого значення набуває 
розвиток державних організацій культури, що вирішують необхідні для будь-
якого суспільства та держави культурно-освітні та науково-дослідницькі 
завдання. Займаються збереженням національного набутку, підвищенням 
інтелектуального і творчого потенціалів суспільства, а це потребує нових 
вимог до підготовки майбутніх митців. 
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Соціальні зміни, що відбуваються останніми десятиліттями в Україні 

з дня одержання нею статусу самостійної держави, викликали численні 
перетворення в культурній сфері, істотно вплинувши на існування й функції 
художньої культури та формування нової культурної реальності, що потребує 
нового бачення, а стан художньої культури — інноваційних моделей 
відтворення її динаміки і руху. Зміни статусу і функцій мистецтва висувають 
нові вимоги до підготовки майбутніх митців. Водночас досягнення сучасної 
науки відкривають шляхи вдосконалення практики мистецької освіти. 

Як відзначають дослідники ]268], мистецька освіта має можливість 
розвиватися здебільшого в тих напрямах, на які є попит у суспільстві, що 
відповідає загальноєвропейським тенденціям, де в останні роки активно 
розвиваються культурні індустрії, а культура тісно сплітається з іншими 
видами соціально-економічної діяльності. 

Система мистецької освіти в Україні складається з початкової 
мистецької підготовки, середньої спеціальної культурно-мистецької освіти, 
завершеної культурно-мистецької освіти, яку отримують у вищих навчальних 
закладах відповідного фахового напряму, та післядипломної освіти. У цій 
системі головну ланку якісної підготовки фахівців для сфери культури 
і мистецтва становлять саме мистецькі ВНЗ. 

За радянських часів всі мистецькі ВНЗ перебували у державній 
власності, отримували гарантоване бюджетне фінансування, а навчання 
здійснювалося за уніфікованими програмами, затвердженими відповідними 
вищими керівними органами держави. Зусилля держави у сфері мистецької 
освіти були спрямовані, як і в українській культурі взагалі, на тотальний 
ідеологічний контроль, а не на вдосконалення підготовки національних 
мистецьких кадрів для сфери культури і мистецтва. 

Зміна політичного і суспільного ладу після здобуття Україною 
незалежності, перехід до нових економічних відносин викликали істотні 
зміни як у суспільстві, так і у сфері культури та галузі мистецької освіти. 



145 
Головними завданнями в галузі мистецької освіти є осучаснення 

і вдосконалення освітнього процесу та посилення мистецько-освітніх зв’язків 
з Європою, тому у контексті інтеграційного процесу треба враховувати 
позитивний досвід організації мистецької освіти європейських країн. 

Описаний у п. 2.2 методичний підхід побудови простору управління 
системи вищої освіти України дає змогу виявити комплекс завдань 
управління цією системою. Запропонований підхід побудови простору 
управління може бути використаний для різних сфер (підсистем) вищої 
освіти. 

Розглянемо реалізацію цього підходу на прикладі такої сфери вищої 
освіти, як культура і мистецтво. 

Як і при розгляді системи вищої освіти України, за осі координат даної 
підсистеми приймаємо: 1) керований процес; 2) структура керуючого органу 
управління; 3) функція управління; 4) період управління. 

1. Керований процес. 
Найбільш характерним із керованих процесів, характерних для вищих 

навчальних закладів, зокрема й ВНЗ у сфері культури і мистецтва, 
є підготовка фахівців (навчальний процес). Для розвитку цього процесу 
є об’єктивна необхідність у: 

матеріально-технічному забезпеченні; 
інформаційному забезпеченні; 
кадровому забезпеченні; 
фінансовому забезпеченні. 
2. Структура органу управління. 
Вищі навчальні заклади з підготовки бакалаврів та магістрів у сфері 

культури і мистецтва підпорядковані державному замовникові — 
Міністерству культури України — та сконцентровані в шести регіонах. 

Представимо галузеву структуру органу управління цього державного 
замовника на рис. 2.10. 
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Рис. 2.10. Структура державного замовника — 

Міністерства культури України 
(побудовано автором за даними [204]) 

Відокремлені підрозділи Київського національного університету 
культури і мистецтв державного замовника — Міністерства культури 
України. 

1. Білоцерківський факультет. 
2. Броварський факультет. 
3. Вінницький факультет. 
4. Дніпропетровський факультет. 
5. Донецький факультет. 
6. Запорізький факультет. 
7. Кіровоградський факультет. 
8. Кримський факультет. 
9. Львівська філія. 
10. Миколаївська філія. 
11. Одеський факультет. 
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12. Полтавський факультет. 
13. Сумський факультет. 
14. Ужгородський факультет. 
15. Харківський факультет. 
16. Херсонський факультет. 
17. Чернігівський факультет. 
18. Черкаський факультет. 
Регіональну структуру представлено на рис. 2.11. 
 
 Регіони 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2.11. Регіональна структура державного замовника — 

Міністерства культури України 
(побудовано автором за даними [204]) 

3. Функція управління. 
Приймаємо такі основні функції замкненого контуру управління: 

планування, облік, контроль, регулювання. 
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Фахівці  

4. Період управління. 
Залежно від ступеня вищої освіти термін підготовки фахівців у вищих 

навчальних закладах Міністерства культури України становить від чотирьох 
до шести (п’яти з половиною) років і представлений на рис. 2.12. 
 
          
 

т и ж н і  
Рис. 2.12. Структура планово-облікового періоду  

державного управління системою вищої освіти у сфері культури і мистецтва 
(побудовано автором) 

Структуру фахівців за галузями знань та спеціальностями для ступенів 
вищої освіти «Бакалавр» і «Магістр» наведено на рис. 2.13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.13. Структура фахівців за галузями знань  
та спеціальностями ступенів вищої освіти  «Бакалавр» і «Магістр» 

(побудовано автором за даними [204; 261]) 
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Параметри об’єкта управління «Фахівці з вищою освітою у сфері 

культури і мистецтва» державного замовника — Міністерства культури 
України представлено у табл. 2.1. 

Таблиця 2.1 
Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти у вищих навчальних закладах 
Міністерства культури України 

(побудовано автором за даними [204; 261]) 

Шифр 
галузі Галузь знань 

Код 
спеці-
аль-
ності 

Найменування спеціальності 

1 2 3 4 
01 Освіта 016 Спеціальна освіта 
02 Культура 

і мистецтво 
021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво 

 022 Дизайн 
  023 Образотворче мистецтво,  

декоративне мистецтво, реставрація 
  024 Хореографія 
  025 Музичне мистецтво 
  026 Сценічне мистецтво 
  027 Музеєзнавство, пам’яткознавство 
  028 Менеджмент соціокультурної діяльності 
  029 Інформаційна, бібліотечна  

та архівна справа 
03 Гуманітарні 

науки 
033 Філософія 

 034 Культурологія 
05 Соціальні та 

поведінкові 
науки 

054 Соціологія 
 055 Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії 
06 Журналістика 061 Журналістика 
07 Управління та 

адміністрування 
071 Облік і оподаткування 

 073 Менеджмент 
08 Право 081 Право 
12 Інформаційні 

технології 
122 Комп’ютерні науки  

та інформаційні технології 
19 Архітектура та 

будівництво 
191 Архітектура та містобудування 

24 Сфера 
обслуговування 

241 Готельно-ресторанна справа 
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Таким чином, кількість галузей знань – 10; ступенів вищої освіти – 2; 

спеціальностей – 21. 
Параметри структури державного замовника — Міністерства культури 

України: 
регіонів – 6; 
ВНЗ – 11. 
відокремлених підрозділів – 18. 
Наведені параметри об’єкта управління разом із викладеними складом 

процесу управління та періодом управління є вихідною інформацією для 
побудови моделі простору управління системою вищої освіти у сфері 
культури і мистецтва. 

У розділі 2.2 представлено загальну модель простору управління 
системою вищої освіти: 

при галузевому підході — 
  0, ; 0, ; 0, ; 0,klptS k K l L p P t T     , 

при регіональному підході — 
  ' 0, ; 0, ; 0, ; 0,klptS k K l L p P t T    , 

де k  – керований процес; l  – структура органу управління; p  – 
функція управління; t  – період управління. 

Згідно із структурою процесів підготовки фахівців позначимо: 
k  = 0 – підготовка фахівців; 
k  = 1 – матеріально-технічне забезпечення; 
k  = 2 – інформаційне забезпечення; 
k  = 3 – кадрове забезпечення; 
k  = 4 – фінансове забезпечення. 
У зв’язку із двома типами структур органу управління приймаємо дві 

системи позначення їх елементів. 
Галузева структура. 
l  = 0 – Міністерство культури України (МКТ); 
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l  = 1 – Національна музична академія ім. П. І. Чайковського (НМАУ); 
l  = 2 – Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури 

(НАОМА); 
l  = 3 – Київський національний університет театру, кіно і телебачення 

ім. І. К. Карпенка-Карого (КНУТКіТ); 
l  = 4 – Київський національний університет культури і мистецтв 

(КНУКіМ); 
l  = 5 – Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 

(НАКККіМ); 
l  = 6 – Львівська національна музична академія ім. Лисенка (ЛНМА); 
l  = 7 – Харківський національний університет мистецтв 

ім. Котляревського (ХНУМ); 
l  =8 – Харківська державна академія культури (ХДАК); 
l  = 9 – Одеська державна музична академія (ОДМА); 
l  = 10 – Донецька державна музична академія (ДДМА); 
l  =11 – Луганська державна академія культури і мистецтв (ЛДАКіМ); 
l  =12 – Білоцерківський факультет КНУКіМ; 
l  =13 – Броварський факультет КНУКіМ; 
l  =14 – Вінницький факультет КНУКіМ; 
… 
l  =29 – Черкаський факультет КНУКіМ. 
Регіональна структура. 
l  = 0 – Міністерство культури України (МКТ) ; 
l  = 1 – м. Київ;  
l  = 2 – Львівська область; 
l  = 3 – Харківська область; 
l  = 4 – Одеська область; 
l  = 5 – Донецька область; 
l  = 6 – Луганська область; 
l  = 7 –  Національна музична академія ім. П. І. Чайковського (НМАУ); 
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l  = 8 – Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури 

(НАОМА); 
l  = 9 – Київський національний університет театру, кіно і телебачення 

ім. І. К. Карпенка-Карого (КНУТКіТ); 
l  = 10 – Київський національний університет культури і мистецтв 

(КНУКіМ); 
… 
l  = 17 – Луганська державна академія культури і мистецтв (ЛДАКіМ); 
l  = 18 – Білоцерківський факультет КНУКіМ; 
… 
l  = 35 –  Черкаський факультет КНУКіМ. 
Фази управління позначимо: 
p  = 0 – управління (загалом); 
p  = 1 – планування; 
p  = 2 – облік; 
p  = 3 – контроль; 
p  = 4 – регулювання. 
Згідно із структурою періоду управління позначимо представлені в ній 

інтервали часу (періоди): 
t  = 0 – шість років; 
t  = 1 – перший рік; 
t  = 2 – другий рік; 
… 
t  = 18 – другий семестр шостого року. 
t  = 19 – перший тиждень першого семестру першого року; 
… 
t  = 35 – останній тиждень першого семестру першого року; 
t  = 36 – перший тиждень другого семестру першого року; 
… 
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t  = 50 – останній тиждень другого семестру першого року; 
… 
t  =179 – перший тиждень першого семестру шостого року; 
… 
t  =195 – останній тиждень другого семестру шостого року. 
Для визначення місця та змісту завдання klptS  задаємо, наприклад, 

відповідні координати за цими осями: k  = 0; l  = 3 (у даному прикладі 
розглядається перший тип структури — галузевий); p  = 1; t  = 6. Ця чарунка 
простору являє собою: планування ( p  = 1) підготовки фахівців (k  = 0) в 
Київському національному університеті театру, кіно і телебачення 
ім. І. К. Карпенка-Карого ( l  = 3) на перший семестр першого року ( t  = 6). 

Граничні значення координат по кожній з чотирьох осей дорівнюють: 
вісь «керований процес» k : K  = 4; 
вісь «орган управління» l : L  = 29 (галузева структура); 
L  = 35 (регіональна структура); 
вісь «функція управління» p : P  = 4; 
вісь «період управління» t : T  = 195. 
Використовуючи реальні дані системи вищої освіти Міністерства 

культури України, модель може бути конкретизована таким чином: 
 0,4; 0,29; 0,4; 0,195klptS k l p t     ; 
 0,4; 0,35; 0,4; 0,195kl ptS k l p t      . 

Модель дає змогу визначити повний комплекс завдань цієї системи: 

0 0 0 0
( ) K L P T

klptklpt k l p t
M S X        , 

де klptX  – змінна; 
1,  якщо 0, ; 0, ; 0, ; 0, ;   ,
0,   в протилежному випадку.klpt

k K l L p P t T klptX         
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4 29 4 195

0 0 0 0
( ) klptklpt k l p t

M S X        ; 

'
'

4 35 4 195
0 0 00

( ) l
l kl ptklpt k p tl

M S X  
      . 

При галузевій структурі – 
гM  = 5 · 30 · 5 · 196 = 147000 завдань; 

при регіональній структурі – 
рM  = 5 · 36 · 5 · 196 = 176400 завдань. 

Для деталізації осі k  «керований процес» потрібно відповідними 
координатами відобразити всі елементи ієрархічної структури фахівців 
у сфері культури і мистецтва, у тому числі за галузями знань, 
спеціальностями та формами навчання. 

Розглянемо на прикладі нинішніх параметрів системи вищої освіти 
у сфері культури і мистецтва визначення меж координат простору управління 
за віссю k . 

Із наведених п’яти керованих процесів (  0, 1, , 4k   , що відображені 
в узагальненій моделі простору управління, розглянемо спочатку перший, 
k  = 0 — підготовка фахівців. 

Промоделюємо присвоєння координат елементам структури фахівців 
на прикладі реальної інформації системи вищої освіти Міністерства культури 
України: 

k  = 0 – підготовка фахівців; 
k  = 1 – підготовка фахівців ступеня вищої освіти  «бакалавр»; 
k  = 2 – підготовка фахівців ступеня вищої освіти «магістр»; 
k  = 3 – підготовка фахівців за денною формою навчання; 
k  = 4 – підготовка фахівців за денною формою навчання, ступеня 

вищої освіти «бакалавр»; 
k  = 5 – підготовка фахівців за денною формою навчання, ступеня 

вищої освіти «магістр»; 
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k  = 6 – підготовка фахівців за галуззю знань «освіта»; 
k  = 7 – у тому числі за денною формою навчання; 
… 
k  = 24 – підготовка фахівців за галуззю знань «сфера обслуговування»; 
k  = 25 – у тому числі за денною формою навчання; 
k  = 26 – підготовка фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр» за 

спеціальністю «спеціальна освіта»; 
k  = 27 – у тому числі за денною формою навчання; 
… 
k  = 66 – підготовка фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр» за 

спеціальністю «готельно-ресторанна справа»; 
k  = 67 – у тому числі за денною формою навчання; 
k  = 68 – підготовка фахівців ступеня вищої освіти «магістр» за 

спеціальністю «спеціальна освіта»; 
k  = 69 – у тому числі за денною формою навчання; 
… 
k  = 108 – підготовка фахівців ступеня вищої освіти «магістр» за 

спеціальністю «готельно-ресторанна справа»; 
k  = 109 – у тому числі за денною формою навчання. 
Отже, основний процес підготовки фахівців за віссю «керовані 

процеси» має 109 координат. Крім цього процесу, необхідними є такі 
процеси, як матеріально-технічне забезпечення, інформаційне, кадрове, 
фінансове забезпечення. Ці процеси спрямовані на нормальне протікання 
основного процесу, у тому числі його елементу (ступенів вищої освіти, 
галузей знань, спеціальностей і форм навчання) і мають відповідну 
структуру. 

За віссю «керовані процеси» до координат процесу «підготовка 
фахівців» (від k  = 0 до k  = 109) необхідно додати такі координати: 

матеріально-технічне забезпечення – 110…219; 
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інформаційне забезпечення – 220…329; 
кадрове забезпечення – 330…439; 
фінансове забезпечення – 440…549. 
Присвоєння координат осі від k  = 0 до k  = 549 дає можливість 

ідентифікувати будь-який процес управління підготовки фахівців у вищих 
навчальних закладах Міністерства культури України. 

Наведемо межі зміни координат за кожною з осей простору управління 
для побудови деталізованої моделі: 

керований процес – 0,549k  ; 
елемент структури органу управління: 
галузева структура – 0,29l  ; 
регіональна структура – 0,35l  ; 
функція управління – 0,4p  ; 
період управління – 0,195t  . 
Деталізована модель простору буде такою: 

 0,549; 0, 29; 0,4; 0,195klptS k l p t     ; 
 0,549; 0,35; 0,4; 0,195kl ptS k l p t      ; 

549 29 4 195
0 0 0 0

( ) klptklpt k l p t
M S X        ; 

549 35 4 195
0 0 0 0

( ) kl ptkl pt k l p t
M S X     

      . 

Використовуючи уже описаний методичний підхід, обчислимо число 
можливих завдань державного управління системою вищої освіти у сфері 
культури і мистецтва, що відповідає побудованій деталізованій моделі: 

при галузевій структурі —  
гM   = 550305196 = 16 170 000 завдань; 

при регіональній структурі — 
рM  = 550365196 = 19 404 000 завдань. 
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Оскільки державне управління системою вищої освіти обох типів, 

як галузева, так і регіональна, існують паралельно, загальна кількість завдань 
управління становить 35 574 000 завдань. 

Побудована модель простору управління системою вищої освіти 
Міністерства культури України дає можливість визначити та оцінити 
кількісно будь-яку підсистему системи, що розглядається. Представимо 
модель простору управління для підсистеми планування підготовки 
бакалаврів за різними спеціальностями: 

 1; 0,29; 1;  0,195klptS k l p t     ; 
 1; 0,35; 1; 0,195kl ptS k l p t     , 

що становить такий комплекс завдань управління: 
   1 30 1 196 5880 завдань;klptM S       
   1 36 1 196 7056 завдань.kl ptM S        

Аналогічно може бути представлена й модель підготовки фахівців 
за іншими ступенями вищої освіти. 

Запропонований підхід побудови простору управління системою вищої 
освіти може змінити кількісний комплекс завдань управління цією системою, 
але це не впливає на запропонований підхід і суть дослідження. 

Культурна та мистецька освіта, вочевидь, має стати однією з головних 
цілей майбутньої державної культурної політики. В контексті європейського 
інтеграційного процесу Україна має враховувати позитивний досвід 
організації європейської системи вищої освіти й, зокрема, мистецької освіти 
для набуття національною освітою нових якісних і сутнісних ознак. Цей 
досвід має допомагати Україні ввійти в єдиний освітній простір, який 
створюється в Європі, не втрачаючи при цьому позитивних надбань 
національної освіти та надбань системи вищої освіти у сфері культури 
і мистецтва. 
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Висновки до другого розділу 

1. Визначено основне методологічне завдання макроекономічного 
планування — розроблення концепції економічного прогнозування та 
планування, реалізація якої сприятиме вдосконаленню макроекономічного 
планування та прогнозування в управлінні системою вищої освіти 
у ринкових умовах та забезпеченню прийняття науково обґрунтованих 
управлінських рішень. 

2. Обґрунтовано, що макроекономічне планування та прогнозування 
в управлінні системою вищої освіти є інструментом управлінської діяльності 
органів державної влади щодо визначення стратегічних, тактичних та 
оперативних цілей його розвитку, розроблення та здійснення комплексу 
взаємопов’язаних заходів державного впливу, спрямованих на їх досягнення. 

3. Визначено розподіл процесу управління на частини-функції: 
планування, облік, контроль, регулювання. Представлено модель структури 
простору управління, яка охоплює вісь комплексу завдань державного 
управління системою вищої освіти. 

4. Запропоновано використання методу декомпозиції, згідно з яким 
система вищої освіти розподіляється на частини, або підсистеми, відповідно 
до обраних ознак декомпозиції: вид керованого процесу, елемент структури 
органу управління (організація, галузь, міністерство, відомство, регіон), 
функція управління, період управління — для формування чіткого комплексу 
завдань в управлінні системою вищої освіти. 

5. Проведено аналіз логіко-інформаційних зв’язків між підсистемами 
і завданнями управління, що дало можливість уточнити сутність та 
послідовність обміну інформацією між органом і об’єктом управління, 
основними керованими процесами, функціями та періодами управління. 
Відзначено особливу роль завдань макроекономічного планування з точки 
зору їх впливу на ефективність всієї системи вищої освіти. 
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6. Досліджено, що, залежно від рівня управління системою вищої 

освіти, завдання системи управління можуть мати різний «розмір», що 
визначається мірою розукрупнення чи агрегування інформації, яку необхідно 
отримати споживачу у результаті вирішення завдання. У зв’язку з цим 
побудовано два типи моделей простору управління — узагальнену та більш 
деталізовану для відображення завдань управління різних рівнів управління. 

7. Доведено, що описаний методичний підхід побудови простору 
управління системою вищої освіти України дає змогу виявити комплекс 
завдань управління цією системою і може бути використаний для різних 
сфер (підсистем) вищої освіти. 

8. Розглянуто реалізацію підходу побудови простору управління 
системою вищої освіти на прикладі такої сфери вищої освіти, як культура 
і мистецтво — вищих навчальних закладів Міністерства культури України. 
Запропоновано модель простору управління для підсистеми планування 
підготовки бакалаврів за різними спеціальностями. Доведено актуальність 
уточнення оцінювання складності системи державного управління вищою 
освітою, яке можливе лише після повного описання структури завдань 
управління. 

За результатами другого розділу опубліковані роботи [24; 25; 116; 117; 
154; 155; 356]. 
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РОЗДІЛ 3 ПРОГНОЗУВАННЯ ПОТРЕБИ У ФАХІВЦЯХ 

ТА ВИЗНАЧЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПОТУЖНОСТЕЙ  
ЗАКЛАДІВ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

3.1 Формування потреби національної економіки у фахівцях 
з вищою освітою 

Проблема системи вищої освіти завжди була актуальна, однак її 
гострота в різний час була різною, тому сьогодні в Україні проблема освіти 
виходить майже на перше місце, особливо — з точки зору її дії в 
довгостроковій перспективі. 

Сучасні процеси євроінтеграції впливають на всі сфери життя країни, в 
тому числі й систему вищої освіти. Приєднання України до Болонського 
процесу, спрямованого на створення спільного європейського простору 
вищої освіти, передбачає позитивні системні зміни, зокрема, в таких 
напрямах, як автономність університетів, мобільність студентів, прозорість 
систем вступу, оцінювання студентів тощо. 

Модернізація національної системи вищої освіти зумовлена 
необхідністю забезпечення взаємозв’язку між ринком освітніх послуг і 
ринком праці, приведення обсягів та якості професійної освіти і навчання 
у відповідність до потреб роботодавців, а також потребою підвищення ролі 
соціальних партнерів, суб’єктів господарювання в реалізації стратегії 
навчання впродовж життя. 

Потреба в освіті розглядається як обумовлене соціокультурними 
детермінантами активно-діяльнісне відношення соціального суб’єкта до 
галузі знань, що є сутнісною характеристикою її розвитку, самовизначення та 
самореалізації. 

М. Тейтельман [320] виявив структуру освітньої потреби з точки зору її 
змісту, процесу та результату реалізації. До її змістовних характеристик 
віднесено потреби у знаннях, уміннях і навичках реалізації різних видів 
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діяльності. Як процесуальні характеристики розглядаються потреби особи в 
організації зовнішнього (умов об’єктивного характеру) та внутрішнього 
(суб’єктивних регулятивно-особистісних механізмів) освітнього простору, а 
також потреба в освітній комунікації. Серед результативних характеристик 
освітньої потреби виділено матеріальні, статусні, професійно-трудові, 
моральні, адаптаційні, духовні потреби. 

Потреба в системі вищої освіти є значущим чинником розвитку особи, 
окремих соціальних груп і суспільства в цілому. Її вивчення актуальне як 
у науково-теоретичному, так і в практичному сенсі. Оскільки теоретичне 
знання про потребу є фундаментом теорії особи, то дослідження потреби 
у вищій освіті дає змогу проаналізувати суб’єктивні фактори, які 
обумовлюють діяльність особи, описати характер її освітньої активності, 
дослідити найважливіші стимули та умови її включення в освітнє 
середовище, відстежити формування механізмів, що регулюють процеси 
функціонування та розвитку особи як у сфері вищої освіти, так і за її межами. 

У зв’язку з розвитком ринкових відносин в сучасному українському 
суспільстві відбуваються зміни, які стосуються всіх аспектів життя 
суспільства, в тому числі підготовки фахівців з вищою освітою. Механізм 
визначення щорічної потреби ринку праці у фахівцях з вищою освітою 
та кваліфікованих робітниках методологічно та організаційно до кінця 
не визначений, і тому склалася ситуація, за якої ні сфера освіти, ні сфера 
ринку праці та зайнятості, ні сфера управління економікою, ні сфера 
державної статистики не мають повною мірою даних щодо динаміки, обсягів, 
статево-вікової, кваліфікаційної, професійної структури кадрів через 
труднощі в отриманні цієї інформації [177]. 

В умовах трансформування економіки вища освіта поставлена перед 
проблемою виживання та самозабезпечення, що в свою чергу призводить до 
структурних перекосів і невідповідності системи вищої освіти потребам 
економіки [202]. 
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У нових умовах господарювання структура підготовки фахівців має 

відповідати пріоритетним напрямам розвитку видів економічної діяльності, 
враховувати зміни в структурі загальної і додаткової потреби у фахівцях 
з вищою освітою та попиту на ринку праці. 

Підтримка відповідності між підготовкою фахівців з вищою освітою і 
потребою в них галузей економіки (видів економічної діяльності) і населення 
є важливою проблемою у системі державного управління, яка є основою 
узгодження загальнодержавних інтересів з інтересами людини, з одного 
боку, та з інтересами вищих навчальних закладів — з іншого. 

Вперше про необхідність визначення перспективних 
загальнодержавних і регіональних потреб підготовки та прогнозування 
потреб галузей економіки у фахівцях з вищою освітою згадується ще на 
початку 90-х років, а як нагальна проблема подолання освітньо-
кваліфікаційного дисбалансу на ринку праці України декларується 
починаючи з середини 90-х років. Невизначеність механізму формування 
потреби у підготовці кадрів зберігається й досі. Центральні та місцеві органи 
влади не беруть відповідальність за цей напрям, що поглиблює диспропорції 
між реальною потребою регіональних ринків праці і обсягами підготовки 
фахівців за спеціальностями. 

Вирішити проблему освітньо-кваліфікаційного дисбалансу можливо 
лише після отримання чіткої картини стану ринку праці в якісному розрізі, 
але наявні методи збору інформації не дають змоги побудувати адекватний 
прогноз: підприємства не надають повної інформації, постійно змінюється 
рівень вимог до фахівців-працівників, а методи централізованого збору 
інформації про кваліфікаційні вимоги, набір знань, умінь і навичок для 
конкретних посад відсутні, оскільки визначення якісних характеристик 
потрібних економіці фахівців перебуває в юрисдикції Міністерства освіти 
і науки України (МОН), яке не має механізмів збирання такої інформації. 

В Україні немає даних щодо вертикальної — висхідної чи низхідної та 
горизонтальної — зміни виду діяльності мобільності працівників. 
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Відсутність реальної інформації щодо працевлаштування випускників, 
незалежно від форми власності роботодавця, унеможливлює визначення 
обґрунтованої потреби у фахівцях тієї чи іншої спеціалізації. 

Держава — теоретично — може адекватно прогнозувати освітньо-
кваліфікаційні вимоги до працівників лише в тому, що стосується її власних 
потреб [341]. 

Потреба у фахівцях з вищою освітою визначається об’єктивно чинною 
системою суспільного розподілу праці, яка закріплює за окремими сферами 
економіки певні категорії робітників. 

Суть визначення попиту і пропозиції фахівців з вищою освітою полягає 
в тому, що попит є елементом потреби галузей економіки (видів економічної 
діяльності) і населення в фахівцях, а пропозиція — часткою ринку праці. 
В сучасних умовах ринкової орієнтації потрібна нова модель визначення 
потреби у фахівцях з вищою освітою, яка враховувала б розвиток ринкових 
відносин у суспільстві. 

Задля підтримання рівноваги між чисельністю випускників і потребами 
ринку праці актуальними залишаються внесення змін у систему 
макроекономічного планування та прогнозування структури підготовки 
кадрів з вищою освітою, а також необхідність орієнтувати вищі навчальні 
заклади на підготовку фахівців відповідно до попиту на ринку праці України. 

З огляду на це, нагальним є питання удосконалення методології та 
методів визначення потреби у фахівцях з вищою освітою, обґрунтування 
специфіки прогнозування та планування потреби у фахівцях на мікрорівні та 
макрорівні відповідно до попиту на ринку праці і ринку освітніх послуг [201]. 

Для визначення потреби у фахівцях з вищою освітою потрібно 
охарактеризувати стан кадрового забезпечення виробництва з урахуванням 
тенденції розвитку економіки країни. Це надасть можливість визначити, 
скільки найбільш імовірно буде потрібно фахівців того чи іншого профілю за 
освітою для ефективного вирішення завдань на підприємстві, в галузі, регіоні 
та усій економіці. 
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У роботі О. Григор’євої [62] проаналізовано розрахунок потреби 

у спеціалістах в умовах планової економіки, який безпосередньо 
пов’язувався із плануванням усього народного господарства. Вихідною 
базою визначення перспективної потреби у спеціалістах був план розвитку 
галузі. Крім того, розрахунок потреби у спеціалістах з вищою освітою 
потрібно було пов’язати з визначенням потреби у робочих кадрах. 

Для розроблення планів міжвідомчого та міжреспубліканського 
розподілу молодих спеціалістів визначалася поточна (річна) потреба у 
спеціалістах на наступний рік. Для розроблення планів прийому у вищі 
навчальні заклади визначалася перспективна потреба у спеціалістах. 

Для обчислення величини планової потреби у спеціалістах з вищою 
освітою, як основної, так і додаткової, за часів існування планової економіки 
застосовували різні методи, серед яких можна виділити: метод визначення 
чисельності спеціалістів з вищою освітою на основі пропускної 
спроможності вищих навчальних закладів (у 20-ті роки ХХ століття), 
штатний метод, метод розрахунку нормативу насиченості спеціалістами 
та інші. Прогнозування потреби у спеціалістах здійснювалося методами 
екстраполяції, експертної оцінки, балансовим методом. При цьому були 
розроблені нормативні документи та система нормативних показників, які 
давали змогу визначити потребу у спеціалістах з вищою освітою практично 
для кожної галузі народного господарства. 

Разом з тим, система визначення потреби у спеціалістах, яка існувала 
раніше, не відображала реальних умов функціонування різних підприємств 
галузей економіки; сформована система нормативних документів для 
визначення потреби у спеціалістах з вищою освітою не завжди відповідала 
рівневі розвитку продуктивних сил і виробничих відносин, а іноді й 
гальмувала розвиток техніки і нових технологій, орієнтуючись винятково на 
потреби економіки, яка постійно розвивається [61]. 
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Система визначення потреби у фахівцях з вищою освітою виявилася 

абсолютно недієздатною в умовах переходу до ринкових відносин і 
пов’язаної з цим процесом економічної кризи. 

На наш погляд, функціонування та розвиток ринкової економіки 
передбачає наявність діючого ринку праці, складовою частиною якого є 
ринок праці фахівців з вищою освітою і який формується за рахунок 
злагодженої діяльності системи вищої освіти. 

Протягом останніх років не розроблялася стратегія економічного 
розвитку на середньострокову та довгострокову перспективу, не 
забезпечувалось прийняття прогнозних документів розвитку економіки 
країни, регіонів, районів, міст та галузей економіки, що негативно вплинуло 
на планування підготовки фахівців з вищою освітою. 

Отже, питання ефективного використання коштів державного бюджету 
на забезпечення галузей економіки кваліфікованими фахівцями, 
макроекономічне планування та прогнозування усіх напрямів та обсягів їх 
підготовки відповідно до потреб ринку праці, а також створення сучасної 
системи вищої освіти залишаються актуальними. 

Актуальною проблемою розвитку національної економіки є й наявність 
дисбалансу між реальними потребами ринку праці у фахівцях певної 
компетентності і пропозицією, що формується випускниками вищих 
навчальних закладів. 

Основною причиною такої ситуації є відсутність державного 
макроекономічного планування та прогнозування потреб ринку праці 
у певних фахівцях і підготовки спеціалістів ВНЗ, побудованого на єдиних 
концептуальних засадах [59]. Також, не функціонує повноцінне кадрове 
планування на виробництві, мають поширення нелегальні трудові відносини, 
існує низка інших проблем, без вирішення яких неможливо забезпечити 
виконання завдання з визначення обсягу потреби економіки та ринку праці 
у кваліфікованих кадрах у ринкових умовах господарювання. 
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Потрібно знати наявну кількість фахівців з вищою освітою та 

відповідною кваліфікацією на ринку праці України для того, щоб 
забезпечувати, по-перше, потреби матеріальної й нематеріальної сфер 
виробництва необхідними фахівцями, а по-друге — зайнятість підготовлених 
спеціалістів із вищою освітою відповідно до отриманого фаху й кваліфікації. 

Особливої актуальності набувають питання гнучкого реагування 
системи підготовки фахівців на вимоги, що постійно змінюються, а також 
проблеми забезпечення регіонів фахівцями, що є одним з головних чинників 
ефективного розвитку галузей економіки. 

Для досягнення збалансованості обсягів і напрямів підготовки кадрів 
відповідно до розвитку національної економіки потребує невідкладного 
удосконалення механізм формування та розміщення державного замовлення. 

Найчастіше планують на основі застарілої або недостатньо перевіреної 
інформації, яка не відображає змін, що відбулися на ринку праці, і яка не 
враховує місткості ринку трудових ресурсів. Внаслідок цього частина 
випускників отримує спеціальності, які не затребувані на ринку праці. 
Відсутні дані щодо потреби у фахівцях з вищою освітою у розрізі окремих 
спеціальностей, не складалися у такому розрізі й прогнози розвитку системи 
вищої освіти, на основі яких би вносилися зміни до державного замовлення 
на підготовку потрібних для розвитку економіки спеціалістів. 

Диспропорцію та суперечність між ринком освітніх послуг і ринком 
праці характеризує ціла низка негативних тенденцій. Так, останніми роками 
спостерігається ажіотажний попит молоді на певні «престижні» спеціальності 
й відповідне йому перенасичення ринку праці випускниками, що створює, 
в свою чергу, у майбутньому умови для зростання безробіття у колі певних 
професій. Проблему ж зайнятості випускників слід передбачати вже під час 
формування державного замовлення на підготовку фахівців, а також на етапі 
визначення ліцензійних обсягів їх підготовки. Питання розробки науково 
обґрунтованої методики визначення потреби держави у фахівцях із вищою 
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освітою час від часу порушуються на різних рівнях державного управління 
протягом двох-трьох останніх десятиліть [292]. 

Для покращення позицій України у світових рейтингах конкурентної 
переваги фахівців на внутрішньому і на міжнародному ринку праці потрібне 
підвищення інтелектуального рівня населення та наявність ефективно діючої 
системи вищої освіти. Однак, існування значних диспропорцій між обсягами 
підготовки фахівців з вищою освітою та їх працевлаштуванням обумовлює 
необхідність удосконалення механізму взаємоузгодження системи вищої 
освіти та ринку праці. 

Фактично, держава мала б забезпечити місця роботи для фахівців 
з вищою освітою та здійснювати їх навчання відповідно до власних потреб, 
але, насправді, вона не є надійним роботодавцем та не дотримується 
встановлених нею самою принципів. Не відбувається гарантованого надання 
першого робочого місця випускникам, що навчалися за державним 
замовленням, у тому числі за цільовими направленнями [336]. 

Отже, вдосконалення ситуації з формування потреби національної 
економіки у фахівцях з вищою освітою та на ринку праці передбачає 
створення єдиної стратегії дій низки партнерів, серед яких [341]: 

– Міністерство економічного розвитку і торгівлі України — 
центральний орган виконавчої влади, який відповідає за економічне 
прогнозування, формування політики державного замовлення, вироблення 
методології збору та опрацювання статистичної інформації; 

– Міністерство освіти і науки України — центральний орган 
виконавчої влади, відповідальний за здійснення політики в сфері підготовки 
кадрів для економіки України; 

– Міністерство соціальної політики України — головний орган 
у системі центральних органів виконавчої влади з формування та 
забезпечення реалізації державної політики у сферах зайнятості, трудових 
відносин, та підвідомча Міністерству Державна служба зайнятості; 
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– державні замовники в особі галузевих міністерств та відомств; 
– представницькі органи роботодавців, які представляють інтереси 

замовників недержавного сектору. 
Прийнятий 05.07.2012 р. Закон України «Про зайнятість населення» 

визначає перелік органів, що забезпечують формування та реалізацію 
державної політики у сфері зайнятості населення. До цього переліку не 
входить Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, хоча його 
основними завданнями є, зокрема, формування та забезпечення реалізації 
державної політики економічного і соціального розвитку, політики у сфері 
державно-приватного партнерства та статистики [254]. 

Цей орган визначає економічні засади демографічного і соціального 
розвитку, розробляє прогнози чисельності населення України за статево-
віковою структурою, аналізує стан конкурентоспроможності національної 
економіки і розробляє заходи щодо її підвищення, забезпечує формування 
державної політики у сфері статистики. Міністерство економічного розвитку 
і торгівлі України формує та здійснює державну політику у сфері державного 
замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та 
робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів 
(післядипломна освіта) для державних потреб, здійснює координацію робіт 
державних замовників щодо його розміщення та виконання. Низка функцій 
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України вимагає його 
активного залучення до регулювання ринку праці в Україні, проте 
Міністерство залишається осторонь зазначеної діяльності [265]. 

Підготовка кваліфікованих кадрів відповідно до потреб економіки 
країни та регіональних ринків праці є одним із пріоритетних напрямів 
діяльності центральних органів виконавчої влади. Ця сфера потребує зміни 
підходів до регулювання, проте окремі заходи державної політики не можуть 
і не мають підміняти собою розробку цілісної стратегії розвитку трудового 
потенціалу та ринку праці в Україні. Насамперед, слід чітко визначити 
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стратегічні цілі й завдання, які постають перед державою у сучасних 
соціально-демографічних умовах та з урахуванням пріоритетів економічного 
розвитку. Необхідною є реалізація цілісної стратегії розвитку національного 
трудового потенціалу, узгодженої з інвестиційною, промисловою, 
податковою, демографічною, освітньою та соціальною політикою. 

Таким чином, прогнозування потреб ринку праці у фахівцях з вищою 
освітою з урахуванням тенденцій розвитку економіки та демографічних змін 
не здійснюється, що призводить до недовикористання та знецінення набутого 
фахівцями освітньо-кваліфікаційного потенціалу на внутрішньому ринку 
праці, а також виїзду висококваліфікованих фахівців за межі України. 

Підґрунтям для макроекономічного планування та прогнозування 
фахівців з вищою освітою мають стати довгострокові стратегії розвитку 
України, засновані на планах демографічного, економічного та науково-
технічного розвитку галузей, підприємств, установ та організацій. Сьогодні є 
актуальним визначення реального співвідношення попиту й пропозиції 
кадрів на ринку праці та обсягу потреби ринку праці у фахівцях з вищою 
освітою на поточний рік, середній та довгостроковий періоди. 

Для підвищення ефективності державного управління ринком праці та 
визначення потреби національної економіки у фахівцях з вищою освітою 
потрібна обґрунтована методика визначення перспективних потреб країни 
у фахівцях з вищою освітою та обсягів їх підготовки у вищих навчальних 
закладах. 

Прогнозні показники ринку праці мають бути обґрунтуванням та 
підґрунтям державного замовлення на підготовку кадрів з вищою освітою. 

Таким чином, можна стверджувати, що потреба у фахівцях з вищою 
освітою виступає основною оперативною інформацією для формування 
планів підготовки фахівців. 
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Залежно від виду потреби у здобутті вищої освіти її можна розділити 

на два види — соціальна потреба та потреба національної економіки 
(рис. 3.1). 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.1. Формування загальної потреби у наданні послуг з вищої освіти 
(побудовано автором [158]) 

Формування потреби економіки у фахівцях з вищою освітою в розрізі 
ВЕД — видів економічної діяльності (секцій) та галузей наведено на рис. 3.2, 
рис. 3.3. 

 
 
 
 
 

 
Рис. 3.2. Формування потреби економіки у фахівцях з вищою освітою  

в розрізі ВЕД (побудовано автором [158]) 
 21

1 jj
P P  ; (3.1) 

 
j

j ii I
P P  , 1,21j  * [309]. (3.2) 

* Відповідно до сучасного класифікатора видів економічної діяльності в Україні 
представлено 21 ВЕД. 
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Рис. 3.3. Формування потреби економіки у фахівцях з вищою освітою  

в розрізі галузей 
(побудовано автором [158]) 

 35
1 ll

P P


  ; (3.3) 
 

l
l ii I

P P  , 1,35 l   [260]. (3.4) 

Сумарна потреба економіки у фахівцях у розрізі регіонів наведена 
на рис. 3.4. 

 
 
 
 
 

 
Рис. 3.4. Регіональний підхід формування потреби економіки  

у фахівцях з вищою освітою 
(побудовано автором [158]) 
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де: P  – загальна потреба економіки; 
 i  – підприємство (організація, установа); 
 j  – вид економічної діяльності (секція); 
 l  – державний замовник; 
 r  – регіон; 
 jI  – множина підприємств (організацій, установ), віднесених до ВЕД  j. 

Наведені схеми формування потреби мають на меті визначити потребу 
країни у фахівцях з вищою освітою для забезпечення нормального 
функціонування суб’єкта господарської діяльності, тобто підприємств 
(організацій, установ). 

Наведені підходи до визначення потреби економіки країни у фахівцях, 
при повному врахуванні потреби підприємств (організацій, установ), 
забезпечують: 
 вед гал регP P P  , (3.7) 
де: ведP  – потреба за видами економічної діяльності (секціями); 
 галP  – галузева потреба (в розрізі державних замовників); 
 регP  – потреба за регіонами. 

Таким чином, маємо три підходи до визначення потреби у фахівцях. 
У реальній економіці у зв’язку з великою чисельністю суб’єктів 

господарської діяльності, їх організаційних зв’язків із замовниками, 
регіонами та впливу випадкових факторів ці значення можуть не збігатися. 
При цьому доцільно упорядкувати ці величини за зменшенням. 

Отримаємо нерівність: 
 1 2 3 P P P  , (3.8) 

де: 1P  – потреба у фахівцях за підходом, при якому отримано найбільше 
значення; 
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2P  – потреба у фахівцях за підходом, при якому отримано проміжне 

значення;  
3 P  – потреба у фахівцях за підходом, при якому отримано найменше 

значення. 
Припустимо, що в результаті розрахунків отримали потребу за схемою: 

ведP  = 900; галP  = 1100; регP  = 1400. 
Упорядкуємо множину отриманих показників потреби за зменшенням: 

регP , галP , ведP . 
З цього випливає, що найповнішим було інформаційне забезпечення 

при використанні регіонального підходу визначення загальної потреби. 
Отже, ця схема може бути використана як джерело отримання інформації для 
формування планів підготовки фахівців. 

При цьому слід проаналізувати всі організаційні схеми формування 
інформації з метою виявлення окремих недоліків у процесах обробки та 
передачі інформації щодо потреби у фахівцях. 

Для обґрунтування підходу до вирішення завдання визначення потреби 
економіки у фахівцях та з метою забезпечення впровадження цього підходу 
необхідно базуватися на наявній статистичній інформації. 

Представимо основні масиви інформації, що можуть бути використані 
для вирішення завдання формування потреби економіки України у фахівцях 
з вищою освітою. 

На рис. 3.5 та рис. 3.6 наведено дані щодо середньооблікової кількості 
штатних працівників за видами економічної діяльності, а також частки 
працівників з повною вищою освітою. 
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Рис. 3.5. Середньооблікова кількість штатних працівників  
за видами економічної діяльності у 2014 р. 

(побудовано автором за даними [310, с. 355]) 
 
 
 
 
 
 
  

Рис. 3.6. Розподіл працівників з повною вищою освітою 
за видами економічної діяльності у 2013 р. 

(побудовано автором за даними [309, с. 346]) 

Наведена інформація дає змогу визначити реальну кількість фахівців 
з вищою освітою в розрізі видів економічної діяльності. 
 ξj j jP R ,  1,  1,21j J , (3.9) 
де: jP  – потреба економіки за j-м ВЕД; 
 jR  – кількість штатних працівників за j-м ВЕД; 
 ξ j  – частка працівників з повною вищою освітою у обліковій кількості 
штатних працівників за j-м ВЕД; 
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 ξ  – те саме, в цілому по Україні,  ξ  = 35,6 %. 

Визначена потреба за кожним видом економічної діяльності являє 
собою нині наявну величину. Для врахування реальних потреб та 
особливостей різних видів економічної діяльності необхідно актуалізувати 
цю величину, тобто ввести поправку щодо частки осіб з вищою освітою для 
кожного виду економічної діяльності. 

Введемо для кожного виду економічної діяльності множину 
коефіцієнтів j , 1,21j  , які означають ступінь забезпечення фахівцями 
з вищою освітою у реальній економіці, тобто: 

j  – коефіцієнт, що відображає відношення потрібної кількості 
працівників з вищою освітою та нинішньої кількості. 

Прийняття системи коефіцієнтів j , 1,21j   дає змогу актуалізувати 
потребу jP  таким чином: 
 φ φ ξj j j j j jP P R  , 1,21j  . (3.10) 

Наприклад, такий вид економічної діяльності, як промисловість, 
налічує 2673 тис. штатних працівників (рис. 3.5), а наявна на даний період 
частка працівників з вищою освітою цього виду економічної діяльності 
дорівнює 24,6 % (рис. 3.6). Припустимо, що для повного задоволення 
потреби промисловості у фахівцях з вищою освітою необхідно збільшити 
їх частку на 10 %, тобто φ 1,1j   ( j  – промисловість). 

Це дає можливість ввести уточнення у розрахунках потреби галузі 
«промисловість»:  
 пром пром пром промφ ξ 1,1 0,246 2673 723,3 тис. осіб.P R        (3.11) 

На підставі уточнення розрахункової потреби видів економічної 
діяльності визначається потреба економіки України у фахівцях з вищою 
освітою: 
 21

1екон jj
P P  . (3.12) 
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Аналогічний підхід визначення потреби у фахівцях з вищою освітою 
може бути реалізований при регіональному підході. 

У Додатку Д та графічно на рис. 3.7 наведено інформацію відносно 
середньооблікової кількості штатних працівників у розрізі регіонів. 

… 

 Рис. 3.7. Середньооблікова кількість штатних працівників  
за регіонами у 2013р. 

(побудовано за даними [309, с. 344]) 
При цьому потреба у фахівцях з вищою освітою кожного регіону: 

 ξr r rP R , 1,27r  , (3.13) 
де: rP  – потреба економіки за r-м регіоном; 
 rR  – кількість штатних працівників за r-м регіоном; 
 ξr  – частка працівників з повною вищою освітою у обліковій кількості 
штатних працівників за r-м регіоном. 

