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НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВНЗ

Анотація. У статті наведено аналіз існуючих методик оцінки інноваційного потенціалу ВНЗ. У центрі 

уваги — проблема побудови системи показників комплексної оцінки інноваційного потенціалу. Відзначаєть-

ся, що специфіка діяльності ВНЗ потребує розробки системи показників, які базуватимуться на об’єднанні 

освітньої, науково-дослідної, адміністративно-управлінської діяльності та ресурсного забезпечення.

Ключові слова: потенціал, інновація, інноваційний потенціал, ресурси, структура потенціалу.

Summary. The article presents an analysis of existing methodologies to assess the innovative capacity of universities. 

In the spotlight is the problem of constructing of a system of indicators of integrated assessment of innovation potential. 

It is noted that the specificity of the activity of the university needs to develop a system of indicators that will be based on 

the integration of education, research, administration and management of activities and resource securing.

Key words: capacity, innovation, innovative capacity, resources, structure of capacity.

Постановка проблеми. У сучасному світі 

освіта перетворюється на безперервний процес, 

оскільки протягом всього життя людина усві-

домлює необхідність оновлення знань та освоєн-

ня нових професійних сфер. У країнах з еконо-

мікою, орієнтованою на знання, підвищення 

продуктивності праці досягається шляхом ство-

рення і поширення технологічних інновацій, 

більшість з яких є результатом досліджень, про-

ведених в університетах. Саме з цих причин у ба-

гатьох країнах з розвинутою економікою актив-

но відбувається процес інтеграції освіти, науки 

та бізнесу. У центрі цього процесу знаходяться 

вищі навчальні заклади, які володіють потужним 

інноваційним потенціалом [1, с. 14].

Інноваційний потенціал (ІП) є однією із 

системних властивостей складної соціально-еко-

номічної макросистеми. Реалізація потенціалу 

сприяє своєчасному адаптуванню до змін навко-

лишнього середовища за допомогою ефективної 

комерціалізації нових знань, розвитку організації 

та її підрозділів. Від імперативу ІП залежить ви-

бір і реалізація інноваційної стратегії, і тому його 

грамотна оцінка дуже важлива.

Аналіз останніх досліджень. У науковій літера-

турі значна увага приділена фундаментальним до-

слідженням щодо формування, розвитку та реалі-

зації інноваційного потенціалу, а також сучасним 

підходам і методам його оцінки. У цьому напряму 

відомі праці таких зарубіжних та вітчизняних вче-

них: В. Е. Шукшунова, Е. А. Ниркова, А. М. Ва-

рюхи, Ю. Максимова, С. Митякова, О. Митякова, 

С. В. Кортова, Н. Краснокутської [1; 2; 3; 4; 5; 6; 

10]. Водночас варто зазначити, що проблема по-

будови системи показників комплексної оцінки 

інноваційного потенціалу потребує подальшого 

дослідження. Саме цим обумовлена актуальність 

цього напряму дослідження.

Невирішені раніше частини проблеми. У зв’язку 

з необхідністю пошуку механізмів відтворення і ре-

алізації інноваційного потенціалу вищих навчаль-

них закладів досить складним є питання створен-

ня єдиного концептуального підходу до категорії 

«інноваційний потенціал ВНЗ», уточнення струк-

турних елементів цієї категорії. Усе частіше вини-

кають спроби побудови комплексних показників, 

які характеризують різні аспекти інноваційного 

потенціалу, але єдиної методики побудови системи 
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показників комплексної оцінки інноваційного по-

тенціалу ВНЗ поки що не існує.

Мета статті полягає в дослідженні наукових 

підходів до оцінки інноваційного потенціалу ВНЗ.

Виклад основного матеріалу. Інтерпрета-

ція категорії «потенціал» набуває кілька смис-

лових напрямків. Трактування інноваційного 

потенціалу як сукупності ресурсів є підставою 

розвитку ресурсного підходу до аналізу іннова-

ційного потенціалу. Разом з тим зведення цьо-

го поняття до набору ресурсів можливо тільки 

в одному варіанті: при цілковитому розумінні 

природної сутності і розрахунку меж інновацій-

ного потенціалу, що апріорі неможливо з точки 

зору майбутніх невизначеностей.

