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Вища освіта належить до найважливіших напрямів державної
політики України. Держава виходить з того, що освіта – це стратегічний
ресурс соціально-економічного, культурного і духовного розвитку суспільства, поліпшення добробуту людей, забезпечення національних інтересів, зміцнення міжнародного авторитету й формування позитивного
іміджу нашої держави, створення умов для самореалізації кожної особистості.
Освіта України належить до складних систем, тому формування
управлінських рішень відносять до процесів великої складності. Це
пояснюється ієрархічністю організаційної структури, чисельністю підсистем і елементів цієї системи, її багатофункціональністю, динамічними
властивостями системи. Необхідність вирішення завдань управління
в багатовимірному просторі управління вищою освітою потребує потужного інформаційного забезпечення.
У статті розглянуто питання оцінки розмірності простору показників
навчальної потужності вищих навчальних закладів (ВНЗ) України, що
підтверджує актуальність створення та впровадження сучасної інформаційної системи підготовки, обробки інформації та забезпечення процесу планування підготовки фахівців нормативно-довідковою інформацією про потужність закладів вищої освіти.
Різноманітність завдань управління, велика чисельність суб'єктів
вищої освіти та органів державної влади, значна кількість ознак та їх
поєднань, розмірність множин показників роблять систему моніторингу
дуже складною системою управління, для побудови та реалізації якої
необхідна розробка методів та алгоритмів, що забезпечили б виконання
зазначених умов.
Показники навчальної потужності вищої освіти є важливою вхідною
інформацією для розробки планів підготовки фахівців, а також для
прийняття управлінських рішень на рівні держави, центральних виконавчих органів, місцевих органів управління та вищих навчальних закладів.
У зв'язку з цим можна стверджувати, що система обліку та аналізу
показників навчальної потужності дозволить забезпечити нормативно-

довідковою інформацією про потужність систему планування підготовки
фахівців із вищою освітою України та прийняття рішень щодо її розвитку.
Метою статті є дослідження проблем щодо розробки та створення
системи моніторингу, яка б відповідала переліченим вимогам та забезпечувала систему планування вищої освіти необхідними даними з використанням сучасних моделей та інформаційних технологій, а також
встановлення необхідності дослідити систему показників навчальної
потужності, її структуру, ознаки виявлення показників та їх множин за
будь-якими ознаками та їх сполученнями і, в першу чергу, оцінити
розмірність системи показників, яка б забезпечувала отримувачів
інформації необхідним набором показників щодо навчальної потужності
вищих навчальних закладів України.
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