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Кузьмін О. Є., Жук Л. В. Класифікація систем наукової та науково-технічної діяльності університетів

Метою статті є класифікація систем наукової та науково-технічної діяльності закладів вищої освіти (університетів) за різними ознаками. Кла-
сифікація таких систем зумовлена необхідністю ґрунтовного дослідження та проведення коректного порівняльного аналізу наукової результа-
тивності закладів вищої освіти. Запропоновано такі основні класифікаційні ознаки поділу систем: галузева спрямованість університету, чисель-
ність суб’єктів наукової та науково-технічної діяльності, джерела фінансування наукової та науково-технічної діяльності, ступінь складності 
науково-організаційної структури, територіальне охоплення ринку наукової та науково-технічної продукції. Наприклад, за чисельністю суб’єктів 
наукової та науково-технічної діяльності пропонується розрізняти великі системи (з чисельністю суб’єктів понад 15 тисяч осіб), середні систе-
ми (з чисельністю суб’єктів від 5 до 15 тисяч осіб), малі системи (з чисельністю суб’єктів до 5 тисяч осіб). Наведено та обґрунтовано приклади 
університетів, віднесених до кожної із класифікаційних груп. 
Ключові слова: системи наукової та науково-технічної діяльності, університети, класифікація систем.
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Кузьмин О. Е., Жук Л. В. Классификация систем научной  
и научно-технической деятельности университетов

Целью статьи является классификация систем научной и научно-тех-
нической деятельности высших учебных заведений (университетов) по 
различным признакам. Классификация таких систем обусловлена необ-
ходимостью основательного исследования и проведения корректного 
сравнительного анализа научной результативности высших учебных 
заведений. Предложены следующие основные классификационные при-
знаки разделения систем: отраслевая направленность университета, 
численность субъектов научной и научно-технической деятельности, 
источники финансирования научной и научно-технической деятель-
ности, степень сложности научно-организационной структуры, тер-
риториальный охват рынка научной и научно-технической продукции. 
Например, по численности субъектов научной и научно-технической 
деятельности предлагается различать большие системы (с численно-
стью субъектов более 15 тысяч человек), средние системы (с численно-
стью субъектов от 5 до 15 тысяч человек), малые системы (с численно-
стью субъектов до 5 тысяч человек). Приведены и обоснованы примеры 
университетов, отнесенных к каждой из классификационных групп.
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сти, университеты, классификация систем.
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and Scientific-Technical Activity of Universities
The article is aimed at classifying the systems of scientific and technical ac-
tivity of higher educational institutions (universities) by various attributes. 
A classification of such systems is conditioned by necessity of thorough 
research and carrying out a correct comparative analysis of scientific ef-
fectiveness of higher educational institutions. The following basic classifi-
cation attributes for division of systems are proposed: sectoral orientation 
of university, number of subjects of both scientific and technical activity, 
sources of financing of scientific and scientific-technical activity, degree of 
complexity of the scientific-organizational structure, territorial coverage of 
the market of the scientific-technical products. For example, it is proposed 
to distinguish by the number of subjects of the scientific-technical activ-
ity large systems (with more than 15 thousand persons), average systems 
(from 5 to 15 thousand persons), small systems (up to 5 thousand persons). 
The examples of universities assigned to each of the classification groups 
are provided and substantiated.
Keywords: systems of scientific and scientific-technical activity, universities, 
classification of systems.
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Одним із ключових питань забезпечення ефек-
тивності діяльності сучасних закладів вищої 
освіти (ЗВО) є оцінювання результативності 

їхньої наукової діяльності. Відповідно до статті 67 
Закону України «Про вищу освіту» [1] «заклад вищої 
освіти, який провадить наукову діяльність, що має 
важливе значення для науки, економіки та виробни-