Результативний підхід передбачає відобра-

ження результату реалізації наявних ресурсів, ре-

альний фактичний інноваційний продукт, який 

отриманий в інноваційному процесі, тобто досяг-

нутий рівень використання потенціалу.

Однак сучасні умови розвитку інноваційного по-

тенціалу зумовлюють використання якісно-кількіс-

них характеристик, які є динамічними параметрами 

і відображають суперечливий характер формування, 

відтворення та реалізації інноваційного потенціалу. У 

цьому зв’язку розвивається ще один підхід до аналізу 

інноваційного потенціалу, що характеризує його вну-

трішню складову, заснований на виокремленні рівнів 

інноваційного потенціалу (ресурсного, результатив-

ного, внутрішнього). Внутрішній потенціал іннова-

ційної діяльності визначається її здатністю ефектив-

но перетворювати ресурси в інноваційний продукт.

Питання розробки інструментарію оцінки 

інноваційного потенціалу вищих навчальних за-

кладів знаходять своє відображення в багатьох ро-

ботах вчених (табл. 1).

Таким чином, розглянуті методики об’єднує 

погляд на інноваційний потенціал як на багато-

гранну категорію, що є складною для оцінювання 

та обумовлює використання низки методологічних 

підходів, таких як: системний підхід і системний 

аналіз; функціональний підхід і аналіз; проведення 

експертиз і формування експертних оцінок.

Вищерозглянуті методики, на наш погляд, 

мають ряд упущень, зокрема:

— оцінка інноваційного потенціалу орієнтова-

на переважно на аналіз показників минулих років;

— комплексна оцінка інноваційного по-

тенціалу зводиться до арифметичної суми його 

складових;

— інноваційний потенціал розглядається як 

сукупність ресурсів;

— недостатнє застосування економіко-мате-

матичних моделей і методів розрахунку.

Комплексна оцінка рівня інноваційного по-

тенціалу ВНЗ має базуватися на об’єднанні освіт-

ньої, науково-дослідної, адміністративно-управ-

лінської діяльності та ресурсного забезпечення.

Основною метою комплексної оцінки інно-

ваційного потенціалу вищих навчальних закладів 

може бути:

— визначення переваг і компетенцій ВНЗ з 

метою розробки стратегії інноваційного розвитку;

— визначення недоліків в організації науко-

вого, освітнього, інноваційного процесів ВНЗ та 

вироблення рекомендацій щодо їх усунення;

— визначення додаткових резервів для реалі-

зації інноваційної стратегії ВНЗ.

Комплексна оцінка інноваційного потенціа-

лу вищого навчального закладу включає форму-

вання сукупності показників комплексної оцінки 

інноваційного потенціалу ВНЗ.

Доцільно враховувати, що об’єкт аналізу «ін-

новаційний потенціал ВНЗ» є складною системою 

відкритого типу. Спільною рисою розвитку всіх 

ВНЗ є єдність складових «Освіта» — «Наука» — 

«Інновації». Однак кожний вищий навчальний 

заклад освіти має свою модель інноваційного роз-

витку. Таким чином, особливості стратегії розвит-

ку ВНЗ визначають умови формування, відтво-

рення та реалізації їх інноваційного потенціалу. 

Отже, для об’єктивної оцінки ІП ВНЗ необхідно 

розробити таку систему індикаторів, яка дозволи-

ла б об’єктивно оцінювати як загальні тенденції 

формування та розвитку ІП ВНЗ, так і специфіку 

інноваційного розвитку окремих ВНЗ.

На першому етапі формування сукупності 

показників об’єкт дослідження структурується на 

групи. У кожній групі визначається набір показни-

ків, які характеризують його складові елементи.

