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СИСТЕМА МЕТОДІВ АНАЛІЗУ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ КЛЮЧОВИХ СФЕР
ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
У статті розроблено методологічний алгоритм комплексної діагностики розвитку й ефективності
управління вищою освітою України на макро- та мікрорівні, який складається з чотирьох послідовних етапів:
аналіз розвитку вищої освіти в Україні; аналіз ефективності управління розвитком вищої освіти в Україні;
прогнозування розвитку вищої освіти в Україні; розробка стратегічних напрямів розвитку вищої освіти в
Україні. Охарактеризовано використовувані для аналізу освітньої, наукової, фінансово-інвестиційної сфер
діяльності вищої освіти методи: SWOT-аналіз, компонентний аналіз, критичного шляху, дерево рішень, ABCаналіз, екстраполяція трендів, кластерний аналіз, побудова інтегрального показника, нечітких множин,
імовірнісно-автоматне моделювання.
Ключові слова: вища освіта України, діагностика, розвиток, ефективність управління, методи аналізу та
прогнозування.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ УКРАИНЫ
В статье разработан методологический алгоритм комплексной диагностики развития и эффективности
управления высшим образованием Украины на макро- и микроуровне, который состоит из четырех
последовательных этапов: анализ развития высшего образования в Украине; анализ эффективности управления
развитием высшего образования в Украине; прогнозирования развития высшего образования в Украине;
разработка стратегических направлений развития высшего образования в Украине. Охарактеризованы
используемые для анализа образовательной, научной, финансово-инвестиционной сфер деятельности высшего
образования методы: SWOT-анализ, компонентный анализ, критического пути, дерево решений, ABC-анализ,
экстраполяция трендов, кластерный анализ, построение интегрального показателя, нечетких множеств,
вероятностно-автоматное моделирования.
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Introduction. Education in general and higher education in particular play an important role in shaping the
national knowledge economy. For effective management of the development of higher education in general and higher
education institutions in particular, it is advisable to diagnose in what condition they are today and predict their
condition in the future. The purpose of the article is to form a system of methods of analysis and forecasting of key
areas of higher education in Ukraine. Results. The first stage of the methodology of complex diagnostics of
development and efficiency of management of higher education of Ukraine «Analysis of development of higher
education in Ukraine» provides the decision of three consecutive tasks: the analysis of system of higher education in
Ukraine; analysis of scientific and innovative development of Ukraine in the regional context; analysis of financial and
investment support for the development of higher education. The second stage «Analysis of the effectiveness of
management of higher education in Ukraine» consists of three consecutive tasks: analysis of the effectiveness of
management of educational, scientific and financial components of higher education. The third stage «Forecasting the
development of higher education in Ukraine» involves solving the following tasks: modeling the development of
educational and scientific components of higher education, financial and investment support for its development. The
fourth stage «Development of strategic directions for the development of higher education in Ukraine» consists of three
consecutive tasks: educational and social, scientific and innovative, financial and investment areas for the development
of higher education. Conclusions. It is proposed to conduct a comprehensive diagnosis of the development and
effectiveness of higher education management in Ukraine at the macro and micro levels, analyzing its key areas of
activity (educational, scientific, financial and investment) using the following methods: SWOT-analysis, component
analysis, critical path, decision tree, ABC-analysis, trend extrapolation, cluster analysis, construction of an integrated
exponent, fuzzy sets, probabilistic-automatic modeling.
Keywords: higher education of Ukraine, diagnostics, development, management efficiency, methods of analysis
and forecasting.

