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Постановка проблеми. 

Результативність національної інституційної 

системи забезпечення якості освіти та 

конкурентоспроможності науки  пов'язана з 

виділенням ресурсів на ведення науки для 

досягнення мети найкращого 

обслуговування громадських інтересів. 

Національна інституційна система 

забезпечення якості освіти та 

конкурентоспроможності науки включає 
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фінансування науки, кар'єру вчених і 

переклад наукових відкриттів в технологічні 

інновації для сприяння розвитку 

комерційних продуктів, 

конкурентоспроможності, економічного 

зростання та економічного розвитку. 

Наукова політика фокусується на 

виробництві знань і ролі мереж знань, 

спільної роботи та комплексного розподілу 

знань, обладнання та ноу-хау. Розуміння 

процесів і організаційного контексту 

генерації нових та інноваційних наукових і 

інженерних ідей є основним завданням 

інституційної системи забезпечення якості 

освіти та конкурентоспроможності науки. 

Сфери інституційної системи забезпечення 

якості освіти та конкурентоспроможності 

науки включають розробку зброї, охорону 

здоров'я і моніторинг навколишнього 

середовища.  Велика і складна мережа 

факторів впливає на розвиток науки і 

техніки, в яку входять державні діячі в галузі 

наукової політики, приватні фірми 

(включаючи як національні, так і 

багатонаціональні), громадські рухи, засоби 

масової інформації, неурядові організації, 

університети та інші дослідницькі інститути. 

Крім того, інституційна система 

забезпечення якості освіти та 

конкурентоспроможності науки стає все 

більш інтернаціональною, що визначається 

глобальними процесами фірм і 

дослідницьких установ, а також мережами 

співпраці неурядових організацій і 

характером самого наукового дослідження. 

Аналіз останніх досліджень та 
публікацій. Серед науковців, що 

досліджували проблеми інноваційного 

розвитку національної економіки, в тому 

числі на основі оцінки національної 

інституційної системи забезпечення якості 

освіти та конкурентоспроможності науки 

слід визначити таких, як: Мешко Н.П. [10], 

Валіулліна З.В. [11], Петрушина, Т. О. [4],  

Сазонець І.Л. [8], Сазонець О.М. [9], 

Саліхова О. Б. [12], Сидорчук О. Г. [5], 

Шаповал, Р. В. [5]. Відмінністю нашого 

дослідження є розробка авторської 

методики оцінки результативності 

національної інституційної системи 

забезпечення якості освіти та 

конкурентоспроможності науки. 

Мета статті. Метою статті є визначення 

результативності національної інституційної 

системи забезпечення якості освіти та 

конкурентоспроможності науки. 

Запропонований метод оцінки розроблено 

на застосуванні показників, що мають 

інституційний характер і відображають 

якісні зміни в тенденціях розвитку освіти та 

науки. 

Виклад основного матеріалу. Наукова 

політика Європейського Союзу здійснюється 

через Європейський дослідницький простір, 

систему, яка об'єднує наукові ресурси країн-

членів і виступає в якості «спільного ринку» 

для досліджень та інновацій. Виконавчий 

орган Європейського Союзу, Європейська 

комісія, має Генеральний директорат з 

досліджень, який відповідає за наукову 

політику Союзу. Крім того, Об'єднаний 

дослідницький центр надає незалежні 

науково-технічні консультації Європейської 

комісії та держав-членів Європейського 

союзу (ЄС) в підтримку політики ЄС. Існує 

також недавно створений Європейська 

дослідницька рада, перший фінансує орган 

Європейського союзу, створений для 

підтримки досліджень, що проводяться 

слідчими. Реалії України щодо національної 

інституційної системи забезпечення якості 

освіти та конкурентоспроможності науки 

залишаються рудиментарними, а пріоритети 

щодо розвитку застарілими так як 

Українська система  потребує зовсім не 

інтегрована до світового наукового 

суспільства. Реформування такої системи 

авжеж є пріоритетним завданнями, однак 

преш ніж формувати пріоритети для 

реформування треба оцінити та виявити 

існуючий рівень результативності 

національної інституційної системи 
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забезпечення якості освіти та 

конкурентоспроможності науки.  