За аналогією з видами економічної діяльності для кожного регіону 
потрібно оцінити міру задоволення регіонів у фахівцях з вищою освітою 
шляхом введення множини коефіцієнтів ,  1,27r r  , 
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де j  – коефіцієнт, що відображає співвідношення потрібної кількості 

працівників з вищою освітою та наявної кількості. 
При цьому актуалізована потреба регіонів: 

 φ ξr r r rP R , 1,27r  , (3.14) 

та в цілому економіки країни: 
 27

r1 r rr
P R 


  . (3.15) 

Запропоновані три підходи дають можливість отримати більш надійні 
показники щодо потреби економіки. Аналіз та співставлення отриманих 
результатів є підставою для удосконалення забезпечення управління системи 
вищої освіти інформацією щодо формування загальної потреби національної 
економіки у фахівцях з вищою освітою та розробки макроекономічного 
планування підготовки фахівців з вищою освітою [158]. 

3.2 Прогнозування соціальної потреби у фахівцях з вищою освітою 

Соціокультурний розвиток суспільства з позицій освіти може 
здійснюватися за умови, коли система освіти виступає своєрідним полігоном, 
у якому підростаюче покоління країни перебудовує цивілізаційний 
соціокультурний ривок. Це означає, що освіта не є придатком ринкової 
ідеології, відповідно до якої вдосконалення системи освіти 
підпорядковується лише завданню задоволення потреб, що склалися. Галузь 
освіти є засобом суспільних перетворень, змін потреб на основі постановки 
цілей розвитку. Проте перебудова суспільства передбачає, що потреби 
людей, зокрема, підростаючого покоління, істотно зміняться [282]. 

Дослідження потреби окремих соціальних груп і спільнот, знання 
про специфіку групових потребнісно-мотиваційних і ціннісно-регулятивних 
механізмів освітньої діяльності дає змогу виявити її типологічні риси. 
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Освітні потреби доцільно вивчати як фактор розвитку соціальної 

спільноти, умову соціальної диференціації, соціальної мобільності, 
відновлення та зміни соціальної структури суспільства. Крім того, 
дослідження освітніх потреб, що є суб’єктивними характеристиками 
об’єктивних умов життя людини, надає можливість поставити діагноз 
соціальній ситуації у суспільстві в цілому, у сферах економічного, 
культурного розвитку країни та становлення ринкових відносин. Не менш 
значущим є вивчення потреб в освіті як механізму регуляції освітньої галузі, 
в процесі аналізу ситуації, що склалася в ній, визначення ролі громадської 
думки в розвитку освіти, динаміці змін її окремих підсистем. 

Одним із найважливіших механізмів перетворення освіти на галузь 
стратегічного розвитку країни є формування у підростаючого покоління 
освітніх потреб. 

Вирішення проблеми формування освітніх потреб є актуальним із двох 
позицій: по-перше, з позиції самої системи освіти, для якої освітня потреба є 
рушійною силою процесу пізнання та забезпечує успішність і усвідомлення 
майбутньої професійної діяльності. По-друге, проблема формування освітніх 
потреб має соціально-значущий сенс, оскільки освітня галузь є 
найважливішим механізмом розвитку різноманітних галузей і сфер 
суспільного життя і стратегічного розвитку України в цілому [282]. 

Доцільно розрізняти такі аспекти освітніх потреб: державні, суспільні 
та індивідуальні — залежно від того, про який суб’єкт потреб ідеться. Слід 
наголосити, що всі перелічені типи потреб в освіті розглядаються як потреби 
соціальні. Соціальними їх робить не суб’єкт («той, що хоче»), а предмет — 
віднесення до сфери освіти і «природа» потреби як соціального ставлення. 
Інакше кажучи, говорити про індивідуальні, суспільні та державні запити 
можна лише як про різні аспекти соціальних потреб, залежно від того, ким 
саме ці запити пред’явлені. 
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Освіта впливає на всі сфери сучасного виробництва і виступає не лише 

як умова, а й як засіб соціально-економічного прогресу. Тому рівень освіти 
населення виступає невід’ємною якісною характеристикою сукупної робочої 
сили країни. Він визначає можливість розвитку всіх галузей народного 
господарства на базі науково-технічного прогресу та зростання суспільної 
продуктивності праці. Сучасна економічна теорія виходить з того, що чим 
вищий освітній потенціал населення, тим ефективніший людський капітал, 
яким володіє країна. Це визначає, що народна освіта стала особливою, 
самостійною галуззю економіки, яка забезпечує соціально-економічні 
потреби суспільства. 

У процесі життєдіяльності людина змушена задовольняти свої 
фізіологічні та соціальні потреби. У свою чергу, ступінь задоволення 
останніх залежить від того, наскільки розвинений у суспільстві економічний 
механізм. Цим і пояснюється інтерес економіки до вивчення потреб [64]. 

Потреба — це багатогранна, складна категорія, окремі сторони якої 
вивчаються природничими та соціальними науками: економікою, 
філософією, психологією, біологією, медициною та ін. Проте кожна наука 
в це поняття вкладає свій зміст (згідно зі специфікою свого предмету). Так, 
для біології потреби важливі з точки зору аналізу розвитку біологічної 
істоти, для медицини — відновлення затрат енергії в процесі 
життєдіяльності, для психології — певного стану психіки, для соціальних 
наук — це форма виявлення суспільної свідомості, і т. д. 

Саме через специфіку кожної науки єдиного трактування поняття 
потреб, придатного для всіх напрямів дослідження, немає. Поряд з іншими 
науками, потреби є об’єктом вивчення економіки, виступаючи як соціально-
економічна категорія. 

Потреба у фахівцях з вищою освітою виступає основною оперативною 
інформацією для формування планів, зокрема макроекономічних, підготовки 
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фахівців. Цю потребу можна розглядати як з точки зору суб’єктів 
господарської діяльності, підприємств, установ, галузей економіки, 
адміністративно-територіальних одиниць, так і з точки зору населення 
України. Цей другий напрям підготовки інформації про потребу можна 
назвати соціальною потребою у здобутті вищої освіти. При формуванні 
планів надання вищої освіти держава має врахувати як потребу суб’єктів 
господарської діяльності, так і соціальну потребу населення. 

Таким чином, потреби у здобутті вищої освіти, залежно від її виду, 
можна розділити на два види — потреба національної економіки та 
соціальна потреба. 

Потреба економіки зумовлена необхідністю забезпечення галузей 
господарського комплексу в фахівцях потрібної кількості та відповідної 
якості, соціальна ж потреба в системі вищої освіти проявляється 
в необхідності задоволення зростаючих запитів суспільства, іноді не 
пов’язаних з потребою економіки. 

Соціальна потреба орієнтує не лише на необхідність надання вищої 
освіти всім членам соціуму, а також на гармонійне виховання особистості, 
передачу культурної спадщини нації, консолідацію суспільства та ін. 

Соціальна потреба завжди більша від потреби економіки, причому 
величина цього перевищення з розвитком соціуму тільки збільшується. Тому 
можна стверджувати, що потреба економіки в такому її розумінні постає 
перед нами як частина соціальної потреби, де перетинаються інтереси 
особистості й економіки держави. В інших випадках ці інтереси можуть не 
збігатися або навіть суперечити один одному [274]. 

У період планового ведення господарства існував безперечний примат 
економічної потреби над соціальною, вища освіта в своєму розвитку була 
націлена, передусім, на задоволення потреби економіки, обмеженої різними 
нормативами і догмами. Їй виділялися ресурси розвитку, співмірні темпам 
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збільшення цієї потреби. Сьогодні вища освіта в своєму розвиткові 
переорієнтувалася на максимальне задоволення соціальної потреби. 

Соціальна потреба і потреба економіки не ізольовані, а повністю 
взаємодіють одна з одною. За умов повної зайнятості та наявності ресурсів 
держави, потрібних для повного задоволення запитів суспільства у вищій 
освіті, вони відповідатимуть і доповнюватимуть одна одну. 

У розширеному розумінні це — суперечність між необмеженою 
потребою суспільства, тобто бажанням всіх членів соціуму здобути вищу 
освіту, навіть попри відсутність у них адекватних здібностей до цього, і 
обмеженою можливістю індустріальної економіки (промисловості) 
у використанні кваліфікованих фахівців. В результаті виникають структурні 
зрушення у підготовці фахівців, можливості підготовки кваліфікованих 
кадрів випереджають потреби, як наслідок — збільшується безробіття. 

У більш вузькому їх розумінні це — різні суперечності в джерелах 
фінансового забезпечення соціальної та економічної потреб, а також між 
необхідністю підвищення ефективності використання коштів усього 
суспільства (державне фінансування) в їх задоволенні та відсутністю 
адекватного механізму, що обумовлює це підвищення [332]. 

У сучасних умовах органам державного управління доцільно 
співвідносити потреби економіки у висококваліфікованих фахівцях 
з потребами населення в отриманні вищої освіти певної професії 
та кваліфікації і на цій основі розробляти (з подальшим коригуванням) 
основні положення державної освітньої політики. 

Важливе значення має вивчення мотивації поведінки майбутніх 
абітурієнтів вищих навчальних закладів. Якщо потреби економіки у 
висококваліфікованих кадрах в сучасних умовах визначити досить складно, 
то потреби населення в отриманні вищої освіти можна виявити за допомогою 
використання декількох способів: по-перше, шляхом вивчення статистичних 
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даних про конкурси до вищих навчальних закладів; по-друге, за допомогою 
періодичного проведення вибіркових анкетних опитувань. Маючи результати 
опитувань за кілька років, можна встановити закономірності змін у 
висловлюваних школярами перевагах. На цій аналітичній основі можливо 
робити оціночні розрахунки потреб населення в отриманні вищої освіти, 
використовуючи різні способи прогнозування. 

Розглянемо теоретичні підходи та моделювання потреби щодо 
надання вищої освіти на прикладі соціальної потреби населення у фахівцях 
з вищою освітою. 

Важливими завданнями, які слід розв’язати до державного планування 
вищої освіти, є визначення соціальної потреби населення в отриманні вищої 
освіти, потреби національної економіки та її галузей (видів економічної 
діяльності) у фахівцях і навчального потенціалу вищих навчальних закладів 
ІІІ–ІV рівнів акредитації з підготовки відповідних фахівців. 

У роботі [202] розглянуто методичні рекомендації щодо визначення 
соціальної потреби населення в отриманні повної вищої освіти. 

Важливою складовою системи державного управління вищою освітою 
є моделювання соціальної потреби випускників середньоосвітніх навчальних 
закладів у отриманні вищої освіти. 

Ця потреба складається під впливом багатьох факторів. Серед них 
чисельність учнів, що вступають до школи, частка відсіву учнів за період 
навчання в межах 1–9 класів, кількість учнів, які продовжуватимуть навчання 
у школах після 9-го класу, частка відсіву учнів у 10-11-х класах, частка 
випускників 11-х класів, які бажають вступати до ВНЗ ІІІ–ІV рівнів. 

Крім перелічених факторів, є й інші, пов’язані з бажанням 
продовжувати навчання таких категорій населення, як особи, які не вступили 
до ВНЗ ІІІ–ІV рівнів акредитації в попередні роки, випускники ВНЗ І–ІІ 
рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладів. 
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Оцінювання соціальної потреби населення в отриманні вищої освіти 

є важливою умовою ефективного управління освітою. Об’єктивною 
складністю макроекономічного планування системи вищої освіти є 
відсутність повного обсягу необхідної інформації, її мінливість і 
непередбачуваність. Ці особливості мають бути враховані при розробленні 
підходів і методів планування. 

Викладемо два підходи до планування соціальної потреби — 
аналітичний і статистичний. 

В основу аналітичного методу покладено «Методичні рекомендації 
щодо визначення потреби у фахівцях із повною вищою освітою. Практично-
методичне видання НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та 
НАН України» [202] для формування послідовної системи від вступу 
до школи й до випуску. Оскільки контур прогнозування соціальної потреби 
у підготовці кадрів за цією методикою недостатньо розроблений, постає 
питання щодо удосконалення методології та методів визначення потреби 
у фахівцях з вищою освітою, що обумовило нашу розробку і пропозицію 
аналітичного методичного підходу з використанням вищезгаданих 
рекомендацій. 

Визначення соціальної потреби складається з таких етапів: 
1. Кількісне зменшення числа учнів 1–9 класів; 
2. Чисельність учнів, які продовжуватимуть навчання у 10–11 класах; 
3. Чисельність випускників 11-х класів; 
4. Чисельність випускників, які бажають отримати вищу освіту; 
5. Загальна потреба населення в отриманні вищої освіти. 
Наведемо опис аналітичного методичного підходу до визначення 

соціальної потреби населення в отриманні вищої освіти відповідно до 
представлених етапів. 
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1. Чисельність учнів, що залишають навчання у школі з 1-го по 9-й 

клас. За цей період з різних причин відбувається відсів учнів. 
Позначимо: 
t – номер прогнозованого року; 

tS  – число учнів, які залишають навчання у школі за період з 1-го по   
9-й клас; 

9tS   – чисельність учнів, які вступили до школи за 9 років до 
прогнозованого року t; 

, 1 9tK   – частка відсіву учнів у межах з 1-го по 9-й клас; 
,9tK  – частка учнів по відношенню до t – 9,які залишають школу після  

9-го класу (не будуть продовжувати навчання в школі). 
Чисельність учнів, які залишають школу після 9-го класу за весь період 

попереднього навчання: 
 ,1 9 ,9 9( )t t t tS K K S   . (3.16) 

2. Очікувана чисельність учнів, які в році t продовжуватимуть 
навчання у 10–11 класах: 
 9 .t t tS S S   (3.17) 

3. Очікувана чисельність випускників 11-го класу в прогнозованому 
році t: 
 11 ,10 11 2t t tS K S  , (3.18) 

де: 2tS   – чисельність учнів, які продовжують навчання у 10–11 класах 
у році t – 2 (тобто за 2 роки до закінчення 11-го класу); 

,10 11tK   – частка відсіву учнів 10–11 класів. 
4. Очікувана чисельність випускників 11 класу, які бажають отримати 

вищу освіту в році t: 
 вош воt tP K 11tS , (3.19) 

де воtK  – частка охочих вступати до ВНЗ III–IV рівнів акредитації у  
t-му році серед випускників 11-х класів. 



185 
5. Як уже відзначалось, до потенційних абітурієнтів до вступу у ВНЗ 

III–IV рівнів акредитації також слід віднести частину випускників ВНЗ I–II 
рівнів акредитації, професійно-технічних навчальних закладів та осіб, які не 
вступили до ВНЗ III–IV рівнів акредитації, але мають бажання отримати 
повну вищу освіту. 

Із врахуванням цього загальна соціальна потреба в отриманні повної 
вищої освіти в році t може бути визначена: 
 во вош повт повт ПТ ПТ1 I II I IIt t t t t t t tP Р К S K S K S        , (3.20) 

де: повт1tS   – чисельність молоді, яка не вступила до ВНЗ III–IV рівнів 
акредитації в році t-1; 

I IItS   – чисельність випускників ВНЗ I–II рівнів акредитації в році t; 
ПТtS  – число випускників професійно-технічних закладів у році t; 
повтtК , I IItK  , ПТtK  – частка охочих вступити до ВНЗ III–IV рівнів 

акредитації відповідно із числа осіб, які не вступили до ВНЗ III–IV рівнів 
акредитації, випускників ВНЗ I–II рівнів акредитації та випускників 
професійно-технічних навчальних закладів. 

Наведений аналітичний підхід щодо визначення соціальної потреби 
при всій його обчислювальній простоті має суттєві труднощі в реалізації. 
Це стосується насамперед підготовки вхідної інформації. До неї відноситься 
розрахунок частки відсіву учнів протягом навчання з 1-го по 9-й клас, після  
9-го класу за період навчання в 10–11-х класах, а також частки охочих 
вступити до ВНЗ III–IV рівня акредитації серед випускників ВНЗ I–II рівнів 
акредитації та професійно-технічних закладів. 

Неотримання інформації з будь-якого з перелічених показників 
зумовлює припинення процесу планування вищої освіти. 

Для підвищення надійності цього процесу, окрім наведеного 
аналітичного, може бути запропонований статистичний підхід щодо 
визначення соціальної потреби населення в одержанні вищої освіти. 
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Відзначимо, що поміж вхідних показників є такі, що відносяться 

до детермінованих і їх можна отримати із статистичної інформації. Серед 
них: кількість учнів, які вступили до школи, випускників 11-х класів, 
випускників професійно-технічних закладів і ВНЗ I–II рівнів акредитації. 

Але до вхідної інформації входять також показники, котрі мають 
імовірнісний характер, не входять до статистичної інформації і потребують 
прогнозування. 

Це такі показники, як частка відсіву учнів за період навчання у школі, 
частка охочих вступити до ВНЗ III–IV рівнів акредитації після закінчення 
школи, випускників ВНЗ I–II рівнів акредитації, професійно-технічних 
закладів та інші. 

Перелічені показники залежать від великої кількості факторів, 
побудова функції їх залежності від множини незалежних факторів є 
непростим методичним завданням. Водночас загальний вплив усіх факторів 
може бути представлений у вигляді функцій часу: 
  y f t , (3.21) 

де y – значення показника; 
 t – номер періоду (року), на який здійснюється прогноз. 
Введемо функції, необхідні для прогнозування показників, на яких 

будується розрахунок соціальної потреби населення в отриманні повної 
вищої освіти: 

 1 1y f t  – частка відсіву учнів за період з 1-го по 9-й класи ( ,1 9tK  ); 
 2 2y f t  – частка школярів по відношенню до року t – 9, які 

залишають школу після 9-го класу ( ,9tK ); 
 3 3y f t  – частка відсіву учнів за період навчання у 10-х та 11-х 

класах ( 1110, tK ); 
 4 4y f t  – частка охочих вступати до ВНЗ III–IV рівнів акредитації 

після закінчення 11-го класу ( воtK ); 
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 5 5y f t  – частка охочих вступати до ВНЗ III–IV рівнів акредитації 

з числа осіб, які не вступили до ВНЗ III–IV рівнів акредитації минулого року  
( повтtК ); 

 6 6y f t  – частка охочих вступати до ВНЗ III–IV рівнів акредитації 
серед випускників ВНЗ I–II рівнів акредитації ( I-IItK );  tfy 77   – частка учнів професійно-технічних навчальних закладів, які 
бажають вступати до ВНЗ III–IV рівнів акредитації ( ПТtK ). 

Побудова цих функцій базується на апроксимації відповідних даних за 
певний період часу (бажано 10–15 років) найадекватнішою функцією, 
параметри якої визначають методом найменших квадратів. Макет подання 
вхідної інформації наведено в таблиці 3.1. 

Таблиця 3.1 
Статистична інформація про відсів учнів за період навчання  

з 1-го по 9-й класи по відношенню до року t – 9 
(побудовано автором [148]) 

 
 
 
 
 
З набору можливих функцій показника від часу обирається найбільш 

адекватна (за коефіцієнтом детермінації), яка дає можливість прогнозувати 
значення показника на плановий рік. Для нього потрібно замість незалежної 
змінної підставити номер планового року. 

Таким чином, щорічно інформація може уточнюватись, що підвищує 
надійність прогнозів. 

Побудовані функції показників від часу дають можливість визначати 
соціальну потребу населення у вищій освіті відповідно до наведених вище 
п’яти етапів із використанням формул (3.16) – (3.20). 

№ Номер року t Показник частки відсіву учнів 1y  
1. 
2. 
… 

1 
2 

… 
t 

… 

0,06 
0,07 
… 

0,004 
… 
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Визначення загальної соціальної потреби населення України 

в отриманні повної вищої освіти з використанням лише аналітичного 
методичного підходу пов’язане із труднощами отримання необхідної для 
розрахунків інформації. Запропонований статистичний методичний підхід 
щодо необхідних коефіцієнтів дає змогу подолати проблеми відсутності 
необхідної інформації шляхом побудови та використання адекватних 
апроксимуючих функцій щодо оцінювання чисельності абітурієнтів [148]. 

Прогноз соціальної потреби у вищій освіті. 
Студентами першого курсу ВНЗ ІІІ–ІV рівня акредитації можуть бути 

такі категорії населення: 
– випускники повної середньої школи; 
– випускники ПТ НЗ; 
– випускники ВНЗ І–ІІ рівня акредитації. 
Кількість випускників ЗОНЗ залежить від кількості дітей, народжених 

17 років тому, та їх частки, що закінчила школу. Динаміку останнього 
показника подано на рис. 3.8. 

 
Рис. 3.8. Частка народжених, які закінчили 11-й клас 

(побудовано автором за даними [306; 309]) 
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Визначення тренду цієї величини проведено нами на відрізку  

2007–2013 рік, коли спостерігається незмінна тенденція до зменшення 
(рис. 3.9). 

У результаті отримали лінію тренду, що описується степеневою 
функцією 
 0.06441( ) 0,7089F x x . (3.22) 

 
Рис. 3.9. Динаміка частки народжених, що закінчили 11-й клас 

(побудовано автором за даними [306; 309]) 
Таким чином, прогноз цієї величини на наступний період становитиме 

 1(8) 0,6391F  . (3.23) 
Це означає, що прогнозована кількість дітей, що закінчать школу 

в наступному році, становитиме  
 1 1997 1* (8) 521,545* 0,6391 333,321N B F    тис. осіб, (3.24) 

де 1997B  – кількість народжених у році, що передує прогнозованому 
на 16 років. 

Часовий ряд «Кількість випускників ПТ НЗ» найкраще описується 
логарифмічною функцією (рис. 3.10) 
 2 ( ) 349,79 30,512 * ( )N x Ln x  . (3.25) 

0,6
0,625
0,65

0,675
0,7

0,725

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ряд 1 Степеневий (Ряд 1)

= 0,7089 ,
= 0,9734

тис. осіб 
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Рис. 3.10. Часовий ряд «Кількість випускників ПТ НЗ» 

(побудовано автором за даними [306; 309]) 
Прогнозоване значення випускників у наступному році становитиме 

 2 (25) 255,476N  . (3.26) 
Часовий ряд «Кількість випускників НЗ» І–ІІ рівня акредитації 

найкраще описується параболою 2-го порядку (рис. 3.11) 
 23( ) 0,124 * 7,9888* 231,53N x x x   . (3.27) 

 Рис. 3.11. Часовий ряд «Кількість випускників НЗ» І–ІІ рівня акредитації 
(побудовано автором за даними [306]) 
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Прогнозоване значення випускників наступному році становитиме 

 3(25) 115,792N  . (3.28) 
Побудуємо часовий ряд відносних величин частки прийнятих до ВНЗ 

ІІІ–ІV рівня акредитації ( tS ) до загальної кількості потенційних абітурієнтів 
 

1 2 3
tSK N N N   . (3.29) 

На рис. 3.12 подано динаміку абсолютної кількості прийнятих на 
перший курс та кількості потенційних абітурієнтів. 

 
Рис. 3.12. Динаміка абсолютної кількості прийнятих на перший курс  

та кількості потенційних абітурієнтів 
(побудовано автором за даними [306]) 

Співвідношення цих величин дає нам рис. 3.13. 
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Рис. 3.13. Часовий ряд частки прийнятих до ВНЗ 

(побудовано автором за даними [306]) 
Цей часовий ряд найкраще описується логарифмічною функцією 

 2( ) 0,0422 0,1547 * ( )F x Ln x  . (3.30) 
Прогнозоване значення цієї величини на наступний рік дорівнюватиме 

 2 (25) 0,0422 0,1547 * ( ) 0,5204F Ln x   . (3.31) 
Зробимо припущення, що за останні кілька років кількість місць у ВНЗ 

була достатньою для задоволення всієї потреби в освітній послузі. 
Отже, соціальну потребу у вищій освіті на наступний рік можна 

обчислити за визначеними прогнозами за формулою 
 1 2 3( (25) (25)) * (25) 366,669HED N N N F     тис. осіб.  (3.32) 

Прогнозовані показники потреби використовуються як вхідна 
інформація для макроекономічного планування фахівців з вищою освітою. 

3.3 Визначення навчальної потужності закладів системи вищої 
освіти 

Макроекономічне планування підготовки фахівців з вищою освітою 
являє собою надзвичайно складну ієрархічну систему, розмірність якої 
описана в розділі 2 нашого дослідження. 
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Наявність різних рівнів управління системою вищої освіти, значної 

кількості суб’єктів надання навчальних послуг та їх споживачів обумовлює 
необхідність розробки планів підготовки фахівців, які характеризуються 
широким набором показників. Необхідність отримання адекватних планів 
потребує обґрунтування кожного з цих показників. 

Планові показники мають охопити весь простір управління системою 
вищої освіти, а отже, відображати обсяги підготовки фахівців у всіх вимірах 
цього простору, тобто загальний обсяг, а також у розрізах галузей знань, 
спеціальностей, форм навчання, державних замовників, регіонів, вищих 
навчальних закладів, форм власності та рівнів акредитації. 

Окрім потреби у фахівцях, найважливішою інформацією для 
макроекономічного планування підготовки фахівців з вищою освітою є 
інформація про навчальну потужність, або навчальний потенціал, суб’єктів 
надання навчальних послуг. 

Жоден із планових показників не може бути визнаний обґрунтованим 
і реальним для використання, якщо він визначений без урахування 
інформації про можливості суб’єкта господарювання, що надає відповідні 
послуги чи виробляє продукцію. Це повною мірою стосується організацій 
(установ, підприємств) будь-якої сфери, в тому числі і вищої освіти. 

Справді, якщо певна організація (установа, підприємство) має 
об’єктивну виробничу (під виробничою будемо розуміти можливість 
виробляти продукцію чи надавати послуги у будь-якій сфері діяльності 
організації (економічної системи), що може відображатись різними 
способами) можливість за визначений період часу виробити продукції 
(надати послуг) в обсязі, наприклад, 100 одиниць, а орган управління, не 
маючи цієї інформації, затвердив план в обсязі 120 одиниць, то, 
щонайменше, цей план не може бути виконаний більш ніж на 100 одиниць, 
тобто на 83 %. 

Якщо планом буде встановлений обсяг, наприклад, у 50 одиниць, то 
він, звичайно, є реальним для виконання, але його наслідком буде 
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незадовільне використання виробничих можливостей, «заморожування» 
капіталу та трудового потенціалу. 

Перший варіант планування забезпечує високий рівень використання 
виробничих можливостей, але його серйозним недоліком є невиконання 
планових зобов’язань, а отже, збитків на етапі споживання даної продукції 
чи послуг. 

Це дає можливість зробити висновки про необхідність використання 
інформації про виробничі можливості при розробці планів діяльності 
організації (установи, підприємства) — виробництва продукції, надання 
послуг тощо. 

Виробничі можливості — досить широке поняття, яке, залежно 
від виду економічної діяльності, типу організації (установи, підприємства), 
характеру виробничих процесів, умов та критеріїв, має обмеження. 

Це можуть бути обмеження за матеріальними, енергетичними, 
трудовими, фінансовими ресурсними засобами. Часто ці обмеження, що 
відображають можливості системи щодо виробництва продукції (надання 
послуг), зводять до такого загального поняття, як потужність (потенціал), 
зокрема виробнича потужність. 

Під виробничою потужністю галузі, організації (установи, 
підприємства), їх підрозділів розуміють розрахунковий, максимально 
можливий обсяг випуску продукції за одиницю часу при найповнішому 
використанні виробничого обладнання та виробничої площі відповідно до 
прогресивних норм, передової технології та організації виробництва 
[297, с. 1078]. 

Це загальне поняття охоплює не лише виробничі організації, чия 
діяльність спрямована на випуск продукції, а й інші типи організацій, що 
займаються наданням послуг чи виконанням певних робіт. 

Аналіз досліджень у цій сфері дає змогу зробити висновки щодо 
відсутності єдиного розуміння цієї категорії, а також підходів і методів 
її кількісного вимірювання. 
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Так, різними авторами запропоновані поняття потужності діючої, 

перспективної, проектної, повної, фактичної, найкращої, резервної, 
технологічно можливої, такої, що відповідає заданому рівневі 
рентабельності, а також такої, що забезпечує найменші витрати [5, 317, 333]. 

Існують також різні підходи до обґрунтування методів розрахунків 
виробничої потужності, — метод ключового обладнання, нормативний 
метод, метод основних засобів, розрахунок потужності з використанням 
багатофакторних економіко-математичних моделей [249]. 

Навчальні потужності вищих навчальних закладів з підготовки 
фахівців, а саме — поняття та методи визначення, мають спільні риси 
з виробничими потужностями промислових підприємств. 

Навчальна потужність вищих навчальних закладів — це спроможність 
ВНЗ підготувати максимально можливу кількість кваліфікованих фахівців. 

Але ця категорія для сфери вищої освіти має істотні відмінності. Серед 
них — тривалий технологічний цикл підготовки фахівця, який постійно 
змінюється та вдосконалюється в часі. Йому притаманні соціально-
психологічні фактори, без урахування яких результативність процесів 
знижується. Для підготовки бакалавра він становить, як правило, чотири 
роки, магістра — півтора-два роки. 

Навчальна потужність ВНЗ має вимірюватись не лише кількістю осіб, 
які вступають до закладу, а й можливостями проведення навчального 
процесу протягом усього періоду та випуску фахівців. Можливості студентів 
щодо вступу одночасно у кілька ВНЗ, зміни закладу освіти, спеціальності 
в процесі навчання ускладнюють визначення та аналіз використання 
навчальних потужностей. До цих факторів можна додати також 
невідповідність обсягів ліцензування та акредитації, котрі часто мають місце 
у підготовці фахівців. 

Вище було відзначено, що об’єктивна складність і розмірність 
макроекономічного планування в управлінні системою вищої освіти 
породжує  необхідність  визначення  значної кількості  планових  показників. 
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Але жоден із цих показників не може бути з достатньою адекватністю 
визначений без інформації щодо навчальної потужності. Отже, 
різноманітність системи показників навчальної потужності не може бути 
меншою за різноманітність планових показників. 

Показники навчальної потужності мають велику кількість ознак, 
притаманних кожному показникові. 

Перед визначенням конкретних показників потужності ВНЗ слід 
зауважити, що система показників має складну ієрархічну структуру. Ієрархія 
властива структурі органу управління суб’єктів системи вищої освіти, 
спеціалізації фахівців, формам навчання, рівням акредитації та формам 
власності ВНЗ. 

Тобто залежно від ознаки декомпозиції чи синтезу показників можуть 
бути складені різні їх множини. 

Значна кількість ознак пов’язана із тим, що споживачі інформації про 
потужність потребують, залежно від характеру завдання планування, ті чи ті 
ознаки. У зв’язку зі складністю побудови єдиного «дерева» показників для 
всіх споживачів і суб’єктів, котрі охоплені завданнями макроекономічного 
планування системи вищої освіти, доцільно розглянути структури множини 
показників потужності у відповідності з низкою ознак, за якими ці показники 
побудовані. 

Введемо позначення, які використані при побудові моделей структур 
підсистеми показників навчальної потужності станом на 2014 р.: 

і – вищий навчальний заклад,  1,277  1,і І  [310]; 
р – ступінь вищої освіти,  1,2  1,р р Р   [94]; 
g – галузь знань,  1,27  1,g g G   [261]; 
j – спеціальність,  1,114  1,j j J   [261]; 
f – форма навчання,  1,2 1,f F  [94]; 
l – державний замовник,  1,35  1,l L  [260]; 
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r – регіон,  1,27  1,r R  [310]; 
v –форма власності,  1,3  1,v V  [94]; 
k –рівень акредитації,  3,4  1,k K  [94]; 
Jg – множина спеціальностей g-ої галузі знань; 
Il – множина ВНЗ, підпорядкованих l-му державному замовникові; 
Ir – множина ВНЗ, розташованих у r-му регіоні; 
Iv – множина ВНЗ v-ої форми власності; 
Ik – множина ВНЗ k-го рівня акредитації; 
N – навчальна потужність усіх ВНЗ; 
Np – навчальна потужність ВНЗ з підготовки фахівців р-го ступеня 

вищої освіти; 
Npg – навчальна потужність ВНЗ з підготовки фахівців р-го ступеня 

вищої освіти за галуззю знань g; 
Npgj – навчальна потужність ВНЗ з підготовки фахівців р-го ступеня 

вищої освіти галузі знань g спеціальності j; 
Npgjf – навчальна потужність ВНЗ з підготовки фахівців р-го ступеня 

вищої освіти галузі знань g спеціальності j за формою навчання f; 
Nl – навчальна потужність ВНЗ l-го державного замовника; 
Nli – навчальна потужність i-го ВНЗ l-го державного замовника; 
Nr – навчальна потужність ВНЗ r-го регіону; 
Nri – навчальна потужність i-го ВНЗ r-го регіону; 
Nv – навчальна потужність ВНЗ v-ої форми власності; 
Nvi – навчальна потужність i-го ВНЗ v-ої форми власності; 
Nk – навчальна потужність ВНЗ k-го рівня акредитації; 
Nkі  – навчальна потужність i-го ВНЗ k-го рівня акредитації. 
Побудуємо «дерева» показників навчальних потужностей за ознаками, 

які використовуються в системі макроекономічного планування замовлень на 
підготовку фахівців. 
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ВНЗ 
Державний замовник 

ВНЗ 
Регіон 

Форма навчання 

Спеціальність 
Галузь знань 

1) Ознака «професійна спрямованість фахівців». 
Ступені вищої освіти  – бакалавр, магістр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3.14. Дерево показників потужностей 

за ознакою «професійна спрямованість фахівців» 
(побудовано автором [132]) 

2) Ознака «галузева структура керуючого органу управління». 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.15. Дерево підсистеми показників потужностей  
за галузевою ознакою 

(побудовано автором [132]) 
3) Ознака «регіональна належність». 

 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3.16. Дерево показників потужностей за регіональною ознакою 

(побудовано автором [132]) 
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ВНЗ 

Форма власності 

ВНЗ 
Рівень акредитації 

4) За ознакою форми власності. 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3.17. Дерево показників потужностей за ознакою «форма власності» 

(побудовано автором [132]) 
5) За ознакою «рівень акредитації ВНЗ». 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.18. Дерево показників потужностей за ознакою «рівень акредитації» 
(побудовано автором [132]) 

Представлені на рис. 3.14 – рис. 3.18 структури підсистем показників 
потужностей, що складені за обґрунтованими ознаками, містять показники, 
які повністю характеризують навчальні можливості системи вищої освіти 
України [132]. 

Обґрунтовані ознаки класифікації показників навчальної потужності 
закладів системи вищої освіти та представлені структури підмножин цих 
показників є методичною підставою формування комплексу завдань 
розрахунків та аналізу навчальної потужності закладів вищої освіти. 

У таблиці 3.2 представлено багаторівневу систему показників 
навчальної потужності та формули для їх розрахунку. Система базується на 
вхідній інформації найнижчого рівня, структуру якої наведено у Додатку И, 
та дає можливість отримати вихідну (результуючу) інформацію, потрібну 
всім суб’єктам (від ВНЗ до Кабінету Міністрів України), котрі приймають 
участь у формуванні планів підготовки фахівців з вищою освітою. У таблиці 

… ,  
, = 1 , = 3  

  
, = 2 
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навчальна потужність вимірюється кількістю студентів у рік (прийом, 
навчання, випуск), а також прийняті спрощені позначення, котрі включають 
індекси лише тих ознак, що використовуються в розрахунках конкретних 
показників. 

Таблиця 3.2 
Формування системи показників навчальної потужності  

закладів системи вищої освіти 
(побудовано автором [113]) 

Ознака Показник Позна-
чення 

Формули для 
розрахунку № Найменування 

1 2 3 4 5 
1. Професійне 
спрямування 

 Ступінь ВО – бакалавр, р = 1   
1.1 Потужність ВНЗ з підготовки 

бакалаврів галузі знань g за 
формою навчання f 

Npgf Масив НДМ-4 

 1.2 Потужність ВНЗ з підготовки 
бакалаврів галузі знань g 
за всіма формами навчання f 

Npg 2
1pg pgff

N N   

 1.3 Потужність ВНЗ з підготовки 
бакалаврів всіх галузей знань 

Np 2
1 1

G
p pgfg f

N N     
  Ступінь ВО – магістр, р = 2   
 1.4 Потужність ВНЗ з підготовки 

магістрів галузі знань q 
спеціальності j за формою 
навчання f, f = 1,2 ; iJg;  
g=1,G  

Npgjf Масив НДМ-4 

 1.5 Потужність ВНЗ з підготовки 
магістрів галузі знань g 
спеціальності j за всіма 
формами навчання,  
jJg; g=1,G  

Npgj 2
1pgj pgjff

N N   

 1.6 Потужність ВНЗ з підготовки 
фахівців галузі знань g, g=1,G  

Npg 2
J 1pg pgjfjє g f

N N    
 1.7 

 
 
1.8 

Потужність ВНЗ з підготовки 
фахівців всіх галузей знань, 
р = 2 
Потужність ВНЗ з підготовки 
фахівців всіх  ступенів вищої 
освіти  

Np  
 

N 

2
1 1g

G
p pgjfj jєJ f

N N    
2

1 pp
N N   
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Продовження таблиці 3.2 

Побудовані нижче (п. 5.1) макети нормативно-довідкової інформації 
схеми обробки інформаційних масивів і класифікація показників 
навчальної потужності закладів системи вищої освіти (табл. 3.2) свідчать, 
з одного боку, про надзвичайно велику інформаційну та обчислювальну 
ємність цієї системи, з іншого — про необхідність дослідження структури 
багатовимірної системи показників, визначення її розмірності, формалізації 
потоків інформації для її актуалізації в часі та забезпечення управління 
системи вищої освіти необхідними показниками. 

1 2 3 4 5 
2. Галузева 

ознака 
2.1 
 
 
 
2.2 

Потужність i-го ВНЗ  
l-го державного замовника 
з підготовки фахівців, iIl;  
l = 1,L  
Потужність всіх ВНЗ r-го 
регіону, r=1,R  

Nli  
 
 

Nl 

Масив НДМ-4 
 
 
 

l
l liiєJ

N N   
 2.3 Загальна потужність всіх 

ВНЗ, підпорядкованих 
замовнику l, l = 1,L  

N 
1 l

L
lil i J

N N     

3.Регіональна 
ознака 

3.1 
 
 

3.2 
 

3.3 

Потужність і-го ВНЗ, 
розташованого у r-му регіоні  
iIr; r=1,R  
Потужність всіх ВНЗ  
r-го регіону, r=1,R  
Загальна потужність ВНЗ 
всіх регіонів України 

Nri  
 

Nr  
N 

Масив НДМ-4 
 
 

r
r riiєI

N N   

1 r

R
rir iєI

N N    
4. Форма 
власності 

4.1 
 

4.2 
Потужність і-го ВНЗ форми 
власності v, іIv, v = 1,2,3 
Потужність всіх ВНЗ форми 
власності v, v = 1,2,3 

Nvi  
Nv 

Масив НДМ-4 
 

v
v viiєI

N N   
 4.3 Загальна потужність ВНЗ всіх 

форм власності 
N 3

1 v
viv iєI

N N    
5. Рівень 

акредитації 
ВНЗ 

5.1 
 

Потужність і-го ВНЗ k-го 
рівня акредитації, iIk; k= 2,4  

Nki Масив НДМ-4 
5.2 

 
5.3 

Потужність всіх ВНЗ k-го 
рівня акредитації, k = 2,4  
Загальна потужність ВНЗ всіх 
рівнів акредитації 

Nk  
N 

k
k kiiєI

N N 
4

2 k
kik iєI

N N    
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Це дає можливість зробити висновок про доцільність, з точки зору 

забезпечення перелічених вимог, розроблення системи моніторингу 
навчальних потужностей сфери вищої освіти. 

У будь-якій сфері виробництва чи надання послуг кінцевий результат 
діяльності залежить від множини факторів, які беруть участь у створенні 
продукту чи послуги. Основний процес (будемо називати його умовно 
виробничим) складається з множини підпроцесів, кожен з яких певним 
чином впливає на обсяг продукції, послуг. 

Ці процеси мають пропускну спроможність (потужність), яка не може 
бути перевищена в процесі виробництва, оскільки, за визначенням, 
представляє собою максимально можливий обсяг продукції, послуг. 
Це значить, що при точному підході виробнича потужність усього процесу 
не може бути вища за мінімальну потужність складових процесів. 

Але, як правило, у сфері матеріального виробництва для визначення 
виробничої потужності підприємства обирають серед множини процесів 
один «ключовий», і саме його потужність і приймають за потужність 
підприємства. До такого процесу відносять частіше функціонування 
основного технологічного обладнання, яке є найдорожчим і 
найінерційнішим. При цьому припускається, що пропускні спроможності 
інших складових процесу мають «підганятись» під потужність основного. 

Такий підхід можна вважати виправданим для сфери, де чітко 
виділяється «ключовий» за важливими ознаками процес. Але особливості 
навчального процесу підготовки фахівців не дають змоги віднести його до 
процесів названого типу. 

Так, якщо на автобудівному заводі такт складального конвеєра 
становить 5 хвилин, тобто через кожні 5 хвилин на склад сходить готовий 
автомобіль, то знаючи робочий фонд часу підприємства, нескладно 
підрахувати його річну виробничу потужність. При цьому вважають: якщо 
деякі суміжні процеси чи фактори не забезпечують такий термін виробництва, 
їх треба «розшити», щоб не стримувати роботу основного процесу. 
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Стосовно підготовки фахівців з вищою освітою такий підхід до 

визначення навчальної потужності навряд чи є припустимим навіть 
в окремих випадках. Якщо ВНЗ має матеріальну базу, аудиторний фонд, 
лабораторії, обладнання, технічні засоби навчання, яких достатньо, 
наприклад, для навчання 50 студентів певної спеціальності, то це не значить, 
що навчальна потужність ВНЗ дорівнює підготовці 50 фахівців на рік. 
Матеріальна база є необхідною умовою підготовки фахівців, але, крім неї, 
процес потрібно забезпечити професорсько-викладацьким персоналом, 
навчально-методичними посібниками, базами практики, вільним доступом до 
джерел інформації, гідними умовами життєдіяльності та творчості. 

Ці особливості навчального процесу дають можливість зробити 
висновок: навчальна потужність ВНЗ з підготовки фахівців залежить від 
множини кожного зі складових процесів, а отже і визначається потужностями 
цих параметрів. 

Позначимо номер субпроцесу s, їх кількість при підготовці фахівців 
певної спеціальності — m, тоді s = m,1 . Навчальну потужність ВНЗ 
позначимо через N; під нею будемо розуміти максимально можливу кількість 
студентів, щодо яких ВНЗ здатний забезпечити якісну освіту та випуск 
кваліфікованих фахівців. За одиницю вимірювання навчальної потужності 
доцільно прийняти кількість осіб / рік. 

Навчальну потужність кожного складового процесу навчання 
позначимо sN , 1,s m . Множину процесів позначимо , (1, )S S m . 

Оцінювання навчальної потужності ВНЗ базується на визначенні 
навчальних потужностей кожного процесу, тобто розрахунку sN , s S . 

Оскільки в множину S включені ті процеси, що насправді впливають на 
формування фахівця, і недостатня потужність будь-якого з них негативно 
впливає на якість підготовки фахівця, то для оцінювання навчальної 
потужності ВНЗ доцільно прийняти залежність: 
 min( , )sN N s S  . (3.33) 
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Ефективність навчального процесу підготовки фахівців та їх якість 

певною мірою залежить від однорідності та синхронності складових, що 
робить доцільним співставлення їх навчальних потужностей. 

Відхилення оцінок потужностей складових визначимо: 
в абсолютному вираженні — 

 ,s sN N N   ,s S  (3.34) 
у відносних величинах — 

 ,ss N NN N
  .s S  (3.35) 

Аналіз відхилень значень навчальних потужностей за складовими є 
основою удосконалення організації навчального процесу та використання 
при моделюванні розвитку системи вищої освіти та формуванні 
макроекономічних планів забезпечення потреби у фахівцях з мінімальними 
капіталовкладеннями, тобто із використанням наявних резервів окремих 
складових. 

Як методичну основу оцінювання навчальних потужностей складових 
навчального процесу запропонуємо метод раціональних нормативів, що дає 
змогу забезпечити задану якість навчання. 

Існуюча нерівномірність використання кожного процесу в часі має 
враховуватись при обґрунтуванні нормативів. 

Припустимо, у процесі навчання протягом навчального року студент 
має потребу в середньому провадити дослідження в комп’ютерному класі 
протягом 0,5 години на день. Якщо добовий фонд робочого часу 
комп’ютерного класу становить 10 годин, то один комп’ютер при 
раціональному розкладі занять і самостійної роботи був би здатний 
забезпечити навчання 20 студентів. Але потреба в комп’ютерному часі 
суттєво змінюється на протязі семестру, — є необхідність виконання в окремі 
інтервали часу лабораторних робіт, курсових проектів, підготовки дипломних 
робіт та інших етапів навчального процесу. Залежно від спеціальності, 
робочих програм навчання та особливостей організації навчального процесу у 
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конкретному ВНЗ «пікові» навантаження на комп’ютер можуть перевищувати 
середню норму в 3–4 рази. При цьому скорегована норма забезпечить 
підготовку на одному комп’ютерному місці не 20, а лише 5–6 студентів. 

У зв’язку з цим навчальний процес доцільно поділити на характерні 
етапи (періоди), що, з точки зору інтенсивності навантаження на цей процес, 
мають істотні відмінності. 

Нехай таких етапів у навчальному процесі комп’ютерного забезпечення 
виділено n, t – номер етапу, 1,t n . Кожен етап включає tB  робочих днів, 
а середня добова потреба студента в роботі на комп’ютері протягом етапу t 
становить tT , 1,t n , годин. 

Розглянемо на прикладі визначення пропускної спроможності процесу 
з урахуванням нерівномірності його перебігу в часі (табл. 3.3). Припустимо, 
що за названою ознакою процес, що розглядається поділений на 4 етапи, 
середню добову потребу студента в комп’ютерному часі наведено в таблиці. 

Таблиця 3.3 
Показники комп’ютерного забезпечення навчання студентів 

(побудовано автором) 
№ 
п/п Показник Значення показника по етапах t За весь 

період 1 2 3 4 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Середня добова потреба 
студента у комп’ютерному 
часі tT , годин 

0,5 2 1 2  

2. Тривалість робочого дня 
комп’ютерного класу T , год. 

10 10 10 10 10 
3. Число робочих днів tB  30 60 40 50 180 
4. Пропускна спроможність 

процесу по етапах tN , осіб 
20 5 10 5 5 

Пропускна спроможність комп’ютерного забезпечення навчання 
студентів на визначених етапах процесу становить: 
 t

t
TN T , 1,4t  , (3.36) 

а саме: 
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t = 1 – 1

10 200,5N    осіб; 
t= 2 – 2

10 52N    осіб; 
t= 3 – 3

10 101N    осіб; 
t= 4 – 4

10 52N    осіб. 
Відобразимо ці показники потужності в рядку 4 наведеної таблиці. 
Загальна пропускна спроможність процесу комп’ютерного 

забезпечення: 
 (1, )min ( ) min( , 1,4) 5pc t tt nN N N t    . (3.37) 

Ступінь завантаження комп’ютерної техніки на різних етапах може 
суттєво змінюватись у зв’язку з особливостями навчального процесу 
і вимірюється: 
 ,pc t

t
N Tk T 1,t n ; (3.38) 

по етапах: 
t = 1 – 1

5 0,5 0,2510k   ; 
t= 2 – 2

5 2 110k   ; 
t= 3 – 3

5 1 0,510k   ; 
t= 4 – 4

5 2 110k   . 
Коефіцієнт загального завантаження протягом року 

 1

1

n
t tt n

tt

B k
k

B




 
 (3.39) 

і дорівнює 30 0,25 60 1 40 0,5 50 1 0,76.30 60 40 50k            
Удосконалення організації навчального процесу передбачає 

підвищення рівномірності перебігу навчальних процесів, але не є самоціллю 
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управління. Навряд чи можна виправдати підвищення рівномірності 
використання будь-яких навчальних факторів за рахунок зниження якості 
процесу навчання. 

