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Статтю присвячено актуальній проблемі 
сьогодення – підвищенню якості вищої 
освіти. Дослідження фокусується на визна-
ченні ключових показників, які дають змогу 
всебічно оцінити вплив регіональних інно-
ваційних кластерів на якість вищої освіти. 
Основна увага приділяється аналізу показни-
ків розвитку інновацій, бізнесу та конкурен-
тоспроможності як основних показників моні-
торингу впливу регіональних інноваційних 
кластерів на якість вищої освіти.  Метою 
статті є проведення моніторингу ефектив-
ності регіональних інноваційних кластерів у 
системі вищої освіти. У рамках дослідження 
використано такі методи: контент-аналізу, 
статистичний, кореляційний та регресій-
ного аналізу, економетричного моделювання, 
графічний.  У результаті дослідження визна-
чено вплив регіональних інноваційних клас-
терів на якість вищої освіти. Автор робить 
висновок, що існує тісний взаємозв’язок між 
рівнем розвитку регіональних інноваційних 
кластерів та якістю вищої освіти. Встанов-
лено їх прямий вплив на якість вищої освіти, 
що підтверджується поданими розрахун-
ками.
Ключові слова: регіональні інноваційні клас-
тери, вища освіта, конкурентоспромож-
ність, ефективність, якість, моніторинг, 
розвиток освіти.

Статья посвящена актуальной проблеме 
современности – повышению качества выс-

шего образования. Исследование фокусиру-
ется на определении ключевых показателей, 
которые позволяют всесторонне оценить 
влияние региональных инновационных кла-
стеров на качество высшего образования. 
Основное внимание уделяется анализу пока-
зателей развития инноваций, бизнеса и кон-
курентоспособности как основных показа-
телей мониторинга влияния региональных 
инновационных кластеров на качество выс-
шего образования.  Целью статьи является 
проведение мониторинга эффективности 
региональных инновационных кластеров 
в системе высшего образования. В рамках 
исследования были использованы следую-
щие методы: контент-анализа, статисти-
ческий, корреляционный и регрессионный 
анализ, эконометрического моделирования 
и графический.  В результате исследования 
определено влияние региональных инноваци-
онных кластеров на качество высшего обра-
зования. Автор делает вывод, что суще-
ствует тесная взаимосвязь между уровнем 
развития региональных инновационных кла-
стеров и качеством высшего образования. 
Установлено их прямое влияние на качество 
высшего образования, что подтверждается 
представленными расчетами.
Ключевые слова: региональные инноваци-
онные кластеры, высшее образование, кон-
курентоспособность, эффективность, каче-
ство, мониторинг, развитие образования.

The article is devoted to the current problem of today - improving the quality of higher education. The study focuses on identifying key indicators that allow 
a comprehensive assessment of the impact of regional innovation clusters on the quality of higher education. The main attention is paid to the analysis of 
indicators of innovation development, business and competitiveness, as the main indicators of monitoring the impact of regional innovation clusters on the 
quality of higher education.  The purpose of the article is to monitor the effectiveness of regional innovation clusters in the higher education system. Under the 
conditions of globalization, the main priority of state education policy in many countries of the world is to ensure the quality of higher education. This is possible 
through close and efficient cooperation between the state, higher education institutions, future specialists, employers and innovative structures – clusters. The 
following methods have been used within the research: content analysis, statistical, correlation and regression analysis, econometric modelling and graphical 
method.  The scientific novelty of the research is in the development and substantiation of theoretical and practical bases for determining indicators of the 
effectiveness of regional innovation clusters in the higher education system. For the first time, the impact of regional innovation clusters on higher educa-
tion has been assessed, in the result of which a close relationship between cluster development, business development, innovation and higher education 
competitiveness has been identified. These factors are closely linked to the level of competitiveness of higher education and do not exclude each other. As a 
result of the research, indicators of the effectiveness of regional innovation clusters have been identified and their impact quality of higher education has been 
evaluated. The author concludes that there is a close relationship between the level of development of regional innovation clusters and the quality of higher 
education. Their direct impact on the quality of higher education has been established, which is confirmed by the submitted calculations.
Key words: regional innovation clusters, higher education, competitiveness, efficiency, quality, monitoring, education development.

МОНІТОРИНГ ВПЛИВУ РЕГІОНАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ КЛАСТЕРІВ 
НА ЯКІСТЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ
MONITORING THE IMPACT OF REGIONAL INNOVATION CLUSTERS  
ON THE QUALITY OF HIGHER EDUCATION

Постановка проблеми. Забезпечення всео-
сяжної, справедливої, якісної освіти та сприяння 
навчанню протягом усього життя стало однією з 
головних Цілей сталого розвитку, прийнятих на 
саміті ООН у вересні 2015 р. Важливим кроком 
до досягнення цієї мети є співпраця регіональ-
них інноваційних кластерів із системою вищої 
освіти.