цтва, і хоче отримати відповідну державну підтримку, 
має право пройти державну атестацію відповідно до 
Закону України «Про наукову і науково-технічну ді-
яльність». Результати атестації, яка проводитиметься 
відповідно до визначеного Кабінетом Міністрів Украї-
ни порядку, враховуватимуться, починаючи з 2019 р.,  
при прийнятті рішення щодо виділення базового фі-
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нансування для ЗВО. В основу порядку проведення 
атестації пропонується покласти принцип, який базу-
ється на оцінюванні результативності ЗВО в частині 
наукової діяльності за певними науковими напряма-
ми. Такими науковими напрямами, запропонованими 
робочою групою Міністерства освіти і науки України 
з питань організаційно-методичного забезпечення за-
провадження державної атестації ЗВО, є: аграрні на-
уки та ветеринарія; військові науки і національна без-
пека; гуманітарні науки і мистецтво; суспільні науки; 
біологія та охорона здоров’я; математичні і природ-
ничі науки; технічні науки. Однак актуальним залиша-
ється питання комплексного оцінювання наукової ре-
зультативності ЗВО – за всіма науковими напрямами, 
за якими ЗВО провадить наукову діяльність, та здій-
снення порівняльного аналізу між різними ЗВО [2; 3]. 

Кожен ЗВО характеризується певною систе-
мою наукової та науково-технічної діяльності 
(ННТД), яка має свої структурні та змістові 

особливості й відрізняється від аналогічних систем 
інших ЗВО [4]. Разом з тим, системи ННТД виявля-
ють загальні властивості, за якими їх можна згрупува-
ти. З метою ґрунтовного дослідження та проведення 
коректного порівняльного аналізу наукової результа-
тивності ЗВО, а точніше – систем ННТД різних ЗВО, 
доцільно узагальнити та класифікувати ці системи за 
найважливішими ознаками.

Дослідженню різних аспектів наукової діяль-
ності в контексті управління (зокрема, стратегічного 
планування, організування та оцінювання) присвяче-
но велику кількість публікацій закордонних ы вітчиз-
няних учених [5–8]. Автори узагальнюють найпоши-
реніші підходи до вибору перспективних напрямів 
науково-технологічного розвитку та визначення їх-
ньої пріоритетності, а також моніторингу та аналі-
зування наукової результативності. У [4; 9] запропо-
новано застосування системного підходу до наукової 
діяльності ЗВО та розроблено теоретико-методичні 
засади оцінювання стану системи наукової та науко-
во-технічної діяльності. 

Метою статті є класифікація систем ННТД 
ЗВО за різними ознаками. Об’єктом дослідження об-
рано університети як ЗВО, які, згідно зі статтею 28 
Закону України «Про вищу освіту», проводять фун-
даментальні та/або прикладні наукові дослідження, є 
провідними науковим і методичними центрами, ма-
ють розвинуту інфраструктуру навчальних, наукових 
і науково-виробничих підрозділів та провадять інно-
ваційну освітню діяльність за різними ступенями ви-
щої освіти, у тому числі доктора філософії (на відміну 
від академій та інститутів, які є галузевими ЗВО та 
провадять інноваційну освітню діяльність, пов’язану 
з наданням вищої освіти на першому і другому рівнях 
за однією чи кількома галузями знань) [1].

За даними статистичних спостережень в Укра-
їні функціонує понад 600 ЗВО: на початок 2016/17 

навчального року їх кількість становила 657 (з них 
287 – університети, академії, інститути), на початок 
2017/18 навчального року – 661 (з них 289 – універси-
тети, академії, інститути) [10]. Кількість університе-
тів різного підпорядкування та різних форм власнос-
ті станом на початок 2018 р. – 215 [11]. Невід’ємною 
складовою кожного університету як системи є під-
система ННТД, функціонування якої спрямоване на 
досягнення загальних цілей ЗВО. Разом з тим, підсис-
тему ННТД можна розглядати як окрему систему, яка, 
своєю чергою, складається з підсистем, компонентів 
та елементів. Під системою ННТД університету слід 
розуміти сукупність елементів (компонентів, підсис-
тем) і процесів, що взаємодіють між собою, спрямо-
вану на отримання та використання фундаменталь-
них і прикладних результатів, науково-технічних роз-
робок, збереження і розвиток наукового потенціалу, 
розвиток міжнародної наукової співпраці, інтеграцію 
освіти і науки [4]. На рис. 1 представлено класифіка-
цію систем ННТД університетів за різними ознаками.