Розглянутий підхід до визначення пропускних можливостей 
на прикладі комп’ютерного забезпечення навчального процесу з урахуванням 
його ритмічності є прийнятним для використання у визначенні показників 
потужності багатьох інших складових процесів підготовки фахівців. 

Висновки до третього розділу 

1. Досліджено освітню потребу, яка є значущим чинником розвитку 
особи, окремих соціальних груп та суспільства в цілому, доведено 
актуальність вивчення потреби як у науково-теоретичному, так і в 
практичному сенсі. Не менш значущим є вивчення потреб в освіті — як 
механізму регуляції освітньої галузі — в процесі аналізу ситуації, що 
склалася в ній, визначення ролі громадської думки в розвитку освіти, 
динаміці змін її окремих підсистем. 

2. Доведено, що потреба у фахівцях з вищою освітою виступає 
основною оперативною інформацією для формування макроекономічних 
планів підготовки фахівців. Залежно від виду потреби у здобутті вищої 
освіти її можна розділити на два види — потреба національної економіки та 
соціальна потреба. 

3. Обґрунтовано, що потребу національної економіки у фахівцях 
з вищою освітою можна розглядати з точки зору суб’єктів господарської 
діяльності: підприємств, установ, галузей економіки, адміністративно-
територіальних одиниць. Для обґрунтування підходу до вирішення завдання 
визначення потреби економіки у фахівцях та з метою забезпечення його 
впровадження представлено основні масиви інформації, що можуть бути 
використані для вирішення завдання формування потреби економіки України 
у фахівцях з вищою освітою. 
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4. Запропоновано три підходи до визначення потреби у фахівцях: 

потреба за видами економічної діяльності (ВЕД) (секціями), галузева потреба 
(в розрізі державних замовників) та потреба за регіонами, які дають 
можливість отримати більш надійні показники щодо потреби економіки, а 
аналіз та співставлення отриманих результатів є підставою для 
удосконалення забезпечення управління системою вищої освіти інформацією 
щодо формування загальної потреби національної економіки у 
висококваліфікованих фахівцях та розробки системи макроекономічного 
планування підготовки фахівців з вищою освітою. 

5. Викладено два підходи до планування соціальної потреби — 
аналітичний та статистичний. Наведений підхід до визначення соціальної 
потреби із застосуванням аналітичного методу при всій його обчислювальній 
простоті має суттєві труднощі в реалізації. Пропозиція статистичного 
методичного підходу для розрахунку необхідних коефіцієнтів дає змогу 
подолати проблеми відсутності необхідної інформації шляхом побудови та 
використання адекватних апроксимуючих функцій щодо оцінювання 
чисельності абітурієнтів. 

6. Виявлено, що крім інформації про потребу найважливішою 
інформацією для планування є інформація про навчальну потужність, або 
навчальний потенціал, суб’єктів надання навчальних послуг. Визначено 
поняття «навчальна потужність». Розглянуто структуру множини показників 
потужності у відповідності з низкою ознак, за якими ці показники 
побудовані. Побудовано «дерева» показників навчальних потужностей 
за ознаками, які використовуються в макроекономічному плануванні 
підготовки фахівців. 

7. Доведено, що навчальна потужність ВНЗ з підготовки фахівців 
залежить від множини складових процесів, а отже і визначається 
потужностями цих параметрів. Ефективність навчального процесу 
підготовки фахівців та їх якість певною мірою залежать від однорідності та 
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синхронності складових, що робить доцільним співставлення їх навчальних 
потужностей. 

8. Доведено, що аналіз відхилень значень навчальних потужностей 
за складовими є основою удосконалення організації навчального процесу 
та формування планів забезпечення потреби у фахівцях з мінімальними 
капіталовкладеннями, тобто із використанням наявних резервів окремих 
складових. 

9. Розглянуто підхід до визначення пропускних можливостей на 
прикладі комп’ютерного забезпечення навчального процесу з урахуванням 
його ритмічності та доведено, що це є прийнятним для використання у 
формуванні показників потужності багатьох інших складових процесів 
підготовки фахівців. 

За результатами третього розділу опубліковані роботи [113; 131; 132; 
139; 148; 155; 158]. 
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РОЗДІЛ 4 ПЛАНУВАННЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ 

У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

4.1 Планування підготовки фахівців для найповнішого 
забезпечення потреб економіки 

Основою розробки та вдосконалення макроекономічного планування 
та прогнозування підготовки фахівців і розвитку системи вищої освіти є 
державна політика в цій сфері. 

Ефективність державної політики може оцінюватись результатами, 
які досягнуті відповідною реальною сферою діяльності, що є об’єктом 
цієї політики. 

Аналіз існуючої системи макроекономічного планування та основних 
теоретичних розробок у сфері вищої освіти показав, що потреба суб’єктів 
господарської діяльності по багатьох спеціальностях не задовольняється, тоді 
як є багато спеціальностей, за якими кількість підготовлених фахівців значно 
перевищує потребу економіки. При цьому навчальні потужності багатьох 
вищих навчальних закладів використовуються частково. Тобто, основна мета 
системи вищої освіти — забезпечення фахівцями суб’єктів господарської 
діяльності — досягається далеко не повною мірою. Детальніше формування 
потреби національної економіки та прогнозування соціальної потреби у 
фахівцях з вищою освітою, а також визначення навчальної потужності 
закладів системи вищої освіти розглядалося у розділі 3 дисертації. 

Така ситуація ставить перед макроекономічним плануванням системи 
вищої освіти важливу та складну проблему розроблення таких планів 
підготовки фахівців, у яких би максимальною мірою задовольнялися потреби 
національної економіки у відповідних фахівцях. У нинішніх умовах, навіть 
при недостатньому фінансуванні  вищої освіти, необхідно прагнути до 
розроблення таких планів, які однаковою мірою задовольняють потреби у 
фахівцях, тобто максимально підвищити пропорційність забезпечення 
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фахівцями різних спеціальностей. Оскільки підготовка фахівців обмежується 
з одного боку навчальними потужностями системи вищої освіти, а з іншого 
— фінансовими ресурсами, може мати місце неповне, часткове задоволення 
потреби суб’єктів господарської діяльності, але при цьому слід передбачити 
пропорційність показника задоволення потреби у фахівцях за всіма 
спеціальностями. 

Для вимірювання ступеня пропорційності (комплектності) підготовки 
фахівців може розглядатися відношення /X P  для всієї множини 
спеціальностей, 

де: Х – план підготовки фахівців, 
 Р – потреба економіки у фахівцях на даний період. 
Цей вираз визначає ступінь, в якому розроблений план підготовки 

фахівців задовольняє реальну потребу економіки. 
У нинішній ситуації це відношення суттєво відрізняється для різних 

спеціальностей. Для таких спеціальностей підготовки, як правознавство, 
економіка та багато інших, цей показник істотно перевищує 1, тобто Х > P, 
а показник Х – Р відображає кількість фахівців, яких вища освіта підготувала 
понад існуючу потребу економіки. 

В той же час, для інших спеціальностей цей показник значно менший 
за 1, тобто величина Р – Х відображає кількість фахівців, яких система вищої 
освіти не підготувала для задоволення потреб економіки. 

Введемо відношення  /i iX P , 1,i m , де m – кількість спеціальностей, 
яке характеризує міру задоволення потреби iP  економіки у фахівцях i-ої 
спеціальності. 

Для виявлення ступеня пропорційності планування підготовки фахівців 
розглянемо та проаналізуємо реальний план підготовки фахівців галузі 
«культура і мистецтво» Міністерства культури України з точки зору 
забезпечення потреб установ культури і мистецтва (табл. 4.1). 
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Таблиця 4.1 

Показники плану підготовки фахівців з вищою освітою  
у галузі «культура і мистецтво» (2014/2015 н.р.) 

(побудовано автором за даними Міністерства культури України [204]) 
№ 
п/п Спеціальність 

План 
прийому 

Xi 

Потреба 
Pi 

1 2 3 4 
1. Культурологія 159 129 
2. Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 140 185 
3. Музеєзнавство, пам’яткознавство 63 100 
4. Соціологія 60 120 
5. Комп’ютерні науки та інформаційні технології 184 350 
6. Менеджмент соціокультурної діяльності 446 350 
7. Сценічне мистецтво 387 700 
8. Хореографія 139 405 
9. Аудіовізуальне мистецтво та виробництво 291 700 
10. Музичне мистецтво 194 1400 
11. Образотворче мистецтво, декоративне 

мистецтво, реставрація 
108 395 

12. Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 
регіональні студії 

12 50 
13. Дизайн 270 480 
14. Філософія 8 55 
15. Готельно-ресторанна справа 85 110 

 Всього 2546 5529 
Визначимо показники реального плану з точки зору забезпечення 

потреби галузі  /i iX P , де i – номер спеціальності, 1,15i  ; 
 1 2 3 4

1 2 3 4
159 140 63 601,23; 0,76; 0,63;  0,5;129 185 100 120

X X X X
P P P P         

 5 6 7 8
5 6 7 8

184 446 387 1390,53; 1,27; 0,55; 0,34; 350 350 700 405
X X X X
P P P P         

 9 10 11 12
9 10 11 12

291 194 108 120,42; 0,14;  0,27; 0,24; 700 1400 395 50
X X X X
P P P P         

 13 14 15
13 14 15

270 8 850,56; 0,15; 0,77.480 55 110
X X X
P P P       
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Розраховані показники свідчать про нерівномірність забезпечення 

фахівцями галузі «культура і мистецтво». Наприклад, спеціальність 
«Культурологія» забезпечена на 123 %; «Музичне мистецтво» на 14 %; 
«Філософія» на 15 %. Для унаочнення наведемо реальний план у вигляді 
графіка (рис. 4.1). 

 
Рис. 4.1. Ступінь забезпеченості фахівцями  

у галузі «культура і мистецтво» 
(побудовано автором [145]) 

Проведені розрахунки показали дуже високу нерівномірність 
забезпечення потреби у фахівцях галузі «культура і мистецтво». 

На підставі викладеного виникає актуальне завдання розроблення 
такого плану підготовки фахівців, при якому досягається найбільша 
рівномірність задоволення потреби економіки за всією множиною 
спеціальностей. При цьому слід максимізувати ступінь забезпечення потреби 
за всіма спеціальностями. 

Оскільки рівень забезпечення фахівцями всієї множини спеціальностей 
визначається спеціальністю з найменшим відношенням /X P , то 
максимізація найменш забезпеченої спеціальності зумовлює підвищення 
рівномірності забезпечення всієї системи. 
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Це дає можливість обґрунтувати цільову функцію задачі планування 

підготовки фахівців, яка матиме вигляд   1.min / maxi ii m X P  . 
Із застосуванням обґрунтованої цільової функції сформулюємо задачу 

планування підготовки фахівців: знайти такі планові обсяги підготовки 
фахівців кожної спеціальності, при яких не буде перевищена загальна 
навчальна потужність з підготовки кожної спеціальності, сумарні річні 
витрати на підготовку фахівців не перевищать річний обсяг фінансування, 
або бюджет, вищої освіти, а ступінь задоволення потреби досягне 
максимального значення. 

Як було зазначено вище, ступінь задоволення потреби економіки 
визначається мінімальним відношенням серед усіх спеціальностей, які 
плануються. 

Для формулювання моделі планової задачі введемо такі позначення: 
i – спеціальність, 1,i m ; 

iP  – потреба економіки у фахівцях i-ї спеціальності; 
iN  – навчальна потужність ВНЗ з підготовки фахівців i-ї спеціальності; 

if  – річні витрати на навчання одного студента, тис. грн; 
F – річний обсяг фінансування, тис. грн; 

iX  – план підготовки фахівців i-ї спеціальності, 1,i m . 
Сформулюємо модель завдання планування: 

 1,min max;i
i m i

X
P

     (4.1) 
 , 1, ;i iX N i m   (4.2) 
 

1
;m

i ii
f X F


  (4.3) 

 0, 1, .iX i m   (4.4) 
Цільова функція забезпечує отримання таких планових обсягів 

підготовки за кожною спеціальністю, при яких досягається найбільш 
рівномірне задоволення потреби економіки за кожною спеціальністю в межах 
наявних обмежень. 
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Обмеження (4.2) — це обмеження щодо потужності системи вищої 

освіти за кожною спеціальністю. 
Невідомі планові величини за кожною спеціальністю не можуть 

перевищувати навчальні потужності системи за цими спеціальностями. 
Обмеження (4.3) обмежує сумарний план підготовки фахівців річним 

обсягом фінансування вищої освіти. 
Для реалізації моделі планування необхідна підготовка таких масивів 

вхідної інформації: потреба у фахівцях за кожною спеціальністю; навчальна 
потужність системи вищої освіти за кожною спеціальністю та загальна 
потужність; нормативи річних витрат на навчання одного студента за 
кожною спеціальністю; річний обсяг фінансування системи вищої освіти на 
підготовку фахівців. 

Макети підготовки інформації для моделі планування: 
1) Потреба у фахівцях за спеціальністю. 

i 1 2 … I … m 
 iP   2P   3P  …  IP  …  mP  

2) Навчальна потужність за спеціальністю. 
i 1 2 … I … m 

 iN   1N   2N  …  IN  …  mN  
3) Річні витрати на навчання 1-го студента за спеціальністю, тис. грн. 

i 1 2 … I … m 
 if   1f   2f  …  If  …  mf  

Для практичної реалізації представленої моделі слід модифікувати її до 
вигляду зручного для обчислення за допомогою програмного забезпечення 
MS Excel. З цією метою введемо нову змінну   таку, що /i iX P  . Після 
введення змінної   модель представимо як: 
 max;   (4.5) 
 , 1, ;i iX P i m   (4.6) 
 , 1, ;i iX N i m   (4.7) 
 

1
, 1, ;m

i ii
X f F i m


   (4.8) 
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 0, 1, .iX i m   (4.9) 

Представлена модель підлягає вирішенню на комп’ютері за допомогою 
програмного забезпечення MS Excel. 

Для реалізації завдання на реальних даних представимо вхідну 
інформацію. Розглянемо реалізацію завдання для галузі знань «культура 
і мистецтво» у вищих навчальних закладах державного замовника — 
Міністерства культури України (табл. 4.2). 

Таблиця 4.2 
Вихідна інформація планування підготовки фахівців 
галузі знань «культура і мистецтво» (2014/2015 н.р.) 

(побудовано автором за даними  Міністерства культури України [204]) 
№ 
п/п Спеціальність Потужність 

Ni 
Потреба 

Pi 
Фінанси 

fi, тис. грн 
1 2 3 4 5 
1. Культурологія 272 129 38,5 
2. Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа 240 185 32,4 
3. Музеєзнавство, пам’яткознавство 98 100 32,4 
4. Соціологія 100 120 36,2 
5. Комп’ютерні науки та 

інформаційні технології 
335 350 37,6 

6. Менеджмент соціокультурної 
діяльності 

550 350 37,6 
7. Сценічне мистецтво 650 700 68,6 
8. Хореографія 395 405 45,5 
9. Аудіовізуальне мистецтво та 

виробництво 
565 700 82,5 

10. Музичне мистецтво 1332 1400 73,7 
11. Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, реставрація 
235 395 58,4 

12. Міжнародні відносини, суспільні 
комунікації та регіональні студії 

20 50 44,8 
13. Дизайн 480 480 42,2 
14. Філософія 25 55 47,6 
15. Готельно-ресторанна справа 100 110 56,5 
 Всього 5397 5529  

Загальне бюджетне обмеження F = 257781 тис. грн. [259]. 
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Представимо модель для планування підготовки фахівців з вищою 

освітою Міністерства культури України. 
 max;    
 , 1,15;i iX P i    
 , 1,15;i iX N i    
 

1
, 1,15;m

i ii
X f F i


    

 0, 1,15.iX i    
Модель на реальних даних Міністерства культури України набуде 

вигляду: 
Цільова функція: max  . 
Обмеження щодо потреби у фахівцях: iX , де i – номер спеціальності, 

1,15i  . 
X1=129α;  X2=185α; X3=100α; X4=120α;  X5=350α;  X6=350α;  X7=700α;  

X8=405α; X9=700α; X10=1400α;  X11=395α;  X12=50α;  X13=480α;  X14=55α;  
X15=110α. 

Обмеження навчальної потужності: 
X1≤272; X2≤240; X3≤98; X4≤100; X5≤335; X6≤550; X7≤650; X8≤395; X9≤565; 

X10≤1332; X11≤235; X12≤20; X13≤480; X14≤25; X15≤100. 
Бюджетне обмеження: 
38,5X1+32,4X2+32,4X3+36,2X4+37,6X5+37,6X6+68,6X7+45,5X8+82,5X9+ 

+73,7X10+58,4X11+44,8X12+42,2X13+47,6X14+56,5X15 ≤ 257781 тис. грн. 
Всі змінні X невід’ємні, X ≥ 0. 
В результаті реалізації моделі планової задачі для галузі знань 

«культура і мистецтво» за допомогою програмного забезпечення MS Excel 
отриманий результат, який наведено на рис. 4.2. 
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Рис. 4.2. Оптимальне рішення моделі планової задачі для галузі знань «культура 

і мистецтво» у ВНЗ Міністерства культури України (у середовищі MS Excel) 
(побудовано автором [145]) 

Отриманий план (див. рис. 4.2) забезпечує однаковий ступінь 
задоволення потреби на рівні   = 0,4. При цьому плані річні витрати на 
підготовку фахівців становлять 130656 тис. грн при передбаченому 
бюджетному фінансування 257784 тис. грн. 

Причиною неповної реалізації передбаченого фінансування є 
обмеження з потужності за окремими спеціальностями. Критичним 
обмеженням є потужність з підготовки фахівців спеціальності «міжнародні 
відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», де потужність 
N12 = 20 виступила обмеженням з підготовки за іншими спеціальностями. 

Враховуючи невикористане передбачене фінансування та з метою 
підвищення ступеня задоволення потреби галузі у фахівцях уявляється 
доцільним підвищити потужність за тими окремими спеціальностями, 
потужності за якими є критичними. Аналіз використання потужностей 
показує, що «міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 
студії», «філософія» є критичними з точки зору навчальних потужностей. 

Отриманий план є оптимальним з точки зору прийнятого критерію 
та суттєво підвищує рівень пропорційності у порівнянні з реальним планом. 
Але аналіз вирішення завдання показує, що при цьому рішенні значні 
навчальні потужності не задіяні й фінансові ресурси не використані. 

У зв’язку з цим доцільно поставити комплексне (сумісне) завдання 
розвитку навчальних потужностей і оптимального планування підготовки 
фахівців. Визначимо при заданому фінансовому обмеженні, який 
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оптимальний план підготовки може бути отримано за умов «розшивки 
вузьких місць» забезпечення навчальними потужностями. Реалізація 
сумісного завдання розвитку потужностей та формування плану підготовки 
фахівців при заданому фінансовому обмеженні наведена на рис. 4.3. 

Припустимо нарощування потужності за названими спеціальностями 
до потрібного рівня. 

 
Рис. 4.3. Оптимальне рішення моделі планової задачі для галузі знань 

«культура і мистецтво» у ВНЗ Міністерства культури України 
(у середовищі MS Excel) зі зміненою цільовою функцією 

(побудовано автором [145]) 
Результати планування: iX , для 1,15i   наведені в рядку 7 рис. 4.3, 

а вектор збільшення навчальних потужностей ,iN  для 1,15i   – в рядку 16 
рис. 4.3: 
 11 12 1485;  20; 19.N N N       

При цьому цільова функція   збільшилась до 0,79, тобто ступінь 
задоволення замовника Міністерства культури України збільшився 
у порівнянні з першим планом (  = 0,4) майже вдвічі. При такому варіанті 
вирішення планової задачі фінансові ресурси використані повністю [145]. 

Для оцінки ефективності реалізації запропонованої моделі планування 
необхідно отриманий розвиток порівняти з наявним реальним планом, який 
наведений у табл. 4.1. 
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Наведемо графічно результати вирішення планової задачі у галузі 
«культура і мистецтво» на рис. 4.4. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4.4. Результати вирішення планового завдання  
у галузі «культура і мистецтво»: 

а) коефіцієнт забезпеченості потреби в реальному плані; 
б), в) – коефіцієнт забезпеченості потреби в оптимальних планах 

(побудовано автором) 
Наведена модель призначена для визначення прийнятих на перший 

курс абітурієнтів у межах виділених бюджетних коштів і наявної навчальної 
потужності вищого навчального закладу. Отримані планові результати є 
підставою для прогнозування чисельності підготовки фахівців протягом 
усього періоду навчання. 
 1 1t t t tX X X X      , 2,t T , (4.10) 

де: t  – рік навчання, 1,t T  (T  – останній термін навчання); tX  – 
кількість зарахованих студентів на початок року t ; 1tX   – кількість студентів, 
відрахованих протягом попереднього року; tX  – кількість студентів, 
переведених чи поновлених протягом року. 

б в 
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Бюджетне обмеження: 

 t t tf X F ,  1,t T , (4.11) 
де: tf  – питомі річні витрати на навчання у році t ; tF  – бюджетне 

обмеження на рік t . 
Обмеження за навчальною потужністю: 

 t0 tX N ,  2,t T , (4.12) 
де tN  – навчальна потужність у році t . 
Таким чином, планування підготовки фахівців з вищою освітою 

базується на критерії максимізації пропорційності забезпечення національної 
економіки фахівцями різних спеціальностей з урахуванням таких 
обмежень: потреба у фахівцях за спеціальностями, навчальні потужності ВНЗ 
та обсяги фінансування. Це спрямовано на щонайбільше покращення 
пропорційності забезпечення суб’єктів господарської діяльності необхідними 
кваліфікованими фахівцями при найменших витратах. 

4.2 Концептуальний підхід до формування управлінських рішень 
з державного регулювання системи вищої освіти 

Майбутнє України, підйом її економіки та культури, розвиток 
демократичних принципів організації суспільства безпосередньо залежить 
від зусиль регіонів. Досягнення цілей, визначених стратегіями розвитку 
системи вищої освіти регіонів, має базуватися на створенні умов для 
вирішення існуючих проблем у системі планування та розвитку регіону.  

Саме такий підхід, обґрунтований наукою та підкріплений історичним 
досвідом, має стати основою сучасної регіональної політики України. 

Запровадження в Україні політичної реформи кардинально змінило 
формат системи управління регіональним і місцевим розвитком, розподіл 
повноважень та відповідальності за розвиток територій. 
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Приєднання України до Болонського процесу об’єктивно потребує 

більш конкретного спрямування політики розвитку національної системи 
вищої освіти на входження до європейського простору. Провідне місце 
у виконанні цього завдання належить і регіональним вищим навчальним 
закладам, оскільки однією з вимог Болонської декларації є незалежність 
і автономність університетів у процесах адаптації систем вищої освіти 
і наукових досліджень. 

Слід відзначити, що в наявниз дослідженнях не вирішено завдання 
оцінки зв’язків розвитку економіки та освіти, не досліджено адаптивні 
характеристики освіти, відсутні моделі планування освіти з урахуванням лагу 
підготовки спеціалістів та потреб роботодавців, відсутні адекватні моделі 
розрахунку та прогнозування потреби в спеціалістах, які пов’язують між 
собою регіональну систему освіти та економіку регіону, не досліджено 
динаміку попиту на ринку освітніх послуг [187]. 

Таким чином, можна констатувати, що на даний момент методи 
і методики прогнозування ринку праці та оцінки потреб учасників 
регіонального ринку праці у вигляді вимог до компетенцій майбутніх 
спеціалістів недостатньо розвинуті. Крім того, не існує концептуальної 
схеми, відповідно до якої можна реалізувати систему підтримки прийняття 
рішень при взаємодії регіональної системи освіти та ринку праці [277]. 

Нові проєвропейські напрями розвитку освітньої сфери України 
потребують трансформації як механізмів державного управління 
регіональною освітою, так і реформування діяльності самих вищих 
навчальних закладів. Розгляд ситуації на регіональному рівні вищої школи 
свідчить про наявність значної кількості проблем різного характеру: 
державно-управлінських, фінансових, організаційних тощо [340]. 

Досягнення цілей, визначених стратегіями розвитку системи вищої 
освіти регіонів, має базуватися на створенні умов для вирішення наявних 
проблем за допомогою застосування програмно-цільового методу у системі 
планування та розвитку регіону. В Україні постала необхідність забезпечити 
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реальність і реалізацію визначених цілей стратегічного розвитку регіонів, 
використовуючи при цьому новітні інструменти стратегічного планування 
та прогнозування, а також пов’язати цільові стратегічні орієнтири 
з оптимізацією витрат ресурсів на їх досягнення [312]. 

Проаналізуємо деякі основні параметри виду економічної діяльності 
«Освіта» стосовно ВНЗ III–IV рівнів акредитації, наведені у табл. 1.1. 

Динаміку показників діяльності ВНЗ III–IV рівнів акредитації наведено 
у Додатку Е. 

Аналіз показує, що за період з 1990/91 по 2005/06 навчальні роки 
кількість ВНЗ збільшилась у 2,3 раза, кількість студентів — у 2,5 раза, 
а прийом на перший курс — у 2,88 раза. 

На перший погляд ці кардинальні зміни відносяться до позитивних. 
Але виникає питання, чи обґрунтовані були ці зміни, чи можна було 
наростити навчальний потенціал ВНЗ за такий відносно короткий період 
у 2,5–2,88 раза без втрати якості навчання; чи була необхідність підвищувати 
навчальний потенціал з прийому у 2005/06 н.р. до 503 тис. студентів, якщо 
вже у 2011/12 н.р. його використання зменшилось до 314,5 тис., а у 
2014/15 н.р. до 291,6 тис. значною мірою через демографічну кризу. Те ж 
саме можна стверджувати й щодо кількості ВНЗ, яка у 2014/15 н.р. 
зменшилася на 68 закладів по відношенню до 2011/12 н.р. 

Оскільки прийом студентів у кількості 503 тис. (2005/06 н.р.) 
підкріплювався ліцензованим обсягом, то ВНЗ були оснащені необхідними 
основними засобами. Це значить, що у 2014/15 н.р. мало місце нераціональне 
використання основних засобів у сумі, що відповідає 211,4 тис. студентів 
(503–291,6). При середній фондоозброєності одного студента 12,6 тис. грн  
(72520 5762 , де 72520 млн грн — основні засоби виду економічної діяльності 
«Освіта» [309, с. 78]; 5762 — кількість осіб, які навчались у навчальних 
закладах у 2014/15 н.р., тис. осіб [310, с. 414]), вартість основних засобів, 
що мають вимушений простій, становить 2664 млн грн (при припущенні 
щодо вирішено завдання оцінки зв’язків розвитку економіки вої питомої 
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фондоозброєності всіх осіб, які навчались у навчальних закладах). Але при 
прийнятті планових рішень щодо підготовки фахівців у 2005/06 н.р. не 
врахований вплив демографічної кризи, що і спричинило негативні наслідки 
у вищій освіті через кілька років. 

До негативних наслідків бурхливого екстенсивного розвитку системи 
вищої освіти можна віднести: 

– часткове використання ВНЗ навчальної потужності з низки 
спеціальностей, насамперед, інженерних; 

– появу тенденції до абсолютної відсутності набору на перший курс 
за ліцензованими фахами ВНЗ; 

– значну невідповідність попиту на фахи, що широко 
популяризуються або уявляються населенню найбільш «сучасними», 
трендовими, потужностям ВНЗ, у яких проводиться підготовка фахівців 
за цими спеціальностями. Через таку невідповідність утворюється 
неспроможність ВНЗ задовольнити повною мірою економічні потреби 
у фахівцях і соціальну потребу населення в отриманні вищої освіти та 
спостерігається, з одного боку, дефіцит навчальних потужностей ВНЗ за 
такими фахами, а з іншого — значні обсяги «заморожених» основних засобів 
і кадрового потенціалу ВНЗ, які проводять підготовку за спеціальностями, 
що не користуються попитом на ринку освіти; 

– перевантаження інфраструктури соціально-побутових послуг 
окремих міст та необхідність у додаткових капіталовкладеннях через 
відсутність обґрунтованої державної стратегії регіонального розвитку 
потенціалу вищої освіти і вибору абітурієнтами місця здобуття вищої освіти. 

Описана ситуація щодо планування підготовки фахівців з вищою 
освітою дає змогу виокремити такі фактори, які суттєво впливають на 
ефективність системи вищої освіти: 

1)  додаткові капіталовкладення у нарощування навчальної потужності; 
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2)  додаткові капіталовкладення у розвиток інфраструктури регіону, 

пов’язані з наданням освітніх послуг мешканцям з інших регіонів під час 
їх навчання у ВНЗ; 

3)  додаткові капіталовкладення в основні засоби регіону, пов’язані 
з навчанням студентів і працевлаштуванням фахівців з інших регіонів. 

З точки зору державного бюджету державі вигідніше обирати такі 
підходи до макроекономічного планування підготовки фахівців, які 
забезпечать при певній якості фахівців найменші витрати на 
капіталовкладення, але при дотриманні встановленого рівня 
життєзабезпечення як постійних мешканців регіону, так і студентів під час 
навчання та їх працевлаштування після отримання вищої освіти. 

Основна мета державного планування підготовки фахівців — це 
забезпечення потреби суб’єктів господарської діяльності, організацій різних 
форм і рівнів у фахівцях всіх спеціальностей. Але, крім забезпечення цієї 
мети, при плануванні державного замовлення слід враховувати й інші умови 
та обмеження, зокрема фінансові та соціальні. 

Наприклад, якщо навчальних потужностей вищих навчальних закладів 
певного регіону України недостатньо для задоволення потреби цього регіону 
у фахівцях конкретної спеціальності, то перед плановими органами виникає 
питання щодо вибору раціонального варіанта: нарощувати потужність ВНЗ 
даного регіону за рахунок капіталовкладень чи використовувати вільні 
потужності з підготовки фахівців ВНЗ інших регіонів. 

Вибір другого варіанта забезпечує економію капіталовкладень, 
але породжує соціальну проблему додаткового навантаження на 
інфраструктуру міста через додатковий наплив молоді для навчання в 
його навчальних закладах. 

Слід також враховувати, що частина випускників ВНЗ залишається на 
постійне проживання у місті після закінчення навчання, стає повноправними 
його мешканцями, а отже, потребує відповідної якості послуг усіх систем 
життєзабезпечення. Серед них виробництво, торгівля, транспорт, зв’язок, 



226 
освіта, охорона здоров’я і надання соціальної допомоги, надання 
комунальних та індивідуальних послуг, діяльність у сфері культури та 
спорту та інше. 

У даному випадку не йдеться про поточні витрати на надання послуг, 
що їх, як правило, компенсує споживач цих послуг. Ідеться про основні 
засоби, без яких надання цих послуг неможливе як у кількісному, так і 
в якісному відношенні. Тобто, щоб зберігати рівень послуг на одну особу 
після збільшення чисельності мешканців міста, необхідно відповідно 
збільшити основні засоби міста (регіону), а отже — видатки державного та 
місцевого бюджетів. 

Основні засоби — важлива складова національного багатства країни та 
кожного регіону, міста. До них належать земельні ділянки, будинки, споруди, 
машини й обладнання, транспортні засоби, шляхи сполучення тощо. 

За відсутності суттєвих змін у технології надання послуг можна 
припустити лінійну залежність між обсягом продукції (послуг) і вартістю 
основних засобів, за допомогою яких ця продукція виробляється та 
надаються послуги. 

Наприклад, якщо чисельність жителів міста збільшилась на 10 % 
унаслідок того, що випускники вищих навчальних закладів, які приїхали 
з інших регіонів, залишаються у місті, то для того, щоб питома кількість 
послуг на одну особу не зменшилась, потрібно збільшити відповідні основні 
засоби на 10 %. При цьому слід враховувати не лише загальну вартість 
основних засобів, а й вартість основних засобів, що припадає на одну особу 
даного регіону. 

Нехай Вr – вартість основних засобів регіону r, Pr – кількість населення 
регіону r, тоді вартість основних засобів, що припадає на одну особу 
в регіоні r, становить 
 rr

r
Bb P , 1,r R , (4.13) 

де R – кількість регіонів. 
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Таким чином, якщо відома кількість випускників ВНЗ, які залишаються 

в місті отримання вищої освіти, то можна визначити додаткову потребу 
в грошових коштах для відповідного збільшення основних засобів, і це 
доцільно враховувати при плануванні державного замовлення на 
підготовку фахівців. 

Певною мірою це стосується й студентів, які після здобуття 
вищої освіти залишають місце навчання для роботи в інших регіонах. 
Ці студенти — протягом усього періоду навчання, — як і постійні мешканці 
міста, мають бути забезпечені комунальними та індивідуальними послугами. 
Отже, це потребує відповідних коштів на збільшення основних засобів 
на цей період. 

Наведемо залежності для визначення додаткового навантаження 
на державний і місцевий бюджети з метою підтримки такого рівня основних 
засобів на одну особу, який дасть можливість не знизити рівень послуг у 
зв’язку зі збільшенням кількості населення міста. 

Припустимо, що частка випускників ВНЗ, які приїхали на навчання 
з інших регіонів і залишились на постійну роботу за місцем навчання у 
регіоні r, становить kr. Тоді частка фахівців, які залишають місто (регіон) 
навчання r і від’їжджають на роботу в інші регіони, становить 1 rk  
 0   1 ,    rk r   . 

Потреба в додаткових коштах для збільшення основних засобів, що 
пов’язана зі збільшенням населення міста r за рахунок прибуття студентів 
з інших регіонів для отримання вищої освіти, становить: 

для випускників ВНЗ, які залишаються на проживання на період 
навчання — 
 1r r r rk b x    , 1,r R ,  (4.14) 

де хr – кількість студентів, які відповідно до плану держзамовлення 
поступили на навчання у ВНЗ r-го міста (регіону) для задоволення потреби 
в спеціалістах інших регіонів; 
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для випускників ВНЗ, які після завершення навчання залишають 

регіон r для роботи в інших регіонах — 
 rrrr xbEtk  )1(2 , Rr ,1 , (4.15) 

де t – термін навчання студента для здобуття вищої освіти, роки; 
 E – коефіцієнт ефективності капіталовкладень, дає змогу визначити 

річну частку загальної вартості основних засобів. Це величина, зворотна до 
терміну окупності капіталовкладень окупt  — окуп1 /E t . 

Таким чином, можна визначити загальну потребу в коштах для 
нарощування основних засобів з метою збереження питомого рівня послуг 
міста (регіону) r при прибутті на навчання у його вищих навчальних закладах 
студентів з інших регіонів і задоволення їх потреби в спеціалістах: 
 r 1 2 (1 ) ,r r r r r r r rk b х k tEb x       1, ,r R . (4.16) 

Перша складова залежності (4.16) відображає додаткове навантаження 
на бюджети в зв’язку зі збільшенням населення міста на кількість фахівців, 
які залишаються на постійне проживання після отримання диплома. 

Друга складова — частина основних засобів, що припадає на термін 
навчання студентів, які приїхали на навчання з інших регіонів і залишають 
місто після завершення навчання. Величина Ebr відображає вартість 
основних засобів, що припадає на одну особу на один рік. Якщо термін 
навчання становить, наприклад, 4 роки, то потреба у збільшенні основних 
засобів становитиме 4 Ebr  у розрахунку на одного студента. 

Після завершення цього терміну потреба у додаткових основних 
засобах відпадає. Але навчальний процес продовжується і після випуску 
фахівців даної категорії. Якщо обсяги прийому і в подальшому залишаються 
на тому ж рівні, то потреба в нарощуванні основних засобів продовжується 
на майбутнє. Зрозуміло, що вона має корегуватись залежно від кількості 
студентів даної категорії. 
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Наведені формули дають можливість розрахувати потребу 

у нарощуванні основних засобів, пов’язаному зі збільшенням мешканців 
міста за рахунок підготовки фахівців. 

Але при врахуванні цього фактора при формуванні плану 
держзамовлення на підготовку фахівців слід мати на увазі, що лише частина 
основних засобів призначена для забезпечення послугами студентів. 
Переважно це послуги соціальної сфери, такі як охорона здоров’я, освіта, 
відпочинок і спорт тощо. У зв’язку із цим для розробки плану підготовки 
фахівців потрібно визначити саме цю частку основних засобів. 

Слід зауважити, що визначена проблема у збільшенні основних засобів 
може розглядатись не як план нарощування основних фондів та необхідних 
капіталовкладень у видатках державного бюджету, а лише як один із 
критеріїв оптимального планування замовлення на підготовку фахівців з 
урахуванням регіонального фактора [144]. 

Оскільки кожен абітурієнт має право вибору місця навчання, держава 
не має прямих важелів впливу на прийняття рішень абітурієнтами. У зв’язку 
з цим державі доцільно виробити політику, спрямовану на забезпечення 
надання населенню послуг щодо вищої освіти при високій якості підготовки 
фахівців та економії капіталовкладень у розвиток основних засобів 
інфраструктури, які пов’язані з компенсацією нераціональних рішень. 

Для формування раціональної політики у сфері надання освітніх 
послуг необхідно: 

– виконати аналіз фактичного розподілу абітурієнтів між регіонами 
для здобуття вищої освіти; 

– виявити потребу в нарощуванні навчальних потужностей за 
регіонами; 

– визначити частку фахівців, які залишаються для працевлаштування 
в регіоні здобуття вищої освіти; 

– визначити питомі капіталовкладення в нарощування навчальних 
потужностей ВНЗ; 
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– визначити питомі капіталовкладення в основні засоби регіонів для 

забезпечення відповідного рівня послуг соціально-побутового характеру, що 
пов’язані з навчанням студентів з інших регіонів; 

– визначити оптимальний план розподілу абітурієнтів між регіонами 
за критерієм мінімізації додаткових капіталовкладень; 

– сформувати систему інформування та заохочення абітурієнтів і 
місцевих органів державної влади до прийняття рішень, що наближаються 
до оптимальних. 

Комплекс складних проблем розвитку та підвищення якості вищої 
освіти не може бути подоланий вирішенням окремого завдання чи завдань. 
Він потребує формування комплексної державної політики щодо розвитку 
системи вищої освіти. Але часто державна політика на рівні центральних 
виконавчих органів і місцевої влади здійснюється без достатніх 
обґрунтувань, і прикладом цього може бути реальний розвиток нашої 
системи вищої освіти протягом останніх двох десятиріч. Серед причин 
можна назвати складність цієї системи та недостатнє обґрунтування заходів 
і рішень, що приймаються. 

Для вирішення переліченого комплексу проблем, які до цього часу 
не розглядалися належним чином на рівні державного управління, 
необхідно побудувати оптимізаційну модель, яка допоможе з постановкою 
та вирішенням проблеми. 

Таким чином, важливим кроком прийняття ефективної політики 
розвитку системи вищої освіти є комплексна постановка завдання розподілу 
та завантаження навчальних потужностей у розрізі регіонів, виявлення їх 
резервів, обсягів незадоволеної потреби у послугах на здобуття вищої освіти, 
що стане обґрунтованою основою формування державної політики розвитку 
системи вищої освіти. 

Основні етапи планування підготовки фахівців у розрізі регіонів 
і розвитку системи вищої освіти наведені на рис. 4.5 (позначення наведені 
нижче у тексті). 
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Слід визначити такий розподіл абітурієнтів між регіонами для здобуття 

вищої освіти (знайти невідомі величини ijX , i 1,m , j 1,m ), при якому буде 
забезпечена потреба кожного регіону у здобутті вищої освіти, не перевищені 
навчальні потужності кожного регіону i, i 1,m , а сумарні додаткові 
капіталовкладення будуть мінімальними. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4.5. Схема реалізації розподілу освітніх послуг 
та розвитку навчальних потужностей 

(побудовано автором [114]) 
Для розробки оптимізаційної моделі розподілу освітніх послуг за 

регіонами та виявлення резервів і дефіциту навчальних потужностей 
приймаємо позначення: 

Підготовка вхідної інформації:  
, = 1, ; , = 1, + 1;  

, = 1, + 1, = 1, + 1; ;  
Розподіл потреби у послугах на ВО  

в розрізі регіонів 
Аналіз незадоволеної потреби у ВО 

Виявлення дефіциту навчальних потужностей  
у розрізі регіонів 

Аналіз невикористаних потужностей  
у розрізі регіонів 

Визначення цільової функції задачі розподілу 
Економічний аналіз  

«замороження основних засобів»  
і заходів з розвитку навчальних потужностей 

Заходи з наближення реального розподілу  
до оптимального 

Формування концепції розвитку  
навчального потенціалу ВО 
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і – регіон, ВНЗ якого надають освіту, 1,i m ; 
j – регіон, з якого абітурієнт виїжджає для здобуття вищої освіти до 

іншого регіону, 1,j m ; 
iN  – навчальна потужність з надання вищої освіти ВНЗ i-го регіону, 

1,i m , осіб/рік; 
jP  – потреба регіону j здобутті вищої освіти, 1,j m , осіб/рік; 

F – обсяг бюджетних коштів на додаткові капіталовкладення, тис. грн; 
ijk  – потреба в додаткових капітальних вкладеннях у розвиток 

навчальних потужностей (при їх дефіциті) та інфраструктуру соціально-
побутових послуг при переїзді абітурієнта на навчання з j-го до i-го регіону, 
тис. грн/особу; 

m+1 – фіктивний регіон, який вводиться при дефіциті навчальних 
потужностей (додатковий рядок) або неповному їх завантаженні (додатковий 
стовпчик). 

ijX  – кількість осіб, що переїхали до i-го регіону із j-го для здобуття 
вищої освіти, осіб. 

Складемо модель цього завдання. 
Цільова функція: 

 
1 1

minm m
ij iji j

k X    . (4.17) 
Обмеження щодо задоволення потреби кожного регіону у здобутті 

вищої освіти: 
 

1
m

ij ji
X P


 , j 1,m . (4.18) 

Обмеження з неперевищення навчальних потужностей кожного 
регіону: 
 

1
m

ij ij
X N  , i 1,m . (4.19) 

Бюджетне обмеження на додаткові капіталовкладення: 
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1 1
m m

ij iji j
k X F    . (4.20) 

Умови реальності (невід’ємності) плану розподілу: 
 0ijX  , i 1,m ; j 1,m . (4.21) 

Для реалізації представленого задачі лінійного програмування потрібно 
скласти m обмежень щодо задоволення потреби кожного з m регіонів, 
m обмежень за навчальними потужностями ВНЗ кожного регіону, скласти 
матрицю (m  m) питомих капіталовкладень і визначити (m  m) невідомих 
величин Х , що і представлятимуть оптимальне рішення задачі [114]. 

Первинним джерелом інформації про потребу економіки у фахівцях 
(методичні підходи щодо визначення потреби викладені у розділі 3) 
виступають підприємства, установи та організації кожного регіону. 
Соціальна потреба населення кожного регіону у здобутті вищої освіти 
визначається прогнозуванням за допомогою найадекватніших функцій, 
побудованих на статистичній інформації. 

Для формування обмежень за навчальними потужностями Ni ВНЗ 
кожного регіону визначається сума потужностей усіх ВНЗ, розташованих 
у відповідному регіоні. Система моніторингу навчальних потужностей, 
представлена у розділі 5 з використанням інформаційних технологій, дає 
змогу отримати множину показників Ni для кожного регіону, 1,i m . 

Підготовка інформації про питомі додаткові капіталовкладення 
складніша і потребує попередніх розрахунків та обґрунтувань через те, що 
вона залежить від регіону, де готується фахівець, те, з якого регіону він 
переїхав, чи існує дефіцит навчальної потужності у регіоні, чи залишається 
підготовлений фахівець для постійного проживання за місцем отримання 
освіти, а також від величини основних засобів регіону, що припадають на 
одну особу, та структури цих засобів. 
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Виконаємо розрахунки для визначення множини нормативів 

питомих капіталовкладень залежно від ситуацій, що мають місце при 
вирішенні завдання. 

Ситуація 1: ( 1)mX   > 0, 1.j m ; має місце дефіцит навчальних 
потужностей регіону і. 

Це означає, що для підготовки одного фахівця із цієї множини 
необхідно збільшити навчальну потужність, тобто зробити відповідні 
капіталовкладення в основні засоби вищої освіти. Приймаємо ці питомі 
витрати на рівні вартості основних засобів виду економічної діяльності 
«Освіта», що склався в країні. Нехай Косв — вартість основних засобів 
«Освіти», Sосв — чисельність осіб, що навчались у вищих навчальних 
закладах, тоді фондоозброєність одного студента становить: 
 освосв

осв
.Кk S  (4.22) 

Отже, ijk  для ситуації, що розглядається, 
 осв осв(1 )ijk k f  ; i 1m  ; 1,j m   

1
m

iji
X

  < jP ,  (4.23) 
де освf  — ступінь (коефіцієнт) зносу основних засобів у виді 

економічної діяльності «Освіта». Цей коефіцієнт освf  = 0,449 при загальному 
зносі основних засобів України f  = 0,773 [310, с. 72]. 

Ситуація 2: ijX  > 0, i ≠ j; у регіон і, і = 1,m , прибувають абітурієнти 
з інших регіонів j, j 1,m |i ≠ j, на період здобуття вищої освіти. Перебування 
студентів з інших регіонів під час навчання не має зменшити рівень 
соціально-побутових послуг як мешканців регіону, так і тимчасових 
мешканців-студентів. У зв’язку із цим потрібні пропорційні 
капіталовкладення в основні засоби, що є матеріальною основою надання 
соціально-побутових послуг. 

Наведемо види економічної діяльності, що забезпечують такі послуги 
та їх основні засоби (табл. 4.3). 
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Оскільки ступінь зносу основних засобів для різних видів економічної 

діяльності суттєво відрізняється, його слід врахувати при визначенні 
додаткових капіталовкладень в основні засоби. 

Таблиця 4.3 
Основні засоби за видами економічної діяльності,  

що пов’язані з наданням послуг населенню (на 2014 р., млн грн) 
(побудовано автором за даними [310, с. 70, 72]) 

№ 
п/п 

Вид економічної діяльності Вартість 
основних 
засобів 

Ступінь 
зносу, % 

1. 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
4. 
 
5. 
 
 
6. 
 
7. 
 
 
8. 

Будівництво 
 
Тимчасове розміщування й організація 
харчування 
 
Транспорт, складське господарство, 
поштова та кур’єрська діяльність 
 
Інформація та телекомунікації 
 
Діяльність у сфері адміністративного та 
допоміжного обслуговування 
 
Освіта 
 
Охорона здоров’я та надання соціальної 
допомоги 
 
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок  
Надання інших видів послуг 

82646 
 

32622 
 
 

6403272 
 
 

70222 
 

380938 
 
 

3246 
 

14001 
 
 

26704 
 

51,9 
 

34,8 
 
 

96,7 
 
 

63,6 
 

52,4 
 
 

44,9 
 

45,7 
 
 

31,7 
 Усього 7013651  

Позначимо вид економічної діяльності через l, основні засоби l-го виду 
lK , ступінь зносу lf . 