Детальний аналіз світового досвіду свідчить 
про те, що в сучасних умовах інтеграція регіо-
нальних інноваційних кластерів у науково-освітній 
простір сприяє підвищенню якості вищої освіти, 
поліпшенню мобільності на світовому ринку та 

значно підвищує шанси випускників успішно пра-
цевлаштуватися.

Одним із важливих стратегічних чинників еко-
номічного розвитку в різних країнах світу є якість 
вищої освіти. Система вищої освіти може вважа-
тися відтворюваною для будь-якої країни, оскільки 
інвестиції у вищу освіту в поточному періоді мають 
ефект у майбутньому, тому підвищення її якості є 
актуальним питанням для кожної країни.

Слід зазначити, що взаємодія вищої освіти з 
регіональними інноваційними кластерами віді-
грає важливу роль у її діяльності. Сучасні тен-
денції свідчать про необхідність тісної взаємодії 
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між інноваційними структурами, ЗВО та науковою 
сферою. Міжнародний досвід управління інно-
ваційним, науково-технічним розвитком регіонів 
показує, що на цьому рівні відбуваються процеси 
синтезу наукової, виробничої, економічної та соці-
альної політики у вигляді інноваційних кластерів 
[1–5]. Мета їх роботи – створити та підтримувати 
сприятливе середовище для активного викорис-
тання інновацій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням формування, функціонування та роз-
витку регіональних інноваційних кластерів присвя-
чено праці як зарубіжних, так і вітчизняних науковців, 
серед них: С. Енгель, І. дель-Паласіо, К. Дебаккере, 
В. Ільчук, Ю. Іванов, Б. Кац, М. Кизим, Б. Лоу, 
Ф. Малерба, Ж. Мингальова, М. Муро, Т. Оніпко, 
М. Портер, В. Прайс, Дж. Сіммі, Дж. Сеннетт, 
С. Соколенко, С. Талман, А. Турро, Е. Фезер, 
В. Федоренко, В. Чевганова, С. Шкарлет та ін. 

Постановка завдання. Разом із тим відсутність 
чітких критеріїв, зокрема формалізованих показ-
ників, які б дали змогу всебічно оцінити вплив регі-
ональних інноваційних кластерів на якість вищої 
освіти, не дає змоги обґрунтовано говорити про 
їх позитивний ефект. Отже, виникає необхідність 
визначення показників, які б дали змогу здійснити 
моніторинг впливу регіональних інноваційних 
кластерів на якість вищої освіти. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Перш ніж перейти до визначення, аналізу та оцінки 
таких показників, надамо деякі роз’яснення щодо 
основних понять, пов’язаних із дослідженням.

На думку авторів [6, с. 120], «регіональні інно-
ваційні кластери – це об’єднання та кооперація 
наукових, технічних, виробничих, фінансових, 
інвестиційних та інших установ (підприємств, орга-
нізацій) із метою узгодження спільних інтересів у 
забезпеченні інноваційної взаємодії, реалізації 
новітніх технологій та інноваційної продукції на 
регіональному рівні».

Відповідно до Закону України «Про вищу 
освіту», «вища освіта – це сукупність система-
тизованих знань, умінь та практичних навичок, 
способів мислення, професійних, світоглядних і 
громадянських якостей, морально-етичних цін-
ностей, інших компетентностей, здобутих у ЗВО 
(науковій установі) у відповідній галузі знань за 
певною кваліфікацією на рівнях вищої освіти, 
що за складністю є вищими, ніж рівень повної 
загальної середньої освіти. Систему вищої освіти 
становлять: 1) заклади вищої освіти всіх форм 
власності; 2) рівні та ступені (кваліфікації) вищої 
освіти; 3) галузі знань і спеціальності; 4) освітні 
та наукові програми; 5) ліцензійні умови прова-
дження освітньої діяльності та ліцензійні умови 
провадження вищої освіти; 6) органи, що здійсню-
ють управління у сфері вищої освіти; 7) учасники 
освітнього процесу» [7]. 

У Всесвітній декларації про вищу освіту, при-
йнятій на World Conference on Higher Education 
in the Twenty-first Century: Vision and Action, Paris, 
1998, наголошується, що «якість вищої освіти є 
багатовимірним поняттям, яке охоплює всі аспекти 
діяльності ЗВО: навчальні й академічні програми, 
навчання та дослідження, професорсько-викла-
дацький склад, студентів, матеріально-технічну 
базу та ресурси» [8].

Моніторинг в освіті – це система збору, обробки, 
зберігання та поширення інформації про освітню 
систему або її окремих компонентів, яка орієнто-
вана на управління інформацією, що дає змогу 
робити висновки про стан об’єкта в будь-який час і 
дає прогноз її розвитку [9].

