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ОЦІНКА РІВНЯ ОСВІТНЬОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ 

 

Проблема оцінки освітнього потенціалу актуальна не тільки в світовому 

аспекті, вона представляється значущою і для окремого регіону, так як сучасна 

економіка характеризується зростаючою роллю знань. Розвиток регіональної 

економіки визначається ефективністю використання потенціалу території, в 

першу чергу, регіонального освітнього потенціалу. 

В останні роки різко зріс інтерес до вивчення оцінки процесів 

інтелектуального розвитку, науково-освітнього та інноваційного потенціалів 

суспільства. Для вимірювання інтелектуального потенціалу суспільства 

виділяються дві головні характеристики: наука і освіта, які прямо або побічно 

відображають інтелектуальний потенціал всього суспільства. 

Для оцінки освітнього потенціалу з урахуванням соціально-

економічного стану регіону нами був розроблений індекс, що включає: 

навантаження освітніх установ, фінансову забезпеченість в сфері освіти, стан 

трудових ресурсів і індекс освіти [1]. 

Для кожного суб’єкта центру фінансової відповідальності було 

розраховано 11 показників, на основі яких побудовані оцінки кожного 

з 4 рівнів. За формулою середньої арифметичної був отриманий інтегрований 

показник оцінки освітнього потенціалу регіону [2]. 

За розробленою методикою були розраховані індекси для регіонів:  

https://ukrpatent.org/uk
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1. Рівень навантаження установ, який оцінює завантаженість установ 

учнями. Він будується за наступними показниками: середня чисельність 

населення;  число дошкільних та загальноосвітніх установ і чисельність 

дітей, які навчаються в них;  число закладів середньої та вищої професійної 

освіти і чисельність студентів, що навчаються в них. За розрахунками 

найбільшим навантаженням навчальних закладів має Одеська область, 

найслабшою – Волинська область, Харківська область має невелике 

навантаження, займає 3 місце. 

2. Фінансова забезпеченість оцінена з точки зору кадрової зацікавленості 

роботи в тому чи іншому регіоні і з точки зору інвестицій та витрат в сфері 

освіти.  Для розрахунку були зібрані і проаналізовані наступні дані: інвестиції 

в основний капітал в сфері освіти;  витрати консолідованих бюджетів на 

соціально-культурні заходи в сфері освіти; середньомісячна заробітна плата в 

галузі освіти; величина прожиткового мінімуму працездатного населення. За 

фінансової забезпеченості можна виділити 3 суб’єкта з високим індексом, 

лідируюча позиція належить Київської області,. У структурі субіндексів видно, 

що за рівнем оплати праці у сфері освіти Тернопільська область має дуже 

слабкі позиції і сильно відхиляється від медіанного значення. Це говорить про 

те, що в області низька заробітна плата до прожиткового мінімуму.   

3. Трудові ресурси дозволяють оцінити регіон з точки зору зайнятості 

економічно активного населення. Вони вийшли на основі субіндексів, 

побудованих на наступній інформації: чисельність безробітного населення; 

чисельність економічно активного населення; чисельність осіб, зайнятих 

у сфері освіти; середня чисельність населення. За трудовим ресурсам на 1 місці 

знаходиться м. Київ, на останньому – Закарпатська область. У структурі 

суб’індексів Запорізька область перевищує всі медіанне значення. 

4. Індекс освіти є одним з показників індексу розвитку людського 

потенціалу, він відображає рівень грамотності дорослого населення 

і комбінований показник сукупної частки учнів [3]. Рівень грамотності 

дозволяє дізнатися, скільки відсотків населення опанувало читанням 

і письмом, в той час як сукупна частка учнів вказує відсоток учнів, починаючи 

з дитячих садків і закінчуючи вищою освітою. За даними індексу освіти 

лідируючі позиції займає м. Київ. 

За розрахованої методикою регіони були згруповані за допомогою 

кластерного аналізу. Даний вид аналізу добре зарекомендував себе у всіх 

сферах життєдіяльності людини. 

Незважаючи на високий рівень показника індексу робочої сили і великий 

потенціал регіону за ступенем завантаження установ в Одеській області, слабкі 

позиції має фінансова забезпеченість. Це говорить про неефективне 

використання потенціалу регіону. Представлений інтегрований показник, як 

нам здається, може враховуватися в рейтингу закладів. Моніторинг діяльності 

закладу можна будувати у відриві від індивідуальних особливостей регіону, 

в якому розташований виш. 
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СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ  

ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ 

 

Однією з найважливіших складових туристичної галузі, яка визначає її 

справжній потенціал, є готельна індустрія. В Україні у період ринкових 

відносин розвиток готельного господарства вимагав підвищення 

конкурентоспроможності готельних компаній на внутрішньому та світовому 

туристичному ринку. Однак неможливо сформулювати однакові рекомендації 

щодо всіх готельних комплексів, щоб забезпечити успіх напевне. Рекомендації 

щодо вдосконалення та розвитку готельного господарства на кожному 

конкретному ринку (регіональному, міжнародному, внутрішньому, місцевому) 

є найбільш доречними. Тому в сучасних умовах, коли розвиток українського 

регіону є незбалансованим, необхідно приділити особливу увагу 

формулюванню регіональної стратегії розвитку готельного господарства з 

метою підвищення конкурентоспроможності та економічної ефективності 

регіонального готельного комплексу [1]. 

Тільки тоді, коли окремі готельні компанії в регіоні сформують 

конкурентну ринкову стратегію, може бути сформований конкурентне 

готельне підприємство, що підвищить конкурентоспроможність готельного 

бізнесу в регіоні та країні та покращить конкурентоспроможність усього 

туристичного продукту. Поведінка та успіх окремого підприємства залежить 

від виявлення конкурентних переваг та розробки конкурентних стратегій. 

Конкурентна стратегія кожного підприємства формулюється відповідно до 

структури попиту, галузей та конкретних ринкових умов, тому лише шляхом 

ретельного аналізу найбільш конкурентоспроможного ринку та діяльності 

конкурентів можна сформулювати ефективну конкурентну стратегію. 

Сьогодні не існує методу аналізу конкуренції та конкурентів, визначення 

конкурентних переваг та порівняння конкурентоспроможності підприємств та 

http://intkonf.org/ken-ovechkina-oa-pokazniki-otsinki-naukovoyiskladovoyiintelektualnogo-potentsialu-vitchiznyanoyiekonomiki-negativni-ta-pozitivni-zmini/
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