Показники повинні відповідати таким вимогам:

— входити до статистичної звітності ВНЗ з 

науково-технічної, навчально-методичної та гос-

подарської діяльності;

— враховувати відповідні вимоги інновацій-

них програм розвитку регіону та країни;

— враховувати вимоги щодо діяльності ВНЗ 

МОНМС України;

— мати зрівняні одиниці виміру для виконан-

ня подальшого аналізу;

— показники можуть мати кількісний, якіс-

ний або змішаний характер.

Як наслідок, залежно від типу показника за-

стосовується різна процедура оцінки.

Показники комплексної оцінки ІП ВНЗ ха-

рактеризують як ресурсну складову інноваційно-

го потенціалу, так і його результативність.

Оцінка ІП ВНЗ дозволить адекватно охарак-

теризувати поточний стан і визначити тенденцію 

його інноваційного розвитку в майбутньому.

Для того, щоб методика оцінки інноваційного 

потенціалу була не тільки звітом про стан ВНЗ за 

певний період його діяльності, але й інструментом 

його стратегічного розвитку, необхідно враховувати 

особливості багатопрофільної і специфічної діяль-

ності закладів освіти, а також організаційно-право-
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Таблиця 1

Методики оцінки інноваційного потенціалу ВНЗ

Автор Зміст

В. Е. Шукшкунова,

Е. А. Ниркова,

А. М. Варюха [1]

Сукупність базових показників інноваційного потенціалу університету наведена двома 

матричними блоками:

Блок 1 — науково-інноваційна інфраструктура;

Блок 2 — інноваційна активність.

Рядками матриць є значення базових показників, що відносяться до відповідного уні-

верситету, а стовпцями — значення конкретного показника для кожного університету. 

Основним джерелом інформації виступає спеціально розроблений анкетний комплекс.

Ю. Максимов,

С. Митяков,

О. Митякова [2]

Методика оцінки інноваційного потенціалу включає такі аспекти:

1) розбиття інноваційного потенціалу на складові (принцип функціональної декомпозиції);

2) введення гнучкої системи оцінки показників інноваційного потенціалу (показники 

типу «так-ні», абсолютні та відносні показники);

3) введення понять динамічної та порівняльної функцій інноваційного потенціалу; 

4) визначення показників складових інноваційного потенціалу: виробничо-техноло-

гічний потенціал, науково-технічний, фінансово-економічний, організаційно-управ-

лінський;

5) обчислення інноваційного потенціалу як суми інноваційних потенціалів усіх його 

складових.

Перевагою цієї методики є можливість відслідковувати зміни темпів зростання інно-

ваційного потенціалу. Однак деякі показники викликають сумніви щодо можливості їх 

об’єктивної кількісної оцінки.

С. В. Кортов [3]

Інноваційний потенціал ВНЗ розглянуто як сукупність критеріїв, які відображають ре-

сурси організації, генерацію знань та ідей, управління й інфраструктуру. Особливість 

підходу полягає в експертній оцінці інноваційного потенціалу та його порівнянні з 

інноваційною активністю. При такому підході проаналізовані показники тільки на-

уково-дослідної діяльності та не враховані результати інших сфер діяльності вищого 

навчального закладу.

В. А. Начаркин [4]

Інноваційний потенціал ВНЗ розглянуто як сукупність інноваційних потенціалів трьох 

сфер діяльності: освітньої, науково-технічної та адміністративно-управлінської. За-

пропоновано методику оцінки інноваційного потенціалу кожної сфери. Однак у мето-

диці відсутня однаковість в оцінках.

Колектив авторів 

під редакцією

А. В. Суворінова [5]

Інноваційний потенціал університету характеризують дві групи показників:

— показники оцінки інноваційного потенціалу у сфері науково-технічної (технологіч-

ної) діяльності;

— показники оцінки інноваційного потенціалу у сфері освітньої діяльності.

У цих групах відображені як фінансові показники, так і ті, які характеризують інтенси-

фікацію інноваційного процесу.