Постановка проблеми та її значення. Освіті загалом і вищій освіті зокрема відводиться
важлива роль у формуванні національної економіки знань. Організація економічного
співробітництва та розвитку (ОЕСР) у документі «Економіка на основі знань» зазначає, що її
політика в галузі науки, техніки та промисловості повинна бути сформульована таким чином, щоб
максимально підвищити ефективність і добробут у «економіках, що базуються на знаннях», тобто
тих, які безпосередньо ґрунтуються на виробництві, розподілі й використанні знань та інформації.
Це відображається в тенденціях економік ОЕСР до зростання у високотехнологічних інвестиціях і
галузях промисловості, більш висококваліфікованій робочій силі та пов’язаним із цим підвищенням
продуктивності. Ключовими є інвестиції в дослідження й розробки, освіту та навчання, а також нові
структури управлінської роботи [1, с. 7]. Для ефективного управління розвитком вищої освіти
загалом і закладами вищої освіти (ЗВО) зокрема доцільно продіагностувати за допомогою системи
методів, в якому стані вони знаходиться на сьогодні та спрогнозувати їхній стан у майбутньому.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вітчизняні наковці в цьому контексті пропонують
розглядати велику кількість показників і використовувати різноманітні методики. Зокрема,
Б. І. Холод і О. В. Дашевська зауважують, що процес стратегічного планування діяльності ЗВО
включає в себе декілька обов’язкових етапів: проведення ситуаційного аналізу; визначення
стратегічних цілей, бачення та місії; вибір моделі й методів реалізації стратегії; розробка
організаційної структури для реалізації обраної стратегічної моделі. Ними виділені такі групи
показників комплексної діагностики ЗВО: система управління; організаційна структура; фінансовоекономічна група; маркетингова система; кадрова система [2].
Л. В. Жук запропонувала проведення симптоматичної діагностики системи наукової та науковотехнічної діяльності ЗВО за такими етапами: вибір об’єкта діагностики; формулювання мети та
завдань діагностики; визначення формату дослідження й джерел отримання інформації; формування
інформаційної бази показників; визначення та обґрунтування системи репрезентативних індикаторів;
визначення й обґрунтування нормативно-критеріальних значень для обраних індикаторів; виконання
аналітичних процедур (визначення симптомів); визначення причин, які зумовили виникнення
проблем або призвели до отримання позитивного результату; систематизування отриманої
інформації, формування висновків про стан системи наукової та науково-технічної діяльності
(встановлення діагнозу); формулювання варіантів рішень і можливостей розв’язання ключових
проблем [3].
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Мета і завдання статті. Метою статті є сформувати систему методів аналізу та прогнозування
ключових сфер діяльності вищої освіти України. Для її реалізації поставлено й виконано такі
завдання:
– розробити методологічний алгоритм комплексної діагностики розвитку й ефективності
управління вищою освітою України;
– охарактеризувати використовувані для діагностики методи;
– визначити перспективи подальших досліджень у цьому напрямі.
Викладення основного матеріалу та обґрунтування отриманих результатів дослідження.
Ми пропонуємо проводити комплексну діагностику розвитку й ефективності управління вищою
освітою України на макро- та мікрорівні, аналізуючи при цьому її ключові сфери діяльності
(освітню, наукову, фінансово-інвестиційну). Запропонований методологічний алгоритм включає
чотири послідовні етапи. Його відображено на рис. 1.
Етап 1. Аналіз розвитку вищої освіти в Україні
1.1. Аналіз системи вищої освіти в Україні
1.2. Аналіз науково-інноваційного розвитку України в регіональному розрізі
1.3. Аналіз фінансово-інвестиційного забезпечення розвитку вищої освіти
Етап 2. Аналіз ефективності управління розвитком вищої освіти в Україні
2.1. Аналіз ефективності управління освітньою компонентою вищої освіти
2.2. Аналіз ефективності управління науковою компонентою вищої освіти
2.3. Аналіз ефективності управління фінансовою компонентою вищої освіти
Етап 3. Прогнозування розвитку вищої освіти в Україні
3.1. Моделювання розвитку освітньої компоненти вищої освіти
3.2. Моделювання розвитку наукової компоненти вищої освіти
3.3. Моделювання фінансово-інвестиційного забезпечення розвитку вищої освіти
Етап 4. Розробка стратегічних напрямів розвитку вищої освіти в Україні
4.1. Освітньо-соціальний напрям розвитку вищої освіти
4.2. Науково-інноваційний напрям розвитку вищої освіти
4.3. Фінансово-інвестиційний напрям розвитку вищої освіти
Рис. 1. Методологічний алгоритм комплексної діагностики розвитку й ефективності
управління вищою освітою України
Джерело: Власна розробка автора.