В таких умовах, метою цього параграфу 

є обґрунтування індикаторів та апробація 

авторського підходу щодо результативності 

національної інституційної системи 

забезпечення якості освіти та 

конкурентоспроможності науки. 

На наступному етапі авторського 

дослідження нами було адаптовано формулу 

1, та отримано економетричну модель яка 

показує, при  G>1 національна інституційна 

система забезпечення якості освіти та 

конкурентоспроможності науки ефективна, 

при  E<1 – національна інституційна система 

забезпечення якості освіти та 

конкурентоспроможності науки 

неефективна, чим більше G одиниці, тим 

ефективніше національна інституційна 

система забезпечення якості освіти та 

конкурентоспроможності науки. Алгоритм 

розрахунку значень індикаторів включає їх 

збір та систематизацію, обчислення в 

іменованих і відносних одиницях (по 

відношенню або до базового року або 

базового значення), перетворення їх до 

нормалізованому безрозмірного вигляду, 

визначення їх порогових значень 

ефективності [1; 2; 6]. Граничні значення 

визначають ту грань, перехід за яку означає 

настання стану де національна інституційна 

система забезпечення якості освіти та 

конкурентоспроможності науки не 

ефективна.
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G ,     (1) 

де G  – Інтегральний показник ефективності національної інституційної системи 

забезпечення якості освіти та конкурентоспроможності науки; 

t

b

)a(

)a(
 – місце України у рейтингу конкурентоспроможності освіти за версією ВЕФ серед країн 

доходом нижче середнього в базовому й аналізованому періодах; 

t

b

)b(

)b(
 – середній бал атестатів зарахованих до бакалаврату, в базовому й аналізованому 

періодах; 

b

t

)c(

)c(
 – середні оцінки з ЗНО на освітньо-кваліфікаційний рівень магістр, в базовому й 

аналізованому періодах; 

b

t

)d(

)d(
 – кількість осіб, які навчалися у університетах, академіях, на 10 тис. населення в 

базовому й аналізованому періодах; 

t

b

)e(

)e(
 – місце України у загальному рейтингу якості інноваційної екосистеми за версією ВЕФ 

серед країн доходом нижче середнього в базовому й аналізованому періодах; 

t

b

)f(

)f(
 – загальна кількість дослідників, задіяних у виконанні наукових досліджень і 

розробок, за категоріями в базовому й аналізованому періодах; 
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t

b

)g(

)(g
 – внутрішні витрати на виконання наукових досліджень і розробок за кошти 

організацій підприємницького сектору в базовому й аналізованому періодах; 

t

b

)h(

)h(
 – кількість міжнародних патентних заявок в базовому й аналізованому періодах; 

87654321 ,,,,,,,   – коефіцієнти вагомості показників, що розраховують, за 

результатом експертної оцінки ( 1i ). 

Знаючи порогові значення, можна 

побудувати вісь (шкалу) стану індикатора з 

виділенням додатково, наприклад, ще 

передкризової зони. Кожному інтервалу 

погіршення стану для якісної оцінки 

присвоюються бали, за допомогою яких 

можна оцінити інтегральну оцінку за блоку і 

по всій системі індикаторів в цілому. 

Кінцевою метою проведеного аналізу є 

формування комплексу заходів, 

спрямованих на підтримку індикаторів в зоні 

нормального стану або їх повернення в цей 

інтервал, іншими словами, на забезпечення 

стану підвищення ефективності національна 

інституційна система забезпечення якості 

освіти та конкурентоспроможності науки. 

Отже, розрахунок ефективності національної 

інституційної системи забезпечення якості 

освіти та конкурентоспроможності науки в 

Україні за запропонованими автором  

показниками представлено на рисунку. 

Розробка індикаторів ефективності 

національної інституційної системи 

забезпечення якості освіти та 

конкурентоспроможності науки має 

особливе значення для здійснення на їхній 

основі моніторингу процесу реалізації 

національної інституційної системи 

забезпечення якості освіти та 

конкурентоспроможності науки, тобто 

формування системи пріоритетів. 

Запропоновані показники оцінки 

ефективності національної інституційної 

системи забезпечення якості освіти та 

конкурентоспроможності науки дозволяють 

провести більш комплексне дослідження 

впливу структурних зрушень в вище 

зазначених процесах на формування 

тенденцій макроекономічного розвитку з 

використанням даних блоків індикаторів як 

основного джерела інформації. 