 

Згідно зі статтею 28 Закону України «Про вищу 
освіту» ЗВО поділяються на багатогалузеві (кла-
сичні, технічні) та галузеві (профільні, технічні, 

педагогічні, економічні та інші) [1]. За цією ознакою 
доцільно класифікувати й системи ННТД університе-
тів, оскільки тематика наукових досліджень корелює 
із галузями знань і спеціальностями, за якими здій-
снюється підготовка здобувачів вищої освіти. Попри 
те, що сьогодні галузеві ЗВО готують фахівців за ши-
роким спектром спеціальностей, ліцензовані обсяги 
на підготовку фахівців за непрофільними для такого 
ЗВО спеціальностями є в рази меншими від ліцензо-
ваних обсягів на підготовку фахівців за основ ними 
спеціальностями. Крім того, підготовка здобувачів 
вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня 
ведеться саме за ключовими для даного ЗВО спеці-
альностями. Наприклад, у Державному вищому на-
вчальному закладі «Київський національний еконо-
мічний університет імені Вадима Гетьмана» з 2016 р.  
підготовка здобувачів вищої освіти провадиться за  
16 спеціальностями 8 галузей знань на першому (ба-
калаврському), 10 спеціальностями 5 галузей знань 
на другому (магістерському), 8 спеціальностями 5 га-
лузей знань на третьому (освітньо-науковому) рівнях 
вищої освіти. Спеціальностями підготовки докторів 
філософії є власне економічні спеціальності: з галузі 
05 – Соціальні та поведінкові науки (051 – Економі-
ка); з галузі 07 – Управління та адміністрування (071 –  
Облік і оподаткування, 072 – Фінанси, банківська 
справа та страхування, 073 – Менеджмент, 076 – Під-
приємництво, торгівля та біржова діяльність); галузі 
28 – Публічне управління та адміністрування (281 –  
Публічне управління та адміністрування); з галузі 
29 – Міжнародні відносини (292 – Міжнародні еко-
номічні відносини). Підтвердженням пріоритетності 
економічних спеціальностей підготовки здобувачів 
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За ступенем складності науково-
організаційної структури:

 складні;
 прості

За галузевою спрямованістю
університету: 





















 багатогалузеві (класичні, технічні); 
 галузеві (технологічні, гуманітарні,
економічні, юридичні, аграрні тощо)
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За територіальним охопленням ринку
наукової та науково-технічної
продукції:

 глобальні;
національні;
регіональні;
місцеві

 
 
 

За джерелами фінансування наукової
та науково-технічної діяльності: 

 системи, що фінансуються
в основному із загального фонду
державного бюджету;   

 системи, що фінансуються
в основному із спеціального фонду
державного бюджету;
комбіновані 

За чисельністю суб’єктів наукової
та науково-технічної діяльності:

 великі;
 середні;
 малі

Рис. 1. Класифікація систем наукової та науково-технічної 
діяльності університетів

вищої освіти у цьому ЗВО є функціонування спеціалі-
зованих вчених рад: 7 із 8 спеціалізованих вчених рад 
цього ЗВО утворено за спеціальностями галузі наук 
08 – Економічні науки [12]. 

ЗВО різняться й за чисельністю здобувачів ви-
щої освіти (студентів, аспірантів, докторантів) та 
професорсько-викладацького складу. Цей фактор ве-
ликою мірою впливає на наукову результативність. 
До прикладу, у Київському національному універси-
теті ім. Тараса Шевченка у 2017 р. навчалося понад  
21 тис. студентів денної форми, працювали понад  
2400 штатних науково-педагогічних працівників 
(НПП) та майже 700 штатних працівників науково-до-
слідної частини (НДЧ). За результатами проведених 
наукових досліджень у 2017 р. працівники та студенти 
цього ЗВО опублікували майже 6000 публікацій; видано  
226 монографій [13]. У Тернопільському національ-
ному технічному університет імені Івана Пулюя, де у 
цьому ж році навчалося понад 4 тис. студентів ден-
ної форми навчання та працювали майже 400 штат-
них НПП і 3 штатні працівники НДЧ, опубліковано  