Тоді вартість основних засобів складе: 
 (1 ), 1,8l l lK K f l    , (4.24) 

всіх видів діяльності: 
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1
(1 )l ll

K K f


   . (4.25) 

Питома величина основних засобів розглянутих видів діяльності на 
одну особу 
 Kk S

 , (4.26) 
де S – чисельність населення, S = 42,9 млн осіб [310, с. 320]. 
Таким чином, для ситуації 2: 

 ijk k , 1,i m ; 1,j m │i ≠ j. (4.27) 
Ситуація 3: із множини студентів ситуації 2, ijx  > 0, i ≠ j, певна їх 

частка після отримання вищої освіти в регіоні i залишається на постійне 
проживання. Якщо зведені затрати за період навчання для ситуації 2 
становили: 
 зв ij ijij

К tE k x  , (4.28) 
де t – період навчання студента, роки; 
 Е  – нормативний коефіцієнт ефективності капіталовкладень, 

то затрати при ситуації 3 становлять: 
 

,соц ij iji j
К k x  . (4.29) 

Дані, що наводить табл. 4.3, дають змогу обчислити вартість основних 
засобів тих видів економічної діяльності, що призначені для надання 
безпосередніх соціально-побутових послуг населенню, а також частку 
основних засобів цих видів діяльності в загальній вартості основних засобів 
країни: 
 0

0
Kk K , (4.30) 

де К – вартість основних засобів наведених в табл. 4.3 видів 
економічної діяльності; 

 0К  – загальна вартість основних засобів національної економіки 
країни; 
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8
1

7013651ll
К K


   млн грн [310, с. 70, 72]; 

 0К  = 10401324 млн грн [310, с. 70]. 
Таким чином, частка основних засобів наведених видів економічної 

діяльності становить (ф-ла (4.30)) 
 0

7013651 0,6610401324k   . (4.31) 
Вище наведено розрахунки питомих капіталовкладень на одного 

студента і мешканця виходячи із середньої фондоозброєності по країні. 
Ці нормативи можуть бути уточнені шляхом урахування показників 
фондоозброєності по кожному регіону: 
 i,соц 0 , 1,iK k K i m  , (4.32) 

де Кi – основні засоби і-го регіону, після чого врахувати ступінь їх 
зносу у кожному регіоні 
 ,соц ,соц(1 ), 1,i і iK K f i m    , (4.33) 

де if  – ступінь зносу основних засобів і-го регіону. 
Представимо матричну модель розподілу навчальних послуг, аналізу 

та розвитку навчальних потужностей системи вищої освіти (рис. 4.6). 
У наведеній моделі представлена вхідна інформація: 
i, j – індекс регіону, i, j = 1,m , причому регіон, який надає навчальні 

послуги, позначається і, а той що їх потребує – j; 
jP  – потреба у навчальних послугах регіону j, 1,j m ; 
iN  – навчальна потужність регіону i з надання вищої освіти,  

1,i m , осіб; 
ijk  – питомі капіталовкладення при здобутті вищої освіти студентом, 

який переїхав з j-го до i-го регіону, тис. грн / особу. 
У матриці також позначено невідомі величини, які потрібно знайти при 

вирішенні задачі: X ij  – кількість студентів j-го регіону, які здобувають вищу 
освіту в i-му регіоні, 1,i m ; 1,j m . 
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Регіон 

і 
Навчальна 
потужність 
Ni 

Потреба у навчальних послугах за регіонами Рj 1 2 … j … m m+1 
P1 P2  Pj  Pm Pm+1 1 N1  11k  

11X  
 12k  
12X  

  1 jk  
1 jX  

  1mk  
1mX  

 1 1mk   
1 1mX   

2 N2  21k  
21X  

 22k  
22X  

  2 jk  
2 jX  

  2mk  
2mX  

 2 1mk   
2 1mX   

…         
i Ni  1ik  

1iX  
 2ik  

2iX  
  ijk  

ijX  
  imk  

imX  
 1imk   

1imX   
…         
m Nm  1mk  

1mX  
 2mk  

2mX  
  mjk  

mjX  
  mmk  

mmX  
 1mmk   

1mmX   
m+1 Nm+1  11mk   

11mX   
 12mk   

12mX   
  1m jk   

1m jX   
  1m mk   

1m mX   
 

Рис. 4.6. Матрична модель розподілу послуг 
із здобуття вищої освіти у розрізі регіонів 

(побудовано автором [135]) 
Постановка та вирішення задачі ускладнюється необхідністю 

врахування людського фактора. Він полягає в тому, що при виборі місця 
здобуття освіти абітурієнт не керується міркуванням щодо економії 
державного бюджету. Він обирає місце навчання за своїми особистими 
критеріями та інтересами. 

Для абітурієнтів певних регіонів можуть існувати регіони, які вони, 
як правило, не обирають для отримання вищої освіти. У зв’язку із цим при 
вирішенні оптимізаційного завдання розподілу навчальних послуг за 
регіонами слід урахувати цю реальну особливість. Для цього вводимо 
у відповідні клітинки (i,j), тобто регіони, штучні нормативи капіталовкладень 
k, які значно вищі за реальні, k>>kсоц, з метою запобігання розподілу послуг. 

Для кожного регіону j введемо множину регіонів, котрі мають 
навчальні потужності, але з наведених причин виключаються з розподілу. 
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Позначимо цю множину jI ; такі множини можуть існувати для будь-якого j-
го регіону, тобто jI , 1,j m . 

Представимо ці множини: 
   1,mj ij соцI i є k k  , j 1,m . (4.34) 

Наведемо залежності для визначення питомих капіталовкладень 
для різних ситуацій розподілу послуг серед регіонів для вирішення 
основного завдання: 

 kij =     

соц

осв

, (1, ) ; , 1, ;
, , 1, ;

0, , 1, ; 1, ;
, i m 1; j 1,m;

0, 1; 1, .

j

j

k i m i j i I j m
k i I j m

i j i m j m
k

j m i m

   
 
  
  

  

. (4.35) 

Залежно від співвідношення навчальної потужності та потреби 
у здобутті вищої освіти, для перетворення відкритої задачі у закриту 
в модель необхідно ввести фіктивний рядок m+1, який «збере» на себе всю 
незадоволену потребу регіонів у вищій освіті, або фіктивний стовпчик m+1, 
у якому, в результаті оптимального вирішення завдання, будуть відображені 
всі незадіяні навчальні потужності регіонів. 

Значення фіктивної навчальної потужності 1mN   (рядок m+1) та 
фіктивної потреби у навчальних послугах 1mP   (фіктивний стовпчик) 
з урахуванням виключення визначених сполучень регіонів (множини 

, 1,jI j m ) можуть бути визначені: 

 1 1 j

m
m j ijj i I

N P X  
      ; (4.36) 

 1 1 1
m m

m i ij ji j
P N X i I  

       . (4.37) 
Наведемо приклади розрахунків питомих капіталовкладень на реальних 

статистичних даних [307]. З матриці (рис. 4.6) виходить, що для вирішення 
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завдання потрібно підготувати (m+1)  (m+1) коефіцієнтів ijk  витрат 
капіталовкладень. 

Як видно з формули (4.35), ijk  можуть набувати різних значень залежно 
від умов. 

Питомі капіталовкладення в основні засоби соцk  видів економічної 
діяльності (ВЕД), що забезпечують соціально-побутові послуги 

Вартість основних засобів К цих видів економічної діяльності 
(табл. 4.3) становить К =7013651 млн грн; загальна вартість основних засобів 
національної економіки К0 =10401324 млн грн, отже, частка ВЕД, що 
розглядаються становить 0k  = 0,66. 

З урахуванням зносу (f = 0,773 [310, с. 72]) вартість основних засобів, 
що призначені для надання послуг в середньому по країні: 

coц 0 0(1 ) 0,66 10401324 1,773 12171421K k K f       млн грн. 
Питомі капіталовкладення для підтримання соціально-побутових 

послуг населенню на базовому рівні (на одну особу): 
12171421 284S 42,9

соц
соц

Kk     тис. грн. 
Ці показники використовують як коефіцієнти для тих чарунок матриці 

(рис. 4.6) mm, де i j  і , 1,ji I j m  . 
Питомі капіталовкладення в основні засоби  

вищих навчальних закладів 
Якщо при вирішенні завдання залишається незадоволена потреба 

в послугах на отримання вищої освіти, то це буде відображено в рядку m+1. 
Для задоволення цієї потреби необхідні додаткові капіталовкладення 
у збільшення навчальної потужності закладів освіти. 

Вартість основних засобів ВЕД «Освіта»: 
Косв = 72 520 млн грн [309, с. 78]; кількість осіб, які навчалися 

у навчальних закладах Sосв = 5762 тис. осіб [310, с. 414]. Вартість основних 
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засобів на одну особу становить осв осв осв 72520 5762 12,6k К S     тис. грн, 
з урахуванням зносу основних засобів (коефіцієнт зносу у ВЕД «Освіта» 
fосв = 0,449 [310, с. 72]. 

осв осв осв(1 ) 12,6(1+0,449)=18,3k k f    тис. грн. 
Нормативи ijk , що розміщені в чарунках матриці по головній діагоналі, 

тобто i, j 1,m i j  , дорівнюють нулю: ijk  = 0. 
Для чарунок матриці, які слід виключити із розподілу відповідно до 

вибору абітурієнтів, тобто для всіх соц, 1, :j iji I j m k k k с     , де с – 
велике число. 

Множина величин , 1, ; 1,ijX i m j m   відображає оптимальний розподіл 
абітурієнтів по регіонах для отримання вищої освіти. 

Множина величин 1, 1,imX i m   відображає незадіяні навчальні 
потужності ВНЗ за регіонами в отриманому оптимальному плані. 

Величини 1 , 1,m jX j m   відображають незадоволені потреби у вищій 
освіті за регіонами. 

Цільова функція визначає загальну суму капіталовкладень у основні 
засоби для підтримання рівня соціально-побутових послуг та в основні 
засоби ВЕД «Освіта» і дорівнює: 
 1 1

1 1
m m

ij iji j
K k X 

 
   . (4.38) 

У тому числі капіталовкладень у соціально-побутову сферу: 
 1

1 1
m m

соц ij iji j
K k X

 
   ; (4.39) 

у сферу освіти: 
 1 11

m
осв m j m jj

K k X 
  . (4.40) 

Незадіяні навчальні потужності 
 11

m
imi

N X 
  . (4.41) 
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Незадоволена потреба у отриманні вищої освіти 

 11
m

m jj
P X 
  . (4.42) 

Вирішення завдання аналізу використання навчального потенціалу та 
розвитку системи вищої освіти дає можливість отримати оптимальний план 
за критерієм мінімізації сумарних капіталовкладень, що є підставою для 
прийняття ефективних рішень з державного регулювання розвитку та 
удосконалення системи вищої освіти [135]. 

Реалізація цього підходу дасть змогу підтримати адекватний рівень 
соціально-побутових послуг у даному регіоні при збільшенні кількості осіб, 
що здобувають вищу освіту в ньому. Крім того, такий підхід спрямовано на 
найповніше використання наявних навчальних потужностей кожного 
регіону, а прийнятий критерій оптимальності забезпечить мінімальні 
капіталовкладення державного бюджету. Це доцільно використовувати при 
розробці стратегічних заходів щодо удосконалення макроекономічного 
планування та може бути основою управлінських рішень з державного 
регулювання вищої освіти. 

4.3 Специфіка підготовки фахівців на галузевому рівні у сфері 
культури і мистецтва 

Як показано в п. 4.2, регіональний фактор суттєво впливає на 
ефективність рішень щодо розвитку навчальних потужностей і розподілу 
навчальних послуг для отримання вищої освіти. Велика розмірність цієї 
системи, а також повна автономність галузей знань робить доцільним 
макроекономічне планування на підставі економіко-математичного 
моделювання розподілу навчальних послуг за окремими галузями знань. 

Розглянемо постановку та реалізацію моделі планування розподілу 
навчальних послуг на прикладі ВНЗ сфери культури і мистецтва, яка 
представлена такими закладами, як театри, філармонії, організації 
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телебачення та радіомовлення, демонстратори фільмів, видавництва, музеї, 
бібліотеки, клубні заклади, цирки, парки культури та відпочинку, школи 
естетичного виховання. 

Загальна кількість закладів культури і мистецтва в Україні у 2014 р. 
дорівнювала 35 619 одиниць [310, с. 452]. 

Відповідно до методу розподілу освітніх послуг (рис. 4.5) і моделі 
(4.17)–(4.21) представимо модель для розглядаємої сфери. 

Поставлене завдання вимагає підготовки інформації трьох рівнів: 
навчальна потужність з підготовки фахівців; 
потреба у навчальних послугах (вища освіта); 
питомі капіталовкладення в основні засоби побутово-соціальної сфери 

та в основні засоби закладів вищої освіти. 
Вищі навчальні заклади з підготовки бакалаврів та магістрів у сфері 

культури і мистецтва підпорядковані державному замовнику — Міністерству 
культури України. Їх перелік і навчальну потужність станом на 2014 рік 
наведено в табл. 4.4. 

Таблиця 4.4 
Навчальна потужність з підготовки фахівців у розрізі регіонів і ВНЗ 
(побудовано автором за даними Міністерства культури України [204]) 

№ 
п/п 

Регіон, ВНЗ Навчальна 
потужність, 

прийом, осіб/рік 
1 2 3 
1. 
 

1.1. 
 

м. Київ 
у тому числі: 
Національна музична академія ім. П. І. Чайковського 
(НМАУ) 

23806 
 

993 
 

1.2. 
 

1.3. 
 

Національна академія образотворчого мистецтва 
і архітектури (НАОМА) 
Київський національний університет театру, кіно 
і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого (КНУТКіТ) 

 
483 

 
1190 

1.4. 
 

1.5. 
 

Київський національний університет культури 
і мистецтв (КНУКіМ) 
Національна академія керівних кадрів культури 
і мистецтв (НАКККіМ) 

19680 
 

1460 
 



244 
Продовження таблиці 4.4 

1 2 3 
2. 
 

2.1. 
 

2.2. 

Харківська обл. 
у тому числі: 
Харківський національний університет мистецтв 
ім. Котляревського (ХНУМ) 
Харківська державна академія культури (ХДАК) 

3683 
 

745 
 

2938 
3. 
 

3.1. 
 

Львівська обл. 
у тому числі: 
Львівська національна музична академія ім. Лисенка 
(ЛНМА) 

600 
 

600 
 

4. 
 

4.1. 
Одеська обл. 
у тому числі: 
Одеська державна музична академія 

435 
 

435 
5. 
 

5.1. 
Донецька обл. 
у тому числі: 
Донецька державна музична академія (ДДМА) 

400 
 

400 
6. 
 

6.1. 
Луганська обл. 
у тому числі: 
Луганська державна академія культури і мистецтв 

2315 
 

2315 
 Усього 31239 

З табл. 4.4 видно, що навчальні потужності сконцентровані в шести 
регіонах, які мають забезпечити задоволення потреб у здобутті вищої освіти 
всіх 27 регіонів України [260]. У зв’язку із цим слід підготувати інформацію 
про потреби шести перелічених регіонів та сумарну потребу решти регіонів 
(21 регіон). 

Під потребою у здобутті вищої освіти будемо розуміти не кількість 
осіб  із середньою освітою, які мають бажання стати фахівцями у сфері 
культури і мистецтва, а ту частину з них, які мають достатній рівень 
підготовки для вступних випробувань і навчання у вищих навчальних 
закладах даного профілю. 

Необхідність моделювання потреби пов’язана з відсутністю 
статистичної інформації у розрізі регіонів. 

З 11 ВНЗ державного замовника Міністерство культури України, 
що надають вищу освіту у сфері культури і мистецтва, розрахунки потреби 
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у цій сфері у розрізі регіонів проведені без КНУКіМ, оскільки значна 
кількість спеціальностей цього університету не належить до галузі знань 
«культура і мистецтво». 

В основу розрахунків потреби у здобутті вищої освіти у сфері культури 
і мистецтва покладена чисельність осіб у загальноосвітніх навчальних 
закладах і корегування потреби з урахуванням схильності молоді регіонів до 
сфери, що розглядяється. 

Для моделювання потреби прийняті припущення: 
– кількість абітурієнтів, що визначає потребу у здобутті вищої 

освіти, визначається як частина кількості учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів; 

– ці частки для досліджуваних регіонів приймаються однаковими; 
– визначення частки абітурієнтів базується на сучасних статистичних 

даних (за останні періоди); 
– затверджений ліцензований обсяг прийому студентів насправді 

відображає навчальну потужність вищих навчальних закладів. 
Для визначення потреби використано інформацію про чисельність 

учнів у загальноосвітніх навчальних закладах (ЗОНЗ) за регіонами (2013/14 
навчальний рік) та частку осіб від загальної чисельності учнів ЗОНЗ, що 
обирають для одержання вищої освіти сферу культури і мистецтва, а також 
загальну чисельність прийому студентів до ВНЗ III–IV рівнів акредитації, 
у тому числі до КНУКіМ. 

Схему визначення потреби молоді у здобутті вищої освіти у сфері 
культури і мистецтва в розрізі регіонів наведено на рис. 4.7. 
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Рис. 4.7. Структурна схема визначення потреби у здобутті вищої освіти  
в сфері культури і мистецтва у розрізі регіонів України 

(побудовано автором [357]) 
Введемо позначення величин, що використовуються у завданні: 
r – індекс регіону; r = 1,6 – елементи множин регіонів, ВНЗ яких 

надають послуги у сфері культури і мистецтва; r = 1,7  – елементи множини 
регіонів, особи яких мають потребу в отриманні вищої освіти у сфері 
культури і мистецтва; r = 7 – об’єднання інших регіонів, тобто це решта 
регіонів України з 27, які не входять у множину r =1,6; 

Введення вхідної інформації: учн;  
,учн, = 1,7; ст, ст.КНУКІМ;  , , = 1,7 

1

Скорегована чисельність прийому студентів ст 2
Коефіцієнт корегування чисельності прийому  3

Скорегована чисельність учнів учн 4
Частка учнів , що обирає  

сферу культури і мистецтва для ВО 
5

Потреба у здобутті ВО у сфері культури  
і мистецтва в розрізі регіонів , = 1,7 

6

Загальний бал  схильності  
до сфери культури і мистецтва у ВО 

7

Середній бал  схильності  
до сфери культури і мистецтва у ВО 

8

«Ціна» балу  9
Скорегована потреба у здобутті ВО у сфері 
культури і мистецтва в розрізі регіонів ск 

10

Відхилення балів кожного регіону  
від середнього значення ∆ , = 1,7 

11

Результати розрахунків потреби ск, = 1,7 12
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,учн.rS  – кількість учнів, що навчаються у загальноосвітніх навчальних 

закладах (ЗОНЗ) r-го регіону, тис.; 
учнS  –загальна кількість учнів ЗОНЗ України, тис.; 
стS , ст.КНУКіМS , стS  – чисельність прийому студентів відповідно по 

Україні, ВНЗ КНУКіМ, скорегована чисельність прийому студентів 
по Україні; 

  –частка учнів, які обирають для отримання вищої освіти сферу 
культури і мистецтва. 

Потрібну для вирішення завдання вхідну інформацію наведено 
в табл. 4.5. 

Таблиця 4.5 
Інформація для розрахунку потреби регіонів 

у здобутті ВО у сфері культури і мистецтва (2013/14 н. р.) 
(побудовано автором за даними [309, с. 411, 418; 204]) 

№ 
п/п 

Регіон Кількість 
учнів учнS  у 
ЗОНЗ, тис. 

Скорегована 
кількість 

учнів, тис. 
Оцінка 

схильності учнів 
до ВО сфери 

культури rb , бали 
1. м. Київ 241 237 100 
2. Харківська обл. 220 217 80 
3. Львівська обл. 255 251 45 
4. Одеська обл. 235 232 50 
5. Донецька обл. 338 333 40 
6. Луганська обл. 171 168 55 
7. Інші регіони 2744 2703 15 
8. Усього, Україна 4204 4141 385 

Також потрібна інформація: 
– прийнято студентів по Україні у 2013/14 н.р. — 348 тис. осіб / рік 

[309, с.  418], у тому числі КНУКіМ — 5,2 тис. осіб / рік [204]; 
– прийнято студентів до ВНЗ сфери культури і мистецтва у 

2013/14 н.р. — 6438 тис. осіб / рік [204]. 
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Окрім наведених показників чисельності щодо учнів і студентів, 

у таблиці наведено оцінки схильності учнів ЗОНЗ до отримання вищої освіти 
у сфері культури і мистецтва в розрізі регіонів. Оцінювання проведено 
методом експертних оцінок за 100-бальною шкалою, 0 ≤ rb  ≤ 100, причому 
вищий бал відповідає більшій схильності до сфери, що моделюється. 

Як уже було обґрунтовано, моделювання потреби абітурієнтів у здобутті 
вищої освіти у сфері культури і мистецтва здійснено без ВНЗ КНУКіМ. 

Викладемо основні залежності, на яких базується реалізація 
запропонованого методичного підходу. 

Скорегована чисельність річного прийому студентів до ВНЗ  
III–IV рівнів акредитації без врахування ВНЗ КНУКіМ. 
 cт cт. КНУКіМSS   , (4.43) 

що становить стS  = 348 тис. – 5,2 тис. = 342,8 тис. осіб у рік (рис. 4.7, 
блок 2). 

Розглянемо коефіцієнт скорочення прийому до ВНЗ за умови 
неврахування ВНЗ КНУКіМ: 
 ст

ст
Sk S
 , (4.44) 

що дорівнює k = 0,985 ( 342,8
348 ), (блок 3). 

Скорегуємо загальну чисельність учнів відповідно до цього 
коефіцієнта: 
 учн учнS kS  , (4.45) 
що становить учнS  = 4141 тис. осіб (4204 ∙ 0,985), (блок 4). 

Розрахуємо частку учнів, що обирає для себе сферу культури 
і мистецтва для здобуття вищої освіти: 
 ст

учнS
S  , (4.46) 

що дорівнює   = 0,00155 ( 6,438
4141 ), (блок 5). 



249 
Розрахуємо потребу молоді у здобутті ВО у сфері культури і мистецтва 

за регіонами при припущенні, що коефіцієнт   залишається постійним для 
всіх регіонів,   = const, r, 1,7r  . 

При цьому припущенні потреба rP  регіону r, 1,7r  , 
 ' , учн,r rP S  (блок 6). (4.47) 

Результати розрахунків у розрізі регіонів та в Україні наведено 
в табл. 4.6. 

У результаті обробки експертних оцінок у табл. 4.5 наведено бали 
кожного з семи регіонів, що характеризують схильність і бажання їх учнів 
і молоді щодо обрання сфери культури і мистецтва як галузі знань для 
отримання вищої освіти. Ці бали дають можливість провести уточнення 
розрахунків потреби rP , 1,7r  , виконаних на точній інформації. 

Загальний бал, тобто їх сума по балах регіонів, 
 7

1 rr
b b


    (4.48) 

Його значення дорівнює b = 385 (блок 7). 
Значення середнього балу 

 7
bb  , (4.49) 

де – 7 кількість регіонів (блок 8). 
Середній бал дорівнює 385 7 55 . 
При загальній чисельності потреби всіх регіонів у здобутті ВО 

розглядаємої сфери  rP  = 6437 осіб, загальне число балів дорівнює b = 385, 
що дає змогу визначити «ціну» одного бала (блок 9): 
 rPC b , (4.50) 
яка дорівнює С = 16,72 особи/бал. 

Відхилення rb  бальних оцінок rb  регіонів від середнього значення b 
дає можливість визначити значення відхилень по кожному регіону (блок 10): 
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 ,r rb b b    1,7r  . (4.51) 

Розрахунки відхилень представлено в табл. 4.6. На основі даних про 
потребу, розрахованих на першій ітерації, значень відхилень і «ціну» балу 
визначимо скореговану потребу у здобуванні вищої освіти у сфері культури 
і мистецтва за регіонами (блок 11): 
 ск r ,r b rP Р C b   1,7r  . (4.52) 

Результати розрахунків скорегованої потреби представлено в табл. 4.6. 
Ці дані представляють вхідну інформацію про потребу для вирішення 

оптимізаційного завдання розподілу навчальних послуг за регіонами по 
критерію мінімізації капіталовкладень у систему вищої освіти у сфері 
культури і мистецтва [357]. 

Таблиця 4.6 
Результати розрахунків потреби у здобутті ВО  
у сфері культури і мистецтва в розрізі регіонів 

(побудовано автором [357]) 
№ 
п/п 

Регіон r Потреба 
rP  по 

регіону, 
осіб/рік 

Оцінка 
схильності 

учнів до ВО 
у сфері 

культури, 
бали 

Відхилення 
оцінок rb від 

середнього 
значення, 

бали 

Скорегована 
потреба у скrP  ВО 
у сфері культури 
в розрізі регіонів, 

осіб/рік 
1. м. Київ 350 100 45 1102 
2. Харківська 

обл. 
337 80 -25  755 

3. Львівська 
обл. 

390 45 -10 224 
4. Одеська 

обл. 
354 50 -5 270 

5. Донецька 
обл. 

516 40 -15 265 
6. Луганська 

обл. 
262 55 0 262 

7. Інші 
регіони 

4228 15 -40 3560 
8. Україна, 

всього 
6437 385  6438 
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У п. 4.2 запропоновано методичний підхід до проведення розрахунків 

необхідних капіталовкладень, призначених компенсувати «навантаження» 
на основні засоби тих видів економічної діяльності, що забезпечують 
надання соціально-побутових послуг населенню в цілому по Україні (ф-ли 
(4.30)–(4.32). 

Але значні відхилення регіональних показників основних засобів, 
їх зносу та чисельності населення потребують уточнення середніх показників 
по Україні шляхом визначення питомих капіталовкладень за кожним 
регіоном. Оскільки навчальні потужності з надання вищої освіти у сфері 
культури і мистецтва зосереджені у ВНЗ шести регіонів, а попит на послуги 
цієї сфери мають всі регіони України, регіональна структура буде 
представлена шістьма регіонами, що мають відповідні потужності. Решта 
регіонів зведена в групу «Інші регіони». 

Наведемо потрібну вхідну інформацію для розрахунків питомих 
капіталовкладень у табл. 4.7. 

Таблиця 4.7 
Основні засоби, ступінь їх зносу та кількість населення за регіонами 

(побудовано автором за даними [309]) 
№ п/п Регіон, r Основні 

засоби rK , 
млн грн 

Ступінь зносу 
основних 

засобів if , % 
Кількість 

населення rS , 
млн. осіб (на 
01.01.2014 р.) 

1. м. Київ 1025952 53,3 2,77 
2. Харківська обл. 735772 88,7 2,73 
3. Львівська обл. 207220 70,1 2,52 
4. Одеська обл. 172682 52,7 2,38 
5. Донецька обл. 454778 64,5 4,39 
6. Луганська обл. 122542 55,9 2,27 
7. Інші регіони 7682378 61,2 28,39 
8. Україна, всього 10401324 54,9 45,45 

Вартість основних засобів з урахуванням їх зносу для кожного регіону 
 0 (1 )r r rK k K f   , 1,6r  , (4.53) 
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де 0k  – відношення вартості основних засобів ВЕД, що надають 

побутово-соціальні послуги населенню, до загальної вартості основних 
засобів ( 0k  = 0,66); 

 rK  – вартість основних засобів r-го регіону, млн грн; 
 rf  – ступінь (коефіцієнт) зносу основних засобів і-го регіону, 

в частках одиниці. 
Питомі капіталовкладення в розрізі регіонів визначення за формулою: 

 rr
r

Kk S
 , 1,6r  , (4.54) 

де rS  – кількість населення r-го регіону. 
За наведеними залежностями (4.53), (4.54) та вхідною інформацією 

табл. 4.7 розрахуємо вартість основних засобів за регіонами з урахуванням 
ступеня їх зносу та питомі капіталовкладення на одну особу. 

Таблиця 4.8 
Результати розрахунків питомих капіталовкладень  
з урахуванням зносу основних засобів (ОЗ) регіонів 

(побудовано автором) 
№ п/п Регіон, r Вартість ОЗ K  , 

з урахуванням 
зносу, млн грн 

Питомі 
капіталовкладення 

rk , тис. грн/особу 
1. м. Київ 1038038 374 
2. Харківська обл. 916345 336 
3. Львівська обл. 232638 92 
4. Одеська обл. 174032 73 
5. Донецька обл. 493752 112 
6. Луганська обл. 126088 56 
7. Україна, всього 7679434 169 

Модель планування для сфери культури і мистецтва 
Наведені в таблицях 4.4; 4.6; 4.8 дані представляють собою потрібну 

вхідну інформацію для вирішення завдання оптимального за критерієм 
мінімізації капіталовкладень розподілу навчальних послуг за регіонами, 
а саме: навчальні потужності ВНЗ сфери культури і мистецтва, потреба 
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населення у вищій освіті відповідної галузі знань за регіонами та питомі 
капіталовкладення в основні засоби соціально-побутової сфери. 

Загальна навчальна потужність ВНЗ шести регіонів з прийому 
становить 31 239 осіб у рік, у тому числі без ВНЗ КНУКіМ — 11 559 осіб 
(табл. 4.4). 

Потреба у здобутті вищої освіти у сфері культури і мистецтва 
з урахуванням схильності громадян регіонів становить 7 cк

1
6438rr

P


  осіб 
у рік (табл. 4.6). 

Нормативи питомих капіталовкладень rk , 1,6r  , у відповідні основні 
засоби в розрізі регіонів наведено в табл. 4.8. 

Для зведення поставленого завдання введемо фіктивний регіон, 
потребу якого в навчальних послугах досліджуваної сфери представимо 
таким чином: 
 6 7 скфікт r 1 1r rr

P N P
 

   ,  (4.55) 
де rN  – навчальна потужність ВНЗ регіону r з надання послуг 

з отримання вищої освіти у сфері культури і мистецтва, прийом, осіб/рік. 
Відповідно до (4.55) і даних таблиць 4.4 і 4.6 потреби фіктивного 

регіону (r = 8) складають фіктP  = 5121 (11 559 – 6438). 
Для складання моделі введемо замість загального індексу регіону r індекси 

і та j, а саме: і – індекс регіону, ВНЗ якого надають навчальні послуги у здобутті 
вищої освіти; j – індекс регіону, мешканці якого отримують вищу освіту. 

При цьому: 1,6i  ; 1,7j   (регіони з реальними потребами у вищій 
освіті);  8j      (фіктивний  регіон,  введений  до  задачі  для  зведення  її  до 
закритого типу, тобто для досягнення рівності: 6 8

1 1
.i ji j

N P    
Представимо інформацію моделі в табл. 4.9. 
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Таблиця 4.9 

Інформація моделі розподілу  
навчальних потужностей у сфері культури і мистецтва 

(побудовано автором [361]) 
№ 
пп 

Регіон, r Навчальна 
потужність 

iN , осіб/рік
Потреба jP  за регіонами 

1j   2j   3j   4j   5j   6j   7j   8j   
1102 755 224 270 265 262 3560 5121 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. м. Київ 4126 0 374 374 374 374 374 374 0 
2. Харківська 

обл. 
3683 336 0 336 336 336 336 336 0 

3. Львівська 
обл. 

600 92 92 0 92 92 92 92 0 
4. Одеська 

обл. 
435 73 73 73 0 73 73 73 0 

5. Донецька 
обл. 

400 112 112 112 112 0 112 112 0 
6. Луганська 

обл. 
2315 56 56 56 56 56 0 56 0 

Використовуючи модель, представлену в п. 4.1, побудуємо модель для 
досліджуваної сфери. 

Цільова функція: 
 6 8

1 1
minij iji j

K k X      (4.56) 

Обмеження щодо задоволення потреби у здобутті вищої освіти у сфері 
культури і мистецтва: 
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           (4.57) 

Обмеження за навчальними потужностями ВНЗ за регіонами: 
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  (4.58) 

Умови невід’ємності (реальності) плану: 
 0,ijX   1,6i  ; 1,8j   (4.59) 

Представлене завдання (4.56)…(4.59) вирішено за допомогою 
програмного забезпечення MS Excel, програма «Пошук рішення» [361]. 

Оптимальне рішення завдання наведено на рис. 4.8. 



256 

 Рис. 4.8. Оптимальне рішення завдання регіонального планування  
підготовки фахівців з вищою освітою за умов мінімізації капіталовкладень  

у середовищі MS Excel 
(побудовано автором) 

Отримані значення змінних величин ,ijX 1,6i  ; 1,7j   відповідають 
такому розподілу потреб у здобутті вищої освіти у сфері культури 
і мистецтва між регіонами, при якому необхідність у капіталовкладеннях 
досягне мінімуму (цільова функція дорівнює К = 455 941 тис. грн). Змінні 

18X  = 3024 та 28X  = 2097 осіб/рік свідчать про невикористані навчальні 
потужності ВНЗ відповідно м. Києва та Харківської обл. 

При формуванні планів не враховується фактор забезпечення 
соціальної інфраструктури у зв’язку зі збільшенням кількості населення 
регіонів, що відбувається з урахуванням абітурієнтів. Забезпечення заданого 
рівня потребує додаткових капіталовкладень в соціально-побутову сферу. 
Для зменшення цих витрат у запропонованому методичному підході введені 
критерії оптимальності, які дають можливість їх мінімізувати. 

Оскільки отримане рішення є оптимальним за критерієм мінімізації 
додаткових капіталовкладень, то його можна використовувати для 
удосконалення макроекономічного планування підготовки фахівців з вищою 
освітою для усіх галузей економіки та політики держави в управлінні 
системою вищої освіти. 



257 
4.4 Взаємозв’язок розвитку навчальних потужностей із 

плануванням підготовки фахівців 

Система вищої освіти України являє собою цілісну систему підготовки 
фахівців різних галузей знань і спеціальностей для різних замовників 
і регіонів. У макроекономічному плануванні підготовки фахівців з вищою 
освітою маємо актуальне завдання, яке полягає у такому. 

Основними замовниками фахівців з вищою освітою є суб’єкти 
господарської діяльності України. Залежно від структури національної 
економіки, наявних диспропорцій розвитку різних видів економічної 
діяльності та регіонів, ступінь забезпеченості організацій (підприємств, 
установ) у фахівцях може суттєво змінюватись у часі. Тому макроекономічне 
планування системи вищої освіти має враховувати постійні зміни у потребі 
у фахівцях різних спеціальностей. Крім того, вищі навчальні закладі також 
є динамічною системою, яка характеризується зміною навчальних 
потужностей ВНЗ у розрізі спеціальностей і регіонів. 

Оскільки розробка планів підготовки фахівців базується на двох 
важливих масивах інформації — потреба і навчальна потужність, при 
складані планових завдань слід враховувати динамічні показники стосовно як 
потреби у фахівцях, так і навчальних потужностей. 

При розробці планів щодо потреби у необхідній кількості фахівців є 
доцільність обґрунтування таких планових завдань, при яких потрібні 
капіталовкладення у розвиток системи вищої освіти будуть мінімізовані. 
З цією метою доцільно визначити та використовувати не лише загальні 
резерви навчальних потужностей окремих ВНЗ, а й резерви по усіх 
складових навчальних потужностей. Також при складані планів потрібен 
регіональний розподіл вищих навчальних закладів. 
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У системі відсутні перешкоди чи обмеження щодо вибору 

абітурієнтами спеціальностей і регіонів здобуття вищої освіти. 
Але, як показано в п. 4.1, 4.2, 4.3, певна автономність у таких 

підсистемах вищої освіти, як регіональна освіта та освіта відповідних 
державних замовників, є та має враховуватися при прийнятті рішень на 
вищому рівні управління системою вищої освіти. Підготовка фахівців для 
задоволення потреб регіону у своєму регіоні має переваги як соціального, так 
і економічного характеру. 

Отже, при нестачі навчальних потужностей для підготовки фахівців 
для потреб певного регіону доцільно, насамперед, розглядати питання 
нарощування потужностей саме цього регіону. 

При цьому слід враховувати особливості навчальної потужності ВНЗ. 
Навчальна потужність ВНЗ вимірюється кількістю абітурієнтів, яких ВНЗ 
може прийняти щорічно і забезпечити їх якісну підготовку. 

Навчальна потужність ВНЗ — це комплексний показник, який 
залежить від певної кількості складових, таких як забезпечення навчального 
процесу професорсько-викладацьким персоналом, аудиторним фондом, 
інформаційно-методичними матеріалами, навчальним обладнанням 
і пристроями, комп’ютерною технікою, гуртожитками та іншим. 

Макет нормативно-довідкової інформації про навчальну потужність 
ВНЗ і за її складовими наведено у Додатку Ж. 

Загальна навчальна потужність ВНЗ не може перевищувати мінімальну 
пропускну спроможність її складових. У зв’язку з цим підвищення 
потужності ВНЗ доцільно звести до нарощування потужностей тих 
складових, які є обмежувальними. При цьому необхідні витрати можуть бути 
значно зменшені. Тому із множини ВНЗ регіону, при необхідності 
нарощування навчальних потужностей за окремими спеціальностями, 
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доцільно обирати такі, які для збільшення потужностей складових 
потребують найменших витрат. 

Для обґрунтування моделі планування розвитку навчальних 
потужностей регіону введемо такі показники та їх позначення: 

r – регіон, 1,r R ; 
і – ВНЗ, , 1,ri I r R  ; 

rI  – множина ВНЗ r-го регіону; 
j –- спеціальність, 1,j J ; 

iJ  – множина спеціальностей і-го ВНЗ; 
s – складова навчальної потужності ВНЗ, 1,s S ; 

,t  – номер складової потужності в упорядкованій послідовності за 
ознакою збільшення; , ,i rt T i I   ; 

iN  – навчальна потужність і-го ВНЗ; 
,is iN N   – навчальна потужність і-го ВНЗ за s-ою ( -ою) складовою; 

ijN  – навчальна потужність і-го ВНЗ за j-ою спеціальністю; 
,ijs ijN N   – навчальна потужність і-го ВНЗ за j-ою спеціальністю за s-ою 

( -ою) складовою; 
, ,ijs ij ijtN N N    – резерви навчальної потужності і-го ВНЗ за j-ою 

спеціальністю відповідно за складовою s та  (t); 
jP  – незадоволена потреба економіки r-го регіону у фахівцях j-ої 

спеціальності; 
С – питомі витрати на збільшення навчальної потужності; 

,ij ijtC C  – питомі витрати на нарощування потужності і-го ВНЗ за j-ою 
спеціальністю за  (t)-ою складовою; 

ijX   – булева змінна, що визначається за правилом: 
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1,  якщо -та складова потужності обирається для нарощування;
потужності -го ВНЗ за -ою спеціальністю;
0,  в протилежному випад ;ку: ; .

ij
i r i

X
T i I j J

і j



    

 

Необхідна для підготовки моделі інформація: 
1) Незадоволена потреба економіки r-го регіону у фахівцях j-ої 

спеціальності: 
 ,

r
j j iji I

P P N


     1,j J , (4.60) 

де jP  – потреба економіки регіону у фахівцях j-ої спеціальності. 
2) Резерви навчальної потужності і-го ВНЗ за j-ою спеціальністю за 

складовою потужності s: 
 ijs ijs ijN N N   , 1,s S ; ij J ; ri I . (4.61) 

Розглянемо модель розвитку навчальних потужностей ВНЗ регіону 
з підготовки фахівців з вищою освітою. 

Основною метою завдання розвитку системи вищої освіти регіону є 
знаходження такого варіанта нарощування навчальних потужностей ВНЗ 
регіону, який би максимально задовольнив потребу регіону у фахівцях різних 
спеціальностей при найменших витратах. 

Для вирішення поставленого завдання запропоновано методичний 
підхід, який складається з таких етапів реалізації завдання розвитку 
навчальних потужностей ВНЗ регіону: 

1. Формування множини ВНЗ регіону r; 
2. Формування множини спеціальностей, в яких є потреба в регіоні r; 
3. Формування масиву інформації щодо навчальної потужності 

кожного ВНЗ за кожною спеціальністю та за складовими; 
4. Формування масиву інформації про потреби регіону у фахівцях 

кожної спеціальності; 
5. Визначення загальної потужності ВНЗ регіону за кожною 

спеціальністю; 
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6. Визначення незадоволеної потреби регіону у фахівцях кожної 

спеціальності; 
7. Розрахунок коефіцієнтів дефіцитності спеціальністю як відношення 

потреби до сумарної навчальної потужності; 
8. Упорядкування масиву дефіцитних спеціальностей зі зменшення 

коефіцієнтів дефіцитності; 
9. Вибір найдефіцитнішої спеціальності; 
10. Вирішення завдання оптимального нарощування потужностей ВНЗ, 

що готують фахівців даної спеціальності; 
11. Формування планів розвитку навчальних потужностей даної 

спеціальності кожного ВНЗ, що увійшли в оптимальне рішення; 
12. Розрахунок витрат на нарощування потужностей даної 

спеціальності кожного ВНЗ; 
13. Визначення незадоволеної потреби у фахівцях даної спеціальності 

регіону r; 
14. Перехід до наступної спеціальності; 
15. Реалізація для чергової спеціальності розрахунків згідно з 

етапами 9…14; 
16. Формування масиву незадоволеної потреби за спеціальностями; 
17. Перехід до наступного регіону; 
18. Визначення розрахунків за етапами пп. 1…17; 
19. Формування масивів незадоволеної потреби за спеціальностями 

в цілому по Україні; 
20. Вирішення завдання нарощування навчальних потужностей ВНЗ 

для задоволення потреби економіки України у фахівцях. 
На першому етапі система вищої освіти України представлена як така, 

що складається з окремих регіональних підсистем. Визначається потреба 
підприємств та організацій у фахівцях кожної спеціальності rjP , де r – регіон; 
j – спеціальність. 



262 
Представимо цю величину як jP , оскільки на першому етапі завдання 

розглядається окремо по кожному регіону. Це відноситься також до 
показників навчальної потужності. 

Потужність і-го ВНЗ з підготовки фахівців j-ої спеціальності 
визначається як мінімальна пропускна спроможність (потужність) складових 
навчального процесу, що визначають потужність ВНЗ, 
 1,min( )ij ijss SN N . (4.62) 

Оскільки регіональна система вищої освіти перебуває під впливом 
багатьох факторів (потреба у фахівцях різних спеціальностей, соціальна 
потреба у здобутті вищої освіти, демографічна ситуація, інтереси молоді), 
пропорції між потужностями різних складових змінюються, а отже, як 
правило, вони різняться між собою. 

Форму подання інформації про навчальні потужності кожного ВНЗ 
розглядаємого регіону за спеціальностями та за складовими навчальної 
потужності наведено в табл. 4.10. Наведені в таблиці величини: rI   – останній 
номер множини ВНЗ r-го регіону; rJ   – останній номер множини 
спеціальностей і-го ВНЗ. 

Кожний рядок таблиці містить множину показників навчальної 
потужності ВНЗ і його складових, тобто 1 + S показників, а саме: показник 
по ВНЗ і S показників кожної із його складових. 

Множина , 1,ijsN s S  упорядковується за збільшенням, і в цій 
упорядкованій послідовності індекс   означає номер місця показника 
потужності. Таким чином, по кожному рядку отримано множини 

, ,ij i rN j J i I   . 
Відповідно до формули (4.61) резерви потужностей складових 

навчального процесу становитимуть: 
 ,ij ij ijN N N     ; ; .i i rT j J i I     (4.63) 
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Таблиця 4.10 

Навчальні потужності ВНЗ регіону  
за спеціальностями та складовими потужності 

(побудовано автором [48]) 
ВНЗ 

і 
Спеціальність  

j 
Навчальна 
потужність 

ijN  
Навчальний потенціал ijsN   

за складовими s 
s = 1 s = 2 … s … s = S 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 1 11N  111N  112N  … 11sN  … 11SN  

2 12N  121N  122N  … 12sN  … 12SN  
 … 

1J   1 jN   1 1jN   1 2jN   … 1 j sN   … 1 j SN   
2 1    …  …  
 … 

2J      … 22 j sN   …  
…  

rI   1 1rIN   11rIN    … 1rI sN   …  
…        

rIJ   r rI JN    1r I rI JN     … r I rI J sN    … r I rI J SN    

Для кожної упорядкованої послідовності (кожного рядка табл. 4.10) 
виконується правило: 
 1 2 ... ... iij ij ij ijTN N N N         , 1, ri I ; ij J . (4.64) 

Таким чином, перші місця кожної послідовності займають найбільш 
обмежувальні складові навчальної потужності. Якщо в послідовності 
складових обрати першу (перші), що має потужність, більшу за потужність 
ВНЗ: * iT  ijN* ׀   > 0, можна стверджувати, що збільшення потужності 
складових, що передують обраній, до рівня *ijN   збільшує потужність 
всього ВНЗ без підвищення потужностей складових   > * . 

Використання цієї особливості побудованих послідовностей дає 
можливість підвищення навчальних потужностей ВНЗ найбільш 
економічним шляхом. Це пояснюється тим, що всі складові послідовності, 
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номери яких   > * , не потребують додаткових витрат, оскільки мають 
достатні резерви, і не є обмежувальними для збільшення потужності ВНЗ. 

Таким чином, завдання полягає у виборі таких варіантів підвищення 
навчальної потужності, які спрямовані на забезпечення задоволення потреби 
регіону у фахівцях кожної спеціальності, а загальні витрати на нарощування 
складових навчального процесу будуть мінімізовані. 

Звідси витікає: потрібно знайти такі варіанти , ; 1, ;ij rX i I j J   iT   
нарощування навчальних потужностей ВНЗ регіону за рахунок використання 
наявних резервів складових, при яких існуюча потреба у фахівцях jP  для 
кожної спеціальності буде максимально задоволена в межах наявних 
резервів, а сумарні витрати будуть мінімальними. 

Обмеження щодо упорядкування та вибору складових навчальної 
потужності: 
 (0;1), 1,ij iX T   ; ; ;i rj J i I   (4.65) 
 

1
1iT

ijX    , ;i rj J i I  . (4.66) 
Обмеження щодо задоволення потреби у фахівцях: 

 
1

i

r

T
ij ij ji I

N X P       , 1,j J . (4.67) 
Цільова функція: 

 
1 1 1

( ) mini

r

TJ
ijt i it ijj i I t

C N N X
            . (4.68) 

Наведена модель розвитку навчальних потужностей (4.65)…(4.68) 
потребує певних коштів для нарощування навчальних потужностей навіть 
при використанні економічного підходу синхронізації окремих складових. 

У зв’язку із цим у модель доцільно ввести бюджетне обмеження. Але 
введення цього обмеження було б пов’язане зі складнощами вирішення 
завдання, оскільки в ньому є обмеження щодо задоволення потреби 
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у  фахівцях. Суперечність цих обмежень, як правило, унеможливлює 
отримання рішення. 

У цій ситуації може бути реалізований такий поетапний підхід: 
– з двох основних обмежень — щодо задоволення потреби у фахівцях 

і бюджетного обмеження — на першій ітерації завдання вирішується 
з урахуванням обмеження (4.62), а значення цільової функції показує, скільки 
коштів необхідно для задоволення замовної потреби у фахівцях. Потреба 
в грошових коштах порівнюється з реальною сумою; 

– на основі співставлення цих сум пропорційно зменшується 
обмеження щодо потреби у фахівцях, і на підставі цієї скорегованої 
інформації здійснюється наступна ітерація реалізованого завдання. 

Таким чином досягається погодження протилежних тенденцій — 
збільшення навчальних потужностей та економії бюджетних коштів. 

Залежність (4.65) у процесі вирішення завдання накладає обмеження на 
значення невідомих змінних ijX   — 0 чи 1; а обмеження (4.66) дає змогу 
включити в остаточне рішення лише один варіант (складову) навчальної 
потужності для кожного ВНЗ і спеціальності. 

Залежність (4.67) визначає область пошуку невідомих варіантів, при 
яких буде забезпечена потреба у фахівцях кожної спеціальності. 

Цільова функція (4.68) дає можливість серед множини варіантів 
розвитку навчальних потужностей обрати той, при якому необхідні витрати 
на його реалізацію будуть мінімальні [48]. 

Представлена модель спрямована для вирішення завдання розвитку 
(нарощування) навчальних потужностей ВНЗ одного регіону з однієї, 
найбільш дефіцитної, спеціальності підготовки фахівців за рахунок наявних 
резервів ВНЗ за різними складовими. 