Висновки. В процесі розрахунку 

ефективності національної інституційної 

системи забезпечення якості освіти та 

конкурентоспроможності науки в Україні на 

основі авторської економетричної моделі 

було розраховано наступні положення які 

мають значний теоретичний інтерес та 

практичну цінність. 

По-перше, в процесі обґрунтування 

показників для авторської економетричної 

моделі було запропоновано такі, що на 

відміну від наявних дозволяють оцінити стан 

національної інституційної системи 

забезпечення якості освіти та 

конкурентоспроможності науки в цілому, а 

також за його складовими на основі 

міжнародної методології. Загалом зміст 

показників зводиться до наступного: місце 

України у рейтингу конкурентоспроможності 

освіти за версією ВЕФ серед країн доходом 

нижче середнього; середній бал атестатів 

зарахованих до бакалаврату; середні оцінки 

з ЗНО на освітньо-кваліфікаційний рівень 

магістр; кількість осіб, які навчалися у 

університетах, академіях, на 10 тис. 

населення; місце України у загальному 

рейтингу якості інноваційної екосистеми за 

версією ВЕФ серед країн доходом нижче 

середнього; загальна кількість дослідників, 

задіяних у виконанні наукових досліджень і 

розробок, за категоріями; внутрішні витрати 
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на виконання наукових досліджень і 

розробок за кошти організацій 

підприємницького сектору; кількість 

міжнародних патентних заявок [3; 5; 4]. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок. Інтегральний показник ефективності національної інституційної системи забезпечення 

якості освіти та конкурентоспроможності науки в Україні в 2010/2019 
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По-друге, на основі апробації 

авторської економетричної моделі було 

виявлено, що на сьогодні стан науки і освіти 

в національній економіці є незадовільним. 

Новітня система національної інституційної 

системи забезпечення якості освіти та 

конкурентоспроможності науки в Україні є 

рудементарнорю та не відповідає викликам 

сьогодення. Так в аналіз наявно ї 

інституційної системи забезпечення 

наукових досліджень містить у собі тільки 

організації державного характеру які 

фінансують інші державні організації, більш 

того розробляючи методики оцінки один для 

одного. Тобто державні установи які 

становлять сто відсотків від інституційної 

системи забезпечення та підтримки 

фундаментальної науки не мають на меті 

розробку реальних інноваційних винаходів 

та їх комерціалізації, як це робиться у 

країнах з високими показниками 

інноваційної продукції у ВВП, але просто за 

кошти бюджету займаються збільшенням 

кількості наукових звітів та інших паперових 

документів, які не мають ніякого відношення 

до реальних наукових розробок. Збільшення 

кількості наукових публікацій і кількості 

професорсько-викладацького називається 

результатом, проте якщо реально перевірити 

динаміку місця України у загальному 

рейтингу якості інноваційної екосистеми за 

версією ВЕФ серед країн доходом нижче 

середнього, загальну кількість дослідників, 

задіяних у виконанні наукових досліджень і 

розробок, за категоріями; внутрішні витрати 

на виконання наукових досліджень і 

розробок за кошти організацій 

підприємницького сектору, та кількість 

міжнародних патентних заявок, то виявиться 

що в національній економіці України ці 

показники погіршуються останні дев’ять 

років.  

Забезпечення якості освіти також 

знаходиться у подібному стані, згідно 

державної методології розраховуються лише 

ті показники, які показують відповідність 

державних стандартів, проте замовчується їх 

постійне зниження, за такими показниками 

місце України у рейтингу 

конкурентоспроможності освіти за версією 

ВЕФ серед країн доходом нижче середнього, 

середній бал атестатів зарахованих до 

бакалаврату, середні оцінки з ЗНО на 

освітньо-кваліфікаційний рівень магістр, 

кількість осіб, які навчалися у університетах, 

академіях, на 10 тис. населення останні 

дев’ять років також спостерігається 

зниження. В таких умовах систематизація 

чинників інтелектуалізації економіки та 

формування інтелектуального капіталу у 

альтеративній авторській моделі 

інноваційного розвитку України є 

пріоритетом наступних досліджень. 
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