На першому етапі методології проводиться:
– SWOT-аналіз системи вищої освіти на основі 30 показників (частка осіб, прийнятих на
навчання до університетів, академій, інститутів, серед потенційних абітурієнтів; кількість коледжів,
технікумів, училищ/університетів, академій, інститутів; кількість осіб у коледжах, технікумах,
училищах/університетах, академіях, інститутах; кількість осіб, прийнятих на навчання/випущених із
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коледжів, технікумів, училищ/університетів, академій, інститутів; вартість основних засобів освітніх
закладів; чисельність викладацького складу коледжів, технікумів, училищ/університетів, академій,
інститутів; кількість аспірантів/докторантів; платні послуги ЗВО; капітальні інвестиції в освіту;
держбюджетне фінансування ЗВО; академічна мобільність; взаємне визнання країнами документів
про освіту, наукові ступені та вчені звання; безробіття випускників; кількість абонентів мережі
«Інтернет»; кількість випущених учнів, які одержали атестат про здобуття повної загальної середньої
освіти; середньомісячна зарплата освітян; державні премії, стипендії та гранти; навчання студентів
за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб; життєвий рівень населення; індекси споживчих цін;
законодавча база; навчання іноземців; конкуренція з боку закордонних ЗВО);
– компонентний аналіз розвитку вищої освіти на основі п’яти показників (кількість ЗВО;
кількість студентів у ЗВО; кількість студентів, прийнятих на навчання/випущених із ЗВО; кількість
студентів-іноземців у ЗВО);
– кластерний аналіз регіонів України за 12 показниками науково-інноваційної діяльності
(кількість
установ,
які
здійснюють
підготовку
аспірантів/докторантів;
кількість
аспірантів/докторантів; організації, які здійснювали наукові дослідження і розробки (НДіР); кількість
працівників, задіяних у виконанні НДіР; валові витрати на виконання НДіР; кількість промислових
підприємств, які займалися інноваційною діяльністю; питома вага промислових підприємств, які
займалися інноваційною діяльністю; кількість упроваджених нових технологічних процесів;
кількість найменувань упроваджених інноваційних видів продукції; загальний обсяг фінансування
інноваційної діяльності);
– аналіз динаміки фінансово-інвестиційних показників (загальні та державні витрати на освіту
як % від ВВП; показники сателітного (допоміжного) рахунку освіти в Україні; доходи, видатки,
граничний обсяг дефіциту держбюджету; видатки та частки видатків держбюджету на МОН України
(в розрізі видатків); капітальні інвестиції в освіту України);
– аналіз інвестування в економіку України на основі інтегрального показника (капітальні
інвестиції за видами економічної діяльності (ВЕД) (у т. ч. освіти); рейтинги ВЕД (у т. ч. освіти) за
рівнем капітальних інвестицій).
На другому етапі методології відбувається:
– управління проєктом проведення вступної кампанії ЗВО (трудові, матеріальні та фінансові
ресурси проєкту) за допомогою методу критичного шляху;
– ABC-аналіз ефективності проведення вступної кампанії ЗВО та Всеукраїнської студентської
олімпіади (розмір плати за рік навчання у ЗВО; кількість зарахованих на 1-й курс ЗВО та їх сукупний
річний розмір плати; частка та накопичена частка спеціальності в загальній сумі; група АВС
спеціальностей/факультетів; ЗВО; кількість переможців Всеукраїнської студентської олімпіади;
частка та накопичена частка ЗВО в загальній кількості; група АВС ЗВО);
– управління проєктом проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
(трудові, матеріальні та фінансові ресурси проєкту);
– аналіз динаміки показників ефективності управління науковою компонентою вищої освіти
(кількість осіб, які закінчили аспірантуру/докторантуру із захистом дисертації);
– управління проєктами підготовки доктора філософії/доктора наук (трудові та фінансові
ресурси проєктів);
– побудова дерева рішень для атестації аспірантів/докторантів (атестація аспірантів/докторантів
залежно від рівнів роботи над дисертацією та публікаціями й рівня опрацювання літературних
джерел);
– побудова дерева рішень для визначення оптимальної ціни підготовки фахівців у ЗВО
(визначення оптимальної ціни підготовки фахівців у ЗВО залежно від кількості конкурентів; різниці
в цінах за навчання; наявності серед конкурентів національного ЗВО).
На третьому етапі методології проводиться побудова прогнозних екстраполяційних моделей
випускників закладів повної загальної середньої освіти/коледжів, технікумів, училищ; академічної
мобільності; вступників університетів, академій, інститутів; наукових досліджень і розробок;
діяльності аспірантури/докторантури; держбюджетного стимулювання наукової діяльності у ЗВО;
держбюджетного фінансування МОН України, вітчизняних ЗВО та заробітної плати (з/п) освітян;

