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5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Управління ефективністю діяльності закладу вищої освіти в умовах глобалізації

Назва роботи (англ)
Management of the efficiency of the university in the context of globalization

Реферат (укр)
Об’єкт дослідження: процес управління ефективністю діяльності закладу вищої освіти України. Мета: полягає у
поглибленні та розвитку науково-методичних засад та розробленні практичних рекомендацій щодо управління
ефективності діяльності ЗВО в умовах глобалізації. Методи дослідження: Під час виконання роботи для вирішення
комплексних наукових завдань використано загальнонаукові й спеціальні методи та прийоми пізнання процесів і явищ у
їх взаємозв’язку та розвитку: діалектичний, аналізу і синтезу, структурно-логічного та семантичного аналізу (при вивченні
та узагальненні теоретичних і методичних аспектів управління ефективністю діяльності закладу вищої освіти); метод
дедукції – для одержання проміжних (часткових) висновків на основі аналізу характеру загального процесу; метод індукції
– для здійснення формально-логічних узагальнень, завдяки чому можна сформулювати загальний висновок беручи до
уваги окремі факти; статистично-економічного аналізу; системного аналізу (розроблення механізму реалізації стратегії
закладу вищої освіти, застосування та розроблення системи збалансованих показників для ЗВО); порівняльного аналізу
(для порівняння наукових підходів до визначення сутності поняття ефективність діяльності, виокремлення її основних
елементів та чинників, які на неї впливають). Ключові слова: управління ефективністю діяльності ЗВО, освітня діяльність,
наукова діяльність, організаційно-економічний механізм управління, оцінка ефективності діяльності ЗВО, економічна
ефективність діяльності ЗВО, освітня послуга, якість освіти.

Реферат (англ)
The object of the study: the process of managing the effectiveness of the higher education institution of Ukraine. The goal is to
deepen and develop the scientific and methodological foundations and develop practical recommendations for managing the
effectiveness of higher educational institutions in the context of globalization. Research methods: During the performance of the
work to solve complex scientific tasks, general scientific and special methods and methods of learning processes and
phenomena in their relationship and development were used: dialectical, analysis and synthesis, structural-logical and semantic
analysis (when studying and generalizing theoretical and methodical aspects of the management of the effectiveness of the
higher education institution); deduction method - for obtaining intermediate (partial) conclusions based on the analysis of the
nature of the general process; the method of induction - for making formal and logical generalizations, thanks to which it is
possible to formulate a general conclusion taking into account individual facts; statistical and economic analysis; system analysis
(development of a mechanism for implementing the strategy of a higher education institution, application and development of a
system of balanced indicators for higher education institutions); comparative analysis (to compare scientific approaches to
determining the essence of the concept of activity effectiveness, identifying its main elements and factors that influence it). Key
words: management of the effectiveness of higher educational institutions, educational activity, scientific activity, organizational
and economic management mechanism, evaluation of the effectiveness of higher educational institutions, economic efficiency
of higher educational institutions, educational service, quality of education.
Індекс УДК: 371:351.851, 371, 338:37
Коди тематичних рубрик НТІ: 14.15.15, 14.15.07, 06.71.45
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ЗВО
Стадія завершеності НТП: Звіт по НДДКР
Впровадження НТП: Впроваджено
Строки впровадження: 07.202007.2022
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Споживачі продукції: керівники та топ-менеджери закладів вищої освіти
Перспективні ринки: ринок послуг вищої освіти
Права інтелектуальної власності: За договорами
Форми та умови передачі продукції: Навчання персоналу, Спільні НДДКР
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