Запропонована модель дає можливість після розгляду завдання для 
першої спеціальності обраного регіону отримати рішення також для 
наступної, з точки зору дефіцитності, спеціальності і таким чином для всіх 
інших спеціальностей, за якими готують фахівців у даному регіоні. 
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Після вирішення завдання розвитку навчальних потужностей окремо за 

кожною із існуючих спеціальностей даного регіону розглядаються завдання 
для наступного регіону, окремо за кожною спеціальністю у послідовності, 
упорядкованій за зменшенням дефіцитності, і таким чином отримаємо 
рішення для всіх регіонів по кожній зі спеціальностей. 

Отриманий комплекс завдань розвитку навчальних потужностей 
системи вищої освіти має розмірність (кількість завдань) 
 

1
( , ) ( ) ( )R

rr
M R J M J M J


  , (4.69) 

де ( )rM J  – потужність множини (кількість) спеціальностей r-го 
регіону; 

 J  – множина спеціальностей усіх регіонів, потреба в яких 
після вирішення комплексу завдань залишилась незадоволеною, тобто 

(J j J  ׀ jP  >0) ; 
 M(J)  – потужність множини (кількість) спеціальностей, потреба 

в яких залишилась незадоволеною; 
 jP  – потреба у фахівцях j-ої спеціальності, що залишилась 

незадоволеною після вирішення завдання розвитку всіх регіонів. 
Ця потреба для кожної спеціальності визначається як сума відповідних 

величин регіонів: 
 

1
,rj

R
j

r
P P


    j J , (4.70) 

де rjP  – потреба у фахівцях j-ої спеціальності r-го регіону, що 
залишилась незадоволеною після вирішення завдання розвитку навчальних 
потужностей r-го регіону. 

Для кожного регіону ця величина за кожною спеціальністю 
визначається: 
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де rijN   – резерв навчальної потужності і-го ВНЗ r-го регіону за  -ою 
складовою для підготовки фахівців j-ої спеціальності; 

 *rijX   – варіант нарощування навчальної потужності і-го ВНЗ r-го 
регіону за  -ою складовою при підготовці фахівців j-ої спеціальності, 
обраний при вирішенні відповідного завдання розвитку за критерієм 
мінімізації витрат. 

Крім визначення величин незадоволеної потреби за кожною 
спеціальністю, комплекс завдань дає змогу обчислити резерви потужностей 
ВНЗ по кожній зі складових для різних спеціальностей, які залишились 
невикористаними після вирішення завдань розвитку. 

Резерви навчальних потужностей регіонального рівня, що залишились 
після вирішення завдання: 
 *rijXrij rij rijN N N        , ; ; ;r ir R i I j J S    , (4.72) 
де rijN   – резерви навчальних потужностей до вирішення завдання. 

Резерви, що залишились невикористаними після вирішення комплексу 
завдань по системі вищої освіти країни: 
 *rijXij rij rijr R r R

N N N          , ; ;ii I j J S   . (4.73) 
Структурну схему вирішення завдання розвитку навчальних 

потужностей системи вищої освіти наведено на рис. 4.9. 
Вирішення представленого комплексу завдань дає можливість 

визначити такі варіанти розвитку навчальних потужностей ВНЗ за рахунок 
наявних резервів окремих складових, які спрямовані на задоволення потреби 
у фахівцях кожної спеціальності підготовки кожного регіону та 
всієї економіки країни при найменших витратах. 



268 
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
6 
 
 
7 
 
 
8 
  
 
9                

 
  

; ;  ; ;  ;  ;  ;  ;  ;   
Введення вхідної інформації 

r = 1 

= ∑ ∈
, ∈  

Упорядкування масиву   
за зменшенням  

= 1, ∈  ǀ =  

∆ =  −
∈

 

∆ =  − , ∈  

∆ : = : ∆ … 〈∆ 〉 
Упорядкування масивів  

за збільшенням: 

Вирішення завдання розвитку 
на min витрат: ∗  

=  

j: = j + 1 

=  

r: = r + 1 

10 

11

12

13

14 



269 
 
 
 
14 
 
 
15 
 
 
 
 
16 
 
 
 
 
17  

 
 
 
 
 

Рис. 4.9. Структурна схема вирішення завдання розвитку 
навчальних потужностей системи вищої освіти (побудовано автором) 

У загальному випадку наявних резервів потужностей окремих 
складових навчальних потужностей ВНЗ може бути недостатньо для повного 
задоволення потреби у фахівцях. У цьому разі у рішенні завдання будуть 
визначені незадоволені потреби у фахівцях кожної спеціальності кожного 
регіону (ф-ла (4.71)) та країни в цілому (ф-ла (4.70)). 

Крім того, вирішення комплексу завдань містить резерви навчальних 
потужностей кожного ВНЗ за кожною складовою, які виявились незадіяними 
для задоволення потреби у фахівцях. 

Значення таких резервів визначаються для рівня регіонів за 
формулою (4.72); для системи вищої освіти країни — за формулою (4.73). 

Формування планів розвитку ∗ , ∀ , , ,  

∆ = max (∆ − ∙
∈

∗ ; 0) 
Формування масивів незадоволеної 

потреби регіонів: 

Формування масивів резервів  
навчальної потужності: 

Регіонів: ∆ = ∆ − ∆ ∙ ∗ ; 
По вищій освіті: ∆ = ∑ ∆∈  
Виведення інформації: 
Плани розвитку навчальних потужностей 
по регіонах і вищій освіті; незадоволена 
потреба у фахівцях у розрізі 
спеціальностей підготовки, регіонів та по 
системі вищої освіти; резерви незадіяних 
навчальних потужностей в розрізі ВНЗ, 
регіонів та всієї системи 

13 
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Нарощування потужностей ВНЗ для задоволення потреби у фахівцях 

у даному комплексі передбачено лише за рахунок наявних резервів 
окремих складових. Такий підхід прийнятий з метою економії витрат для 
розвитку системи. 

У випадку, коли наявні резерви не дають можливості задовольнити 
потребу у фахівцях, виникає необхідність вирішення завдання нарощування 
навчальних потужностей ВНЗ у цілому. При цьому важливе значення має 
введення фінансового обмеження. 

Для спрощення впровадження завдання планування навчальних 
потужностей ВНЗ регіону з підготовки фахівців з вищою освітою 
запропоновано в модель (4.65)…(4.68) ввести такі додаткові призначення 
з використанням вище наданих показників та їх позначень: 

ijsC  – питомі витрати на нарощування потужності і-го ВНЗ за j-ою 
спеціальністю за s-ою складовою; 

ijX  – кількість нових навчальних місць, що створюється у і-му ВНЗ за  
j-ою спеціальністю; 

ijsX  – ендогенна змінна, що відображає обсяги резервів і-го ВНЗ за  
j-ою спеціальністю за складовою потужності s, які підлягають використанню. 
Визначається за правилом: 
 min( , )ijs ijs ijX N X  , 1,s S ; ij J ; ri I . (4.61а) 

З метою адаптації моделі під обчислювальні можливості стандартних 
оптимізаційних пакетів можна здійснити таке перетворення моделі. 

Обмеження на невід’ємність змінних: 
 0; ; .ij i rX j J i I    (4.65а) 

Обмеження щодо задоволення потреби у фахівцях: 
 

r
ij ji I

X P


  , 1, ;j J . (4.67а) 
Цільова функція полягає у максимізації економії коштів від 

використання наявних резервів за кожною складовою потужності: 
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1 1
max

r

J S
ijs ijsj i I s

C X      . (4.68а) 

Без додаткової штучної змінної ijsX  цільова функція максимізації 
економії коштів від використання наявних резервів за кожною складовою 
потужності може бути представлена у вигляді: 
 

1 1
min( , ) max

r

J S
ijs ijs ijj i I s

C N X        . (4.68б) 
Обчислення моделі планування розвитку навчальних потужностей 

системи вищої освіти проведено на умовному прикладі системи з двох вищих 
навчальних закладів (І = 2), в кожному з яких виділяється дві спеціальності 
(J = 2). Загальна наявна навчальна потужність першого ВНЗ становить 20 осіб, 
а другого — 15 осіб. При цьому величина навчальної потужності кожного ВНЗ 
визначається на основі врахування 15 складових (S = 15). Дані про величину 
начальної потужності за кожною складовою, а також дані про витрати на 
нарощення навчальної потужності за кожною складовою наведені в табл. 4.11. 

Таблиця 4.11 
Дані про величину навчальної потужності ВНЗ  
та витрати на її нарощення в розрізі складових 

(побудовано автором [360]) 

    

Навчальна 
потужність, 

осіб/рік 

Витрати на 
нарощування 
показника на 

одиницю, 
тис. грн 

№ Показник і=1 і=2 і=1 і=2 
    N1s N2s C1s C2s 1 2 3 4 5 6 
1. Наявний обсяг навчальної потужності ВНЗ 20 15 200 200 
2. Науково-педагогічний персонал з науковими 

ступенями та вченими званнями для викладан-
ня соціально-гуманітарного циклу дисциплін 

22 15 3 2 

3. Те саме, для викладання фундаментального 
циклу дисциплін 

22 15 9 10 
4. Те саме, для викладання фахових дисциплін 25 20 11 12 
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Продовження таблиці 4.11 

1 2 3 4 5 6 
5. Кафедра з фахової підготовки 20 15 10 10 
6. Аудиторний фонд, лабораторії, обладнання, 

устаткування 
25 20 115 120 

7. Гуртожитки 30 15 25 24 
8. Робочі комп’ютерні місця 20 15 5 5 
9. Пункти харчування 40 20 4 4 
10. Спортивний зал, стадіон (майданчик) 35 20 7 5 
11. Медичний пункт 40 25 1 1 
12. Підручники, навчальні посібники, методичні 

розробки у бібліотеці ВНЗ 
20 15 4 3 

13. Місця у читальних залах 20 15 3 2 
14. Фахові періодичні видання у читальних залах 20 30 1 1 
15. Забезпечення інформацією через засоби 

інтернету 
30 15 2 1 

Далі обчислюються резерви потужності складових навчального 
процесу як різниця фактичної величини навчальної потужності за складовою 
s та загальної величини потужності навчального закладу. Результат 
представлено у табл. 4.12. 

Таблиця 4.12 
Результати обчислення резервів навчальної потужності  

за окремими її складовими 
(побудовано автором [360]) 

    
Резерв 

потужності 
№ Показник і=1 і=2 
    N1s N2s 1 2 3 4 
1. Наявний обсяг навчальної потужності ВНЗ 0 0 
2. Науково-педагогічний персонал з науковими ступенями та вченими званнями для викладання соціально-гуманітарного циклу дисциплін 

2 0 

3. Те саме, для викладання фундаментального циклу дисциплін 2 0 
4. Те саме, для викладання фахових дисциплін 5 5 
5. Кафедра з фахової підготовки 0 0 
6. Аудиторний фонд, лабораторії, обладнання, устаткування 5 5 
7. Гуртожитки 10 0 
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Продовження таблиці 4.12 
1 2 3 4 

8. Робочі комп’ютерні місця 0 0 
9. Пункти харчування 20 5 
10. Спортивний зал, стадіон (майданчик) 15 5 
11. Медичний пункт 20 10 
12. Підручники, навчальні посібники, методичні розробки у бібліотеці ВНЗ 0 0 
13. Місця у читальних залах 0 0 
14. Фахові періодичні видання у читальних залах 0 15 
15. Забезпечення інформацією через засоби інтернету 10 0 

Наступним кроком відповідно до співвідношення (4.61а) задаються 
формули для обчислення змінної ijsX , що відображає обсяг задіяних резервів 
залежно від планів створення нових навчальних місць iX . Також задається 
формула цільової функції відповідно до співвідношення (4.68) Оптимальне 
рішення моделі розвитку навчальних потужностей регіону (у середовищі 
MS Excel) наведено на рис. 1 у Додатку З. 

Далі викликається діалог «Пошук рішення» для налаштування 
параметрів пошуку вирішення оптимізаційної моделі. Налаштування 
параметрів оптимізаційної моделі в діалозі «Пошук рішення» наведено на 
рис. 2 у Додатку З. 

У діалозі, що представлений на рис. 2 у Додатку З, задаються діапазон 
змінних та обмеження на них, які передбачають, що вони мають приймати 
цілі значення, а також сумарна їх величина повинна дорівнювати кількості 
додаткових навчальних місць, що передбачається створити. Також задається, 
що цільова функція, яка представляє суму економії від використання наявних 
резервів по окремих складових навчальної потужності, повинна набувати 
максимального значення. 

У результаті пошуку вирішення завдання знаходиться оптимальний 
план створення нових навчальних потужностей, представлений на рис. 4.10. 
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Рис. 4.10. Результати пошуку оптимального вирішення завдання  
розвитку навчальних потужностей регіону у середовищі MS Excel 

(побудовано автором [360]) 
Як видно з рис. 4.10, у результаті обчислення моделі знайдено 

оптимальний план створення нових навчальних потужностей регіону. 
Відповідно до цього плану в першому навчальному закладі має бути 
створено 10 нових навчальних місць, а у другому — 5. 

Представлений комплекс завдань дає можливість визначити такі 
варіанти розвитку навчальних потужностей ВНЗ за рахунок наявних резервів 
окремих складових, які спрямовані на задоволення потреби у фахівцях 
кожної спеціальності кожного регіону та всієї економіки країни, 
при найменших витратах. 
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Висновки до четвертого розділу 

1. Обґрунтовано, що існуюча система державного планування 
підготовки фахівців не повною мірою забезпечує потреби національної 
економіки у відповідних фахівцях, тому необхідна розробка таких планів, які 
однаковою мірою задовольняють потреби у фахівцях, тобто максимально 
підвищують пропорційність забезпечення фахівцями різних спеціальностей. 

2. Проаналізовано реальний план підготовки фахівців у галузі 
«культура і мистецтво» Міністерства культури України та запропоновано 
завдання планування підготовки фахівців, де знайдено такі планові обсяги 
підготовки фахівців кожної спеціальності, при яких не перевищена загальна 
навчальна потужність із підготовки кожної спеціальності, сумарні річні 
витрати на підготовку фахівців не перевищують річний обсяг фінансування, 
або бюджет, вищої освіти, а ступінь задоволення потреби досягає 
максимального значення. 

3. Доведено, що важливим кроком ефективної політики розвитку 
системи вищої освіти є завдання розподілу та завантаження навчальних 
потужностей у розрізі регіонів, виявлення їх резервів, обсягів незадоволеної 
потреби у послугах на здобуття вищої освіти. 

4. Розроблено модель макроекономічного планування підготовки 
фахівців з урахуванням потреби регіонів за критерієм мінімізації 
капіталовкладень. Обґрунтовано відсутність стратегії регіонального розвитку 
потенціалу системи вищої освіти і вибору абітурієнтами місця здобуття 
вищої освіти, що призводить до перевантаження інфраструктури соціально-
побутових послуг окремих міст та потребує додаткових капіталовкладень 
у нарощування навчальних потужностей, розвиток інфраструктури регіону 
і основні засоби регіону. 

5. Наведено розрахунки питомих капіталовкладень на реальних 
статистичних даних: питомі капіталовкладення в основні засоби видів 
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економічної діяльності (ВЕД), що забезпечують соціально-побутові послуги; 
питомі капіталовкладення в основні засоби вищих навчальних закладів. 

6. Проаналізовано використання навчального потенціалу та розвитку 
вищої освіти, яке дає змогу отримати оптимальний план за критерієм 
мінімізації сумарних капіталовкладень. Запропонований підхід спрямовано 
на найповніше використання наявних навчальних потужностей кожного 
регіону, а прийнятий критерій оптимальності забезпечить мінімальні 
капіталовкладення державного бюджету для реалізації макроекономічного 
планування підготовки фахівців з вищою освітою. 

7. Вирішено оптимізаційне завдання розподілу навчальних послуг за 
регіонами за критерієм мінімізації капіталовкладень як основу рішень 
з державного регулювання вищої освіти. Доведено, що велика розмірність 
системи вищої освіти робить доцільним макроекономічне планування на 
підставі економіко-математичного моделювання розподілу навчальних 
послуг за окремими галузями знань. 

8. Запропоновано модель планування регіонального розподілу 
навчальних послуг на прикладі ВНЗ сфери культури і мистецтва, де 
державним замовником фахівців виступає Міністерство культури України, 
обчислення якої, за допомогою програмного забезпечення MS Excel, дає 
змогу отримати дані такого розподілу потреб у здобутті вищої освіти у сфері 
культури і мистецтва між регіонами, при якому необхідність 
у капіталовкладеннях досягне мінімуму та виявить невикористані навчальні 
потужності ВНЗ за відповідними регіонами. 

9. Представлено методичний підхід  щодо розвитку навчальних 
потужностей ВНЗ з урахуванням наявних резервів окремих складових 
спрямований на задоволення потреби у фахівцях регіонів та економіки країни 
при найменших витратах. Обґрунтовано, що загальна навчальна потужність 
ВНЗ не може перевищувати мінімальну пропускну спроможність її 
складових (професорсько-викладацький персонал, аудиторний фонд, 
інформаційно-методичні матеріали, навчальне обладнання, гуртожитки 
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тощо), тому підвищення потужності ВНЗ доцільно звести до нарощування 
потужностей тих складових, які є обмежувальними. 

10. Запропонована модель планування розвитку навчальних 
потужностей регіону дає змогу знайти такі варіанти нарощування навчальних 
потужностей ВНЗ регіону за рахунок використання наявних резервів 
складових, при яких існуюча потреба у фахівцях для кожної спеціальності 
буде максимально задоволеною в межах наявних резервів, а сумарні витрати 
— мінімальними. 

11. Доведено, що збільшення потужності складових, що передують 
обраній, збільшує потужність всього ВНЗ без підвищення потужностей 
складових. Використання цієї особливості побудованих послідовностей дає 
можливість підвищення навчальних потужностей ВНЗ найбільш 
економічним шляхом. 

12. Здійснено обчислення моделі планування розвитку навчальних 
потужностей системи вищої освіти на умовному прикладі системи з двох 
вищих навчальних закладів, в кожному з яких виділяється дві спеціальності 
та знайдено оптимальний план створення нових навчальних потужностей. 

13. Представлено комплекс завдань, який дає можливість визначити 
такі варіанти розвитку навчальних потужностей ВНЗ за рахунок наявних 
резервів окремих складових, які спрямовані на задоволення потреби 
у фахівцях кожної спеціальності підготовки кожного регіону та всієї 
економіки країни при найменших витратах. 

За результатами четвертого розділу опубліковані роботи [48; 135; 144; 
145; 147; 151; 155; 357; 360; 361]. 
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РОЗДІЛ 5 ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА 

УПРАВЛІННЯ ВИЩОЮ ОСВІТОЮ 

5.1 Організація і технологія формування масивів нормативно-
довідкової інформації 

Бурхливий розвиток засобів телекомунікації та інформаційних 
технологій, формування світового інформаційного простору ставить нові 
вимоги до сучасного суспільства і його найважливішого інституту — 
системи вищої освіти. Вища освіта на сучасному етапі, як і суспільство 
взагалі, вступила в нову еру — еру інформатизації та інформаційних 
технологій. У зв’язку з цим постала потреба активного впровадження 
інформаційних технологій. 

Головним на сучасному етапі розвитку людства є прагнення 
побудувати орієнтоване на інтереси людей інформаційне суспільство, в 
якому кожен міг би накопичувати і створювати різноманітні повідомлення та 
знання, мати до них вільний доступ, користуватися і обмінюватися ними [54]. 

Інформатизація суспільства — це глобальний соціальний процес, 
особливість якого полягає в тому, що домінантним видом діяльності у сфері 
суспільного виробництва є збирання, накопичення, продукування, 
оброблення, зберігання, передавання та використання інформації. Ці процеси 
здійснюються на основі сучасних засобів обчислювальної техніки, а також на 
базі різноманітних засобів інформаційного обміну [123]. 

Інформація відіграє важливу роль в процесі управління, зокрема, і 
в управлінні системою вищої освіти. Зміст інформації можна класифікувати 
за різними ознаками, найважливішим з яких виступає поділ на інформацію 
із зовнішнього і з внутрішнього середовища підприємства. Найважливіша 
функція інформації полягає в тому, що без інформації неможливе прийняття 
управлінських рішень. Інша основна функція, здійснення процесу 
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управління, неможлива без організації комунікаційних процесів — 
процесів обміну інформацією [334]. 

З’явилися якісно нові потенційні можливості вирішення глобальних 
економічних та соціальних проблем. Інформаційні технології та системи 
відіграють вирішальну роль у забезпеченні адміністративного і 
господарського управління, в розширенні інформаційної взаємодії між 
людьми, в підготовці і поширенні масової інформації, в процесі 
інтелектуалізації суспільства, в розвитку освіти, науки, охорони здоров’я, 
культури [27]. 

Для заміни назви об’єкта на умовне позначення (код), у цілях 
забезпечення зручної й ефективнішої обробки інформації, застосовується 
система кодування. Процедура привласнення об’єкту кодового позначення 
називається кодуванням. 

Проблема інформатизації — це стрижень, навколо якого сьогодні 
повинна будуватися вся система вищої освіти. Однак у розробленні систем 
головна увага приділялася лише процесам передавання інформації, а питання 
раціональної організації інформаційних потоків, питання створення 
інформаційної підтримки процесів формування і обґрунтування важливих 
рішень залишаються осторонь [235]. 

Недостатня увага приділяється питанням оперативного аналітичного 
оброблення даних, розробленню оперативних та стратегічних прогнозів, 
виявленню недоліків прийнятих рішень в процесі їх реалізації та вжиттю 
оперативних заходів з усунення недоліків в управлінні системою вищої освіти. 

Для розуміння суті та механізмів організації інформаційної системи 
в управлінні вищою освітою використовується інформаційно-аналітична 
система, яка являє собою процес пошуку, збору, збереження, обміну, 
поширення, споживання, переробки та подання інформації у формі, придатній 
для її використання при прийнятті управлінських рішень [325; 100]. 

У межах державного управління системою вищої освіти головною 
метою інформаційної політики є створення оптимальних умов 
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інформатизації вищих навчальних закладів як для задоволення 
інформативних потреб, так і для реалізації конструктивних прав громадян, 
органів державної влади й місцевого самоврядування, організацій, 
суспільних об’єднань на основі формування та використання інформаційних 
ресурсів і найсучасніших інформаційних технологій. Тобто першочерговим 
завданням інформатизації є побудова інформаційно-аналітичної системи. 

Для реалізації нашого наукового підходу вирішення питань 
макроекономічного планування підготовки фахівців з вищою освітою, 
визначення потреби та навчальних потужностей системи вищої освіти 
необхідною є потужна інформаційно-аналітична база та удосконалена 
система кодування. Оскільки наявна не відповідає цим вимогам, це є 
обґрунтуванням розроблення інформаційно-аналітичної системи управління 
вищою освітою з новим універсальним підходом до системи кодування та 
нормативно-довідкової бази. 

Реалізація комплексу завдань макроекономічного планування 
підготовки фахівців з вищою освітою базується на основних масивах вхідної 
інформації — нормативно-довідкової про навчальні можливості (потенціал) 
та інші параметри вищих навчальних закладів та інформації про потребу 
економіки країни у фахівцях, а також соціальну потребу населення 
у послугах із отримання вищої освіти. 

Найбільшу складність має проблема підготовки та організації 
нормативно-довідкової інформації. Це потребує обґрунтування та розробки 
макетів надання інформації про всі необхідні параметри системи вищої 
освіти, її підсистеми та елементи, а також технології її обробки для 
отримання вхідної інформації для вирішення завдань не лише планування 
підготовки фахівців, а й аналізу системи вищої освіти за різними ознаками. 

Основні параметри системи вищої освіти відображені в первинних 
масивах інформації, які характеризують: 

– спеціалізацію фахівців з вищою освітою (галузі знань, 
спеціальності),  ступені вищої освіти і форми навчання; 
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– організаційну структуру системи вищої освіти (перелік ВНЗ, 

їх підпорядкованість і регіон розміщення); 
– параметри ВНЗ (рівень акредитації, форма власності). 
Наведемо первинні макети нормативно-довідкової інформації, що є 

необхідною для формування робочих масивів і розроблення планів 
державного замовлення на підготовку фахівців. 

Таблиця 5.1 
Перелік галузей знань підготовки фахівців (фрагмент макету М1) 

(побудовано автором за даними [261]) 
№ 
п/п 

Галузь знань 
Шифр Найменування Код 

1. 01 Освіта 01 
2. 02 Культура і мистецтво 02 
... ... ... ... 
12. 12 Інформаційні технології 12 
... ... ... ... 
27. 27 Транспорт 27 

Таблиця 5.2 
Перелік спеціальностей підготовки фахівців (фрагмент масиву М2) 

(побудовано автором за даними [261]) 
№ 
п/п 

Спеціальність 
Шифр Найменування Код 

1. 011 Науки про освіту 001 
...  ... ... ... 

114. 275 Транспортні технології 114 
Таблиця 5.3 

Перелік ступенів вищої освіти 
підготовки фахівців (фрагмент масиву М3) 

(побудовано автором за даними [260]) 
№ 
п/п 

Ступені вищої освіти 
Найменування Код 

1. Бакалавр 1 
2. Магістр 2 
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Таблиця 5.4 

Регіональна структура України (фрагмент масиву М4) 
(побудовано автором за даними [310]) 

№ 
п/п 

Регіон 
Найменування Код 

1. Автономна Республіка Крим 01 
2. Вінницька область 02 
... ... ... 
26. м. Київ 26 
27. м. Севастополь 27 

Таблиця 5.5 
Перелік державних замовників на підготовку фахівців  

(фрагмент масиву М5) 
(побудовано автором за даними [260]) 

№ 
п/п 

Державний замовник 
Найменування Код 

1. Верховний Суд України 01 
... ... ... 
9. Мінкультури 09 
35. Управління державної охорони 35 

Таблиця 5.6 
Вищі навчальні заклади III–IV рівнів акредитації  

(фрагмент масиву М6) 
(побудовано автором за даними [310]) 

№ 
п/п 

Вищий навчальний заклад 
Найменування Код 

1. Академія адвокатури України 001 
2. Академія муніципального управління 002 
... ... ... 
 

277. 
Чернівецький торговельно – 

економічний інститут Київського 
національного торговельно – 
економічного університету 
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Дані за 2014-15 навчальний рік не враховують показників тимчасово окупованої 
території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення АТО. 
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Таблиця 5.7 

Рівні акредитації вищих навчальних закладів (масив М7) 
(побудовано автором за даними [94]) 

№ 
п/п 

Рівень акредитації 
Найменування Код 

1. Перший рівень 1 
2. Другий рівень 2 
3. Третій рівень 3 
4. Четвертий рівень 4 

Таблиця 5.8 
Форми власності ВНЗ (масив М8) 

(побудовано автором за даними [94]) 
№ 
п/п 

Форма власності 
Найменування Код 

1. Державна 1 
2. Комунальна 2 
3. Приватна 3 

Таблиця 5.9 
Форми навчання студентів  

у ВНЗ III–IV рівнів акредитації (масив М9) 
(побудовано автором за даними [94]) 

№ 
п/п 

Форма навчання 
Найменування Код 

1. Всі форми 0 
2. Денна 1 
3. Інші форми 2 

У таблицях 5.1…5.9 наведено макети первинних масивів інформації, 
необхідної для формування планів підготовки фахівців. Для зручності 
використання кожен елемент масиву має код. Розмірність, тобто кількість 
розрядів коду, визначена залежно від числа елементів кожного масиву. 

Кожен масив — це множина елементів, потужність якої визначається 
кількістю елементів. При виборі розрядів коду дотримувалися критерію 
мінімізації «довжини» коду з умовою забезпечення певного резерву для 
збільшення потужності масиву інформації. 
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Отже, при потужності множини галузей знань 27 передбачено 

двохрозрядний код, що дає змогу охопити 99 елементів, тобто має достатній 
резерв для збільшення числа галузей знань; при потужності множини ВНЗ 
277 передбачено трьохрозрядний код, що дає можливість охопити 
999 елементів. За цим принципом визначена система кодування також і 
інших масивів інформації. 

Зведемо в табл. 5.10 систему кодування наведених первинних 
інформаційних масивів. 

Таблиця 5.10 
Параметри системи кодування первинних масивів інформації 

(побудовано автором [133]) 
№ Найменування масиву 

інформації 
Потужність 

множини 
Розрядність 

коду 
Резерв 

коду, % 
1 2 3 4 5 
1. Галузі знань 27 2 73 
2. Спеціальності 114 3 89 
3. Ступені вищої освіти 2 1 78 
4. Регіони 27 2 73 
5. Державні замовники 35 2 65 
6. Вищі навчальні заклади 277 3 72 
7. Рівні акредитації 2 1 78 
8. Форми власності ВНЗ 3 1 67 
9. Форми навчання 3 1 67 

Представлені вище масиви інформації містять інформацію, потрібну 
для вирішення завдань макроекономічного планування державного 
замовлення на підготовку фахівців, але вони є первинними, часто 
незручними для використання в умовах реального планування. Тому на їх 
основі слід розробити робочі масиви інформації, які б забезпечили 
раціональну реалізацію алгоритмів формування планів. 

Для відображення організаційної структури системи вищої освіти 
потрібно мати на увазі як галузеві, так і регіональні особливості її побудови. 

Представимо ці типи побудови організаційних структур на рис. 5.1.
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Державні замовники 

Регіон 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5.1. Організаційні структури системи вищої освіти: 
а) галузева; б) регіональна 

(побудовано автором [260; 310]) 
Структура системи вищої освіти в розрізі спеціальностей базується на 

інформації первинних масивів інформації М1, М2, М3, представлених у 
таблицях 5.1, 5.2, 5.3. Для раціональної реалізації алгоритмів формування 
державного плану підготовки фахівців з трьох первинних масивів інформації 
доцільно побудувати загальний робочий масив РМ-1 (рис. 5.2). 

 
 
 

Рис. 5.2. Схема формування робочого масиву галузей знань 
і спеціальностей (побудовано автором [134]) 

Цей масив РМ-1 містить необхідну нормативно-довідкову інформацію 
про всі спеціальності та галузі знань, за якими ВНЗ здійснюють підготовку 
фахівців. Він призначений для інформаційного забезпечення всіх рівнів 
системи управління вищою освітою — від ВНЗ до Кабінету Міністрів 
України. 

Україна 

ВИЩІ   НАВЧАЛЬНІ  ЗАКЛАДИ 
01 

…001  

…02 

…  …  …001  

03 

Україна 

ВИЩІ   НАВЧАЛЬНІ  ЗАКЛАДИ 
1 АРК 

…  

…2 Вінницька 

…  …  …  

26 Київ 27 Севастополь 

35 

а) 

б) 

PM-1 M1 M2 
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З огляду на наявність зв’язків кожного ВНЗ як із державними 

замовниками, так і з територіально-адміністративними органами влади, 
виникає необхідність створення двох відповідних робочих масивів 
інформації: РМ-2 (галузевий) і РМ-3 (регіональний) (рис. 5.3). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5.3. Формування робочих масивів інформації  
щодо переліку та підпорядкованості ВНЗ: 

а) галузева структура; б) регіональна структура 
(побудовано автором [134]) 

Основним об’єктом управління системою вищої освіти виступає вищий 
навчальний заклад. При розробленні планових рішень в управлінні щодо 
кожного об’єкта виникає необхідність у створенні такого масиву інформації, 
який би містив важливі характеристики об’єктів, такі як рівень акредитації 
ВНЗ, форма власності, а також спрямованість навчального потенціалу 
з підготовки фахівців у розрізі галузей, спеціальностей та ступенів вищої 
освіти.  Структуру побудови цього масиву РМ-4 наведено на рис. 5.4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5.4. Схема формування робочого інформаційного масиву  
«Вищі навчальні заклади та їх характеристика» 

(побудовано автором [134]) 

PM-2 M5 M6 

PM-3 M4 M6 
б) 

а) 

PM-4 M6 M3 

M7 M8 

M1 M2 
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Для використання робочих масивів інформації в плануванні підготовки 

фахівців слід розробити систему кодування інформації кожного масиву. 
Оскільки РМ-1 об’єднує інформацію первинних інформаційних масивів 

М1, М2, то загальний код може бути представлений на рис. 5.5: XXXX 
 
 
Галузь знань 
Спеціальність 
 

Рис. 5.5. Структура коду масиву інформації  
«Галузі, спеціальності» 

(побудовано автором [134]) 
Код побудований на реальній структурі галузей знань та 

спеціальностей, що є у системі вищої освіти України, і передбачає 
можливість кількісного розвитку системи вищої освіти, оскільки має резерв 
збільшення галузей знань на 100 % і спеціальностей до 100 %. 

Структура коду універсальна з точки зору використання на різних 
рівнях управління системою вищої освіти. На рівні ВНЗ усі чотири розряди 
коду несуть корисну інформацію. При цьому першими двома розрядами 
визначають певну галузь знань, третій і четвертий розряди — код 
спеціальності, що належить до цієї галузі знань. 

На вищих рівнях управління залежно від завдань та етапів складання 
планів можуть представляти інтерес інформація лише про галузі знань, за 
якими здійснюється підготовка фахівців. У цих випадках прикладом кодів 
може бути галузь знань «культура і мистецтво» — 0200. 

Необхідність формування двох робочих масивів інформації про ВНЗ 
(РМ-2 і РМ-3) пов’язана з тим, що залежно від специфіки управлінських 
рішень та інформації вищим рівнем управління виступають, з одного боку, 
державні замовники, а з другого — регіональні органи управління. 
Визначимо структури кодів цих робочих масивів. 

Галузева структура системи вищих навчальних закладів (масив РМ-2). 
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Структура та розрядність коду масиву визначається кількістю органів 

державного управління галузевого та адміністративно-територіального 
напрямів і кількістю ВНЗ, підпорядкованих (підзвітних) кожному з них. 

XXXXX 
 
 
Державний замовник 
ВНЗ 
 XXXXX 
 
 
Регіон 
ВНЗ 
 
Рис. 5.6. Схема кодування інформаційних масивів  

про ієрархічну структуру вищих навчальних закладів: 
а) галузева структура; б) регіональна структура 

(побудовано автором [134]) 
Важливим для формування планів підготовки фахівців є робочий масив 

РМ-4, який містить необхідну інформацію про вищі навчальні заклади. 
Перелік характеристик ВНЗ відображений на рис. 5.4 та у відповідних 
таблицях: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9. 

Представимо структуру коду цього масиву (РМ-4): 
XXXXXXXXX 

 
 
ВНЗ 
Рівень акредитації 
Форма власності 
Галузь знань 
Спеціальність 
 

Рис. 5.7. Структура кодів вищих навчальних закладів та їх характеристик 
(побудовано автором [134]) 

а)  Масив РМ-2. 

б)  Масив РМ-3. 
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Схеми кодування ВНЗ, наведені на рис. 5.6а, рис. 5.6б і рис. 5.7, 

відрізняються одна від одної. Перша з них кодує ВНЗ у межах кожного 
державного замовника, друга — в межах кожного регіону, а третя 
представляє коди всіх ВНЗ України без урахування підпорядкованості [134]. 

У процесі макроекономічного планування підготовки фахівців усі три 
масиви є необхідними, тому має бути передбачено процес ідентифікації ВНЗ 
усіх масивів автоматизованим способом. Для цього можуть бути 
запропоновані такі макети ідентифікації ВНЗ (табл. 5.11 і 5.12). 

Таблиця 5.11 
Кодифікатор ідентифікації ВНЗ галузевої системи  

в розрізі державних замовників (масив НДМ-1) 
(побудовано автором [137]) 

№ 
п/п 

Код замовника 
ХХ 

Галузевий код ВНЗ 
ХХХ 

Загальний код ВНЗ 
ХХХ 

1 2 3 4 
1. 
2. 
… 

01 
01 
… 

001 
002 
… 

 

 02 
… 

 
35 

001 
… 

 
001 

 

Підготовка реального кодифікатора складається з процедур: 
1. Вибір першого замовника та його коду з переліку державних 

замовників (табл. 5.5); запис двозначного коду в стовпчик 2. 
2. Вибір першого ВНЗ цього замовника та запис його трьохзначного 

коду в стовпчик 3 (ієрархічна схема підпорядкованості ВНЗ наведена 
на рис. 5.1а). 

3. Аналогічно ввести коди всіх ВНЗ першого замовника. 
4. Перехід до наступного замовника, виконання операцій пп. 1, 2, 3 до 

внесення кодів останнього замовника та ВНЗ його сфери. 
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5. Знаходження коду ВНЗ із загального переліку ВНЗ (табл. 5.6), що 

відповідає кожному ВНЗ, які наведені в стовпчиках 2, 3. Запис загального 
коду ВНЗ у стовпчик 4. 

Таким чином розробляється кодифікатор-перехідник, який містить 
число рядків, що дорівнює кількості ВНЗ. 

Аналогічно складається кодифікатор ВНЗ для переводу їх кодів 
з регіональної системи в загальнодержавну (табл. 5.12). 

Таблиця 5.12 
Кодифікатор ідентифікації ВНЗ регіональної структури  

в загальнодержавну (масив НДМ-2) 
(побудовано автором [137]) 

№ 
п/п 

Код регіону Регіональний код ВНЗ Загальнодержавний 
код ВНЗ 

 ХХ ХХХ ХХХ 
1 2 3 4 
1. 01 

01 
 

02 

001 
002 
… 
001 

153 
154 
… 
226 

 02 
… 
02 
… 

002 
… 
007 
… 

227 
… 
232 
… 

 26 
26 
… 

001 
002 
… 

001 
002 
… 

 27 
27 
… 

001 
002 
… 

166 
167 
… 

Кодифікатори (табл. 5.11 і 5.12) дають змогу по коду ВНЗ будь-якого 
державного замовника та по коду ВНЗ будь-якого регіону визначити 
загальнодержавний код ВНЗ. Це порібно для отримання в процесі 
макроекономічного планування параметрів кожного ВНЗ, таких як рівень 
акредитації, форма власності, а також його спеціалізація, тобто галузі знань 
та спеціальності, за якими ВНЗ здійснює підготовку фахівців. Представимо 
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довідник вищих навчальних закладів, що містить визначені параметри. 
При його складанні доцільно скористатись структурою коду ВНЗ, яку 
наведено на рис. 5.7. 

Таблиця 5.13 
Загальний довідник ВНЗ (масив НДМ-3) 

(побудовано автором [137]) 

Макети масивів інформації, представлені таблицями 5.11–5.13, 
дають можливість: 

1. Перейти від внутрішнього коду ВНЗ у системах «Держзамовник –
ВНЗ» і «Регіон – ВНЗ» до загальнодержавного (загального) коду ВНЗ. 

2. По загальному коду ВНЗ визначити параметри кожного ВНЗ, 
наведені в табл. 5.13, котрі потрібні в процесі планування державного 
замовлення. 

Крім представлених вище параметрів навчальних закладів, необхідною 
інформацією для макроекономічного планування системи вищої освіти є 
навчальна потужність (потенціал) кожного закладу. 

Під навчальною потужністю вищого навчального закладу будемо 
розуміти його максимальну спроможність щодо прийому, навчання та 
підготовки фахівців певної спеціальності. Одиницею вимірювання 
потужності є обсяг прийому при умові забезпечення їх навчання та випуску 
фахівців заданої якості в особах на рік. 

Наведемо макет інформації про навчальну потужність ВНЗ України 
за ступенями вищої освіти та спеціальностями. 

№  
п/п 

ВНЗ Форма 
власності 

Рівень 
акредитації 

Галузь 
знань Спеціальність Найменування Код 

  ХХХ Х Х ХХ ХХ 
1 2 3 4 5 6 7 
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Таблиця 5.14 

Довідник навчальних потужностей вищих навчальних закладів 
(побудовано автором) 

Усі дані, які наведено вище, необхідні в процесі макроекономічного 
планування. Структура цих даних досить складна, що пояснюється великою 
розмірністю та ієрархічністю інформації. Ієрархічна структура характерна 
для рівнів управління — ВНЗ, замовник (регіон), держава (Кабінет Міністрів 
України, Міністерство економіки України, Міністерство фінансів України); 
спеціальностей — галузь знань, спеціальність; ступенів вищої освіти; рівнів 
акредитації, форм власності і форм навчання. Крім того, при побудові 
масивів інформації слід враховувати властивості даних, а саме, частоту зміни 
їх у часі, а також суб’єкта, що керує змінами інформації. 

У зв’язку із цим доцільно робочі масиви побудувати таким чином, щоб 
у процесі підготовки, користування інформацією і планування замовлень 
на підготовку фахівців вони були зручними для ВНЗ, державних замовників, 
регіональних органів управління, центральних органів виконавчої влади та 
держави. Це робить доцільним створення довідників ВНЗ за ознаками 
державного замовника, регіону та загальнодержавного рівня. При цьому 
технологія обробки інформації має передбачати ідентифікацію та пошук ВНЗ 
у різних структурах поза залежністю від підпорядкованості та доступ до 
інформації будь-якого довідника. 

З метою виключення дублювання та зменшення помилок основні 
характеристики ВНЗ, такі як рівень акредитації, форма власності, галузь 
знань та спеціальність, за якою заклад готує фахівців, зведені в загальний 

№ 
п/п 

ВНЗ Сту-
пінь ВО 

Галузь 
знань Спеціальність Потужність, 

осіб/ рік Найменування Код 
  ХХХ Х ХХ ХХ  
1 2 3 4 5 6 7 
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довідник, до якого мають доступ як ВНЗ, так і замовники та регіональні 
органи влади. 

Структуру такого довідника представлено в табл. 5.13. Джерелом 
інформації цього довідника є Міністерство освіти і науки України, якому 
державою надані повноваження щодо визначення рівня акредитації ВНЗ, 
а також ліцензування різних спеціальностей та галузей знань. Будь-які 
рішення стосовно зміни цих параметрів також приймаються на державному 
рівні і знаходять відображення в довіднику безпосередньо після прийняття 
відповідних рішень. Актуалізований масив є джерелом інформації для 
розробки планів державного замовлення на підготовку фахівців суб’єктами 
планування — державними замовниками, Міністерством економічного 
розвитку, Міністерством фінансів і Кабінетом Міністрів України. 

Важливою інформацією для підготовки державного замовлення є дані 
про навчальну потужність кожного ВНЗ за спеціальностями. Ці дані, як і вже 
названі, також відносяться до нормативно-довідкової інформації, 
затверджуються і змінюються Міністерством освіти України. 

У зв’язку із тим, що частота внесення змін у дані про потужності ВНЗ 
вища у порівнянні із нормативними даними, наведеними в таблиці 5.13, 
інформація про потужності може бути представлена окремим довідником 
(табл. 5.14). Як і попередній довідник, він призначений для забезпечення 
інформацією всіх суб’єктів планування в процесі формування державного 
замовлення на підготовку фахівців. 

Можливе поєднання цих двох довідників у єдиний. При цьому 
зменшиться кількість звернень за пошуком інформації при 
макроекономічному плануванні, але ускладниться структура довідника. 

Конструювання єдиного довідника спрощує процедури пошуку 
та обробки нормативно-довідкової інформації в процесі формування планів 
підготовки фахівців. 
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Визначимо структуру коду цього масиву інформації. При його 

проектуванні враховані структури вище прийнятих кодів окремих масивів 
і максимальні чисельності їх елементів. Представимо структуру коду 
об’єднаного масиву на рис. 5.8. 

XXXXXXXXXXХXXXХ 
 
 
ВНЗ 
Замовник 
Регіон 
Форма власності  
Рівень акредитації 
Ступінь вищої освіти 
Галузь знань 
Спеціальність 
Форма навчання 
 

Рис. 5.8. Структура коду загального масиву  
нормативно-довідкової інформації 

(побудовано автором) 
Загальний довідник інформації щодо характеристик ВНЗ наведено 

у Додатку И. 
Відповідно до наведеної на рис. 5.8 структури коду в таблиці визначено 

розрядність інформації щодо кожної із характеристик ВНЗ. Джерелами 
первинної інформації є макети М1, …, М9, що наведені вище в табл. 5.1 – 5.9. 

Інформація, наведена у Додатку И, призначена для вирішення різних 
передпланових завдань, що є необхідними для формування 
макроекономічних планів підготовки фахівців як на вищому державному 
рівні, так і на рівнях центральних органів виконавчої влади, державних 
замовників, ВНЗ. 

Залежно від характеру завдань використовуються і необхідні 
показники, наведені у Додатку И. 
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Процесу планування державного замовлення передують завдання 

підготовки необхідної нормативно-довідкової інформації щодо різних 
характеристик ВНЗ. Розглянемо основні з них. 

Державний замовник має довідник ВНЗ, що йому підпорядковані. Він 
будується на основі загальнодержавного, який має структуру, що відповідає 
державним рішенням щодо підпорядкування ВНЗ і прийнятій структурі коду 
інформаційних масивів (рис. 5.6а). 

Загальнодержавний довідник ВНЗ у розрізі державних замовників 
представлено у формі табл. 5.15. 

Таблиця 5.15 
Макет загальнодержавного довідника ВНЗ (масив НДМ-5)  

(у розрізі державних замовників) 
(побудовано автором [137]) 

№ 
п/п 

Державний замовник Вищий навчальний заклад 
Найменування Код 

ХХ 
Найменування Код 

ХХХ 
1 2 3 4 5 
  01 

01 
… 
35 
… 

 001 
002 
… 
001 
… 

На основі наведеного довідника кожен замовник будує довідник 
підпорядкованих йому ВНЗ. 

Вид довідника ВНЗ кожного державного замовника представлено 
у табл. 5.16. 

У процесі планування підготовки фахівців державний замовник має 
отримати необхідну інформацію про характеристики та можливості кожного 
ВНЗ. Код ВНЗ має п’ять розрядів, серед яких два перших визначають 
державного замовника, а три останні — вищий навчальний заклад [137]. 
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Таблиця 5.16 

Макет довідника вищих навчальних закладів  
державного замовника (найменування замовника) (масив НДМ-6)  

(побудовано автором) 
№ Вищий навчальний заклад 

Найменування Код 
ХХХ 

1 2 3 
   

Оскільки основна інформація про ВНЗ зберігається в загально-
державних масивах, слід по галузевому коду ВНЗ знайти його загальний код. 
Використовуючи кодифікатор (табл. 5.11), отримаємо загальнодержавний 
код конкретного ВНЗ. Цей код дає можливість в автоматизованому режимі 
звернутися до масивів інформації, наведеної у Додатку И, та отримати 
необхідні дані для прийняття проектів планів підготовки фахівців  
з вищою освітою. 

Серед необхідних даних — ступінь вищої освіти, галузь знань та 
спеціальність, а також навчальна потужність ВНЗ, осіб на рік. Крім того, 
довідник містить дані щодо форми власності та рівня акредитації ВНЗ. 

Велика кількість наведених показників потужності пов’язана із тим, що 
ними користуються для планування різні суб’єкти управління системою 
вищої освіти. Залежно від характеру завдання планування використовують 
відповідні показники. Технологія оброблення масивів має передбачати 
отримання всієї множини наведених вище показників. 

Представимо технологію оброблення інформаційних масивів для 
вирішення множини передпланових завдань, а саме визначення системи 
необхідних показників навчальної потужності вищих навчальних закладів. 

Схему технології оброблення інформації для визначення показників 
навчальної потужності ВНЗ наведено на рис. 5.9. 