Аналіз наукових праць відомих дослідників 
М. Портера, Б. Лоу, С. Брещі, С. Талмана, І. дель-
Паласіо, К. Дебаккере, М. Муро та ін. [10–13] 
вказує на те, що підвищення ефективності нау-
ково-дослідної роботи з талановитою молоддю 
неможливе без спільної взаємодії ЗВО з інновацій-
ними структурами – кластерами. Оновлена стра-
тегія промислової політики ЄС визначає кластери 
як потужний інструмент економічного розвитку 
для підтримки та впровадження інновацій. Станом 
на початок 2020 р., за даними European Cluster 
Observatory та European Cluster Collaboration 
Platform [14; 15], понад 50 інноваційних кластерів 
працюють на території Європейського Союзу.

Для здійснення моніторингу та оцінки впливу 
регіональних інноваційних кластерів на якість 
вищої освіти використано статистичні дані, що 
наведені у The Global Competitiveness Report 
2019 [16, с. 43]. Проаналізувавши досвід багатьох 
країн, можна зробити припущення, що найбільш 
вагомими показниками, за якими можна визна-
чити вплив регіональних інноваційних класте-
рів на якість вищої освіти, є показники розвитку 
інновацій, бізнесу та конкурентоспроможності. 
Для підтвердження даної тези проведемо коре-
ляційно-регресійний аналіз, для чого виконаємо 
авторську вибірку серед 103 показників, які наве-
дено у [16, с. 43]. 

Спираючись на досвід відомих учених [4; 17], 
встановимо кореляційний зв’язок між рівнем клас-
терного розвитку та рівнем якості вищої освіти. 
Лінійна однофакторна модель, як показує розра-
хунок, найточніше відображає зв’язок між дослі-
джуваними параметрами. Тоді рівняння регресії 
матиме вигляд: 

Р b Р aво роз клі i
� � � ,                    (1)

де Рво розі
 – розрахункове значення показника 

якості вищої освіти; 
b – коефіцієнт моделі, чисельно рівний зміні 

Рво розі
, за зміни Рклi  на одиницю; 

Рклi  – рівень розвитку кластерів; 
a – коефіцієнт моделі, чисельно рівний 

значенню Рво розі
 за Рклi , що дорівнює нулю. 
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Розрахунок коефіцієнта b виконаємо за форму-
лою (2):

b
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,           (2)

деРклср  – середнє значення рівня розвитку 
кластерів;

Рвоi – рівень якості вищої освіти;
Рвоср – середнє значення рівня якості вищої 

освіти;
n = 141. 
Тоді розрахунок коефіцієнта а виконаємо за 

формулою (3):
а Р b Рво клср ср
� � � ,                     (3)

де Рвоср – середнє значення рівня якості вищої 
освіти;

Рклср – середнє значення рівня розвитку клас-
терів;

b – коефіцієнт регресії.
За результатами розрахунків отримано такі зна-

чення коефіцієнтів: b = 0,687; a = 19,567. 
Таким чином, рівняння регресії має вигляд: 

Р Рво роз клі i
� � �0 687 19 567, ,

Із метою встановлення міри залежності варіації 
змінної Рво розі

від варіації змінної Рклi розраховано 
коефіцієнт детермінації за формулою (4):
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де R2 – коефіцієнт детермінації; 
Рво розі

– розрахункове значення рівня якості 
вищої освіти;

Рвоср – середнє значення рівня якості вищої 
освіти.

За результатами розрахунків отримано зна-
чення коефіцієнту детермінації (R2 = 0,540). 
Оскільки R2 > 0,5, то можна зробити висновок про 
узгодженість рівняння регресії з вихідними даними. 
Отже, коефіцієнт детермінації показав, що варіа-
ція змінної Рво розі

 (рівень якості вищої освіти) на 
54% пояснюється варіацією змінної Рклi   (рівень 
розвитку кластерів). Для наочного відображення 
зв’язку між досліджуваними параметрами побудо-
вано точкову діаграму з лінією тренду (рис. 1).

Аналіз наведених даних засвідчує, що загалом 
зі зростанням показників рівня розвитку класте-
рів Рклi  значення рівня якості вищої освіти Рвоі
демонструє подібну динаміку.

Із метою встановлення тісноти зв’язку між рів-
нем розвитку кластерів і рівнем якості вищої освіти 
розрахуємо лінійний коефіцієнт кореляції за фор-
мулою (5):

r
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За результатами розрахунків отримано зна-
чення лінійного коефіцієнта кореляції rР Рклi воi

/ =  
= 0,735. Згідно зі шкалою Р. Чаддока, за якою 
оцінюється тіснота зв’язку між Рвоі та Рклi , зна-
чення лінійного коефіцієнта кореляції у проміжку 
0,7–0,9 є високим. Отже, лінійний коефіцієнт коре-
ляції засвідчив наявність тісного зв’язку між дослі-
джуваними параметрами.