344 публікації та 18 монографій [25]. Порівнювати 
результативність таких ЗВО не зовсім коректно. 
Тому ще однією ознакою класифікації систем ННТД 
ЗВО пропонується обрати чисельність суб’єктів 
ННТД. Згідно зі статтею 65 Закону України «Про 
вищу освіту» суб’єктами ННТД є наукові та нау ково-
педагогічні працівни ки, здобувачі вищої освіти, 
інші працівники ЗВО, а також працівники підпри-
ємств, які спільно із ЗВО провадять наукову, науко-
во-технічну діяльність [1]. У даному дослідженні до 
суб’єктів ННТД віднесено здобувачів вищої освіти 
(студентів денної форми навчання, аспірантів, 
докторантів), штатних науково-педагогічних пра - 
цівників та штатних працівників НДЧ (науко-
вого інституту, наукового сектора). У табл. 1  
виокремлено великі системи ННТД (з чисельніс-
тю суб’єктів ННТД понад 15 тисяч осіб), середні 
системи (з чисельністю суб’єктів ННТД від 5 до  
15 тисяч осіб), малі системи (з чисельністю суб’єктів 
ННТД до 5 тисяч осіб).

Важливою ознакою класифікації є джерела 
фінансування ННТД. Відповідно до [28] 
наукова діяльність державних ЗВО може 

фінансуватися за кошти державного бюджету,  
а також за рахунок коштів вітчизняних та інозем-
них установ і підприємств, міжнародних грантів 
та інших джерел. Бюджетне фінансування на-
укових досліджень ЗВО, підпорядкованих МОН, 
здійснюється за КПКВК 2201040 «Дослідження, 
наукові та науково-технічні розробки, виконан-
ня робіт за державними цільовими програмами 
та державним замовленням, підготовка науко-
вих кадрів, фінансова підтримка наукової інфра-
структури, наукової преси та наукових об’єктів, 

що становлять національне надбання, забезпечення 
діяльності Державного фонду фундаментальних до-
сліджень» та формує загальний фонд бюджету ЗВО 
на наукові дослідження.

Фінансування наукових досліджень за рахунок 
коштів вітчизняних та іноземних установ і підпри-
ємств, міжнародних грантів та інших джерел фор-
мує спеціальний фонд бюджету ЗВО на наукові до-
слідження. Частки обсягів фінансування наукових 
досліджень за загальним і спеціальним фондами фі-
нансування в сумарному обсязі є різними для різних 
ЗВО. Так, наприклад, у КНУ ім. Т. Г. Шевченка, Націо-
нальному університеті біоресурсів і природокористу-
вання України переважає обсяг загального фонду, а в 
Сумському державному університеті – обсяг спеці-
ального фонду. Системи ННТД ЗВО, в яких обсяг за-
гального фонду становить ≥ 60% від сумарного обсягу 
фінансування наукових досліджень, віднесено до сис-
тем, наукові дослідження яких фінансуються за раху-
нок загального фонду державного бюджету (табл. 2).  
Системи ННТД ЗВО, в яких обсяг спеціального фон-
ду становить понад 60%, віднесено до систем, наукові 



БІЗНЕСІНФОРМ № 4 ’201890

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	о
св

іт
а 

і Н
аУ

Ка

www.business-inform.net

таблиця 1

приклади університетів, що характеризуються великими, середніми та малими системами наукової  
та науково-технічної діяльності

Назва університету

чисельність, осіб (станом на 2017 р.)