297 
         
 
    
 
         
 
    
  
 
        
 
         

ХХХ .ХХ.ХХ. .Х.Х. Х ХХ ХХ Х 
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даного замовника 
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Вибір державного замовника 
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7 

ХХХ .ХХ.ХХ.Х.Х. Х ХХ 00.00.0 
Nipg 

НДМ-4 
Потужність ВНЗ за галуззю знань Nipg 

6 
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 Рис. 5.9. Схема технології оброблення інформації  

для визначення показників навчальної потужності ВНЗ 
(побудовано автором) 

Основні етапи визначення множини показників потужності ВНЗ: 
Формування множини масивів вхідної нормативно-довідкової 

інформації (структура масивів наведена у відповідних таблицях). 
Вибір державного замовника, потужність ВНЗ якого досліджується 

(за двома першими розрядами п’ятирозрядного коду масиву НДМ-5), 
що показано так (Блок 2 рис. 5.9): 

 
Для обраного замовника (перші два розряди коду) визначається 

конкретний ВНЗ за трьома останніми розрядами п’ятирозрядного коду 
довідника НДМ-5 (Блок 3 рис. 5.9). 

Схематично представимо так: 

XX XXX 

6 
6 

ХХХ .ХХ.ХХ.Х.Х. Х 00.00.00.0 
Nip 

НДМ-4 
Потужність ВНЗ за ступенем ВО Nip 

7 

ХХХ .ХХ.ХХ.Х.Х. 00.00.00.0 
Ni 

НДМ-4 
Загальна потужність ВНЗ Ni 

8 

Вихідна інформація 
про потужності ВНЗ 

Nipgj; Nipg; Nip; Ni 

9 
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Відзначимо, що тут наведений галузевий код ВНЗ, який не збігається 

із загальнодержавним. 
Трансформуємо галузевий код ВНЗ у загальнодержавний за допомогою 

кодифікатора (НДМ-1) (Блок 4 рис. 5.9): 
 
 

 
У цьому восьмирозрядному коді перші п’ять розрядів відображають 

код замовника та галузевий код ВНЗ, які дають можливість знайти 
загальнодержавний код конкретного ВНЗ. 

За ознакою визначеного ВНЗ (6, 7, 8 розряди коду масиву  
НДМ-1) звертаємось до масиву НДМ-4, код якого представлений 15-ма 
розрядами. Перші три розряди дають можливість знайти даний ВНЗ. 
А розряди коду під номерами 10 (один розряд), 11–12 (два розряди), 13–14 
(два розряди) визначають відповідно: ступінь вищої освіти, галузь знань та 
спеціальність фахівців. За переліченими ознаками в масиві НДМ-4 на 
перетині відповідного рядка таблиці Додатка И та стовпчика 13 отримаємо 
значення показника потужності нижчого рівня, а саме — за спеціальністю та 
за організаційним рівнем — ВНЗ. Відповідно до прийнятих позначень, це — 

ipgjN . Схема визначення цього показника за ознаками, які представлені, 
відображається відповідними розрядами 15-розрядного коду і виглядає так 
(у рамках показано ті розряди коду, за допомогою яких визначається 
потужність) (Блок 5 рис. 5.9): 

 
 
 
 
 

 

XX XXX 

XXXXX XXX 

XXX .XX.XX.X.X. X XX XX X. 

ipgjN
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При визначенні потужності за галузями знань Nipg процедури 

оброблення інформації аналогічні блоку 5, при визначенні потужності ВНЗ 
враховуються розряди коду 10-й (ступінь вищої освіти) (Блок 6 рис. 5.9). 

Для даних ВНЗ (1–3 розряди коду) за відповідними ступенями вищої 
освіти (10-й розряд коду) знаходимо потужність ВНЗ за ступенем вищої 
освіти ipN  в 12-му стовпчику таблиці Додатка И (Блок 7 рис. 5.9). 

Визначення показників потужності  найвищого рівня для ВНЗ 
(Блок 8 рис. 5.9). 

У результаті оброблення інформаційних масивів визначається множина 
показників потужності з підготовки фахівців. Залежно від завдань 
планування обираються відповідні показники потужності (Блок 9 рис. 5.9). 

5.2 Моніторинг навчальних потужностей системи вищої освіти 

Протягом останніх років значно змінилося потенційне значення 
інформації, яку можна дуже швидко одержати та проаналізувати. Стрімкий 
розвиток інформатики — науки, що вивчає інформаційні процеси та системи, 
їх значення, методи побудови, збирання, збереження та перетворення 
інформації на базі комп’ютерної техніки та засобів зв’язку, зробив можливим 
створення індустрії виробництва та оброблення інформації в усіх сферах 
життя та діяльності людини, у тому числі й у системі вищої освіти. 

Необхідність підвищення ефективності управління будь-яким об’єктом 
вимагає перебудови засад інформаційної діяльності у державі та, передусім, 
створення, впровадження і використання перспективних інструментів 
оцінювання і діагностики стану об’єктів, а також відповідної інформаційної 
бази, що забезпечить управління повною, об’єктивною і актуальною 
інформацією для підготовки і прийняття рішень щодо своєчасного 
реагування та усунення наслідків дій стохастичних збурень, що виникають 
у внутрішньому або зовнішньому середовищі. До числа таких інструментів 
відноситься моніторинг. 
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Як метод пізнання навколишньої дійсності та людської діяльності 

моніторинг використовувався людьми з незапам’ятних часів. Однак на рівень 
інформаційної технології він вийшов лише в останній третині XX століття, 
коли суспільство здобуло певну інфраструктуру (засоби масової інформації, 
телекомунікації, мережеві технології тощо). Ускладнення суспільства 
зумовило ускладнення процедури спостереження, або моніторингу. 

Сам концепт «моніторинг» є цікавим з точки зору його теоретичного 
аналізу через те, що не має точного однозначного тлумачення, бо вивчається 
і використовується у межах різних сфер науково-практичної діяльності. 
Складність формулювання визначення моніторингу пов’язана також із 
приналежністю його як до сфери науки, так і до сфери практики. Він може 
розглядатися і як спосіб дослідження реальності, що використовується 
у різних науках, і як спосіб забезпечення сфери управління різними видами 
діяльності шляхом подання своєчасної та якісної інформації [47]. 

Теоретичним і прикладним питанням моніторингу присвячена значна 
кількість публікацій. Різні дослідники залежно від завдань, що вирішуються 
у тій чи іншій галузі знання, виділяють різні сторони моніторингу, трактуючи 
його як спостереження, оцінювання, прогнозування стану якогось явища або 
процесу з метою попередження небажаних змін в обстановці, неперервний 
контроль, попередження накопичення критичної маси явищ, що негативно 
впливають на природне середовище, систему заходів, котрі дають змогу 
безперервно стежити за станом певного об’єкта, реєструвати його 
найважливіші характеристики, оцінювати їх, оперативно виявляти результати 
впливу на об’єкт різних процесів і факторів тощо. 

Під системою моніторингу автори [50, с. 113, 115, 116] розуміють 
спеціально розроблений механізм здійснення постійного спостереження за 
найважливішими показниками економічної діяльності об’єкта. Моніторинг 
— це найважливіший атрибут процесів управління, зв’язаний із вирішенням 
питань функціонування та розвитку об’єктів і процесів. Термін «моніторинг» 
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використовують для визначення повторюваних спостережень за системою 
в просторі і часі. 

Головною метою моніторингу є збирання і підготовка інформації для 
прийняття та аналізу рішень на різних рівнях управління, що зумовлює дві 
особливості, яким повинен задовольняти моніторинг: цільова спрямованість 
інформаційних процесів і максимальна об’єктивність отриманих висновків на 
кожній стадії перероблення даних. 

Водночас моніторинг є підсистемою системи управління. Елементи 
всередині системи моніторингу мають властивість організованості, що 
визначається ступенем управління зв’язками між елементами системи 
і зв’язками системи із зовнішнім середовищем. 

Для досягнення цілей, визначених програмою функціонування об’єкта 
або стратегією його розвитку, моніторинг забезпечує виконання таких 
специфічних завдань [47]: 

– інформаційна підтримка прийняття управлінських рішень; 
– забезпечення функціонування загальної інформаційної системи 

процесу управління; 
– діагностика очікуваного стану об’єкта; 
– забезпечення раціональності процесу управління об’єктом. 
Система моніторингу не включає діяльність з управління 

функціонуванням об’єкта, але є важливим джерелом інформації для 
прийняття управлінських рішень. 

Система вищої освіти України належить до складних систем, тому 
прийняття управлінських рішень є процесом великої складності. Це 
пояснюється ієрархічністю організаційної структури, чисельністю підсистем 
і елементів цієї системи, її багатофункціональністю, динамічними 
властивостями системи. 

Необхідність вирішення завдань управління в багатовимірному 
просторі управління системою вищої освіти потребує потужного 
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інформаційного забезпечення, формування якого є основним призначенням 
моніторингу. 

У роботах [49; 50, с. 114] використання систем моніторингу в 
управлінні економічними системами розглядається вже з другої половини 
минулого століття. Але їх розробка та функціонування здійснювалися без 
фундаментальної методології та технології застосування наукових ознак, 
а також можливих поєднань ознак, потрібних для здійснення моніторингу. 
При цьому важливо передбачити можливість видачі інформації при будь-
яких поєднаннях ознак. 

Прийняті теорією та практикою проектування підсистем 
інформаційного забезпечення систем управління [5, 49, 58, 112, 175] вимоги 
та положення мають використовуватись у сучасних системах моніторингу. 

Серед них до найбільш важливих доцільно віднести: 
1. Узгодженість функцій системи моніторингу (СМ) та системи 

управління (СУ), частиною якої вона є. При цьому суттєво покласти на СМ 
ті функції інформаційного забезпечення, які є найбільш важливими для СУ, 
для її ефективності, для досягнення цілей СУ. 

2. Спроможність СМ адаптуватись до певних змін у структурі об’єкта 
управління, його функціях в процесі розвитку, а також у структурно-
функціональних змінах системи управління. Це забезпечить 
управляємість СМ. 

3. Забезпечення економічності при проектуванні та створенні СМ. 
Ця вимога витікає з можливостей вибору доцільних варіантів серед великої 
різноманітності моделей, методів та алгоритмів обробки інформації, 
візуалізації їх результатів, засобів програмного та технічного забезпечення 
всього процесу збору, обробки та видачі інформації, визначення частки. 

При проектуванні системи моніторингу найважливішим завданням 
першого етапу є визначення та обґрунтування раціональної частки функцій 
підготовки прийняття управлінських рішень, яка буде покладена на 
систему моніторингу. 
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Незважаючи на те, що теорія систем моніторингу перебуває на стадії 

становлення [50, с. 119], вона виробила певні положення, які корисно 
застосовувати при побудові реальних систем. 

Відповідно до теми та основної мети дослідження сформулюємо такі 
необхідні етапи створення системи моніторингу: 

– з’ясування проблеми та основних завдань управління економічним 
об’єктом, інформаційною підсистемою якого буде система моніторингу; 

– аналіз підсистеми інформаційного забезпечення та обґрунтування 
її раціональної частини для включення в систему моніторингу; 

– визначення основних функцій системи моніторингу; 
– визначення основних потоків інформації, як зовнішніх (між 

системою моніторингу та управлінням системою вищої освіти), так 
і внутрішніх (між складовими елементами системи моніторингу); 

– описання просторової моделі об’єкта спостережень з урахуванням 
фактора часу; 

– обґрунтування організаційної структури системи моніторингу 
з виділенням її основних елементів, їх функціонального призначення 
та інформаційних зв’язків між ними; 

– виділення та обґрунтування множини методології, яка повинна 
спиратися на визначення точної ролі та місця моніторингу в управлінні 
економічним об’єктом. 

Виходячи з ролі моніторингу в розробленні та функціонуванні 
управління, автори [5; 50] ставлять проблему обґрунтування системи 
моніторингу як самостійного наукового напряму, що є важливою 
підсистемою в управлінні економічним об’єктом, без якої не можуть бути 
забезпечені якість та ефективність управлінської діяльності. Як новий 
науковий напрям він перебуває в стадії становлення [50, с. 119, 120]. Для 
його розвитку слід розробити методичні підходи, моделі і технології 
побудови та функціонування системи моніторингу. 
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Оскільки основною метою системи моніторингу є підвищення 

ефективності управління, підсистемою інформаційного забезпечення якої 
вона є, шляхом забезпечення своєчасною та якісною інформацією, 
то системи моніторингу мають бути адекватними управлінню. 

Значна різноманітність управління економічними об’єктами (за видами 
об’єктів, їх структури, технології, продукції, внутрішніх та зовнішніх умов, 
цілей та обмежень, характеристик керуючої системи) зумовлює необхідність 
створення систем моніторингу не меншої різноманітності. Ще більше 
ускладнює та збільшує їх різноманітність частка функцій інформаційного 
забезпечення, що припадає на моніторинг, котра може змінюватись у часі 
залежно від цілей та умов управління процедур, що їх доцільно залишити 
за управлінцями. 

4. Забезпечення необхідної ефективності СМ. Для визначення 
ефективності всі витрати, як єдиноразові, так і поточні, що необхідні для 
створення СМ, співставляти з тим корисним ефектом, який отримує вся СУ 
від використання інформації СМ. Важливо пам’ятати, що суттєво впливає 
як на витрати, так і на позитивний ефект системи якість побудови 
інформаційних масивів, щільність записів інформації, алгоритми їх обробки. 
Суттєвим фактором підвищення ефективності СМ є використання 
адекватних економіко-математичних моделей та сучасних інформаційних 
технологій. 

На сучасному етапі поняття «моніторинг» дедалі частіше 
застосовується у системі вищої освіти. У процесі аналізу результатів 
наукових досліджень виокремлено сутнісні характеристики моніторингу 
системи вищої освіти: інформаційна система, обстеження та оцінка стану 
вищої освіти, прийняття на основі отриманої інформації управлінських 
рішень. Під моніторингом тут розуміють супроводжуюче відстеження й 
поточну регуляцію будь-якого процесу в вищої освіті. 
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Кваліфіковане використання моніторингу в системі вищої освіти може 

надати можливість вирішити низку питань щодо її інформаційного 
обслуговування. 

Таким чином, моніторинг у вищій освіті спрямований на виявлення й 
регуляцію деструктивних впливів зовнішніх і внутрішніх факторів 
на систему й націлений на досягнення бажаних результатів її розвитку. 

Ефективність проведення моніторингових процедур залежить 
від визначення мети й основних завдань його проведення [86; 190; 280]. 

Отже, автором [196] визначено: моніторингова система функціонує 
в динамічних умовах освітньої діяльності, що вимагає розробки шляхів 
управління системою вищої освіти та процесами, які в ній відбуваються, 
і тому визначення реального стану системи вищої освіти можливе за 
функціонування моніторингу на локальному, муніципальному, 
регіональному, державному та міжнародному рівнях. На локальному рівні 
моніторинг фіксується у вигляді системного узагальнення діяльності вищого 
навчального закладу щодо досягнення поставленої перед ним мети, 
діяльності та успішності кожного майбутнього фахівця, а також рейтингу 
викладацького складу. У цьому процесі формується прогностична 
інформація в її різноманітних інтерпретаціях. 

На муніципальному рівні узагальнюється діяльність муніципальної 
системи вищої освіти в цілому та її елементів, які порівнюються один 
з  одним, з урахуванням специфіки функціонування системи вищих 
навчальних закладів. Статистична обробка отриманих результатів дає змогу 
розробити прогноз розвитку ВНЗ відповідно до стратегії розвитку міста. 

Регіональний рівень дає змогу зафіксувати стан розвитку, підготовки 
кваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців у вищих навчальних 
закладах. На цьому рівні підсумовуються результати діяльності 
муніципальних закладів вищої освіти, визначається регіональна специфіка 
та  її завдання щодо інтегрування регіональної системи вищої освіти 
відповідно до державної політики. 
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На державному рівні узагальнюється діяльність усієї системи вищої 

освіти, визначається її стан як у цілому, так і в галузевому контексті, 
здійснюється структурно-функціональний аналіз центральних органів 
державного управління системою вищої освіти, створюється інформаційна 
основа для визначення основних напрямів та змісту розвитку системи 
вищої освіти. 

Моніторинг міжнародного рівня забезпечує порівняння освітніх 
систем, зокрема, систем вищої освіти різних країн, у контексті міжнародних 
стандартів, що сприяє формуванню перспективних напрямів національних 
освітніх політик, узгоджених із загальносвітовими тенденціями. 

З метою запровадження окресленої системи принципів моніторингу 
системи вищої освіти визначено основні функції цього процесу. 

Вивчення результатів моніторингового дослідження має здійснюватися 
на основі комплексного підходу з урахуванням основних функцій. 
Розглядаючи змістові сторони функцій моніторингу вищої освіти, доцільно 
використати таку їх класифікацію: інформаційно-оцінювальна, пошуково-
дослідницька, формуюча, корекційна, системотворча, прогностична. 

Інформаційно-оцінювальна функція моніторингу дає можливість 
з’ясувати результативність освітнього та управлінського процесів, отримати 
відомості про стан об’єкта, забезпечити зворотний зв’язок. На цьому ґрунті 
відбувається участь в управлінні освітніми процесами, аналізується 
його ефективність. 

Ця функція сприяє створенню єдиної інформаційної бази для обміну та 
організації ефективного доступу до неї, забезпечення інформаційної основи 
для реалізації ефективного управління системою вищої освіти. 

Пошуково-дослідницька функція передбачає активну участь 
у моніторингу системи вищої освіти різноманітних суб’єктів цього процесу, 
дає змогу зафіксувати найновіші наукові ідеї та визначити шляхи їх 
доступної передачі слухачам. Адже пошуково-дослідницька функція сприяє 
більш ефективному процесу розпізнавання істотних ознак освіченості, 
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визначення основних її форм як реалізації цілей освіти, дає змогу 
узагальнити моніторингові результати експертних оцінок, що впливає на 
результативність освітнього та управлінського процесів, допомагає уникнути 
випадіння із зони уваги експертів проблемних ситуацій. 

Формуюча функція моніторингу системи вищої освіти як інструмента 
управління освітою спрямована на побудову моделі освітньої системи як 
об’єкта управлінського впливу на різних рівнях функціонування вищої 
освіти, визначення структури та змістового наповнення моделі фахівця 
з вищою освітою як основу для формування державних галузевих стандартів. 

Загалом формуюча функція має окреслити: упорядкування процесів 
збирання та обробки інформації, ефективні шляхи створення єдиного 
освітнього середовища, що вдосконалить самоорганізацію цього процесу 
для підвищення його результативності й ефективності. 

Корекційна функція моніторингу системи вищої освіти дає можливість 
зафіксувати особливості спрямованості поточних освітніх процесів, що 
передбачають виявлення численних непрогнозованих, раптових результатів 
реалізації освітньої діяльності. Ця функція забезпечує цілісність процесу 
розвитку особистості в практичній діяльності, можливість синтезувати 
професійні знання відповідно до самореалізації особистості. Корекційна 
функція щільно пов’язана з формуючою, адже спрямованість моніторингу 
системи вищої освіти на управлінську діяльність передбачає виявлення та 
фіксацію одержаних результатів, що допомагає своєчасно усувати негативні 
позиції, які виникають у цьому процесі. 

Системотворча функція передбачає організацію та проведення 
моніторингу системи вищої освіти з використанням наукових вимог до нього 
на основі системного підходу, що створює умови ефективного державного 
управління системою вищої освіти, орієнтує на високу якість освіти. З цієї 
позиції процес функціонування моніторингу системи вищої освіти виступає 
як багатовекторна система, основним завданням якої є регулярне відстеження 
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стану розвитку освітньо-управлінського процесу для найбільш оптимального 
вибору його мети та завдань, а також засобів і методів їх вирішення. 

Прогностична функція передбачає побудову різноманітних моделей 
майбутнього стану системи вищої освіти та державне управління нею, 
її елементами, окремими об’єктами на базі аналізу та узагальнення отриманої 
інформації, а також розробку можливих моделей та способів досягнення 
цього стану. 

Прогностична функція не лише забезпечує впровадження моніторингу 
системи вищої освіти в певному часовому проміжку, а й прогнозує подальші 
тенденції його розвитку та внесення відповідних коректив, що створюють 
передумови для його планування, зокрема макроекономічного, та постійного 
удосконалення. Сутність реалізації цієї функції полягає в критичному 
осмисленні та творчому розвитку того нового, що виходить за межі відомих 
теорій, певною мірою збагачуючи їх. Загалом, визначення системи принципів 
та основних функцій створює можливість для окреслення структурно-
функціональної моделі моніторингу системи вищої освіти як елемента 
управління освітою в Україні. 

Ефективне функціонування моніторингу системи вищої освіти та 
управління нею забезпечує взаємодія усіх вказаних функцій. Це забезпечить 
як оптимальний процес аналізу попередніх результатів моніторингу, так і 
результативність саме функціонування моніторингу системи вищої освіти. 

Соціальні й економічні зміни, що відбулися у нашій країні за останні 
десятиріччя, призвели до жорсткої конкуренції на ринку праці, яка 
пред’являє до молодих фахівців дедалі вищі вимоги. Формується 
конкурентне середовище, в якому здатний розвиватися і працювати 
з найбільшою ефективністю лише фахівець високого рівня кваліфікації. 
В таких умовах заклади системи вищої освіти постають перед необхідністю 
розроблення таких важелів впливу на освітній процес, які б гарантували 
досягнення поставлених цілей. 
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Без взаємодії між вищими навчальними закладами та бізнес-

структурами неможливе формування якісно нової робочої сили, покращення 
ситуації на ринку праці, забезпечення економіки кваліфікованими кадрами. 

Невідповідність потреби ринку праці у фахівцях з вищою освітою 
обсягам їх підготовки є досить істотною, оскільки зараз у системі вищої 
освіти орієнтуються передусім на необґрунтований попит молоді на певні 
модні спеціальності, а не на потреби економіки. Наслідком цього є зростання 
безробіття серед випускників вищих навчальних закладів, збільшення 
соціальної напруженості в суспільстві [2; 211]. 

Таким чином, одним із найважливіших напрямів модернізації освіти 
є вдосконалення відносин між системою вищої освіти і ринком праці. 
Відсутність об’єктивної інформації про потреби ринку праці сприяє 
виникненню суперечностей між професійними орієнтаціями молоді і 
потребами підприємств, організацій і фірм у робочій силі. Прийняття 
оперативних і якісних управлінських рішень, пов’язаних із підвищенням 
якості підготовки фахівців, задоволенням їх потреб у розвитку та потреб 
суспільства, неможливе без відстеження динамічних соціально-економічних 
процесів і явищ, що відбуваються в країні. Ця обставина вимагає стабільного 
надходження оперативної інформації, її перетворення в зручні для аналізу 
форми, що обумовлює створення єдиної, чітко налагодженої системи 
моніторингу. 

Отже, дуже актуальною є підготовка конкурентоспроможного фахівця, 
який відповідає найвищим вимогам галузевих ринків праці. У зв’язку з цим 
при розгляді питань сучасного функціонування і розвитку системи вищої 
освіти слід враховувати проблеми управління якістю освіти, тому мета 
моніторингу задоволеності освітніми послугами — безперервне відстеження 
задоволеності споживачів освітніх послуг для управління якістю освітнього 
процесу у закладах вищої освіти. 

Таким чином, проблемою системи вищої освіти України є розрив між 
знаннями, що їх студент набуває у вищій школі, та реальними потребами 
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економіки у висококваліфікованих спеціалістах. Сьогоднішня конвеєрна 
система видачі дипломів вищими навчальними закладами не дає можливості 
випускникові знайти роботу за спеціальністю, спонукає його прослуховувати 
додаткові курси або набувати необхідні знання вже в процесі трудової 
діяльності. Причиною цього є слабка у нашій державі інтеграція системи 
вищої освіти в систему ринкових відносин, тому для підвищення мотивації 
державних вищих навчальних закладів надавати своїм студентам саме такі 
знання, які користувалися б попитом на ринку праці, потрібно проводити 
моніторинг працевлаштування їх випускників, які навчалися за державним 
замовленням, за набутими спеціальностями та за результатами проведеного 
моніторингу скласти їх щорічний рейтинг. Місце ВНЗ у цьому рейтингу має 
стати підставою для визначення державного замовлення на підготовку 
спеціалістів, присвоєння йому статусу національного, рівня акредитації, 
виділення частки державного фінансування. Така реформа дала б можливість 
тісніше пов`язати систему вищої освіти з потребами національної економіки, 
спонукаючи вищі навчальні заклади до працевлаштування випускників та 
надання їм необхідних знань і навичок, стимулювала б конкуренцію між 
ВНЗ, змушуючи їх удосконалювати якість своєї освіти [248; 270]. 

Можливість проведення моніторингу з метою аналізу та прогнозування 
ринку праці дасть можливість уніфікувати його потреби з відповідною 
підготовкою фахівців. 

Прогнозування і планування ринку праці, зокрема держзамовлення, — 
це складне завдання макроекономічного планування, яке потребує серйозного 
наукового розроблення з математичним підґрунтям, ураховуючи сотні змінних 
з великою невизначеністю, з бездоганною статистичною базою тощо [313]. 

Це підтверджує необхідність у створенні експертної системи 
моніторингу ринку праці, яка на основі наявних даних, визначених умов 
дасть змогу спрогнозувати потрібну кількість фахівців, запропонувавши 
рекомендації до перепідготовки наявних сьогодні [220]. 
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На підставі інформації, зібраної в ході моніторингу, будуть одержані 

об’єктивні дані і прогноз про вакантні та створювані робочі місця, звіти про 
кваліфікаційні вимоги до фахівців, рейтинг працедавців, прогноз 
популярності спеціальностей, звіт і прогноз структурного безробіття. 
Ці відомості отримають економічно активне населення, а також державні 
і міжнародні інститути та підприємства України. 

Результати моніторингу будуть корисні для прогнозування 
і макроекономічного планування майбутніх потреб у фахівцях, для того, 
щоб ВНЗ орієнтувалися, які кадри слід готувати. Завдяки регулярному 
моніторингу вже невдовзі можна буде отримати прогноз потреби у фахівцях 
на 2–5 років. 

З усього вищесказаного можна зробити висновок, що моніторингове 
дослідження — доволі складний і тривалий процес, який потребує ґрунтовної 
підготовки й ретельного дотримання певних правил, процедур і технологій. 
Лише в такому разі отримані результати можна буде вважати об’єктивними 
й достовірними та використовувати їх для макроекономічного планування 
розвитку системи вищої освіти. 

Для розробки моніторингу, який би забезпечував макроекономічне 
планування системи вищої освіти необхідними даними з використанням 
сучасних моделей та інформаційних технологій, потрібно дослідити систему 
показників навчальної потужності, її структуру, ознаки виявлення показників 
та їх множин за будь-якими ознаками та їх сполученнями та, передусім, 
оцінити розмірність системи показників, яка б забезпечувала отримувачів 
інформації необхідним набором показників щодо навчальної потужності 
вищих навчальних закладів України. 

Структурні моделі, побудовані та представлені в п. 5.1, свідчать, що 
система показників навчальної потужності — це складна ієрархічна 
множина, яка включає значну кількість підмножин, кожна з яких, у свою 
чергу, розпадається на показники. Кожний показник, як і кожна їх множина, 
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формується за певними ознаками — від однієї (елементарний показник) до 
дев’яти (комплексний показник). 

Основна вимога до системи моніторингу та аналізу цих показників 
полягає в тому, що система має визначати показники потужності в будь-якій 
комбінації ознак, за якими вона побудована. 

Наведемо перелік цих ознак (позначимо номер ознаки через ξ): 
ξ = 1 – державний замовник; 
ξ = 2 – регіон; 
ξ = 3 – вищий навчальний заклад; 
ξ = 4 – форма власності; 
ξ = 5 – ступінь вищої освіти; 
ξ = 6 – професійна спрямованість фахівців; 
ξ = 7 – форма навчання; 
ξ = 8 – рівень акредитації. 
Наведені вище ознаки є основою виявлення груп показників 

потужностей. Кожна група включає певну кількість елементарних 
(одиничних) показників. До елементарних показників відносяться ті, що не 
підлягають розукрупненню. Наприклад, показник «навчальна потужність 
певного закладу з підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр» за 
спеціальністю «менеджмент» за денною формою навчання» не може бути 
розділений на складові частини. 

Повернемось до аналізу груп показників. З перелічених восьми ознак 
шоста (професійна спрямованість фахівців) сформована з галузі знань та 
спеціальності. 

Таким чином, ми отримали 9 ознак декомпозиції системи вищої освіти 
(замість шостої ознаки представлені дві більш деталізовані). За цими 
ознаками можуть бути визначені різні групи показників. З цих дев’яти ознак 
можуть бути складені різні групи, що відрізняються між собою набором 
ознак. При цьому кожна група може включати від однієї до дев’яти ознак. 
Такі комбінації називаються сполученнями. 
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В теорії комбінаторики представлена загальна формула для розрахунку 

числа сполучень з m елементів по n: 
     1 1

1 2
nm

m m m nC n
       (5.1) 

У нашому прикладі m = 9, а n приймає значення від 1 до 9. 
Розрахуємо кількість груп показників для різних n: 
при n = 1: 19

9 91C   ; n = 2: 29
9 8 361 2C   ; n = 3: 39

9 8 7 841 2 3C     ; 
 n = 4: 

49 126C  ; n = 5: 
59 126C  ; n = 6: 

69 84C  ; n = 7: 
79 36C  ; 

 n = 8: 
89 9C  ; n = 9: 

99 1C  . 
Загальна кількість груп показників потужностей може бути визначена 

за формулою: 
 mгрзаг n 1

,nmM C


   (5.2) 
або для конкретного випадку: 

 
9грзаг 9n 1

.nM C


   (5.3) 
Загальна кількість груп показників грзаг 511M  . 
Наведемо фрагмент множини груп показників потужності, тобто 

сполучення з 9 по n, де n = 1,2, …, 9. 
Таблиця 5.17 

Групи показників навчальної потужності системи вищої освіти (фрагмент) 
(побудовано автором [150]) 

n 9nC  Сполучення з 9 по n ( 9nC ) Число груп 
показників 

1 2 3 4 
1 19C  l r i v p g j f k 9 
2 29C   lr li lv lp lg lj lf lk 8 
   ri rv rp rg rj rf rk 7 
     iv ip ig ij if ik 6 

…      vp vg vj vf vk 5 
         … … … 
          fk 1 
 Усього          36 
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Продовження таблиці 5.17 

1 2 3 4 
3 39C    lri lrv lrp lrg lrj lrf lrk 8 
    liv lip lig lij lif lik 7 
         … … … 
          jfk 1 
 Усього          84 

… …          … 
9 99C  lrivpgjfk 1 

Загалом 
9

91
n

n
C

  
  

511 

Кожне з наведених в табл. 5.17 сполучень представляє собою 
множину показників. 

Наприклад, при формуванні груп показників із дев’яти ознак по одній 
отримано 9 груп. Але кожна з них є певною множиною конкретних 
показників. Так, одна група «l» включає 35 показників, а саме потужності 
з підготовки фахівців з вищою освітою в системі кожного з 35 державних 
замовників. 

Кожна група (сполучення з 9 по 2) включає значну кількість конкретних 
показників потужності. Наприклад, одна група «lr» розпадається на LR 
показників, де L – кількість державних замовників, R – кількість регіонів. 
У нашому випадку число можливих показників дорівнює 945 (3527). 

Позначимо множину показників (сполучень з m елементів по n) – nmC , 
а потужність цієї множини, тобто кількість елементів – М( nmC ). 

Наведемо формули для розрахунків потужностей множин 19C , 29C , …, 99C . 
М( 19C ) = L + R + I + V + P + G + J + F + K; (5.4) 
М( 29C ) = L( R + I + V + P + G + J + F + K) +R (I + V +P + G +  

+ J + F + K) + I (V + P + G + J + F + K) + V(P + G + 
+ J + F + K) + P(G + J + F + K) + G(J + F + K) +  
+ J(F + K) + FK. (5.5) 
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Аналогічно розраховуються потужності інших множин: 39C ; 49C ; 59C ; 

69C ; 79C ; 89C ; 99C . 
За даними про кількість замовників, регіонів, ВНЗ, форм власності, 

ступенів вищої освіти, галузей знань, спеціальностей, форм навчання та 
рівнів акредитації ВНЗ, що наведені в табл. 5.3, розрахуємо потужності 
наведених множин. 

М( 19C ) = 35 + 27 + 277 + 3 + 2 + 27 + 114+ 2 + 2 =489; 
М( 29C ) = 73 346; 
М( 39C ) = 4 495 394  4,5  106; 
М( 49C ) = 129 510 045  129,5  106; 
М( 59C ) = 1 643 233 552  1 643,2  106; 
М( 69C ) = 10 203 283 728  10 203  106; 
М( 79C ) = 28 341 902 232.  28 341,9  106; 
М( 89C ) = 37 675 657 008  37 675,7  106; 
М( 99C ) = 19 337 104 080  19 337,1  106. 
Загальна потужність всіх множин показників: 

9
91

( )n
n

M C
   97 335 259 874  9,7  1010. 

Проаналізуємо отримані результати оцінювання потужності всіх 
множин показників. 

Отримана величина 9,7  1010 відображає кількість максимально 
можливих чарунок (показників) у просторі, який обмежений максимальними 
значеннями «координат» по кожній з дев’яти ознак, тобто по ознаці 
l (держзамовник) L = 35 по ознаці r (регіон) R = 27, по ознаці і (ВНЗ) I = 277 
і т.д. Розглянемо як приклад підмножину всього дев’ятимірного простору, 
а саме його частину, що описується трьома ознаками: , , l r i . 
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Кількість чарунок (тобто місць, в яких можуть бути розміщені 

показники) цього трьохвимірного простору складає: 
 , ,      261765M l r i L R I    . 

Справді, ці 261765 чарунок дають змогу розмістити будь-які поєднання 
показників за наведеними трьома ознаками. Це значить, що кожний із 
277  ВНЗ може бути підпорядкований будь-якому з 35 державних замовників 
і розміщуватись у будь-якому з 27 регіонів України. 

З іншого боку, описаний простір передбачає достатньо чарунок для 
розміщення кожних із 35 замовників своїх ВНЗ у кожному із 27 регіонів. Але 
реально ВНЗ у кожного замовника розміщені у значно меншому числі 
регіонів. А кожен замовник у своєму підпорядкуванні має значно менше, ніж 
277 ВНЗ. 

Наприклад, Міністерство культури України у своєму підпорядкуванні 
має 11 ВНЗ, які територіально розміщені у 6 регіонах [204]. Є замовники, 
ВНЗ яких знаходяться лише в одному регіоні. 

За даними Міністерства культури України трьохвимірний простір 
розміщення показників можна описати так: 

 1; ; ;l l rl r R I I i I    , 
де: 1l   – Міністерство культури (умовно позначено номером 1); 

lR  – множина регіонів, де розміщені ВНЗ Міністерства;  
lR  = (м. Київ, Харківська обл., Львівська обл., Одеська обл., 

Донецька обл., Луганська обл.); 
lI  – множина ВНЗ, що підпорядковані l-му замовнику 

(Міністерству культури України); 
rI  – множина ВНЗ, що розміщені у r-му регіоні. 

Таким чином, для наведених даних трьохвимірний простір може бути 
описаний так: { 1l  ; 1,6r  ; 1,11i  }. 

Отже, потужність цієї множини, тобто кількість її чарунок, дорівнює 
М(l; r; i) = 1  6  11 = 66. Ця величина дорівнює кількості необхідних 
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показників, тоді як 261765 — це максимальна кількість чарунок для будь-
яких сполучень , , l r i . 

Це дає можливість зробити висновок, що описаний простір, який 
представлений 9,7  1010 елементарних чарунок, може бути скорочений без 
загублення інформації, тобто необхідних показників навчальної потужності. 

Шляхами скорочення вищенаведеного простору є: 
– формування підмножин спеціальностей gJ  для кожної галузі знань, 

1,g G . Заміна повних множин спеціальностей J  на відповідні підмножини 
для кожної галузі знань; 

– формування підмножин ВНЗ lI  для кожного державного замовника, 
1,l L  та використання їх замість множини I ; 

– формування підмножин ВНЗ rI  для кожного регіону, 1,r R , та 
використання їх замість повної множини ВНЗ; 

– формування підмножин ВНЗ vI  кожної форми власності, 1,v V , та 
використання їх замість множини I  ВНЗ; 

– формування підмножин ВНЗ кожного рівня акредитації kI , 2,4k  , 
та використання їх замість повної множини ВНЗ I . 

Використання вищенаведених правил зменшення розмірності 
сформованих просторів показників дає можливість зменшити загальну 
потужність множин, тобто кількість одиничних чарунок, з максимально 
можливих 9,7 – 1010 до 4,3 – 105 чарунок, призначених до відображення 
необхідних показників. 

Оцінка розмірності простору показників навчальної потужності вищих 
навчальних закладів України підтверджує актуальність створення 
та впровадження сучасної інформаційної системи підготовки, обробки 
інформації та забезпечення процесу макроекономічного планування 
підготовки фахівців нормативно-довідковою інформацією про потужності 
закладів вищої освіти. 
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В управлінні системою вищої освіти України вищі навчальні заклади 

мають достатньо тісні зв’язки в процесах прийняття рішень щодо визначення 
ліцензованого набору студентів, розроблення планів підготовки фахівців, 
розподілу грошових бюджетних коштів. Але чинна в Україні система 
підпорядкування ВНЗ державним замовникам передбачає певну автономність 
в управлінні в кожній з цих підсистем в межах повноважень, передбачених 
чинним законодавством. Таким чином, систему управління вищою освітою 
України організаційно можна розглядати як таку, що складається 
з 35 підсистем. Отже, і система обміну, аналізу та управління навчальним 
потенціалом системи вищої освіти України складається з окремих підсистем, 
кожна з яких включає державного замовника та множину ВНЗ, що йому 
підпорядковані [150]. 

У зв’язку із цим побудова управління навчальним потенціалом системи 
вищої освіти країни базується на окремих підсистемах, створених 
по державних замовниках. 

Наведемо оцінювання розмірності системи показників навчальної 
потужності на прикладі конкретного державного замовника — Міністерства 
культури України [362]. 

Представимо основні параметри цієї системи [204]: 
Кількість державних замовників – 1;  1 ,l L  (1); 
Кількість регіонів, в яких розташовані ВНЗ замовника – 6;  1 ,r R  (6); 
Кількість ВНЗ – 11;  1 , і І  (11); 
Рівні акредитації – 2;   3,4k  (K); 
Форми власності – 1;  1 ,v V  (1); 
Ступені вищої освіти – 2;   2,3р  (Р); 
Галузі знань – 10;  1 ,10g   (G); 
Спеціальності – 21;  1 ,21j  (J); 
Форми навчання – 2;  1 ,2f   (F). 
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На вхідних реальних даних, що характеризують підсистему системи 

вищої освіти державного замовника, можна представити простір визначення 
показників навчальної потужності Міністерства культури України. 

Позначимо осі цього простору: 
l  – держзамовник; r  – регіон; i  – ВНЗ; k  – рівень акредитації;  

p  – ступінь вищої освіти ; g  – галузь знань; j  – спеціальність; f  – форма 
навчання. 

Модель простору визначення показників розглядаємої системи S 
представлена у виді: 

S = {  1; 1,6; 1,11; 3,4; 2,3; 1,10;l r i k p g      1,21; 1,2j f  }. (5.6) 
Оскільки в системі лише одна форма власності — державна, то 

відповідна ознака в модель не включена. 
У процесі планування державного замовлення та аналізу системи вищої 

освіти може виникати необхідність отримання показників навчальної 
потужності у будь-яких сполученнях визначених ознак (осей простору). 

Дослідимо розмірність цієї системи спочатку в групах показників, а на 
другому етапі — в конкретних показниках. 

При визначенні числа груп треба мати на увазі, що кожна з них може 
включати від одної до восьми ознак. Кількість сполучень nmC  з m елементів 

по n будемо розраховувати за формулою     1 1
1 2

nm
m m m nC n

      , 
а у випадку досліджуваної системи: 
 8

8 7...(8 ( 1)) .1 2 ...
n nC n

       (5.7) 
Розрахуємо кількість груп показників для різних n, n = 1,2, … 8. 
п = 1: 18

8 8;1C    

n = 2: 28
8 7 28;1 2C    
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n = 3: 38

8 7 6 56;1 2 3C      

n = 4: 48
8 7 6 5 70;1 2 3 4C        

n = 5: 58 56;C   
n = 6: 68 28;C   
n = 7: 78 8;C   
n = 8: 88 1.C     
Загальна кількість груп показників : 

8
81
n

n
C

  = 8 + 28 + 56 + 70 + 56 + 28 + 8 + 1 = 255. 
Зведемо сполучення різних груп показників за ознаками від однієї до 

восьми та їх кількість у таблиці 5.18. 
Кожна з наведених для Міністерства культури України 255 груп 

показників навчальної потужності (крім ознаки l — державний замовник) 
складається з окремих показників. 

Таблиця 5.18 
Формування груп показників навчальної потужності  

ВНЗ Міністерства культури України (фрагмент)  
(побудовано автором [362]) 

n 8nC  Сполучення з 8 по n ( 8nC ) Число груп 
показників 

1 2 3 4 
1 18C  l r i k p g j f 8 
2 28C   lr li lk lp lg lj lf 7 
   ri rk rp rg rj rf 6 
     ik ip ig ij if 5 

…      kp kg kj kf 4 
       pg pj pf 3 
        gj gf 2 
         jf 1 
 Усього         28 
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Продовження таблиці 5.18 

1 2 3 4 
3 38C    lri lrk lrp lrg lrj lrf 6 
    lik lip lig lij lif 5 
      lkp lkg lkj lkf 4 
       lpg lpj lpf 3 
        lgj lgf 2 
         ljf 1 
     rik rip rig rij rif 5 
      rkp rkg rkj rkf 4 

… …     …     
         rjf 1 
      …     
         gjf 1 
 Усього         56 
      …     
8 88C  lrikpgjf 1 

Загалом 
8

81
n

n
C

  
  

255 

Покажемо це на прикладах. 
Кількість груп показників у множині показників 18C  дорівнює восьми 

(табл. 5.18), а кожна з них — одиниці. Проаналізуємо деякі з них. Одна група 
«r» — навчальна потужність регіонів розпадається на показники, кількість 
яких дорівнює числу регіонів, а саме на шість показників; одна група «і» — 
потужність ВНЗ — на 11 показників, і т.д. 

Те ж саме можна сказати про будь-яке сполучення груп показників, які 
сформовані з восьми ознак по дві, три і т.д. до восьми. 

Оскільки складність побудови системи обліку та аналізу навчальних 
потужностей Міністерства культури України (як і будь-якого іншого 
державного замовника) значною мірою визначається розмірністю, а саме, 
кількістю показників, виникає потреба дослідження множини показників з 
точки зору оцінювання їх числа. 
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У зв’язку із цим на другому етапі, спираючись на визначену множину 

груп показників, слід промоделювати множину елементарних показників, яка 
представляє собою значну кількість підсистем (сполучень), що утворені за 
різними ознаками. Результатом моделювання системи показників має стати 
визначена кількість елементарних показників, як загальна, так і в розрізі всіх 
можливих ознак, за якими вона (система) побудована. 

Як і структура системи груп показників, система елементарних 
показників складається з підсистем, що включають сполучення з восьми 
ознак за однією, двома і т.д. до восьми ознак. 

Введемо позначення: 
nmC  – сполучення елементарних показників з множини m по n; 
 nmM C  – потужність множини елементарних показників (кількість 

показників сполучення nmC ); 

1
m nmn

M C


     – загальна потужність всієї множини елементарних 
показників; 

М(l), М(r), …, М(f), М(lr), …, М(jf), …, М(lrikpgjf) – потужність 
(кількість елементарних показників) груп l, r, …, f, lr, …, jf, …, lrikpgjf. 

Введемо залежності для визначення числа елементарних показників 
потужності у множинах із восьми ознак за: 

1) однією: 
 18M C  = М(L) + М(R) + М(I) + М(K) + М(P) + М(G) +  

+ М(J) + М(F);  (5.8) 
2) двома: 

 28M C  = М(L(R + I + K + P + G + J + F)) + М(R(I + K + P +  
+ G + J + F)) + М(I(K + P + G + J + F)) + М(K(P +  
+ G + J + F)) + М(P(G + J + F)) + М(G(J + F)) +  
+ М(J F) + М(F);  (5.9) 
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3) трьома: 

 38 M C = M(LR(I + K + P + G + J + F)) + M (LI(K + P +...+ F )) +  
+ M(LK(P + G + J + F)) + M(LP(G + J + F)) + M(LG(J + F)) 
+  + M(LJF) + M(RI(K + P +...+ F )) + M(RK(P + G +... + F)) 
+... + M(RJF) + ... + M(GJF); (5.10) 

… 
8) вісьмома (залежності для розрахунків потужностей за 4, 5, 6, 7 

ознаками будуються аналогічно вищенаведеним за двома та трьома 
ознаками): 
  88M C  = M(LRIKPGJF). (5.11) 

На основі реальних даних системи вищої освіти Міністерства культури 
України , що представлені в моделі простору визначення показників (5.12) за 
формулами (5.8)…(5.11), наведемо результати розрахунків потужностей 
підсистеми показників та їх загальну кількість: 

 18M C  = 55;  28M C  = 1 157;  38M C  = 12 121; 
 48M C  = 68 594;  58 M C   = 209 932;  68M C = 368 224; 
 78M C  = 322 128;  88M C  = 110 880. 

Загальна потужність системи 8
81
n

n
M C


     = 1 093 091 елементарних 

показників навчальної потужності ВНЗ державного замовника — 
Міністерства культури України. 

Наведені розрахунки є важливою вхідною інформацією для 
проектування системи моніторингу навчальних потужностей Міністерства як 
основи для удосконалення макроекономічного планування підготовки 
фахівців з вищою освітою. 

Як відзначено вище в п. 5.2, найважливішою вимогою до системи 
моніторингу має бути її здатність «видати» замовникові інформації  
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будь-який показник за тими ознаками, які він обирає як необхідні для 
конкретного запиту. Зрозуміло, що потреба замовника в інформації може 
змінюватись залежно від завдань, які він вирішує. 

Різноманітність завдань управління, що використовують цю 
інформацію, велика чисельність суб’єктів системи вищої освіти та органів 
державної влади, значна кількість ознак та їх сполучень, розмірність множин 
показників роблять систему моніторингу дуже складною. Для її побудови та 
реалізації потрібне розроблення методів, що забезпечили б виконання 
позначених умов. 

Для розробки методу та визначення показників на вимогу замовника 
інформації (за будь-якою ознакою чи їх сполученням) введемо позначення: 

lripgfN  – навчальна потужність і-го ВНЗ l-го державного замовника r-го 
регіону з підготовки фахівців р-го ступеня вищої освіти g-ої галузі знань за  
f-ою формою навчання; 

lripgjfN  – навчальна потужність і-го ВНЗ l-го державного замовника  
r-го регіону з підготовки фахівців р-го ступеня вищої освіти (g-ої галузі знань 
j-ої спеціальності за f-ою формою навчання; 

lN  – потужність усіх ВНЗ l-го державного замовника; 
lrN  – потужність усіх ВНЗ l-го держзамовника, що розташовані  

у r-му регіоні; 
lriN  – потужність і-го ВНЗ l-го держзамовника r-го регіону; 
lripN  – потужність і-го ВНЗ l-го держзамовника r-го регіону 

з підготовки фахівців р-го ступеня вищої освіти; 
lripgN  – потужність і-го ВНЗ l-го держзамовника r-го регіону 

з підготовки фахівців р-го ступеня вищої освіти за галуззю знань g; 
lripgjN  – потужність і-го ВНЗ l-го держзамовника r-го регіону 

з підготовки фахівців р-го ступеня вищої освіти, зі спеціальності j; 
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lrpgjfN  – потужність усіх ВНЗ l-го держзамовника r-го регіону 

з підготовки фахівців р-го ступеня вищої освіти, за галуззю знань g, 
спеціальності j за формою навчання f. 