Із метою перевірки достовірності моделі 
застосуємо F-тест (критерій Фішера). Фактичне 
значення критерію Фішера розрахуємо за фор-
мулою (6):

Рис. 1. Залежність між рівнем розвитку кластерів та якості вищої освіти серед 141 країни світу

Джерело: побудовано автором на основі даних [16]
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Fфакт  – фактичне значення критерію Фішера;
n – обсяг вибірки; 
k – число коефіцієнтів у моделі;
Рво розi .

– розрахункове значення рівня якості 
вищої освіти;

Рво срі
– середнє значення рівня якості вищої 

освіти;
Рвоі – фактичне значення рівня якості вищої 

освіти.
За результатами розрахунків отримано фак-

тичне значення критерію Фішера, яке становить 
Fфакт = 163,41. 

Критичне (табличне) значення критерію Фішера 
визначено за формулою (7): 

F a m k m n kкрит � � � � � �( , , , )0 05 1 1 2 ,     (7)
де a – рівень значимості; 
m1 – число ступенів свободи для більшої дис-

персії; 
m2 – число ступенів свободи для меншої дис-

персії; 
n – обсяг вибірки (у нашому разі 141 країна); 
k – кількість коефіцієнтів у моделі (у нашому 

разі два коефіцієнта – a, b). 
Критичне значення критерію Фішера визначимо 

за допомогою використання функції FРАСПОБР 
програмного продукту Microsoft Office Excel: 
FРАСПОБР (0,05; 1; 139). Критичне значення кри-
терію Фішера становить 3,91. Оскільки Fфакт >
Fкрит , можемо зробити висновок про достовірність 
вибраної лінійної однофакторної моделі. 

Обсяг вибірки – 141 країна, тобто n>100, тому 
доцільно перевірити достовірність лінійного кое-
фіцієнту кореляції за допомогою статистичного 
критерію Стьюдента. Фактичне значення критерію 
Стьюдента можна розрахувати за формулою (8):
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де tфакт – фактичне значення критерію 
Стьюдента; 

rР Рклi воi
/ – лінійний коефіцієнт кореляції; 

n – обсяг вибірки (у нашому разі 141 країна). 
За результатами розрахунків отримано фак-

тичне значення критерію Стьюдента, яке стано-
вить tфакт = 12,88. 

Критичне (табличне) значення критерію 
Стьюдента визначимо за формулою (9): 

t a m nкрит � � � �( , , )0 025 2 ,            (9)
де tкрит – критичне (табличне) значення крите-

рію Стьюдента;
a – рівень значимості; 

n – обсяг вибірки (у нашому разі 141 країна). 
Критичне значення критерію Стьюдента 

визначимо за допомогою використання функ-
ції СТЬЮДРАСПОБР у програмному продукті MS  
Excel: СТЬЮДРАСПОБР (0,025; 139). Критичне зна-
чення критерію Стьюдента становить tкрит = 2,27. 
Оскільки tфакт> tкрит , можемо зробити висновок про 
те, що коефіцієнт кореляції є статистично значимим. 

Отже, з проведених розрахунків бачимо, що між 
рівнем розвитку кластерів та якістю вищої освіти 
спостерігається тісна лінійна залежність, що дає 
змогу розглядати регіональні інноваційні кластери 
як один із ключових чинників зростання якості та 
конкурентоспроможності вищої освіти.

Висновки з проведеного дослідження. 
Підводячи підсумки, зауважимо, що проведене 
дослідження дає змогу аргументовано свідчити 
про позитивний вплив регіональних інноваційних 
кластерів на якість вищої освіти, що забезпечу-
ється через: тісну співпрацю між закладами вищої 
освіти, підприємствами і науково-дослідними уста-
новами; залучення цільових інвестицій до розви-
тку нових технологій виробництва та інноваційної 
інфраструктури для всіх учасників освітнього про-
цесу; активізацію проведення науково-дослідних 
і дослідно-конструкторських робіт, співпрацю і 
цільову підготовку спеціалістів закладами вищої 
освіти, довготермінові партнерські дослідження з 
розроблення інноваційних проєктів; розроблення 
та впровадження нових інноваційних продуктів, 
застосування ефективних механізмів залучення 
інвестицій у розвиток освіти; створення та розви-
ток сучасної інноваційної інфраструктури у сфері 
вищої освіти; активізацію мобільності студентів та 
випускників на світовому ринку праці; задоволення 
інтересів усіх стейкхолдерів освітнього процесу.
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