Усього 
суб’єктів 

ННтД

Здобувачів вищої освіти

штатних 
науково-

педагогічних 
працівників

штатних 
наукових 

працівників 
та інших 

працівників 
НДч

Ст
уд

ен
ті

в 
де

нн
ої

 
ф

ор
м

и 
на

вч
ан

ня

Ас
пі

ра
нт

ів

До
кт

ор
ан

ті
в

Університети, що характеризуються великими системами ННТД

Київський національний університет  
ім. Т. Г. Шевченка 21111 1333 94 2713 688 25939

Національний технічний університет 
України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського»

21381 500 42 2445 257 24625

Національний університет «Львівська 
політехніка» 20719 365 41 2045 224 23394

Львівський національний університет 
імені Івана Франка 16322 791 25 1890 220 19248

Харківський національний університет 
імені В. Н. Каразіна 13004 250 15 1619 353 15241

Університети, що характеризуються середніми системами ННТД

Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут» 11058 277 13 1398 311 13044

Національний університет біоресурсів  
і природокористування України 10090 418 32 1304 203 12047

Сумський державний університет 8871 276 13 908 221 10289

ДВНЗ «Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника» 8423 304 29 1000 74 9830

Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана 8340 284 20 1119 4 9767

Харківський національний університет 
радіоелектроніки 6258 209 14 623 75 7179

Національний транспортний 
університет 5592 151 1 567 42 6353

Університети, що характеризуються малими системами ННТД

Тернопільський національний 
технічний університет імені Івана Пулюя 4032 86 – 394 3 4515

Національний університет  
«Києво-Могилянська академія» 3977 157 6 397 14 4551

Національний лісотехнічний 
університет України 2009 53 5 366 20 2453

Джерело: сформовано за [13–27].

дослідження яких фінансуються за рахунок спеці-
ального фонду державного бюджету. Решта систем 
ННТД (наприклад, НТУУ «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського», Національний уні-
верситет «Львівська політехніка») віднесено до сис-
тем із комбінованим фінансуванням. 

Відповідно до [29], для організування та коор-
динування ННТД у ЗВО можуть створюватися НДЧ, 
науково-дослідні сектори, науково-дослідні інститу-
ти, наукові відділи. До складу цих структурних оди-
ниць можуть входити науково-дослідні лабораторії 
факультетів (інститутів) та кафедр, науково-дослідні 
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таблиця 2

приклади університетів із системами ННтД, наукові дослідження яких фінансуються в основному  
із загального фонду державного бюджету; в основному із спеціального фонду державного бюджету;  

із комбінованим фінансуванням

Назва університету

частка обсягу фінансування наукових досліджень із загального фонду, %/ 
частка обсягу фінансування наукових досліджень із спеціального фонду, %

2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р.
Середньорічні 
частки обсягів  

за 2014–2017 рр.

Університети із системами ННТД, наукові дослідження яких фінансуються із загального фонду  
державного бюджету

ДВНЗ «Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника» 79/21 81/19 79/21 92/8 83/17

Київський національний університет 
ім. Т. Г. Шевченка 83/17 80/20 77/23 85/15 81/19

Харківський національний 
університет радіоелектроніки 72/28 80/20 76/24 80/20 77/23

Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут» 79/21 79/21 73/27 70/30 75/25

Тернопільський національний техніч-
ний університет імені Івана Пулюя 81/19 68/32 66/34 77/23 73/27

Харківський національний 
університет імені В. Н. Каразіна 79/21 71/29 67/33 71/29 72/28

Львівський національний університет 
імені Івана Франка 71/29 65/35 74/26 74/26 71/29

ДВНЗ «Національний гірничий 
університет» 75/25 79/21 59/41 68/32 70/30

Національний університет біоресур-
сів і природокористування України 80/20 65/35 54/46 66/34 66/34

Вінницький національний технічний 
університет 65/35 58/42 45/55 71/29 60/40

Університети із системами ННТД, наукові дослідження яких фінансуються із спеціального фонду  
державного бюджету

Сумський державний університет 20/80 23/77 28/72 38/62 27/73

Університети із системами ННТД з комбінованим фінансуванням

Національний технічний університет 
України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського»

45/55 45/55 36/64 45/55 43/57

Національний університет  
«Львівська політехніка» 58/42 44/56 47/53 61/39 53/47

Національний університет  
«Києво-Могилянська академія» 97/3 74/26 16/84 16/84 51/49

Джерело: сформовано за [13–27].

інститути тощо. Наявність в університеті НДЧ, яка 
має розгалужену структуру (тобто складається з на-
укових підрозділів, що проводять наукові досліджен-
ня, та підрозділів, що організовують, забезпечують та 
координують ННТД), свідчить про розвинену інфра-
структуру ННТД, у такому разі можна стверджувати, 
що система ННТД є складною.