Крім викладених позначень, використані позначення, наведені в п. 5.1. 
Уведемо додатково: 

lR  – множина регіонів, у яких розташовані ВНЗ l-го замовника; 
lR  – останній номер регіону з множини lR ; 

lI   – останній номер ВНЗ з множини ВНЗ l-го замовника; 
gJ   – останній номер галузі знань g. 

У Додатку К представлено схему оброблення інформації в системі 
моніторингу навчальної потужності вищої освіти, побудовану на основі 
методу вибору та висвітлення показників за будь-якою ознакою чи їх 
сукупністю на вимогу замовника інформації. 

Методично схема зображає дерево рішень з формування будь-якого 
показника за заданими ознаками з повної їх множини. З цього дерева рішень 
на схемі представлена одна послідовність, що виявляє всю «вертикаль» 
показників — від найбільш узагальненого до елементарного. 

З множини ознак на першому кроці наведена одна — держзамовник 
(блок 2.1 Додатка К). Альтернативні ознаки представлено в блоках 2.2–2.8 
Додатка К. 

За першою ознакою серед множини замовників обрано першого 
(блок 4.1 Додатка К) та визначена загальна потужність усіх його ВНЗ lN
(блок 5). У розрахунках використані формули табл. 3.2 та вхідні дані 
Додатка И. 

Аналогічно визначають (блоки 7.1; 9.1; 10 Додатка К): 
lrN  – потужність усіх ВНЗ l-го замовника r-го регіону та потужність 

lriN  i-го ВНЗ з цієї множини ВНЗ (блок 15 Додатка К). 
З множини ступенів вищої освіти обирають р = 1 (блок 19.1) та 

відповідну потужність lripN  (блок 20 Додатка К). 
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Більш деталізовані показники потужностей, а саме за галуззю знань 

lripgN  та спеціальністю фахівців lripgjN , визначені в блоках 23.1–27 Додатка К. 
Блоки 29–30 Додатка К дають можливість розукрупнити наведені 

показники також за формою навчання – lripgjfN . 
Крім описаної послідовності знаходження певної підмножини 

показників потужності, схема включає багато відгалужень, що дають змогу 
визначити будь-який показник потужності або їх сукупність за вибором 
замовника. 

Ці відгалуження представлені у Додатку К блоками 2.2–2.8 (перехід 
до іншої ознаки); 4.2–4.46 ( перехід до інших замовників); 7.2–7.7 (перехід 
до інших ознак); 9.2–9. lR  (перехід до інших регіонів); 12.2–12.6 (перехід 
до інших ознак); 19.2–19.3 (перехід до інших ступенів вищої освіти); 
21.2 (перехід до іншої ознаки); 23.2–23.G (перехід до інших галузей знань); 
26.2–26.Jg (перехід до інших спеціальностей); 29.2 (перехід до іншої 
форми навчання). 

З метою забезпечення різних споживачів інформацією про навчальні 
потужності для вирішення різноманітних завдань макроекономічного 
планування та обліку підготовки фахівців система моніторингу забезпечує 
формування показників потужностей різних сполучень ознак — від 
елементарних до комплексних. 

Показники навчальної потужності системи вищої освіти є важливою 
вхідною інформацією для розробки планів підготовки фахівців, а також для 
прийняття управлінських рішень на рівні держави, центральних виконавчих 
органів, місцевих органів управління та вищих навчальних закладів. 

Необхідною інформацією для визначення параметрів системи 
моніторингу навчальних потужностей є результати досліджень складності та 
розмірності системи показників (п. 5.1). 
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Модель простору визначення показників навчальної потужності 

системи вищої освіти України, що представлена дев’ятьма осями координат, 
надала можливість визначити розмірність системи. 

Використовуючи позначення, наведені в п. 5.1, представимо модель 
простору S показників навчальної потужності в загальному вигляді: 

 1, ; 1, ; 1, ;  1, ; 1, ; 1, ;  .1, ; 1, ; 1,
l L r R i I v V p P g GS j J f F k K
               (5.12) 

Для оцінювання розмірності цього простору наведемо реальні межі 
зміни координат по кожній осі: 

 l 1,35;  r 1,27;  i 1,277;  v 1,3;  p 1,2;  1,27;S=  . j 1,114; f 1,2;  k 1,2
g              (5.13) 

У наведеному просторі, для задоволення потреби макроекономічного 
планування системи вищої освіти, доцільно сформувати підмножини 
показників, кожна з яких суміщає різну кількість ознак — від однієї 
до дев’яти. 

Так, підмножина показників, сформована за однією ознакою, включає 
489 показників, за двома ознаками — 73 346 показників тощо. 

Загальна кількість показників підмножин, сформованих за всіма 
ознаками, оцінюються величиною 9,7  1010 показників. 

Використання правил скорочення певних підмножин показників, 
наведених у п. 5.1, дає змогу без втрати інформації скоротити цю величину 
до 4,3  105 показників. 

Отож можна стверджувати, що система обліку та аналізу показників 
навчальної потужності такої розмірності надасть можливість забезпечити 
нормативно-довідковою інформацією про потужності макроекономічне 
планування підготовки фахівців з вищою освітою України та прийняття 
рішень з розвитку системи вищої освіти. 
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Систему обліку та аналізу навчальних потужностей України можна 

представити як таку, що включає в себе підсистеми обліку та аналізу по 
кожному державному замовникові. 

Розглянемо концепцію проектування системи моніторингу навчальних 
потужностей з підготовки фахівців з вищою освітою вищими навчальними 
закладами державного замовника — Міністерства культури України. 
Теоретичні основи розробки таких систем для інших державних замовників 
та всієї системи вищої освіти України не відрізняються. 

Метою проектування є визначення кількісних параметрів системи, 
яка б забезпечила макроекономічне планування підготовки фахівців заданої 
професійної спрямованості, ступенів вищої освіти з урахуванням інших 
вимог національної економіки необхідною інформацією про навчальні 
потужності вищих навчальних закладів у будь-яких різновидах цих 
показників. 

Нехай суб’єкт обліку та аналізу потужності організаційно буде 
представлений системою моніторингу, що її реалізує відповідний 
департамент Міністерства. 

До основних параметрів, якими можна описати цей департамент, 
віднесемо: 

– основні засоби; 
– персонал; 
– фінансові ресурси, необхідні для створення департаменту. 
Призначенням департаменту є обробка інформації та розрахунки 

показників щодо навчальної потужності ВНЗ. 
Продуктивність департаменту має бути такою, щоб забезпечити 

обробку інформації у восьмивимірному просторі в межах зміни координат 
по осях у таких межах: 

               S= 1; 1,6 ;  1,11 ;  3,4 ; 1,2 ;  1,10 ; 1,21 ;  1,2 .l r i k p g j f         
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Розмірність множини становить 1 093 091 показників, отже, параметри 

Департаменту мають забезпечувати розрахунки та видачу такої кількості 
показників. 

Отож вирішення завдання полягає в знаходженні таких величин 
основних засобів, кількості персоналу та необхідних грошових коштів, які 
забезпечують відзначену вище інформаційну продуктивність. Зрозуміло, що 
ці параметри залежать від розмірності множини показників, які є виходом 
(результатом) функціонування системи. 

Оскільки для отримання значення показника навчальної потужності 
система має виконати певні операції (розрахунки), введемо, для оцінювання 
складності цих операцій, поняття елементарної операції. Вперше для 
оцінювання складності управління це поняття було запропоновано 
академіком В. М. Глушковим 57. 

В. М. Глушков виходив з того, що управлінська задача будь-якої 
складності складається з елементарних операцій, таких, як арифметичні та 
алгебраїчні дії, операції вибору, порівняння тощо. 

Таким чином, для визначення показника потужності необхідно 
виконати певну кількість елементарних операцій. 

Введемо позначення основних факторів (ресурсів), які використані 
в задачі визначення параметрів системи: 

і – індекс ресурсу, що споживається, 1,i m ; 
j – індекс ресурсу, що споживає, 1,j m ; 

bX , jX  – кількість (обсяг) ресурсу, відповідно, що споживається 
та споживає; 

ija  – норма витрат ресурсу і на створення одиниці ресурсу j. 
Перелік основник ресурсів наведено в табл. 5.19. 
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Таблиця 5.19 

Основні фактори (ресурси) визначення параметрів  
Департаменту навчальних потужностей 

(побудовано автором) 
Фактор 

(ресурс) j, і 
Найменування фактора 

(ресурсу) 
Одиниця 

вимірювання 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Показник навчальної потужності 
Елементарна операція 
Розрахунковий час 
Персонал 
Основні засоби 
Фінансові ресурси 

одиниця 
одиниця 
година 
особа 
тис. грн 
тис. грн 

Наведемо основну залежність для розрахунків кількісних параметрів 
системи, що проектується: 
 

1
, 1,m

i ij jj
X a X i m  . (5.14) 

З формули (5.14) витікає, що для вирішення завдання слід визначити 
зв’язки між ресурсами, що споживаються, та тими, що їх споживають. Треба 
зазначити, що кожен ресурс може виступати у двоякій ролі в процесі 
функціонування системи. 

Табл. 5.20 являє собою матрицю прямих витрат ресурсів ija  і показує 
наявні між ними зв’язки. Заповнені клітинки свідчать, що зв’язки існують, 
порожні — про відсутність зв’язків. Наприклад, величина 21a  показує, 
скільки елементарних операцій потрібно виконати для розрахунку одного 
показника потужності, а величина 32a  — скільки розрахункового часу слід 
витратити для виконання однієї операції. 
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Таблиця 5.20 

Логіко-інформаційні зв’язки в проектуванні  
основних параметрів системи 

(побудовано автором) 
Ресурс і, що 

споживається 
Ресурс j, що споживає 

1.Показ-
ник 
потужно-
сті, 
одиниць 

2.Розра-
хункові 
операції, 
одиниць 

3.Розра-
хунковий 
час, 
годин 

4.Персо-
нал, 
осіб 

5.Осно-
вні 
засоби, 
тис. грн 

6.Фінан-
сові 
ресурси, 
тис. грн 

1.Показник 
потужності, 
одиниць 

      

2.Розрахун-
кові операції, 
одиниць 

21a       

3.Розрахун-
ковий час, 
годин 

 32a      

4.Персонал, 
осіб 

  43a     
5.Основні 
засоби, 
тис. грн 

   54a    

6.Фінансові 
ресурси, 
тис. грн 

   64a  65a   

Таким чином, ресурс, наприклад «Розрахункові операції», при 
розміщенні у рядку 2 (і = 2) відноситься до таких, що споживаються, 
а саме  — ресурсом «Показник потужності» (стовпчик 1, j = 1), який є таким, 
що споживає. З іншого боку, якщо ресурс 2 розміщений у стовпчику 2 (j = 2), 
він виконує роль ресурсу, що споживає ресурс 3 (і = 3) «Розрахунковий час». 

Серед наведених у табл. 5.20 ресурсів повинен мати місце щонайменше 
один, значення якого відомо до вирішення завдання. З математичної точки 
зору це необхідно, щоб завдання мало реальне рішення (система n рівнянь з 
n невідомими має нескінченну кількість розв’язків). 
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З економічної точки зору значення такого фактора, як «Показник 

потужності» (j = 1), має бути відомим, оскільки весь процес проектування 
системи спрямований саме на те, щоб вона була здатна забезпечити 
розрахунки всіх необхідних показників навчальної потужності. 

На основі логіко-інформаційних зв’язків (табл. 5.20) представимо 
систему залежностей між ресурсами: 

 2 1X f X ;  3 2X f X ;  4 3X f X ;  5 4X f X ;  6 4 5;X f X X . (5.15) 
Базуючись на залежності (5.15) та зв’язках між ресурсами (табл. 5.20), 

конкретизуємо систему рівнянь визначення кількісних параметрів системи, 
що проектується: 
 2 21 1 X a X ; (5.16) 
 3 32 2 X a X ; (5.17) 
 4 43 3 X a X ; (5.18) 
 5 54 4 X a X ; (5.19) 
 6 64 4 65 5 X a X a X  . (5.20) 

Таким чином, завдання проектування системи аналізу навчальних 
потужностей полягає у знаходженні величин ресурсів iX , 2,6i  , які, при 
відомих питомих нормативних коефіцієнтах прямих витрат ija , 2,6i  ; 

1,5f  , забезпечують розрахунки показників навчальної потужності 
у кількості Х1. 

Отже, для вирішення завдання слід підготувати нормативно-довідкову 
вхідну інформацію ( ija , 2,6i  ; 1,5f  ) та дані про кількість показників 
потужності Х1, розрахунок яких має забезпечувати система. Ця величина 
виступає як мета функціонування системи, що проектується. 

У загальному випадку забезпечення потреб ресурсів jX , що 
споживають, може здійснюватись за рахунок кількох ресурсів iX , що 
споживаються, тобто завдання перетворюється на багатоваріантне. 
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Представимо модель цього завдання: 
Цільова функція — 

 1
1

min.n
n nj jj

X a X
   (5.21) 

Обмеження — 
 1

,1
n

i ij jj
X a X

  2, ;i n  (5.22) 
 , 0,i jX X   2, ;i n  1, 1.j n   (5.23) 

Відповідно до моделі (5.21)–(5.23) сформулюємо постановку задачі 
розробки системи аналізу навчальних потужностей суб’єктів системи вищої 
освіти: знайти невід’ємні обсяги ресурсів ,iX  2, ,i n  що споживаються, при 
яких будуть забезпечені розрахунки показників потужності у заданій 
кількості, а грошові витрати на створення системи будуть мінімізовані. 

Основою визначення організаційної структури системи моніторингу 
є аналіз інформаційних потоків. Базовим масивом інформації є масив 
елементарних показників навчальної потужності, Додаток И. Ці показники не 
підлягають декомпозиції, але на її основі можуть бути розраховані показники 
відповідно до будь-яких ознак чи їх сполучень. Кожен з елементарних 
показників містить дев’ять ознак, кожна з яких або будь-яке їх сполучення 
є «ключем»(запитом), який задає замовник інформації. Крім того, показник 
має індекс часу. 

Методичні основи та алгоритм розрахунків показників наведено 
у Додатку К. 

Представимо схему формування елементарних показників, їх 
реформування відповідно до потреб замовників та видачі на рис. 5.10. 

Організаційна структура системи моніторингу представлена 
трьома блоками: 

– блок ідентифікації, накопичення та оновлення інформації; 
– блок формування показників за ознаками; 
– блок вихідної інформації. 
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Перший блок призначений для формування елементарних показників 

та їх коригування при зміні факторів, що впливають на навчальну 
потужність. 

Міністерство освіти і науки (МОН) України (Департамент атестації 
кадрів Міністерства) відповідно до встановленого інтервалу часу або при 
зміні суттєвих факторів, що впливають на навчальну потужність, встановлює 
для кожного ВНЗ (підблок 1): 

Блок ідентифікації, накопичення та оновлення інформації 
1 2 3 

 
 
 
 
 
 
 

Блок формування показників за ознаками 
4 5 6 

 
 
 
 
 
 
 
 

Блок вихідної інформації 
7 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5.10. Схема інформаційних потоків у системі моніторингу 
(побудовано автором [115]) 

tipg fN  
 

МОН ВНЗ CМ 
( , , , ) 
Ідентифікація ознак ВНЗ 

( ) 
Формування множини первинних показників 

CМ 

Набір ознак: 
1) t; 2) l; 3) r; 4) v; 
5) k; 6) p; 7) g; 8) j; 
9) f; 10) ; 11) ; 
…; 17)  

CМ ЗІ 

Вибір ознаки (ознак) з множини (1, …, 17); Формування запиту  
Формування показників відповідно до запиту 

CМ 

Видача показників за заданими ознаками 

ЗІ 
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Позначення: МОН – Міністерство освіти і науки України; 
СМ – система моніторингу; 
ЗІ – замовник інформації; 

tN  – навчальна потужність на момент часу t (позначення інших 
індексів наведені в тексті); 

tipgfN  – навчальна потужність і-го ВНЗ з підготовки фахівців ступеня 
вищої освіти р, галузі знань g , за f-ою формою навчання, на момент часу t; 

tipgjfN  – навчальна потужність і-го ВНЗ з підготовки фахівців ступеня 
вищої освіти р, за галуззю знань g ,спеціальністю j за формою навчання f та 
момент часу t. 

З метою скорочення обсягів «ручної» інформації та часу на її 
підготовку перелічені показники не містять таких ознак ВНЗ, як «належність 
державному замовникові» l, «регіон розміщення» r, «форма власності» v та 
«рівень акредитації» k. Але ці ознаки можуть бути суттєвими при формуванні 
запитів на інформацію, у зв’язку із чим показники tipgfN  та tipgjfN  передаються 
в підблок, де вони насичуються ознаками l,r,v,k, яких не вистачало. Таким 
чином, у підблоці 2 відбувається перетворення показників: 

tipgfN   tilrvkpgfN ; 
tipgjfN   tilrvkpgjfN . 

Перелічені елементарні (найнижчого рівня) показники передаються 
в підблок (далі – блок) 3, де вони складають масив (Додаток И), що 
служить  базою для укрупнення відповідно до обраних замовником 
інформації (ЗІ) ознак. 

У блоці 4 представлено весь набір ознак, що забезпечують розрахунок 
будь-якого показника із повної їх множини. 

Блок 5 призначено для вибору будь-якої одиничної ознаки або будь-
якого їх сполучення від двох до дев’яти. Цей вибір здійснює ЗІ відповідно до 
завдань, котрі потребують відповідних показників. 
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Обрана ЗІ ознака чи їх множина (запит) передається в блок 3 системи 

моніторингу. На основі запиту в блоці 6 розраховується необхідний показник 
навчальної потужності. Вхідною інформацією для розрахунків є множина 
елементарних показників та ознаки, обрані ЗІ. 

Результати розрахунків видаються замовникові в зручному вигляді 
(блок 7). 

Як зазначалося вище, встановлення ліцензійного обсягу підготовки 
фахівців, що і визначає навчальну потужність (елементарні показники) на 
даний час, входить до компетенції Міністерства освіти і науки України. 

Але в діяльності ВНЗ може мати місце зміна деяких факторів, від яких 
залежить навчальна потужність. Наприклад, зменшення та знос 
лабораторного устаткування, інформаційно-методичного забезпечення, 
аудиторного фонду, звільнення професорсько-викладацького персоналу 
спричиняють зниження фактичної потужності. При цьому показники 
ліцензійного обсягу як більш інерційна інформація можуть залишатися без 
змін. Через це стає доцільним, крім затвердженого ліцензійного обсягу, 
передбачити можливість ВНЗ надавати такі зміни (блок 1) та накопичувати 
відповідний масив (блоки 2 та 3). 

Така інформація є корисною як для державних органів влади у 
формуванні державного замовлення на підготовку фахівців, його 
фінансуванні, так і для ВНЗ при прийнятті рішень щодо їх розвитку та 
абітурієнтів. 

З метою ілюстрації практичних можливостей застосування зазначеного 
підходу до побудови інформаційної системи було розроблене тестове 
програмне забезпечення. Для зберігання основного інформаційного масиву 
і допоміжних довідників використовувалася база даних у форматі Microsoft 
Access. Однак за інтерфейсну платформу був обраний табличний процесор 
Microsoft Excel, оскільки він забезпечує більш гнучкі можливості додаткової 
обробки запитів користувача. Організація доступу до бази даних технічно 
здійснюється за допомогою бібліотеки об’єктів Microsoft DAO 3.6. 
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Використання даної технології дає змогу виконувати запити до бази даних 
у форматі Microsoft Access навіть на ЕОМ, де сама програма Microsoft Access 
не встановлена. Це має певне значення, оскільки СУБД Microsoft Access 
входить у комплект постачання тільки більш розширених (і, відповідно, 
дорогих) варіантів Microsoft Office. 

Для автоматизації можливостей конструювання і виконання запитів 
користувачів до бази даних використані засоби вбудованої в програми 
сімейства Microsoft Office мови програмування Visual Basic for Applications 
(VBA). З її допомогою організовано меню користувача, яке дає змогу 
отримати доступ до трьох типів запитів. Перший із них — найбільш простий 
запит на вибірку. Він надає можливість задати критерії вибору, які 
використовуються як фільтр для відсіву записів з основної таблиці бази 
даних, що не відповідають встановленим критеріям. Форма запиту на вибірку 
в середовищі MS Excel представлено на рис. 5.11. 

 
Рис. 5.11. Форма запиту на вибірку в середовищі MS Excel  

(побудовано автором) 
Якщо задати за критерій вибору, наприклад, код регіону, 

то в результаті виконання такого запиту будуть видані всі записи, 
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що стосуються ВНЗ, зареєстрованих у відповідному регіоні. Якщо код 
необхідного параметра невідомий, є можливість користуватися довідниками. 
Наприклад, якщо код у конкретній області користувачеві невідомий, можна 
вибрати довідник областей, де зі списку обрати потрібний регіон за його 
назвою. При цьому буде автоматично заданий код цієї області. Критерії 
вибору можна також комбінувати в довільному порядку, що дає змогу в 
одному запиті задати одночасно фільтр, наприклад, і за кодом ВНЗ, і за 
фахом, і за формою навчання. 

Другий тип запитів, які надаються даною програмою, — це запит 
з агрегацією, або групуванням даних. При цьому задаються критерії 
агрегації. В результаті виконання запиту даного типу видається сумарна 
ліцензована кількість навчальних місць усіх ВНЗ, згрупована в розрізі 
обраних критеріїв. Форму запиту на групування у середовищі MS Excel 
представлено на рис. 5.12 [115]. 

 
Рис. 5.12. Форма запиту на групування у середовищі MS Excel 

(побудовано автором) 
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Відповідно до нового Закону України «Про вищу освіту» [94] 

і Постанови Кабінету Міністрів від 29 квітня 2015 р. № 266 «Про 
затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 
підготовка здобувачів вищої освіти» [261] з метою удосконалення структури 
системи вищої освіти введені зміни щодо скорочення переліку галузей знань 
і спеціальностей, а напрям підготовки фахівців взагалі відсутній. Але 
Постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 2015 р. № 462 «Про 
державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-
педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та 
перепідготовку кадрів для державних потреб у 2015 році» [260] державне 
замовлення на підготовку фахівців за галузями знань,  напрямами підготовки 
та ступенями вищої освіти продовжується і буде дійсне ще три роки, тому на 
рис. 5.11, .5.12 є напрям підготовки фахівців та ОКР. 

Крім того, введені зміни щодо відсутності напрямів підготовки 
фахівців не впливають на запропоновані моделі і методичні підходи 
макроекономічного планування в управлінні системою вищої освіти та на 
результати дослідження. 

Макроекономічне планування підготовки фахівців з вищою освітою — 
складна система великої розмірності. Раціональне планування має базуватися 
на достовірній інформації про навчальні потужності з підготовки фахівців, 
тому запропоновано методичний підхід та інформаційну технологію обробки 
і надання інформації щодо навчальних потужностей за будь-якою ознакою 
чи їх сукупністю. Це дає можливість забезпечити необхідними даними всіх 
суб’єктів управління системою вищої освіти — від ВНЗ до місцевих органів 
влади, центральних органів виконавчої влади та Кабінету Міністрів України. 

Основні параметри системи моніторингу навчальної потужності вищої 
освіти, економічна ефективність моделей, підходів та інформаційних 
технологій її створення та функціонування наведені в п. 5.3. 
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5.3 Економічна ефективність реалізації макроекономічного 

планування підготовки фахівців 

Важливим сучасним чинником у розвитку системи вищої освіти є 
покращення ефективності та результативності її функціонування. 

Необхідність дослідження економічної ефективності обумовлена 
потребою здійснення оцінки бюджетних витрат, пошуку критеріїв 
їх планування з метою ефективного та економного витрачання 
бюджетних коштів. 

Вимірювання економічної ефективності діяльності закладів системи 
вищої освіти потребує чіткого визначення основних категорій і величин, 
необхідних для її обчислення. Оцінювати ефективність, раціональність 
витрат ресурсів на будь-які цілі слід на підставі певних критеріїв, якими 
можуть бути економність, продуктивність і результативність. 

Економність і продуктивність характеризують економічний аспект 
ефективності, тобто величину витрат і співвідношення величини витрат 
та одержаного продукту, ефекту. Результативність розкриває економічний 
аспект ефективності, тобто відповідність результатів діяльності економічним 
цілям суспільства. 

Крім того, ефективність може мати внутрішній і зовнішній аспекти. 
Внутрішня, або виробнича, ефективність виражає продуктивність 
і результативність виробництва освітніх послуг з точки зору галузі вищої 
освіти, її внутрішніх цілей і завдань. Зовнішня ефективність, або 
ефективність обміну, виражає ту міру, якою вироблені галуззю вищої освіти, 
вищими навчальними закладами результати відповідають вимогам 
і поставленим цілям суспільства. 

Економічна ефективність охоплює показники, що підлягають 
вартісному оцінюванню. Безумовно, далеко не всі сторони освітньої 
діяльності можуть бути оцінені вартісно. Найбільшою проблемою у галузі 
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вищої освіти виступає розроблення алгоритму оцінки широкого спектра 
соціально-економічних результатів. 

Аналіз витрат і результативності включає сукупність засобів 
визначення витрат ресурсів на досягнення тих чи інших цілей, поставлених 
перед вищою освітою, та вибору оптимальних рішень [125]. 

В основу розрахунків економічного ефекту покладено підхід 
порівняння наслідків реалізації запропонованих у роботі методичних 
підходів до управління у сфері вищої освіти із існуючими. В процесі 
порівняння враховуються необхідні витрати за варіантами, що 
співставляються, а також позитивні ефекти, які мають місце при 
використанні розроблених методів. 

Визначимо параметри системи моніторингу навчальних потужностей 
на прикладі ВНЗ державного замовника — Міністерства культури України. 

Суб’єкт обліку та аналізу, а також забезпечення інформацією про 
навчальні потужності конкретного державного замовника — система 
моніторингу Міністерства — може бути описаний такими основними 
факторами: 

– основні засоби; 
– управлінський персонал; 
– фінансові ресурси; 
– кількість розрахункових операцій; 
– розрахунковий час. 
Кількість (обсяг) цих основних факторів, якими представлена cистема, 

має забезпечити видачу системі планування вищої освіти та іншим 
споживачам інформації за вимогою необхідних показників навчальної 
потужності за різними ознаками. 

Саме під цю мету (розрахунок потрібних показників) визначаються 
параметри системи моніторингу. 
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Виходячи з основної залежності між величинами цього завдання 

1
m

i ij jj
X a Х  , 1,i m , визначимо необхідну вхідну інформацію: 

ija   норма прямих витрат ресурсу (фактора) і на створення одиниці 
ресурсу (фактора) j ( 1,j m ); 

1X   кількість показників навчальної потужності, розробку та видачу 
яких має забезпечити система. 

Аналіз множин показників навчальної потужності, складених із різних 
сполучень ознак, показав, що число показників системи вищої освіти 
Міністерства культури України дорівнює 1 093 091, тобто 1X   1 093 091 
показників (п. 5.2). 

Таким чином, завдання розробки системи аналізу потужностей зведенe 
до розрахунків параметрів , 2,6iX i  , які, при питомих витратах ресурсів  
[ ija ], 2,6;i   1,5,j   забезпечать планування системи вищої освіти та інших 
споживачів необхідними показниками в обсязі до 1 093 091 одиниць. 

Представимо невідомі величини: 
2X   кількість необхідних елементарних операцій; 
3X   необхідний розрахунковий час, годин; 
4X   управлінський персонал, осіб; 
5X   необхідні основні засоби, тис. грн; 
6X   необхідні фінансові ресурси, тис. грн. 

Зв’язки між величинами даного завдання відображаються питомими 
витратами [ ija ]. Ці зв’язки наведені в табл. 5.2 (п. 5.1), з якої витікає 
необхідність підготовки вхідної нормативно-довідкової інформації для 
вирішення завдання. 

До цієї нормативної інформації відносяться: 
21a  – норма витрат елементарних операцій для розрахунку одного 

показника навчальної потужності, опер/показн; 
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32a  – норма витрат часу на виконання однієї елементарної операції, 

год/опер; 
43a  – необхідна кількість управлінського персоналу для виконання 

розрахункових операцій, осіб/год; 
54a  – норма основних засобів на одного управлінця, тис. грн/особу; 
64a  – потреба в грошових коштах на оплату праці одного управлінця 

в рік, тис. грн/особу; 
65a  – питома потреба в грошових коштах на забезпечення системи 

основними засобами, тис. грн/тис. грн. 
Питома потреба в здійсненні елементарних операцій ( 21a ). 
Розрахунок кожного показника навчальної потужності досягається 

шляхом виконання елементарних операцій. 
Загальна кількість показників складається з дев’яти підмножин, кожна 

з яких створена шляхом поєднання ознак від однієї до восьми. 
Нагадаємо, що загальна потужність множини системи показників 

(кількість показників) 8
81

 1 093 091n
n

M C


     , де 8nC  – кількість сполучень 
з 8 елементів по n, складається з підмножин: 

 18M C  = 55;  28M C  = 1 157;  38M C  = 12 121; 
 48M C  = 68 594;  58 M C   = 209 932;  68M C = 368 224; 
 78M C  = 322 128;  88M C  = 110 880. 

Кількість елементарних операцій на обробку кожного показника 
потужності залежить від кількості ознак, які він (показник) враховує. 

Із збільшенням ознак, що їх враховує кожен показник, збільшується 
кількість необхідних елементарних операцій. 

Отже, для розрахунку числа елементарних операцій може бути 
запропонована формула: 
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ел.оп. 81
( ).n

n
S nM C


   (5.24) 

За формулою (5.24) розраховуємо сумарну кількість елементарних 
операцій, необхідних для обчислення всієї множини показників навчальної 
потужності, 

ел.оп.S  = 155 + 21157 + 312121 + 468594 + 5209932 + 6368224 + 
7322128 + 8110880 = 6 714 048 елементарних операцій. 

Таким чином, питома потреба у здійсненні елементарних операцій, що 
припадає на один показник, дорівнює: 
 eл.21

1
S .опa Х . (5.25) 

Отже, знайдемо 21 6,14а   ел. опер./показн. 6714048( )1093091 . 

Норма витрат часу на виконання однієї елементарної операції ( 32a ). 
Досліджуючи складність управління економічними системами 

(об’єктами), академік В. М. Глушков визначив [57; 58], що в середньому на 
виконання однієї елементарної операції управлінець витрачає 10 с, тобто 
0,0028 години. Таким чином, приймаємо норму 32 0,0028a   год/ел. опер. 

Питома потреба в управлінському персоналі ( 43a ). 
При середньому річному фонді робочого часу одного управління 

1840 годин, на одну годину розрахункового часу припадає 
43

1
1840a   осіб/год. 

Нормативна питома потреба в основних засобах для роботи одного 
управлінця ( 54a ). 

При визначенні норми основних засобів на одного управлінця 
приймається припущення, що фондоозброєність персоналу системи 
моніторингу навчальних потужностей, що проектується дорівнює середній 
фондоозброєності всього виду економічної діяльності «Освіта». 
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Основні засоби виду діяльності «Освіта» — 72520 млн грн [309, c. 7]. 
Кількість зайнятого населення у цьому виді економічної діяльності 

(2014 р.) – 1587,7 тис. осіб [310, c. 342]. 
Питомі основні засоби на одного зайнятого становлять 

45,68 тис. грн/особу  
( 72520
1587,7  млн грн/тис. осіб), отже, норматив 54 45,68а   тис. грн/особу. 

Питома потреба в грошових коштах на оплату праці управлінців ( 64a ). 
Припущення: оплата праці управлінців системи моніторингу 

(департаменту) навчальних потужностей приймається на рівні середньої 
оплати по виду економічної діяльності «Освіта». 

Для розрахунку питомої норми витрат на оплату праці приймаємо 
залежність: 
 64 Z T kа    , (5.26) 

де Z –  середньомісячна заробітна плата по виду економічної 
діяльності «Освіта»; 

 T – кількість місяців в році; 
 k – коефіцієнт нарахувань на заробітну плату. 
Таким чином, при середній зарплаті 3,480 тис. грн (2014 р.) [310, c. 365] 

питомі витрати на зарплату одного управління становитимуть 
64 75,17a   тис. грн/особу. 

Питома потреба в грошових коштах на оснащення департаменту 
основними засобами ( 65a ). 

Оскільки за одиницю основних засобів було прийняте грошове 
вимірювання (тис. грн), то можна вважати, що питома потреба в грошових 
коштах на одиницю основних засобів 65 1a   тис. грн/тис. грн. 

Для вирішення завдання визначення параметрів департаменту 
навчальних потужностей отримали таку вхідну інформацію: 
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1 1093091X   показників; 

21 6,14а   ел. опер.
показн. ; 

32 0,0028a   год.
ел. опер. ; 

43
1

1840a   осіб
год ; 

54 45,68а   тис. грн
особу ; 

64 75,17a   тис. грн
особу ; 

65 1a   тис. грн
тис. грн . 

Зведемо інформацію в матрицю (табл. 5.21). 
Таблиця 5.21 

Поточна та нормативно-довідкова інформація визначення параметрів 
департаменту навчальних потужностей (побудовано автором [358]) 

Ресурс (фактор) 
і, що 

споживається 
Норми витрат ресурсів і на одиницю фактора j, що споживає. 

1.Показник  
1X   

1093091 
одиниць 

2.Елемен-
тарна 
операція, 
одиниць 

3.Розра-
хунко-
вий час, 
год. 

4.Персо-
нал, осіб 

5.Осно-
вні 
засоби, 
тис. грн 

6.Фінан-
сові 
ресурси, 
тис. грн 

1 2 3 4 5 6 7 
1.Показник 
потужності, 
одиниць 

      

2.Елементар-
на операція, 
одиниць 

21 6,14a        

3.Розрахун-
ковий час, год. 

 32 0,0028a      
4.Персонал, 
осіб 

  
43

1
1840a     

5.Основні 
засоби, 
тис. грн 

   54 45,68a 
 

  

6.Фінансові 
ресурси, 
тис. грн 

   64 75,17a 
 65 1a    
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На даних, наведених в таблиці, за формулою 

 5
1i ij jj

X a Х  , 2,6i   (5.27) 
розраховуємо основні параметри, які описують департамент, що 
проектується. 

Кількість елементарних операцій, потрібних для розрахунків 
показників потужності, 

2 21 1 6,14 1093091 6711579X a Х     ел. опер. 
Розрахунковий час, потрібний для виконання обсягу елементарних 

операцій, 
3 32 2 0,0028 6711579 18792X a Х      години. 

Чисельність управлінського персоналу 
4 43 3

1 18792 111840X a Х      осіб. 
Потреба в основних засобах 

5 54 4 45,68 11 502,5X a Х      тис. грн. 
Сума грошових коштів, необхідних для створення департаменту 

навчальних потужностей, 
6 64 4 65 5 75,17 11 1 502,5 1330X a Х a Х          тис. грн. 

Результати вирішення завдання свідчать, що для створення системи, 
яка здатна забезпечити макроекономічне планування системи вищої освіти у 
сфері культури потрібними показниками навчальної потужності, має бути 
організований підрозділ, параметри якого представлені вище. 

Таким чином, його параметри — 11 управлінців та витрати в сумі 
близько 1,4 млн грн — у порівнянні із загальними витратами держбюджету 
на вищу освіту не є значними, але слід мати на увазі, що облік та аналіз 
навчальних потужностей є лише одним, хоч і необхідним для прийняття 
обґрунтованих планових рішень, серед багатьох процесів в управлінні 
системою вищої освіти, які також потребують фінансового забезпечення. 
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У зв’язку із цим, реалізація системи обліку та аналізу навчальних 

потужностей суб’єктів системи вищої освіти має базуватися на використанні 
сучасних інформаційних технологій, що забезпечить суттєву економію 
бюджетних коштів на управлінський персонал та придбання забезпечуючих 
основних засобів. 

Вище обґрунтовані параметри департаменту, який призначений для 
забезпечення планування підготовки фахівців нормативно-довідковою 
інформацією про навчальні потужності ВНЗ державного замовника — 
Міністерства культури України. 

Обсяг інформації щодо навчальних потужностей цієї сфери — 
1 093 091 показників. 

Параметри департаменту, який потрібно створити для обробки та 
моніторингу такої множини показників, такі: 

– кількість елементарних операцій, які забезпечують заданий обсяг 
показників, — 6 711 579 одиниць; 

– розрахунковий час, необхідний для обчислення традиційним для 
Міністерства способом — 18 792 години; 

– чисельність управлінського персоналу — 11 осіб; 
– основні засоби — 502,5 тис. грн; 
– оплата управлінського персоналу (рік) — 826,9 тис. грн; 
– застосування запропонованої системи моніторингу, що базується на 

сучасних інформаційних технологіях (ІТ), дає змогу перевести пошук, 
розрахунки та видачу інформації на комп’ютер. Немає потреби доводити, що 
обчислювальна потужність одного комп’ютера значно перевищує такий 
обсяг інформації, який вимірюється 66,7 10  елементарних операцій, 
потрібних для моніторингу 61,1 10  показників навчальної потужності. 

Таким чином, для виконання всього обсягу розрахункових операцій 
в системі моніторингу, що базується на сучасних ІТ, достатньо одного 
персонального комп’ютера та управлінця-оператора. 
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Використовуючи нормативи витрат, що обґрунтовані вище, розрахуємо 

витрати на організацію та функціонування системи за один рік: 
витрати на заробітну плату (ф-ла (5.26) — 75,17 тис. грн/особу; 
витрати на основні засоби (приміщення, комп’ютер, засоби зв’язку 

та ін.) — 45,68 тис. грн; 
витрати на програмне забезпечення системи моніторингу (капітальні 

вкладення; вартість визначена на підставі необхідних витрат часу на 
розроблення та впровадження системи обробки інформації) — 64 тис. грн. 

Розрахунок річного економічного ефекту від впровадження системи 
моніторингу навчальних потужностей базується на порівнянні витрат, 
зведених до одного року, двох варіантів — традиційного та запропонованої 
системи моніторингу: 
 0 см,Е Ф Ф  , (5.28) 

де Е –  річний економічний ефект від впровадження системи 
моніторингу; 

 Фо, Фсм – зведені до одного року витрати на організацію та 
функціонування відповідно традиційного варіанту та системи моніторингу. 

Наведемо залежності для обчислення зведених витрат за варіантами, 
що розробляються: 
 0 0 0нФ ZTkM E KM  ;  (5.29) 
 см см см н прнФ ZTkM E KM Е К   ,  (5.30) 

де Z –  середньомісячна заробітна плата (вид економічної 
діяльності «Освіта»); 

 T – кількість місяців в році; 
 k – коефіцієнт нарахувань на заробітну плату; 
 M0 – необхідна чисельність управлінського персоналу при реалізації 

традиційного варіанта; 
 Eн –  нормативний коефіцієнт ефективності капіталовкладень  

( окуп1нE T , де окупT  – термін окупності основних засобів); при сучасному 
стані економіки приймаємо нE  = 0,1; 
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 К – питомі основні засоби на одного зайнятого у сфері «освіта»; 
 Мсм –  необхідна чисельність управлінців при реалізації 

запропонованої системи моніторингу; 
 Кпр – одноразові капітальні вкладення в розроблення методичного, 

програмного та інформаційного забезпечення. 
У формулах (5.29), (5.30) коефіцієнти Eн введені для можливості 

співставляти поточні річні витрати з одноразовими капітальними 
вкладеннями. 

Зведемо до одного року витрати на організацію та функціонування 
системи моніторингу відповідно за базовим варіантом та варіантом за 
розробленою системою моніторингу, що базується на сучасних 
інформаційних технологіях: 

0 0 0нФ ZTkM E KM   = 75,1711 + 0,145,6811 = 877,118 тис. грн; 
см см н см н прФ ZTkM E KM Е К    = 75,171 + 0,145,681 + 0,164 =  

= 86,138 тис. грн. 
Річний економічний ефект від впровадження запропонованої системи 

моніторингу, що базується на сучасних системах обробки інформації, 
становить: 

0 ст.Е Ф Ф   = 877,118 – 86,138 = 790,98 тис. грн. 
Якщо порівнювати загальні витрати по варіантах, то вони становлять: 
базовий варіант – 

0 0 0 1329,35U ZTkM KM   тис. грн; 
варіант, що пропонується – 

см см см пр 184,85U ZTkM КМ К     тис. грн. 
Таким чином, різниця між сумарними зведеними (поточними та 

одноразовими) витратами по варіантах становить 0 см 1144,5U U   тис. грн 
[358]. 
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Економічна ефективність регуляторної політики держави  

у сфері регіональної вищої освіти 

Політика держави передбачає повну свободу населення у прийнятті 
рішень щодо вибору не лише спеціальності, а й місця здобуття вищої освіти. 

Але прибуття в певний регіон на стаціонарне навчання абітурієнтів 
з інших регіонів пов’язане з додатковим навантаженням на інфраструктуру 
регіону, що призначена для надання соціально-побутових послуг не лише 
студентам, а й постійним мешканцям регіону. 

Економічна політика держави у сфері вищої освіти має передбачати 
систему заходів, які б дали змогу не знизити рівень соціально-побутових 
послуг як для студентів, що приїхали в регіон для здобуття вищої освіти, так 
і для постійних мешканців. 

Справді, створення навчальних потужностей для надання послуг 
з отримання вищої освіти — це не лише будівництво навчальних корпусів, 
їх оснащення необхідними матеріальними, інформаційними ресурсами 
та персоналом, а й житлове і соціально-культурне будівництво, розвиток 
транспортної мережі та зв’язку, системи охорони здоров’я, соціальної 
допомоги, сфери культури, відпочинку, спорту і туризму тощо. 

Основою цих заходів є виділення додаткових капіталовкладень 
в соціально-побутову сферу міста, що надає навчальні послуги. 

У розділі 4 наведені результати економічного аналізу основних засобів 
національної економіки України, а також тих видів економічної діяльності 
(ВЕД), що забезпечують населення соціально-побутовими послугами. 
Середня питома вартість основних засобів відповідних ВЕД в цілому 
по країні з урахуванням зносу становить 284 тис. грн на одну особу. 

Але цей показник має значні відхилення стосовно регіонів, в яких 
розміщені ВНЗ. У зв’язку з цим виконано уточнення показника у розрізі 
регіонів. Ці показники наведені в табл. 4.9. 
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Отже, від розподілу абітурієнтів країни між регіонами для отримання 

вищої освіти залежить потреба в капіталовкладеннях. Чим більша частка 
потреби населення задовольняється навчальними потужностями свого 
регіону, тим менше капіталовкладень потрібно виділяти на соціальну сферу. 

У зв’язку з цим регуляторну державну політику у сфері регіональної 
системи вищої освіти доцільно корегувати з урахуванням критерію 
додаткових капіталовкладень. 

Аналіз прийому та складу студентів, наприклад, у сфері культури 
і мистецтва свідчить, що приблизно 45 % загальної чисельності, зокрема 
прийому, становлять абітурієнти, які вступили до ВНЗ у регіоні (місті), 
де вони постійно проживали. Отже, переїзд на навчання 55 % студентів 
потребують додаткових капіталовкладень у соціально-побутову сферу міст, 
що надають освітні послуги. 

При реальному завантаженні навчальних потужностей ВНЗ сфери 
культури і мистецтва (тобто при збереженні пропорції 0,45:0,55) потреба 
у капіталовкладеннях становить 845683 тис. грн. Завантаження навчальних 
потужностей та обчислення цільової функції (мінімізація капіталовкладень) 
показані на рис. 5.13. 

 
Рис. 5.13. Розрахунок необхідних капіталовкладень при реальній схемі 

завантаження навчальних потужностей у середовищі MS Excel 
(побудовано автором [359]) 
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Рядки 1…6 та стовпчики 1…6 відповідають регіонам, наведеним 

в табл. 4.9, стовпчик 7 – інші регіони, стовпчик 8 – фіктивний регіон, 
введений для перетворення завдання в закрите. 

Для виявлення резервів зменшення капіталовкладень, тобто визначення 
потенційного економічного ефекту, слід вирішити завдання оптимального 
завантаження потужностей ВНЗ регіонів за критерієм мінімізації 
капіталовкладень та співставити рішення цього завдання з необхідними 
капіталовкладеннями при реально наявному співвідношенні. 

При реальному завантаженні навчальних потужностей ВНЗ регіонів 
у сфері культури потреба у капіталовкладеннях дорівнює 845683 тис. грн 
(рис. 5.13). 

При вирішенні завдання оптимального завантаження навчальних 
потужностей з використанням Microsoft Excel («Пошук рішення») за 
критерієм мінімізації капіталовкладень у розвиток основних засобів сфери 
соціально-побутового обслуговування отримано оптимальний план 
(рис. 5.14), при якому потреба у капіталовкладеннях становить 
455941 тис. грн (значення критерію оптимальності). 

 Рис. 5.14. Результати оптимального вирішення завдання  
завантаження навчальних потужностей у середовищі MS Excel 

(побудовано автором [359]) 
Порівняння результатів оптимального варіанта з реальним розподілом 

навчальних потужностей свідчить про можливість економії капіталовкладень 
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в сумі 389742 тис. грн (845683 – 455941). Цю суму можна визнати 
за економію при умові переходу від реального плану до оптимального. 
Але, оскільки перехід до оптимального плану не може бути реалізований 
рішеннями державних органів (право вибору місця здобуття вищої освіти 
належить абітурієнтові), оптимальний план доцільно розглядати 
центральним виконавчим органам, органам місцевої влади та адміністрації 
ВНЗ як орієнтир при прийнятті заходів, що наближають реальну ситуацію 
до оптимальної. 

Тобто, потенційний економічний ефект буде визначатися мірою 
наближення до оптимального варіанта. Ця міра визначається часткою 
студентів — мешканців регіону, у якому вони отримують вищу освіту, 
в загальній кількості студентів. 

На рис. 1 Додатка Л наведені варіанти розподілу студентів та 
завантаження навчальних потужностей ВНЗ різних регіонів при зміні заданої 
частки студентів від реального рівня (45 %) до оптимального, а саме: 
а) 50; б) 60; в) 70; г) 80; д) 90 %, та значення критерію оптимальності для 
кожного значення частки місцевих студентів, що здобувають освіту у ВНЗ 
свого регіону. 

Потенційний економічний ефект визначається як різниця в необхідних 
капіталовкладеннях при реальному варіанті (45 %) та варіанті, який 
досягнутий в результаті здійснення цілеспрямованої політики в даному 
напрямку. 

На рис. 2 Додатка Л наведені варіанти економії капітальних вкладень 
залежно від реалізації рішень з державного регулювання розвитку ВО та їх 
результативності. 

Результативність рішень з державного регулювання у даному завданні 
вимірюється часткою місцевих студентів в загальній кількості студентів 
кожного регіону. Залежно від прийнятих органами державної влади 
та адміністрації ВНЗ результуючих рішень досягається певний рівень 
завантаження навчальних потужностей місцевими студентами. Залежно від 
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досягнутого рівня визначається економічний ефект як наслідок економії 
капітальних вкладень. 

Набір регулюючих заходів залежить від особливостей регіону 
та галузей знань, але такі заходи, як мотивація молоді до отримання вищої 
освіти у ВНЗ свого міста, створення та розвиток навчальних потужностей 
спеціальностей, які переважно збігаються з потребами регіональної 
економіки у фахівцях та соціальною потребою населення регіону, 
підвищення рівня якості підготовки фахівців, їх конкурентоспроможності та 
умов навчання можна віднести до таких, які є суттєвими у виробленні 
економічної політики у сфері вищої освіти [359]. 