61

Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

імовірнісно-автоматне моделювання стану казначейських рахунків ЗВО; прогнозування капітальних
інвестицій в освіту України за допомогою методу нечітких множин.
Четвертий етап методології складається з трьох послідовних завдань: освітньо-соціальний,
науково-інноваційний і фінансово-інвестиційний напрями розвитку вищої освіти.
Зауважимо, що методологія – це сукупність прийомів дослідження, що застосовуються в науці
[4]. Методи та завдання, які застосовано в розробленій методології, подано на рис. 2. Слід зазначити,
що SWOT-аналіз дозволяє охопити всі три найважливіші сфери діяльності – освітню, наукову,
фінансово-інвестиційну – в комплексі, тому на рис. 2 його не подано.
Охарактеризуємо використовувані для діагностики методи детальніше.
SWOT-аналіз – один із найпопулярніших методів стратегічного управління. Його назва
утворилась як абревіатура чотирьох англійський слів: «strengths» (сильні сторони), «weaknesses»
(слабкі сторони), «opportunities» (можливості), «threats» (загрози). За його допомогою можна вивчати
в нерозривному зв’язку зовнішнє та внутрішнє середовища об’єкта дослідження.
Основне призначення методу головних компонент – виявити приховані першопричини, які
пояснюють кореляції між ознаками та змістовно інтерпретуються. Його використання ґрунтується на
припущенні, що ознаки xi є лише індикаторами певних властивостей явища, які існують, але
безпосередньо не вимірюються. Якщо таких першопричин декілька, в просторі ознак X
виокремлюються групи висококорельованих ознак. Першопричина кореляції ознак j -ї групи
називається компонентою G j . Ознаки, що належать до різних груп, – некорельовані, а отже, і
компоненти G j – незалежні (ортогональні).
Суть методу полягає в переході від численної множини xi

до мінімальної кількості

максимально інформативних компонент G j . У моделі головних компонент зв’язок між первинними
ознаками та компонентами описується як лінійна комбінація
m