С. Г. Емельянов,

Л. Н. Борисоглебская,

Н. Е. Цуканова [6]

Основу цієї методики складає системний підхід, який відображає результати різних 

сфер діяльності ВНЗ з урахуванням наявного ресурсного забезпечення та впливу зо-

внішніх умов. Реалізується системний підхід через експертний метод інтегрованої 

оцінки шляхом послідовної побудови логічних матриць. Метод дозволяє визначити 

слабкі сторони, стійкість досягнутого стану, а також перспективні напрями його під-

вищення. Цей підхід може базуватися не тільки на якісних оцінках експертів, але й на 

кількісних показниках.

Н. В. Краснокутська [7]

Два підходи до оцінки інноваційного потенціалу організації: детальний і діагностичний.

Схема оцінювання ІП за детальним підходом передбачає: системне описання норма-

тивної моделі стану внутрішнього середовища організації всіх складових ІП; визна-

чення фактичного стану ІП з усіх його блоків; аналіз розбіжностей між нормативним і 

фактичним станом; складання переліку робіт з метою посилення слабких сторін і гар-

монізації всіх блоків ІП.

Діагностичний підхід реалізується в аналізі та діагнозі стану організації з обмежено-

го кола параметрів. Обов’язковою умовою якісного проведення діагностичного ана-

лізу є використання системної моделі досліджуваного об’єкта з тим, щоб виявити 

взаємозв’язок діагностичних параметрів з іншими важливими параметрами системи. 

вий статус. Поки що не склалася загальноприйнята 

методика аналізу інноваційного потенціалу ВНЗ, 

яка б отримала статус впровадженої та загальновиз-

наної. Це ускладнює розробку науково обґрунтова-

них пропозицій і рішень щодо активізації іннова-

ційної діяльності вищих навчальних закладів.

Інститутом інноваційних технологій і зміс-

ту освіти МОНМС України розроблено проект 

«Національна система рейтингового оцінюван-

ня вищих навчальних закладів». Однією з цілей 

проведення ранжирування вищих навчальних 

закладів України за методикою проекту є оцінка 
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потенціалу ВНЗ задля сприяння розробці стра-

тегії ефективного управління та удосконалення 

вищого навчального закладу щодо повного за-

доволення потреб споживачів на ринку освітніх 

послуг та ринку праці.

Рейтингове оцінювання проводиться в рам-

ках реалізації заходів Національного плану дій 

щодо впровадження Програми економічних ре-

форм на 2010–2014 рр. «Заможне суспільство, 

конкурентоспроможна економіка, ефективна 

держава». Основу методології проекту стано-

вить системний аналіз результатів діяльності 

та позиціонування суб’єктів ранжирування на 

рейтинговій шкалі відносно системи за виміра-

ми критеріїв рейтингу.

Діяльність вищого навчального закладу оці-

нювалася за допомогою глобального критерію 

рейтингу, який є інтегральним і визначається су-

мою кількох індексів критеріїв:

— індекс міжнародної активності;

— індекс якості контингенту студентів;

— індекс якості науково-педагогічного пер-

соналу;

— індекс якості науково-дослідної та науко-

во-технічної діяльності;

— індекс ресурсного забезпечення.

Ранжирування суб’єктів здійснюється в межах 

груп, які об’єднані з урахуванням специфіки підготов-

ки кадрів та профілю вищого навчального закладу:

1) класичні університети; 

2) технічні університети; 

3) технологічні, будівництва, транспорту; 

4) педагогічні, гуманітарні, фізичного вихо-

вання і спорту; 

5) культури, мистецтва, дизайну; 

6) охорони здоров’я; 

7) аграрні; 

8) економіки, фінансів, управління, підпри-

ємництва; 

9) права, правоохоронної діяльності, цивіль-

ного захисту та безпеки життєдіяльності; 

10) приватні. 

Розподіл ВНЗ за індексами критеріїв відпо-

відно до шкали оцінювання здійснювався через 

вимір відношення індексу критерію вищого на-

вчального закладу до відповідного виміру індексу 

критерію системи.