НДЧ зі складною структурою функціонують у 
таких ЗВО, як НТУУ «Київський політехнічний інсти-
тут імені Ігоря Сікорського», НТУ «Харківський по-

літехнічний інститут», Львівський державний універ-
ситет імені Івана Франка, Національний університет 
«Львівська політехніка». Так, у складі НДЧ «Львів-
ської політехніки» функціонують 43 держбюджетні 
групи та понад 80 науково-дослідних лабораторій, які 
виконують бюджетні та госпдоговірні науково-до-
слідні роботи, а також відділи, які здійснюють нау-
ково-організаційний супровід наукової діяльності 
(відділ науково-організаційного супроводу, відділ 
маркетингу та інноватики, відділ метрології) (рис. 2).



БІЗНЕСІНФОРМ № 4 ’201892

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	о
св

іт
а 

і Н
аУ

Ка

www.business-inform.net

Поряд з цим, у таких ЗВО, як Національний 
транспортний університет, Львівський національний 
аграрний університет, Одеський державний аграрний 
університет або взагалі відсутні науково-дослідні час-
тини, або вони характеризуються нескладною струк-
турою (як, наприклад, у Вінницькому національному 
технічному університеті). Наукові дослідження ви-
конуються безпосередньо в навчально-наукових під-
розділах – факультетах і кафедрах. Системи ННТД 
таких університетів є простими. 

Ще однією ознакою класифікації систем ННТД 
запропоновано територіальне охоплення ринку на-
укової та науково-технічної продукції. До систем 
ННТД із глобальним охопленням ринку слід відне-
сти системи ННТД ЗВО, які виконують міжнародні 
гранти, а також наукові (науково-технічні) роботи 
на замовлення закордонних установ і підприємств. 
Серед таких університетів – КНУ ім. Т. Г. Шевченка, 
НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського», Харківський національний універси-
тет імені В. Н. Каразіна, Національний університет 
«Львівська політехніка». Системами ННТД із націо-
нальним охопленням ринку можна вважати системи 
ННТД таких університетів, як Національний лісотех-
нічний університет України, Національний універси-
тет «Острозька академія». Такі університети викону-
ють наукові дослідження, що фінансуються за кошти 
державного бюджету МОН України, та на замовлення 
українських установ та організацій [27]. Прикладом 
системи із регіональним охопленням ринку є сис-
тема ННТД Вінницького національного аграрного 
університету (його підрозділом є «Подільський на-
вчально-науково-інноваційний центр новітньої сіль-
ськогосподарської техніки та технологій», діяльність 
якого спрямована на вирішення проблем регіону, 
пов’язаних з впровадженням наукоємних біотехно-
логій) [30]. Системою ННТД місцевого масштабу 
характеризується, наприклад, Класичний приватний 

університет (м. Запоріжжя). Так, за інформацією, роз-
міщеною на офіційному сайті [31], у 2004 р. викона-
но госпдоговірну роботу на замовлення Запорізької 
обласної державної адміністрації на тему «Розробка 
проекту Стратегії економічного та соціального роз-
витку Запорізької області на 2004–2015 роки». 

ВИСНОВКИ 
Велика різноманітність систем ННТД універ-

ситетів зумовлює необхідність їх класифікації. Осно-
вними ознаками класифікації запропоновано галузеву 
спрямованість університетів, чисельність суб’єктів 
ННТД, джерела фінансування, ступінь складності на-
уково-організаційної структури, територіальне охо-
плення ринку наукової та науково-технічної продукції. 
Групування систем ННТД університетів є необхідною 
умовою для проведення порівняльного аналізу їхньої 
наукової результативності та рейтингування.              
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Відділ науково-
організаційного супроводу

наукових досліджень

Сектор бухгалтерії

Сектор кадрового
забезпечення

Планово-фінансова група 

Відділ метрології

Відділ маркетингу
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Рис. 2. Організаційна структура науково-дослідної частини Національного університету «Львівська політехніка»
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