z i =  aij G j ,
1

де z i – стандартизовані значення i -ї ознаки з одиничними дисперсіями (сумарна дисперсія
дорівнює кількості однак m );
a ij – факторне навантаження j -ї компоненти на i -у ознаку, яке характеризує щільність зв’язку
між i -ю ознакою та j -ю компонентою (змінюється в межах від 0 до ±1) [5, с. 149–150].
Метод критичного шляху відноситься до основних методів сіткового планування, яке полягає у
створенні логічних діаграм послідовності виконання проєктних робіт – сіткових графіків – і
визначенні тривалості цих робіт й проєкту в цілому з метою подальшого контролю [6, с. 148–149].
Відповідно до нього, для кожного виду робіт вказуються час і ресурси, необхідні для їхнього
виконання, а також послідовність виконання окремих видів робіт. Потім будується граф (сітковий
графік), що відображає черговість робіт і терміни їхнього виконання. Далі на цьому графі шукається
критичний шлях, тобто шлях, що вимагає максимальних витрат часу. Ключовою перевагою методу
критичного шляху є можливість маніпулювання термінами виконання робіт, що не лежать на
критичному шляху [6, с. 150–151].
ABC-аналіз – це аналітичний метод, за допомогою якого визначають ступінь розподілу
конкретної характеристики між окремими елементами якої-небудь множини [7, с. 144]. Він
ґрунтується на так званому законі Парето (20/80, «великого пальця»), згідно якого п’ята частина
(20 %) від усієї кількості об’єктів дає зазвичай близько 80 % результатів, а внесок решти 80 %
становить лише 20 %. Суть принципу Парето полягає в тому, що в процесі досягнення будь-якої цілі
нераціонально приділяти рівну увагу об’єктам, які мають незначну віддачу й об’єктам, які є
визначальними [8, с. 108–109]. Застосування ABC-аналізу дозволяє здійснити глибший, порівняно із
принципом Парето, поділ: розбити початкову множину об’єктів на три підмножини, залежно від їх
питомої ваги в загальному значенні певного показника (A – близько 80 %, B – близько 15 %, C –
близько 5 %).
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Методи діагностики

Сфери
діяльності ЗВО

Завдання для вирішення

Освітня
Головних компонент

1. Компонентний аналіз розвитку вищої освіти.
2. Планування
кампанії ЗВО.

Критичного шляху

проєкту

проведення

вступної

3. Діагностика вступної кампанії ЗВО.

ABC-аналіз

4. Управління
проєктом
проведення
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових
робіт.

Критичного шляху

5. Діагностика
проведення
студентської олімпіади.

ABC-аналіз

Всеукраїнської

6. Прогнозування розвитку освітньої компоненти
вищої освіти.

Екстраполяції трендів
Наукова
Кластерний аналіз

1. Групування регіонів України за показниками
науково-інноваційної діяльності.

Критичного шляху

2. Управління проєктами
філософії/доктора наук.

Дерево рішень

підготовки

доктора

3. Атестація аспірантів/докторантів.
4. Побудова прогнозних моделей розвитку
наукової компоненти вищої освіти.
5. Побудова прогнозних моделей держбюджетного стимулювання наукової діяльності в ЗВО.

Екстраполяції трендів
Фінансовоінвестиційна
Дерево рішень

1. Визначення оптимальної вартості підготовки
фахівців у ЗВО з урахуванням цін конкурентів.

Побудова інтегрального показника

2. Побудова інтегрального показника інвестування
в економіку України.

Екстраполяції трендів

3. Побудова прогнозних моделей держбюджетного фінансування ЗВО України та з/п освітян.

Імовірнісно-автоматне моделювання

4. Моделювання стану казначейських рахунків
ЗВО.

Нечітких множин
5. Прогнозування інвестицій в освіту України.
Рис. 2. Методи та завдання комплексної діагностики розвитку й ефективності управління
вищою освітою України
Джерело: Власна розробка автора.
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Метод екстраполяції трендів. Екстраполяція – поширення минулих і сучасних
закономірностей, зв’язків і співвідношень на майбутнє. Методи екстраполяції є найпоширенішими
методами короткострокового прогнозування [9, с. 74]. У свою чергу, тренд відображає тенденцію
зміни явища (процесу, об’єкта) в часі. Його рівняння має вигляд:
y = f (t ) + t ,
де f (t ) – детермінована невипадкова компонента процесу (явища);