Економічна ефективність використання резервів 
навчальних потужностей вищої освіти 

У дисертації представлено комплекс завдань, які дають можливість 
визначити варіанти розвитку навчальних потужностей ВНЗ за рахунок 
наявних резервів окремих складових. 

Економічний ефект визначається як різниця необхідних витрат 
на розвиток навчальної потужності ВНЗ та витрат в оптимальному плані 
розвитку для задоволення додаткової потреби у підготовці фахівців, 
який використовує наявні резерви потужності в розрізі складових 
навчального процесу. 

Необхідні витрати визначаються: 
 

1 1
m n

ij iji j
S C X    , (5.31) 

де ijC  – питомі витрати на нарощування потужності і-го ВНЗ за j-ою 
спеціальністю; 

 ijX  – кількість нових навчальних місць, що створюється у і-му ВНЗ 
за j-ою спеціальністю. 

Витрати на розвиток ВНЗ з урахуванням резервів, що мають місце 
у ВНЗ за окремими складовими, складають: 
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1 1
m n

ijs ijsi j s S
S C X  
     , (5.32) 

де ijsC  – питомі витрати на нарощування потужності і-го ВНЗ за j-ою 
спеціальністю за s-ою складовою; 

 ijsX  – величина задіяних резервів за складовою s навчальної 
потужності при нарощуванні потужності і-го ВНЗ за j-ою спеціальністю. 

Змінна ijsX  визначається за правилом: 
min( , )ijs ijs ijX N X  , 1, ; ;is S j J i I   , 

де ijsN  – резерви навчальної потужності і-го ВНЗ за j-ою 
спеціальністю за складовою s. 

Економічний ефект: 
 Е = 

1 1 1 1
m n m n

ij ij ijs ijsi j i j s S
C X C X         . (5.33) 

У розділі 4 на прикладі розглянуто оптимальне вирішення завдання 
розвитку навчальних потужностей вищої освіти. Розглядалася система з двох 
навчальних закладів (І = 2), в кожному з яких виділялося два напрями 
підготовки (J = 2). Загальна наявна навчальна потужність першого 
навчального закладу становила 20 осіб, другого — 15 осіб. При цьому 
величина навчальної потужності кожного ВНЗ визначалася на основі 
урахування 15 складових (S = 15). 

Дані про величину начальної потужності за кожною складовою, 
а також дані про витрати на нарощення навчальної потужності за кожною 
складовою наведені в табл. 4.11. 

Результат обчислювання резервів потужності складових навчального 
процесу як різниця фактичної величини навчальної потужності за складовою 
s та загальної величини потужності навчального закладу представлено 
у табл. 4.12. 
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Результати пошуку оптимального рішення завдання розвитку 

навчальних потужностей регіону в середовищі Microsoft Excel представлено 
на рис. 4.10. 

Як видно з рисунка, в результаті обчислення моделі знайдено 
оптимальний план створення нових навчальних потужностей регіону. 
Відповідно до цього плану, в першому навчальному закладі повинно бути 
створено 10 нових навчальних місць, у другому — 5. 

Таким чином буде дотримано обмеження на кількість нових 
навчальних місць, що має бути створена. При цьому буде досягнута 
максимальна економія від використання наявних резервів по окремих 
складових потужності ВНЗ, що становить 1 759 тис. грн., тобто:  

1 1
m n

ij iji j
S C X     = 200 тис. грн × 10 місць + 200 тис. грн × 5 місць = 

= 3000 тис. грн. 

1 1
m n

ijs ijsi j s S
S C X  
      = (3 тис. грн × 3 + 9 тис. грн × 2 + 11 тис. грн × 5 + 

+ 115 тис. грн × 5 + 25 тис. грн × 10 + 4 тис. грн × 10 +7 тис. грн × 10 + 
+ 1 тис. грн × 10 + 2 тис. грн × 10) + (12 тис. грн × 5 + 120 тис. грн × 5 + 
+ 4 тис. грн × 5 + 5 тис. грн × 5 + 1 тис. грн × 5 + 1 тис. грн × 5) =  
= 1044 тис. грн + 715 тис. грн = 1759 тис. грн. 

Економічний ефект: 
S* = S – S   = 3000 тис. грн – 1759 тис. грн = 1241 тис. грн. 
Слід зазначити, що величина економії становить приблизно 

57 % загального бюджету, потрібного для створення нових навчальних місць 
за умови відсутності наявних резервів або відмови від їх використання. 

Проблема ефективного та економного витрачання бюджетних коштів 
є сьогодні дуже актуальною. Постійне недовиконання доходної частини 
бюджету, що обумовлено рядом об’єктивних причин, ставить нагальну 
вимогу щодо здійснення оцінки бюджетних витрат та пошуку критеріїв 
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їх планування. Через складне фінансове становище держави постає питання 
щодо економного використання фінансових ресурсів [360]. 

Таким чином, знайдено оптимальний план створення нових навчальних 
потужностей регіону, відповідно до якого дотримано обмеження на кількість 
нових навчальних місць і досягнута максимальна економія від використання 
наявних резервів по окремих складових потужності ВНЗ. 

Висновки до п’ятого розділу 

1. Наведено первинні макети нормативно-довідкової інформації, що є 
необхідною для розробки планів державного замовлення на підготовку 
фахівців з вищою освітою у розрізі галузей знань, спеціальностей, ступенів 
вищої освіти, регіонів, державних замовників, вищих навчальних закладів, 
рівнів акредитації, форм власності та форм навчання. 

2. Розроблено систему кодування інформації кожного масиву та 
сконструйовано єдиний довідник, який спрощує процедури пошуку та 
оброблення інформації в процесі формування планів підготовки фахівців, 
визначено структуру коду цього масиву та наведено схему оброблення 
масивів інформації щодо навчальної потужності системи вищої освіти. 

3. Розроблено методичні засади та реалізовано практичний підхід до 
побудови системи моніторингу навчальних потужностей системи вищої 
освіти. Обґрунтовано розробку системи моніторингу, яка б забезпечувала 
планування системи вищої освіти потрібними даними з використанням 
сучасних моделей та інформаційних технологій. 

4. Досліджено систему показників навчальної потужності, її структуру 
та, насамперед, оцінено розмірність системи показників для забезпечення 
отримувачів інформації необхідним набором показників щодо навчальної 
потужності вищих навчальних закладів на прикладі конкретного державного 
замовника — Міністерства культури України. 
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5. Проаналізовано дані про кількість замовників, регіонів, ВНЗ, форм 

власності, ступеня вищої освіти, галузей знань, спеціальностей, форм 
навчання та рівнів акредитації ВНЗ, які дають змогу отримати результати 
оцінювання показників навчальної потужності вищих навчальних закладів 
для удосконалення макроекономічного планування підготовки фахівців з 
вищою освітою, а також для прийняття управлінських рішень на рівні 
держави, центральних виконавчих органів, місцевих органів управління та 
вищих навчальних закладів. 

6. Розроблено тестове програмне забезпечення з метою ілюстрації 
практичних можливостей застосування методичного підходу щодо 
визначення організаційної структури системи моніторингу, для зберігання 
основного інформаційного масиву і допоміжних довідників використано базу 
даних у форматі Microsoft Access. 

7. Оцінено економічну ефективність реалізації макроекономічного 
планування підготовки фахівців. Обґрунтовано, що економічна ефективність 
використання резервів навчальних потужностей системи вищої освіти може 
визначатися як різниця необхідних витрат на розвиток навчальної потужності 
ВНЗ та витрат на задоволення додаткової потреби у підготовці фахівців 
в оптимальному плані розвитку, який використовує наявні резерви 
потужності в розрізі складових навчального процесу. 

8. Запропоновано модель розвитку навчальних потужностей ВНЗ 
регіону з підготовки фахівців з вищою освітою, яка дає можливість отримати 
оптимальний план створення нових навчальних потужностей регіону та 
максимальну економію від використання наявних резервів за окремими 
складовими потужностей вищих навчальних закладів. 

9. Проведено оцінку економічної ефективності системи моніторингу 
навчальних потужностей вищої освіти. Запропоновано організувати 
департамент для забезпечення макроекономічного планування системи вищої 
освіти необхідними показниками навчальної потужності, в якому облік та 
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аналіз навчальних потужностей суб’єктів системи вищої освіти буде 
базуватися на використанні сучасних інформаційних технологій і 
спеціалізованого програмного забезпечення, що надасть суттєву економію 
бюджетних коштів на управлінський персонал та придбання необхідних 
основних засобів. 

За результатами п’ятого розділу опубліковані роботи [113; 115; 133; 
134; 137; 150; 155; 358; 359; 360; 362]. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі здійснено теоретичне узагальнення та 
запропоновано вирішення важливої науково-прикладної проблеми, що 
полягає в розробці теоретико-методологічних засад і практичних 
рекомендацій щодо макроекономічного планування в управлінні системою 
вищої освіти України. 

Узагальнення отриманих результатів дає змогу сформулювати такі 
висновки та внести пропозиції, що мають теоретичне та практичне значення, 
а саме: 

1. Обґрунтовано, що система вищої освіти є винятково складною 
багаторівневою структурою із розвиненою ієрархією, стан якої 
характеризується множиною параметрів. У зв’язку з цим запропоновано 
структуру планування системи вищої освіти представити трьома основними 
рівнями: макроекономічне планування системи вищої освіти – система вищої 
освіти України; мезоекономічне планування системи вищої освіти – заклади 
вищої освіти регіонів і галузей (ВЕД); мікроекономічне планування системи 
вищої освіти – вищі навчальні заклади. Визначено поняття «макроекономічне 
планування та прогнозування» із застосуванням до сфери вищої освіти. 
Проведено дослідження методів сучасної практики макроекономічного 
планування та прогнозування підготовки фахівців з вищою освітою у 
провідних зарубіжних країнах і зроблено пропозиції, що можуть бути 
корисними для розвитку національної економіки України. Проаналізовано й 
оцінено сучасний стан системи вищої освіти України як виду економічної 
діяльності. Вивчено динаміку соціально-економічних показників за період з 
1990 р. до 2015 р., яка показала, що на фоні багаторічної соціально-
економічної кризи, падіння рівня ВВП, обсягів промислової та 
сільськогосподарської продукції мало місце покращення показників системи 
вищої освіти – інтенсивний розвиток мережі вищих навчальних закладів і 
кількості студентів. Обґрунтовано, що неефективність витрачання коштів 
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державного бюджету на підготовку незатребуваних фахівців зумовлена 
недосконалим управлінням фінансовими та матеріальними ресурсами 
системи вищої освіти й відсутністю належної співпраці державних органів 
і роботодавців щодо працевлаштування випускників, які навчалися 
за державним замовленням. Проаналізовано стан наукової і науково-
технічної підсистеми системи вищої освіти та кількісні показники підготовки 
наукових кадрів вищої кваліфікації, що свідчить про стабільний розвиток 
цих процесів і може бути міцною основою кадрового забезпечення вищої 
освіти, але звернено увагу на значне скорочення фінансової підтримки 
наукової діяльності. 

Обґрунтовано, що серед проблем, які характеризують ситуацію у сфері 
освіти, зокрема вищої, найсуттєвішою є неефективність макроекономічного 
планування і державного фінансування системи освіти. 

2. Обґрунтовано концептуальні та науково-практичні підходи до 
управління системою вищої освіти. Здійснено аналіз вітчизняних і 
зарубіжних наукових джерел, визначено проблематику й ступінь 
розроблення даної проблеми в науковій літературі та напрями дослідження 
сутності, основних особливостей методичних підходів і моделей в управлінні 
системою вищої освіти. Доведено, що висвітлені підходи будуть реальними, 
коли вони будуть разом реалізовані в комплексі управління і планування 
системи вищої освіти на усіх рівнях. Проведено оцінювання існуючих 
концептуальних і науково-практичних підходів до управління системою 
вищої освіти, розкрито їх недоліки й обмежуючий характер практичного 
використання. За його результатами зроблено висновок, що основні завдання 
макроекономічного планування підготовки фахівців нині фактично не 
вирішуються, не враховується регіональний чинник, під час моніторингу 
якості системи вищої освіти не враховуються навчальні потужності вищих 
навчальних закладів, не вирішено в цілому проблеми фінансування системи 
вищої освіти, тобто, існуючі методи та підходи не відображають повний 
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комплекс питань, вирішення яких дозволить забезпечити національну 
економіку необхідними фахівцями. 

3. У результаті дослідження структури системи формування 
державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою та вивчення 
методичних засад макроекономічного планування підготовки фахівців і 
науково-педагогічних кадрів обґрунтовано, що удосконалення управління 
системою вищої освіти передбачає обов’язкове покращення планування як 
основної і найбільш складної функції управління. Проведений порівняльний 
аналіз планів державного замовлення на підготовку фахівців і науково-
педагогічних кадрів для державних потреб і виявлені недоліки 
підтверджують актуальність та необхідність удосконалення планування 
державного замовлення на підготовку фахівців, зокрема макроекономічного, 
розробки сучасних інформаційних технологій, обґрунтованої підсистеми 
інформаційного забезпечення та побудови необхідних інформаційних 
масивів. 

4. Макроекономічне планування в управлінні системою вищої освіти є 
інструментом управлінської діяльності органів державної влади щодо 
визначення стратегічних, тактичних та оперативних цілей його розвитку, 
розроблення та здійснення комплексу взаємопов’язаних заходів державного 
впливу, спрямованих на їх досягнення. Визначено основне методологічне 
завдання макроекономічного планування, запропоновано концепцію 
макроекономічного планування та прогнозування, реалізація якої сприятиме 
удосконаленню управління системою вищої освіти у ринкових умовах і 
забезпеченню прийняття науково обґрунтованих управлінських рішень. 

5. Для формування та вирішення чіткого комплексу завдань в 
управлінні системою вищої освіти запропоновано методичний підхід щодо 
побудови моделі простору управління цією системою з використанням 
методу декомпозиції, згідно з яким уся система розподіляється на частини, 
або підсистеми, відповідно до обраних ознак декомпозиції: вид керованого 
процесу, елемент структури органу управління (організація, галузь, 
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міністерство, відомство, регіон), функція управління, період управління. 
Уточнено сутність та послідовність обміну інформацією між органом і 
об’єктом управління, основними керованими процесами, функціями та 
періодами управління на підставі проведеного аналізу логіко-інформаційних 
зв’язків між підсистемами та завданнями управління. Зазначено особливу 
роль завдань макроекономічного планування з точки зору їх впливу на 
ефективність усієї системи вищої освіти. 

6. Обґрунтовано, що описаний метод побудови простору управління 
системою вищої освіти України дозволяє виявити комплекс завдань 
управління цією системою і може бути використаний для різних сфер, або 
підсистем, вищої освіти. Побудовано два типи моделей простору управління 
– узагальнену та більш деталізовану – для відображення завдань управління 
різних рівнів. Розглянуто реалізацію цього підходу та розраховано комплекс 
завдань на прикладі такої сфери вищої освіти, як культура та мистецтво. 

7. У результаті проведеного дослідження виявлено, що потреба 
у фахівцях з вищою освітою є основною оперативною інформацією для 
формування макроекономічних планів підготовки фахівців, і її можна 
розділити на два види – потреба національної економіки та соціальна 
потреба. Обґрунтовано, що потребу національної економіки у фахівцях 
з вищою освітою можна розглядати з точки зору суб’єктів господарської 
діяльності: підприємств, установ, галузей економіки, адміністративно-
територіальних одиниць. Запропоновано три підходи до визначення потреби 
у фахівцях: потреба за видами економічної діяльності (ВЕД) (секціями), 
галузева потреба (у розрізі державних замовників) та потреба за регіонами, 
що дозволяють отримати більш надійні показники щодо потреби економіки. 
Доведено, що аналіз і співставлення отриманих результатів є підставою для 
удосконалення забезпечення управління системою вищої освіти інформацією 
щодо формування загальної потреби національної економіки у 
висококваліфікованих фахівцях і розробки системи макроекономічного 
планування підготовки фахівців з вищою освітою. 
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8. Обґрунтовано, що одним із важливих видів інформації для 

формування макроекономічних планів і прогнозів підготовки фахівців з 
вищою освітою є інформація про соціальну потребу. Для визначення 
соціальної потреби у фахівцях з вищою освітою застосовано аналітичний 
метод і метод статистичного моделювання, реалізація якого дозволяє 
отримати інформацію, необхідну для формування плану підготовки фахівців. 
Доведено, що наведений у роботі підхід до визначення соціальної потреби у 
фахівцях із застосуванням аналітичного методу, за всієї його обчислювальної 
простоти, має суттєві труднощі в реалізації. Пропозиція статистичного 
моделювання для розрахунку необхідних коефіцієнтів дозволяє подолати 
проблему відсутності необхідної інформації шляхом побудови та 
використання адекватних апроксимуючих функцій щодо оцінювання 
чисельності абітурієнтів. 

9. Проведене дослідження дозволило стверджувати, що важливим 
масивом інформації для макроекономічного планування та прогнозування 
підготовки фахівців з вищою освітою є інформація про навчальну 
потужність, або навчальний потенціал, суб’єктів надання навчальних послуг, 
оскільки жоден із планових показників не може бути визнаний 
обґрунтованим і реальним для використання, якщо він визначений без 
урахування інформації про можливості закладів вищої освіти. На основі 
проведеного аналізу підходів щодо визначення навчальних потужностей ВНЗ 
обґрунтовано поняття «навчальна потужність». Розглянуто структури 
множини показників потужності відповідно до низки ознак, за якими ці 
показники побудовані, доведено складність побудови єдиного «дерева» 
показників для усіх споживачів і суб’єктів, охоплених завданнями 
макроекономічного планування вищої освіти. 

10. Обґрунтовано, що існуюча система державного планування 
підготовки фахівців не у повній мірі забезпечує потреби національної 
економіки у відповідних фахівцях, тому необхідна розробка таких планів, які 
максимально підвищують пропорційність забезпечення фахівцями різних 
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спеціальностей. Із використанням критерію максимізації пропорційності 
забезпечення економіки фахівцями різних спеціальностей та врахуванням 
обмеження за потребою у фахівцях за спеціальностями, навчальних 
потужностей ВНЗ та обсягів фінансування, запропоновано методичний підхід 
щодо планування підготовки фахівців з вищою освітою. 

Проаналізовано реальний план підготовки фахівців у сфері культури 
та мистецтва Міністерства культури України та запропоновано задачу 
планування підготовки фахівців, де знайдено такі планові обсяги підготовки 
фахівців кожної спеціальності, за яких не перевищена загальна навчальна 
потужність з підготовки кожної спеціальності, сумарні річні витрати 
на підготовку фахівців не перевищують річний обсяг фінансування, 
або бюджет, вищої освіти, а ступінь задоволення потреби досягає 
максимального значення. 

11. Доведено, що відсутність стратегії регіонального розвитку 
потенціалу системи вищої освіти та вибору абітурієнтами місця здобуття 
вищої освіти призводить до перевантаження інфраструктури соціально-
побутових послуг окремих міст і потребує додаткових капіталовкладень у 
нарощування навчальних потужностей, розвиток інфраструктури регіону й 
основні засоби регіону. Проаналізовано використання навчального 
потенціалу та розвиток системи вищої освіти, що дозволяє отримати 
оптимальний план за критерієм мінімізації сумарних капіталовкладень. 
Реалізація цього підходу дозволить підтримати адекватний рівень соціально-
побутових послуг у даному регіоні за умови збільшення кількості осіб, які 
здобувають вищу освіту в ньому. Крім того, такий підхід спрямовано на 
найповніше використання існуючих навчальних потужностей кожного 
регіону, а прийнятий критерій оптимальності забезпечить мінімальні 
капіталовкладення державного бюджету для реалізації макроекономічного 
планування підготовки фахівців з вищою освітою. Обґрунтовано, що 
концептуальний підхід щодо розподілу навчальних послуг за критерієм 
мінімізації капіталовкладень у розвиток навчальних потужностей регіонів і 
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забезпечення розширення соціальної сфери послуг може бути основою 
управлінських рішень з державного регулювання вищої освіти. 

12. Велика розмірність системи вищої освіти робить доцільним 
макроекономічне планування на підставі економіко-математичного 
моделювання розподілу навчальних послуг за окремими галузями знань у 
розрізі регіонів. Запропоновано модель планування розподілу навчальних 
послуг на прикладі вищих навчальних закладів сфери культури та мистецтва, 
де державним замовником фахівців виступає Міністерство культури України. 
Обчислення моделі за допомогою програмного забезпечення MS Excel 
дозволяє отримати дані такого розподілу потреб у здобутті вищої освіти у 
сфері культури та мистецтва між регіонами, за якого необхідність у 
капіталовкладеннях досягне мінімуму та будуть виявлені невикористані 
навчальні потужності ВНЗ за відповідними регіонами. Отримане рішення 
можна використовувати для удосконалення макроекономічного планування 
підготовки фахівців з вищою освітою для усіх галузей економіки та політики 
держави в управлінні системою вищої освіти. 

13. Обґрунтовано, що загальна навчальна потужність ВНЗ не може 
перевищувати мінімальну пропускну спроможність її складових 
(професорсько-викладацький персонал, аудиторний фонд, інформаційно-
методичні матеріали, навчальне обладнання, гуртожитки тощо), тому 
підвищення потужності вишу доцільно звести до нарощування потужностей 
тих складових, які є обмежуючими. Запропонована модель і метод 
нарощування навчальних потужностей вищих навчальних закладів 
дозволяють знайти такі варіанти нарощування навчальних потужностей ВНЗ 
за рахунок використання існуючих резервів складових, за яких існуюча 
потреба у фахівцях для кожної спеціальності буде максимально задоволеною 
в межах існуючих резервів, а сумарні витрати – мінімальними. Здійснено 
обчислення моделі планування розвитку навчальних потужностей системи 
вищої освіти у середовищі MS Excel на умовному прикладі системи з двох 
вищих навчальних закладів, у кожному з яких виділяється дві спеціальності, 
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та знайдено оптимальний план створення нових навчальних потужностей 
ВНЗ для задоволення заданої потреби у підготовці фахівців. 

14. Реалізація комплексу завдань макроекономічного планування 
підготовки фахівців з вищою освітою базується на основних масивах вхідної 
інформації: нормативно-довідкової про навчальні можливості (потенціал) та 
інші параметри вищих навчальних закладів та інформації про потребу 
економіки країни у фахівцях, а також соціальну потребу населення у 
послугах із отримання вищої освіти. 

Наведено макети інформації, що необхідна для розробки планів 
державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у розрізі 
галузей знань, спеціальностей, ступенів вищої освіти, регіонів, державних 
замовників, вищих навчальних закладів, рівнів акредитації, форм власності та 
форм навчання. Розроблено систему кодування інформації кожного масиву 
та сконструйовано єдиний довідник, що спрощує процедури пошуку й 
обробки інформації у процесі формування планів підготовки фахівців, 
визначено структуру коду цього масиву та наведено схему обробки масивів 
інформації щодо навчальної потужності системи вищої освіти. 

15. У результаті проведеного дослідження виявлено, що система 
показників навчальної потужності – це складна ієрархічна множина, яка 
включає значну кількість підмножин. Обґрунтовано розробку системи 
моніторингу, яка б забезпечувала планування системи вищої освіти 
необхідними даними з використанням сучасних моделей та інформаційних 
технологій. Досліджено систему показників навчальної потужності, її 
структуру й оцінено розмірність системи показників для забезпечення 
отримувачів інформації необхідним набором показників щодо навчальної 
потужності вищих навчальних закладів на прикладі конкретного державного 
замовника – Міністерства культури України. Проаналізовано дані про 
кількість замовників, регіонів, ВНЗ, форм власності, ступенів вищої освіти, 
галузей знань, спеціальностей, форм навчання та рівнів акредитації ВНЗ, що 
дозволяють отримати результати оцінювання показників навчальної 
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потужності вищих навчальних закладів для удосконалення 
макроекономічного планування підготовки фахівців з вищою освітою, а 
також для прийняття управлінських рішень на рівні держави, центральних 
виконавчих органів, місцевих органів управління та вищих навчальних 
закладів. З метою ілюстрації практичних можливостей застосування 
методичного підходу щодо визначення організаційної структури системи 
моніторингу розроблено тестове програмне забезпечення, для зберігання 
основного інформаційного масиву та допоміжних довідників використано 
базу даних у форматі Microsoft Access. 

16. Обґрунтовано, що економічна ефективність використання резервів 
навчальних потужностей системи вищої освіти може визначатися як різниця 
необхідних витрат на розвиток навчальної потужності ВНЗ і витрат на 
задоволення додаткової потреби у підготовці фахівців в оптимальному плані 
розвитку, що використовує існуючі резерви потужності в розрізі складових 
навчального процесу. Запропоновано модель розвитку навчальних 
потужностей ВНЗ регіону з підготовки фахівців з вищою освітою, що 
дозволяє отримати оптимальний план створення нових навчальних 
потужностей регіону та максимальну економію від використання наявних 
резервів за окремими складовими потужностей вищих навчальних закладів. 
Проведено оцінку економічної ефективності системи моніторингу 
навчальних потужностей системи вищої освіти. 

Запропоновано у Міністерстві культури України організувати 
департамент для забезпечення макроекономічного планування системи вищої 
освіти необхідними показниками навчальної потужності, в якому облік та 
аналіз навчальних потужностей суб’єктів системи вищої освіти буде 
базуватись на використанні сучасних інформаційних технологій і 
програмного забезпечення, що надасть суттєву економію бюджетних коштів 
на управлінський персонал і придбання необхідних основних засобів. 
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ДОДАТКИ 

 



 

 

ДОДАТОК  А  
Таблиця А.1 

  Основні засоби за видами економічної діяльності, млн грн 
(побудовано автором за даними [308, с. 86; 309, c. 77–78; 310, c. 70]) 

 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Усього 828822 964814 1026163 1141069 1276201 1568890 2047364 3149627 3903714 6648861 7396952 9148017 10410324 Промисловість 285328 339259 362598 420080 456738 525222 660369 760194 970942 1101199 1116367 1603646 1749110 Будівництво 15462 17312 18256 20421 24682 29278 40074 52084 66486 63113 65297 75504 82646 Оптова  та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 

19641 21568 25644 31906 36673 44018 74924 88770 98956 106254 123393 138139 123041 

Освіта 45344 45735 46621 49281 51639 53500 56615 61933 67544 72250 3010 3141 3246 Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги  

21618 25231 28085 34760 38726 41970 47248 61453 69210 62377 12301 13431 14001 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок; надання інших видів послуг 

15225 17117 17396 20856 20911 24323 28550 34467 208097 270216 50067 56780 26704 

 
 
 



 

 

 
Таблиця А.2 

Ступінь зносу основних засобів за видами економічної діяльності, % 
(побудовано автором за даними [308, с. 91; 309, c. 81; 310, c. 72]) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Усього 43,7 45,0 47,2 48,0 49,3 49,0 51,5 52,6 61,2 60,0 74,9 75,9  776,7 77,3 
Промисловість 48,8 51,9 54,5 56,4 58,3 57,9 58,6 59,0 58,0 61,8 63,0 56,8 57,3 56,9 
Будівництво 49,2 52,1 52,6 51,0 48,5 45,1 40,8 39,3 41,0 46,0 50,1 58,8 55,1 51,9 
Оптова  та 
роздрібна 
торгівля; ремонт 
автотранспортних 
засобів і 
мотоциклів 

38,8 37,5 35,3 35,8 33,7 31,9 29,8 22,0 26,4 28,7 32,1 37,1 42,0 39,5 

Освіта 40,5 51,2 56,6 57,0 58,3 59,7 61,6 57,4 57,8 62,4 62,5 43,7 43,6 44,9 
Охорона 
здоров’я та 
надання соціаль-
ної допомоги  

37,8 42,1 49,1 50,3 47,2 47,4 45,7 44,0 43,3 46,7 50,8 42,4 42,4 45,7 

Мистецтво, спорт, 
розваги та 
відпочинок; 
надання інших 
видів послуг 

45,5 47,9 48,4 48,7 47,1 46,6 45,8 45,5 44,2 8,5 7,4 47,1 46,7 73,9 

 



 

 

ДОДАТОК  Б  
Таблиця Б.1 

Видатки зведеного бюджету на вищу освіту 
(побудовано автором за даними [238, с. 3] 

 Загальні 
видатки 

зведеного 
бюджету, 
млн грн 

Видатки у % до Видатки 
на окремі 
підгалузі 

у % до 
видатків 
на галузь 

Загальні 
видатки 

зведеного 
бюджету, 
млн грн 

Видатки у % до Видатки на 
окремі 

підгалузі 
у % до  

видатків на 
галузь 

загальних 
видатків 

ВВП загальних 
видатків 

ВВП 

 2000 рік    2010 рік    
Всього 48148,6 100,0 100,0  377842,8 100,0 100,0  
освіта 7085,5 14,7 4,2 100,0 79826,0 21,1 7,3 100,0 

вища освіта 2285,5 4,7 1,3 32,3 24998,4 6,6 2,3 31,3 
 2005 рік    2012 рік    

Всього 141989,5 100,0 100,0  492454,7 100,0 100,0  
освіта 26801,8 18,1 6,1 100,0 101560,9 20,6 7,0 100,0 

вища освіта 7934,1 5,7 1,8 29,6 29335,9 6,0 2.0 28,9 
 2008 рік    2013 рік    

Всього 309203,7 100,0 100,0  505843,8 100,0 100,0  
освіта 60959,4 19,7 6,4 100,0 105538,7 20.9 7,3 100,0 

вища освіта 18552,9 6,0 2,0 30,4 30003,1 5,9 2,1 28,4 
 2009 рік    2014 рік    

Всього 307399,4 100,0 100,0  364087,7 100,0 100,0  
освіта 66773,6 21,7 7,3 100,0 71767,9 19,7 6,4 100,0 

вища освіта 20966,3 6,8 2,3 31,4 20483,0 5,6 1,8 28,5 
 



 

 

Таблиця Б.2 
Допоміжні рахунки освіти України (ДРО) 

(побудовано автором за даними [217, с. 6; 218, с. 6]) 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Загальна чисельність населення, 
млн осіб 

46,4 46,1 46,0 45,8 45,6 45,6 45,4 
Валовий внутрішній продукт у 

фактичних цінах (ВВП), млн грн 
720 731 948 056 913 345 1 082 569 1 302 079 1 411 238 1 522 657 

Загальні витрати на освіту, млн грн 53 470,4 70 386,1 77 412,0 91 070,8 97 596,4 111 180,2 115 962,9 
Загальні витрати  

на одного учня/ студента, грн 
5 793,6 7 833,6 8 893,1 10 758,6 11 705,4 13 512,8 14 310,0 

Загальні витрати на освіту  
як % від ВВП 

7,42 7,42 8,48 8,41 7,50 7,88 7,62 
Державні витрати на освіту  

як % від ВВП 
5,59 5,89 6,78 6,86 6,15 6,66 6,42 

Розподіл загальних витрат 
за фінансуючими організаціями, %: 

Державні 
Приватні компанії 
Домогосподарства 

 
 
 

75,4 
1,1 
23,5 

 
 
 

79,3 
1,0 
19,7 

 
 
 

80,0 
1,0 
19,0 

 
 
 

81,5 
1,0 
17,5 

 
 
 

82,1 
0,8 
17,1 

 
 
 

84,6 
0,7 
14,7 

 
 
 

84,3 
0,8 
14,9 

Розподіл загальних витрат 
за провайдерами освіти, %: 
Перший етап вищої освіти 

(бакалавр) 
Другий етап вищої освіти 

(спеціаліст, магістр) 

 
 

41,6 
 

1,7 

 
 

41,5 
 

1,7 

 
 

42,0 
 

1,5 

 
 

41,4 
 

1,6 

 
 

40,7 
 

1,6 

 
 

38,0 
 

1,5 

 
 

37,2 
 

1,7 
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ДОДАТОК  В  
Розподіл працівників з вищою освітою  

за видами економічної діяльності у 2014 році,  
у % до облікової кількості штатних працівників 

(побудовано автором за даними [237, с. 20; 314])  
 Неповна 

та 
базова 

Повна Разом 

1 2 3 4 
Усього 23,6 35,6 59,2 
Сільське господарство, мисливство 
та пов’язані з ними послуги 

17,2 14,9 32,1 
з них сільське господарство 16 14,1 30,1 
Промисловість 22,3 24,6 46,9 
Добувна промисловість і розроблення 
кар’єрів 

22,8 16,7 39,5 
Переробна промисловість  21,3 25,6 46,9 
Постачання електроенергії, газу, пари 
та кондиційованого повітря  

26,1 30,7 56,8 
Водопостачання; каналізація, поводження 
з відходами  

21 19,3 43 
Будівництво  18,6 28,4 47 
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів  

23,6 35,6 59,2 
Транспорт, складське господарство, 
поштова та кур’єрська діяльність, з них: 

22,5 21,3 43,8 
Діяльність у сфері транспорту  21,2 21,2 42,4 
Складське господарство та допоміжна 
діяльність у сфері транспорту  

23,1 23,1 46,2 
Поштова та кур’єрська діяльність  24 14,1 38,1 
Тимчасове розміщування й організація 
харчування  

27,3 26,1 53,4 
Інформація та телекомунікації  19,9 56,4 76,3 
Фінансова та страхова діяльність  20,7 67,1 87,8 
Операції з нерухомим майном  19,5 29 48,5 
Професійна, наукова та технічна діяльність  15,9 63,1 79 
з неї наукові дослідження та розробки  13,1 66,8 79,9 
Діяльність у сфері адміністративного та 
допоміжного обслуговування 

22,2 25,1 47,3 
Державне управління й оборона; 
обов’язкове соціальне страхування 

17,7 67,1 84,8 
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Продовження таблиці 
1 2 3 4 

Освіта 18,9 54 72,9 
Охорона здоров’я та надання соціальної 
допомоги 

42,7 22,2 64,9 
з них охорона здоров’я  43,8 22,2 66 
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок, 
з них: 

32,1 39,7 71,8 
діяльність у сфері творчості, мистецтва та 
розваг 

35,8 34,8 70,6 
функціонування бібліотек, архівів, музеїв 
та інших закладів культури 

31,8 43,5 75,3 
Надання інших видів послуг 22,8 23,8 46,6 
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ДОДАТОК  Г  
Державне замовлення 

на підготовку фахівців за  ступенем вищої освіти «бакалавр» на 2015 рік 
(побудовано автором за даними [260]) 

Шифр 
галузі 

Галузь знань Код 
напряму 

Напрям 
підготовки 

Випуск, осіб Прийом, осіб 
Усього у тому 

числі за 
денною 
формою 
навчання 

Усього у тому 
числі за 
денною 
формою 
навчання 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Бакалавр – 

усього 
  96060 78542 96903 87304 

 
 
 
 
0101 

У тому 
числі за 
галузями 
знань 
Педагогічна 
освіта 

 
 
 
 
6.010101 
 

 
 
 
 

дошкільна 
освіта 

… 

 
 
 
 

1082 

 
 
 
 

631 

 
 
 
 

1000 
 

 
 
 
 

700 
 

 Усього за 
галуззю 

… 
  6140 3934 4410 3410 

0201 Культура  
 
 
Усього за 
галуззю 

6.020101 
 

культуро-
логія 

… 
271 

 
 

804 

222 
 
 

644 

250 
 
 

813 

215 
 
 

642 
0202 Мистецтво 6.020201 

 
театральне 
мистецтво 

… 
258 196 305 235 

 Усього за 
галуззю 

… 
У тому 
числі за за-
мовниками: 

  3057 2595 2843 2500 

 МК 
(Міністер-
ство 
культури) 
Бакалавр – 
усього 

   
 
 
 

1748 

 
 
 
 

1372 

 
 
 
 

2621 

 
 
 
 

2052 
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Продовження таблиці 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 У тому 
числі за 
галузями 
знань: 

      

0201 Культура 6.020101 
 

культуро-
логія 

… 
75 56 110 75 

 
 
0202 
 
 
 
 
 

Усього за 
галуззю 
Мистецтво 
 
 
Усього за 
галуззю 

… 

 
 

6.020201 
 
 
 
 

 
 

театральне 
мистецтво 

… 
 
 

295 
 

217 
 
 

1160 
 

213 
 

156 
 
 

916 
 

543 
 

270 
 
 

1648 
 

372 
 

200 
 
 

1305 
 

 
 
 
 
 
 
 
0101 
 
 
 
 
0201 
 
 
 
 
0202 
 

МОН 
Бакалавр – 
усього 
У тому 
числі за 
галузями 
знань: 
Педагогічна 
освіта 
 
Усього за 
галуззю 
Культура 
 
 
Усього за 
галуззю 
Мистецтво 

 
 
 
 
 
 
 
6.010101 
 
 
 
 
6.020101 
 
 
 
 
6.020201 
 

 
 
 
 
 
 
 

дошкільна 
освіта 

… 
 
 

культуро-
логія 

… 
 
 

театральне 
мистецтво 

… 

 
87920 

 
 
 
 
 

1082 
 
 

6140 
 

140 
 
 

500 
 

41 
 

 
72915 

 
 
 
 
 

631 
 
 

3934 
 

125 
 
 

422 
 

40 

 
85930 

 
 
 
 
 

1000 
 
 

4410 
 

110 
 
 

240 
 

35 
 

 
79110 

 
 
 
 
 

700 
 
 

3410 
 

110 
 
 

240 
 

35 
 

 Усього за 
галуззю 

… 
  

 
… 

1888 
 

1670 
 

1190 
 

1190 
 

0305 Економіка 
та під-
приємство 
Усього за 
галуззю 

6.030504 
 

економіка 
підприємства 

1280 
 
 

8684 

950 
 
 

6674 

1050 
 
 

7690 

1000 
 
 

6460 
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Продовження таблиці 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 
0306 
 
 

… 
Менедж-
мент і адмі-
ністрування 

 
6.030601 

 
 

… 
менеджмент 

 
 

 
2767 

 
2233 

 
2300 

 
2200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0501 
 

Усього за 
галуззю 

… 
Адміні-
страція 
Держспец-
зв’язку 
у тому 
числі за 
галузями 
знань: 

Інформатика 
та обчислю-
вальна 
техніка 
Усього за 
галуззю 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.050101 

 
 

… 
 
 
 
 
 
 
 
 

комп’ютерні 
науки 

2767 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33 
 
 
 

33 

2233 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33 
 
 
 

33 

2300 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 
 
 
 

30 

2200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 
 
 
 

30 



 

 

ДОДАТОК  Д  
Середньооблікова кількість штатних працівників за регіонами (тис.) 

(побудовано автором за даними [309; 310, с. 356]) 
 1995 2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Україна 18252 13678 11388 11413 11389 10653 10758 10556 10589 10164 8959 Автономна Республіка Крим 683 509 408 405 407 396 411 390 384 366 … Вінницька обл. 697 531 377 360 353 332 330 317 314 300 297 Волинська обл. 372 284 222 222 221 204 200 195 193 181 182 Дніпропетровська обл. 1449 1111 1017 1025 1011 930 930 927 943 904 872 Донецька обл. 1954 1477 1290 1287 1279 1169 1156 1139 1148 1097 924 Житомирська обл. 536 400 303 284 276 258 255 249 248 238 231 Закарпатська обл. 343 257 205 214 211 203 201 195 190 183 179 Запорізька обл. 779 595 499 510 505 467 466 453 448 423 409 Івано-Франківська обл. 433 318 241 244 247 232 225 220 219 213 209 Київська обл. 643 469 391 396 391 370 383 382 384 369 362 Кіровоградська обл. 451 317 237 229 223 209 210 205 204 197 190 Луганська обл. 1008 712 604 586 584 548 547 533 527 503 164 Львівська обл. 923 691 581 586 589 556 555 542 536 516 503 Миколаївська обл. 500 359 288 271 268 251 243 237 236 229 219 Одеська обл. 836 631 536 544 545 515 533 513 510 489 470 Полтавська обл. 673 513 417 409 406 380 368 366 372 365 349 Рівненська обл. 412 308 242 234 233 220 214 211 209 200 193 Сумська обл. 549 401 308 294 289 267 258 248 250 241 230 Тернопільська обл. 421 306 206 198 197 188 183 181 175 172 170 Харківська обл. 1101 825 709 714 705 655 664 651 667 625 607 Херсонська обл. 473 329 231 225 222 210 202 195 193 185 182 Хмельницька обл. 566 427 298 272 268 251 251 243 243 232 226 Черкаська обл. 566 424 308 304 301 279 272 265 262 247 237 Чернівецька обл. 280 198 150 149 150 143 140 139 132 130 128 Чернігівська обл. 500 358 278 263 256 239 237 229 220 213 206 м. Київ 991 846 965 1111 1174 1106 1238 1248 1300 1267 1221 м. Севастополь 113 84 77 77 78 75 86 83 82 79 … 
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ДОДАТОК  Е  
Динаміка показників діяльності ВНЗ III—IV рівнів акредитації: 

а) кількість закладів; б) кількість студентів, тис.; в) прийнято студентів, тис. 
(побудовано автором за даними 307, с. 445; 308, с. 434; 309, с. 418; 

310, с. 422) 
а)  

 б) 

 

149

345 349 345 334 325
277

0

100

200

300

400
199

0/9
1

200
5/0

6
201

0/1
1

201
1/1

2
201

2/1
3

201
3/1

4
201

4/1
5

881,3

2203,82129,81954,81824,91723,7
1438,0

0
500

1000
1500
2000
2500

199
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в) 
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ДОДАТОК  Ж  
Макет нормативно-довідкової інформації  

про навчальну потужність ВНЗ і за її складовими 
(побудовано автором) 

№ Показник Навчальна 
потужність, 

осіб/рік 
Витрати на 

нарощування 
на одиницю, 

тис. грн 
1 2 3 4 
1. ВНЗ   
2. Науково-педагогічний персонал  з науковими 

ступенями та вченими званнями для викладання 
соціально-гуманітарного циклу дисциплін 

  

3. Науково-педагогічний персонал з науковими 
ступенями та вченими званнями для викладання 
фундаментального циклу дисциплін 

  

4. Науково-педагогічний персонал з науковими 
ступенями та вченими званнями для викладання 
фахових дисциплін 

  

5. Кафедра з фахової підготовки   
6. Аудиторний фонд, лабораторії, обладнання, 

устаткування 
  

7. Гуртожитки   
8. Робочі комп’ютерні місця   
9. Пункти харчування   

10. Спортивний зал, стадіон (майданчик)   
11. Медичний пункт   
12. Підручники, навчальні посібники, методичні 

розробки у бібліотеці ВНЗ 
  

13. Місця у читальних залах   
14. Фахові періодичні видання у читальних залах   
15. Забезпечення інформацією через засоби 

інтернету 
  

 



431 

 

ДОДАТОК  З  

 
Рис. З.1. Оптимальне рішення моделі розвитку навчальних 

потужностей регіону (у середовищі MS Excel) (побудовано автором) 

 
Рис. З.2. Налаштування параметрів оптимізаційної моделі  

в діалозі «Пошук рішення» (побудовано автором) 



 

 

ДОДАТОК  И  
Загальний довідник інформації щодо характеристик ВНЗ 

(масив НДМ-4) 
(побудовано автором) 

 

 
 

№ 
пп 

ВНЗ 
Замовник Регіон Форма 

власності 
Рівень 

акредитації 
Ступінь 

ВО 
Галузь 
знань 

Спеці-
альність 

Форма 
навчання 

Навчальна 
потужність, 

осіб/рік Найменування Код 
  ХХХ ХХ ХХ Х Х Х ХХ ХХ Х  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            



 

 

ДОДАТОК  К  
Схема оброблення інформації в системі моніторингу навчальної потужності вищої освіти (побудовано автором) 

 
 
 

 

Введення множини ознак , = 1,8 
1

= 1 
= 1 – державний замовник; = 5 – ступінь вищої освіти (СВО); = 2 – регіон; = 6 – проф. спрямованість; = 3 – ВНЗ; = 7 – форма навчання; = 4 – форма власності; = 8 – рівень акредитації 

= 2 = 3 = 4 
= 5 = 6 = 7 = 8 

Вибір ознаки , ∈ (1,8) 
2

2.1
= 2 = 3 = 4 = 5 = 6 = 7 = 8 = 1 

2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8

Введення множини держзамовників , = 1,35 
3

= 1 = 2 = 3 = 35 … = 1, 2, … 35 

Вибір держзамовника , ∈ (1,35) 
4

4.1
= 2 = 3 = 35 = 1, 2, … 35 = 1 

4.2 4.3 4.35
…

5 

4.36



 

 

 
  4.1

Визначення , = 1 
5

Введення множини ознак , = 2,8 
6

Вибір ознаки , = 2,8 
7

7.1
= 3 = 4 = 2 = 8 …

7.2 7.3 7.7

Введення множини регіонів , = 1,27 
8

= 1 = 2 = 27 … = 1, 2, … 27 

Вибір регіону , ∈  
9

9.1



 

 

 

= 2 = 3 = 1 =  

9 
9.1

…
9.2 9.3 9. 

Визначення , = 1; = 1 
10

Введення множини ознак , = 3,8 
11

Вибір ознаки  
12

= 4 = 5 = 3 = 8 
12.1 12.2 12.3 12.6

…

Введення множини ВНЗ, підпорядкованих  -му замовнику, ∈  
13

= 1 = 2 = 3 =  …

14 



 

 

 
  13 

Вибір ВНЗ, ∈  
14

14.1
= 2 = 3 = 1 =  …

14.2

Введення множини ознак , = 5,7 
16

= 5 = 6 = 7 

Вибір ознаки , ∈ (5;  6;  7) 
17

18 

14.3 14. 

Визначення , = 1; = 1; = 1 
15

17.1
= 6 = 5 = 7 

17.2 17.3



 

 

  
17 

Введення множини СВО , ∈ (1;  2) 
18

= 1 = 2 

Вибір СВО , ∈ (1;  2) 

= 1 = 2 

19

19.1 19.2

Визначення , = 1; = 1; = 1; = 1 
20

Введення множини ознак , = 6,7 
21

= 6 = 7 

= 6 = 7 
21.1 21.2

22 



 

 

   
21 

Введення множини галузей знань g, g = 1,  
22

g = 1 g = 2 g = G 

Вибір галузі знань g, g ∈ (1, ) 
23.1

g = 2 g = 3 g = 1 g = G 

…
23

…
23.2 23.2 23.G

Визначення Nlripg,  = 1; = 1; = 1; = 1; g = 1 
24

Введення множини спеціальностей підготовки ,  gj j J  
25

= 1 = 2 = Jg 

Вибір спеціальності підготовки , ∈ Jg 

…
26

26.1 



 

 

  

26.1
= 2 = 3 = 1 = Jg 

Визначення Nlripgj, = 1; = 1; = 1; = 1; g  =  1; = 1  

Введення форм навчання , = 1,2 
= 1 = 2 

26 
26.2 26.3 26.Jg

27

28

Вибір форми навчання , ∈ (1;  2) 

= 1 = 2 

29

29.1 29.2

Визначення Nlripgjf,  ; ; ; ; g; ; = 1 
30

…
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ДОДАТОК  Л  
а) 

 
б) 

 
в) 
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г) 

 д) 

 Рис. Л.1. Рішення завдання завантаження навчальних потужностей 
ВНЗ регіонів у середовищі MS Excel за умов:  

а) 50 %; б) 60 %; в) 70 %; г) 80 %; д) 90 % 
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Рис. Л.2. Розрахунок впливу результативності рішень з державного 

регулювання ВО на економію капіталовкладень у середовищі MS Excel 
 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 
 



 

  



 

  



 

 



 

  



 

  