Показники якості наукової та науково-тех-

нічної діяльності можна розглядати як характе-

ристики інноваційного потенціалу ВНЗ. Результат 

зведення даних рейтингу саме за цим напрямом 

діяльності наведено у табл. 2.

Таблиця 2

Якість наукової та науково-технічної діяльності

№ 

з/п

Групи вищих навчальних 

закладів
Всього

Кількість ВНЗ за ознакою позиціонування 

на рейтинговій шкалі відносно системи

Середній 

індекс

У
с

п
іш

н
а

Д
о

с
т
а

т
н

ь
о

 

ус
п

іш
н

а

Ч
а

с
т
к

о
в

о
 

ус
п

іш
н

а

П
р

о
б

л
е
м

н
а

1. Класичні університети 31 11 14 4 2 0,191

2. Технічні університети 28 11 9 4 2 0,207

3.
Технологічні, будівництва, 

транспорту
31 11 10 5 5 0,174

4.
Педагогічні, гуманітарні, 

фізичного виховання і спорту
31 6 8 10 7 0,151

5. Культури, мистецтва, дизайну 14 3 1 5 5 0,147

6. Охорони здоров’я 15 6 7 2 — 0,212

7. Аграрні 23 12 4 5 2 0,218

8.
Економіки, фінансів, 

управління, підприємництва
19 7 4 8 — 0,191

9.

Права, правоохоронної 

діяльності, цивільного захисту, 

безпеки життєдіяльності

16 2 3 7 4 0,132

10. Приватні 23 9 3 3 8 0,187

Джерело: складено автором за даними МОНМС України [http://www.mon.gov.ua/ua/activity/education/higher-education/

rejting/].

Таким чином, найвищий середній індекс 

якості наукової та науково-технічної діяльнос-

ті мають аграрні ВНЗ зі значенням 0,218. Зна-

чення індексу більше ніж 0,2 мають також вищі 

навчальні заклади охорони здоров’я та технічні 

університети.

Розподіл ВНЗ за показником позиціонуван-

ня на рейтинговій шкалі зображено на рис. 1.

Структура вищих навчальних закладів за 

рейтингом якості наукової та науково-технічної 

діяльності свідчить про успішну діяльність за 

цим напрямком переважної більшості аграрних 
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університетів (більше 50 %). Відсутні університе-

ти з проблемним рівнем у групах ВНЗ: «Охорони 

здоров’я», «Економіки, фінансів, управління, 

підприємництва». Класичні, технічні універси-

тети та ВНЗ групи «Технологічні, будівництва, 

транспорту» мають найбільшу частку закладів 

освіти, які на рейтинговій шкалі мають значен-

ня «успішна» та «достатньо успішна». Найбільшу 

частку проблемних ВНЗ за напрямком наукової 

та науково-технічної діяльності мають такі гру-

пи: «Приватні», «Культури, мистецтва, дизайну», 

«Права, правоохоронної діяльності, цивільного 

захисту, безпеки життєдіяльності».

Висновки. Для подальшого опрацювання мето-

дики оцінки інноваційного потенціалу ВНЗ залиша-

ється низка невирішених проблем, серед яких є такі:

— до останнього часу ВНЗ не були орієнтова-

ні на системне отримання доходу від інновацій-

ної діяльності, тому виокремлення інноваційної 

складової в результатах освітньої, науково-до-

слідної та фінансово-господарської діяльності є 

складним завданням;

— у статистичних даних та загальноприйня-

тій стандартній звітності, які відображають еко-

номічний розвиток ВНЗ, інноваційна складова 

не виокремлюється.

Стратегічне управління вищим навчальним 

закладом на основі оцінки його інноваційного по-

тенціалу дозволить реалізувати інноваційні цілі 

розвитку ВНЗ та ефективно використовувати його 

ресурси для підвищення конкурентних переваг.
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Рис. 1. Структура ВНЗ у групах за показником 

позиціонування на рейтинговій шкалі 

(джерело: складено автором за даними МОНМС 

України [http://www.mon.gov.ua/ua/activity/

education/higher-education/rejting/])
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