 t – стохастична (випадкова) компонента процесу (явища) [10, с. 22].
Кластерний аналіз (від англ. cluster – гроно, згусток) є сукупністю методів класифікації
багатовимірних спостережень, основна мета якої полягає в розподілі вхідних даних на однорідні
групи так, щоб об’єкти всередині групи були схожими між собою згідно з деяким критерієм, а
об’єкти з різних груп відрізнялися один від одного. Причому класифікація об’єктів проводиться
одночасно за декількома ознаками на основі введення певної міри сумарної близькості за всіма
ознаками класифікації [11, с. 129]. Кластерний аналіз дає змогу аналізувати достатньо великий обсяг
інформації і різко скорочувати великі масиви соціально-економічної інформації, робити їх
компактними й наочними [12, с. 50].
Дерево рішень – це метод, який дає змогу з допомогою графіка з’ясувати розгалуження проблем
і рішень, краще оцінити наявність альтернатив та їх кількість. На графік наносяться всі кроки, які
необхідно розглянути, оцінюючи різні альтернативи. Дерево рішень підкреслює два основних
моменти: використання інформації, зібраної у процесі підготовки до ухвалення рішення, і
усвідомлення послідовного характеру процесу ухвалення рішення. Таким чином, дерево рішень – це
схема того, до якого вибору в майбутньому приведе прийняте сьогодні рішення [13, с. 25].
Побудова інтегрального показника відбувається тоді, коли виникає потреба згортання системи
показників, які описують певне явище, в один інтегральний. Тобто використання інтегрального
показника зводить ситуацію полікритеріального оцінювання до монокритеріального. Його побудова
відбувається в адитивній (у якій вплив окремих компонент підсумовується) чи у мультиплікативній
(у якій вплив окремих складових частин множиться) формі.
Апарат імовірнісно-автоматного моделювання є:
– гнучким, оскільки дає змогу модифікувати модель при зміні в постановці задачі, конкретизації
певних аспектів системи або виникненні деякого принципово різного набору даних;
– достатньо формалізованим для того, щоб будувати моделі взаємодії внутрішніх факторів
системи та факторів впливу зовнішнього середовища;
– наочним і простим для розуміння, оскільки зв’язок між характеристиками системи
здійснюється за допомогою арифметичних операцій [14, с. 36].
Будь-яка імовірнісно-автоматна модель відображається за допомогою таких п’яти
характеристик:
1) вектора початкових станів – задає внутрішні стани автоматів у початковий момент часу;
2) матриці алфавітів – деталізує для кожного автомата, які значення можуть приймати його
внутрішній стан, вхідні та вихідний сигнали;
3) системи функцій виходів – є сукупністю систем, за якими відбувається перерахування
вихідних сигналів автоматної моделі;
4) таблиці умовних функціоналів-переходів – за її допомогою виконується обчислення
внутрішніх станів автоматів моделі в наступний ( t + 1) момент часу на основі даних, отриманих у
попередній момент часу ( t );
5) системи розподілу незалежних випадкових величин – у ній представлено всі випадкові
величини, які впливають на зміну внутрішніх станів моделі [15, с. 130].
Метод нечітких множин. Нечіткою (під)множиною A на множині X вважається сукупність
пар вигляду ( x,  A ( x)) , де x  X , а  A – функція x → 0, 1 , яка називається функцією належності
нечіткої (під)множини А . Значення  A (x ) для конкретного x вважається мірою належності цього
елемента нечіткій (під)множині A [16, с. 490]. Причому рівень належності задається в діапазоні
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 0, 1  [17, с. 225]. Найчастіше для формування функції належності вибирають трапецієподібний і
трикутний способи.
Висновки і перспективи подальших досліджень. У межах цього дослідження запропоновано
проводити комплексну діагностику розвитку й ефективності управління вищою освітою України на
макро- та мікрорівні, аналізуючи при цьому її освітню, наукову, фінансово-інвестиційну сфери
діяльності за допомогою системи таких методів: SWOT-аналіз, компонентний аналіз, критичного
шляху, дерево рішень, ABC-аналіз, екстраполяція трендів, кластерний аналіз, побудова
інтегрального показника, нечітких множин, імовірнісно-автоматне моделювання.
Перспективи подальших досліджень вбачаємо у розширенні кола методів і моделей для
дослідження сфери вищої освіти України.
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