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РЕЦЕНЗІЯ
НА КОЛЕКТИВНУ МОНОГРАФІЮ

«Інтеграція освіти та науки в Україні на базі моделі університету майбутнього»  
за заг. ред. В. Є. Хаустової. 

Харків : ФОП Лібуркіна Л. М., 2021. 424 с.

Колективна монографія «Інтеграція освіти та науки в Україні на базі моделі університету майбутньо-
го» є ґрунтовним науково-практичним дослідженням, присвяченим формуванню організаційно-економічного 
механізму інтеграції освіти, науки та бізнесу задля забезпечення соціально-економічного розвитку в умовах 
глобальної нестабільності.

Наукове дослідженням авторів даної роботи аналізує різні проблеми, методи та форми розвитку сучас-
них університетів. Сьогодні у світі набуває актуальності формування та розвиток університетів за моделлю 4.0 
як однієї з дієвих форм інтеграції освіти, науки та бізнесу в сучасних умовах економіки знань, стану розвитку 
суспільства, необхідності подолання перешкод глобальної нестабільності. Ця колективна праця присвячена 
пошуку та визначенню нових організаційно-економічних форм отримання соціально-економічної вигоди від 
використання інтелектуальних ресурсів та забезпечення ефективної роботи університету. 

У першому розділі монографії досліджено сутність понять «наука», «наукова діяльність», «освіта» та 
«освітня діяльність»; визначено роль освіти та науки в забезпеченні соціально-економічного розвитку в Украї-
ні та країнах світу; здійснено аналіз стану та тенденцій розвитку освіти і науки в Україні та світі; виявлено 
проблеми в освітній і науковій діяльності в Україні та за кордоном; розроблено когнітивну модель проблем 
розвитку освіти та науки в Україні в умовах глобальної нестабільності. 

У другому розділі розроблено методичний підхід до оцінки впливу освітньої та наукової діяльності на 
соціально-економічний розвиток України та країн світу; оцінено взаємозв’язки між освітньою та науковою 
діяльністю в умовах економіки знань; розраховано інтегральні показники для кожного елементу ланцюжка 
«підготовка бакалаврів – підготовка магістрів – підготовка наукових кадрів – науковий потенціал – наукові 
результати – інноваційна діяльність – економічний розвиток», що надало можливість виявити неузгодженість 
між освітньо-науковою та інноваційною діяльністю в країні, реальним сектором економіки; на основі прове-
дення SWOT-аналізу обґрунтовано необхідність і шляхи інтеграції освіти, науки та бізнесу задля забезпечення 
соціально-економічного розвитку на основі дослідження зарубіжного та вітчизняного досвіду реалізації на-
укової діяльності та перспективних форм організації вищої освіти. 

Третій розділ монографії присвячено дослідженню сучасних форм взаємодії та інтеграції освіти, науки 
та бізнесу і досвіду їх реалізації у країнах світу; дослідженню еволюції моделей університетів як однієї із су-
часних ключових форм інтеграції науки, освіти та бізнесу; аналізу сценаріїв розвитку вищої освіти; розроб-
ці організаційно-економічного механізму інтеграції освіти, науки та бізнесу за моделлю «Університет 4.0» як 
ключової опори соціально-економічного розвитку України в умовах глобальної нестабільності.

Зміст кожного розділу рецензованої колективної монографії відповідає загальній концептуальній логіці 
роботи. Структура роботи послідовна та витримана відповідно до загальної мети. Монографія є завершеним 
самостійним науковим дослідженням, виконаним на актуальну тему, має наукову та практичну цінність. Упро-
вадження викладених пропозицій дозволить вдосконалити регулювання процесів інтеграції освіти, науки та 
бізнесу на базі сучасних університетів.

Ця колективна монографія становить інтерес для наукових працівників, викладачів, здобувачів вищої 
освіти, а також фахівців системи державного та регіонального управління, представників бізнесу та всіх, хто 
цікавиться питаннями розвитку наукової та освітньої діяльності. 

Таким чином, монографія «Інтеграція освіти та науки в Україні на базі моделі університету майбутньо-
го» за загальною редакцією В. Є. Хаустової відповідає вимогам, що висуваються до робіт такого типу, містить 
ґрунтовні наукові напрацювання та практичні результати та рекомендована до публікації у відкритому друку 
та використання науковцями та практиками.
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