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Abstract 

Some features of innovative activity of higher educational establishments 

are described. The paradigm of innovative transformations of the indicated 

establishments is formulated. The role of innovative activity is rotined on the 

dynamics of competitiveness of sphere of higher education. 
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Актуальність теми дослідження. Радикальні трансформаційні 

перетворення в геоекономічній сфері світу, які розпочалися наприкінці ХХ 

століття, все більше підсилюють відрив розвинутих країн з 

постіндустріальною економікою від інших, до числа яких належить і Україна. 

Ефективною можливістю скоротити цей розрив та забезпечити 

випереджальні темпи розвитку національної економіки є перехід її на рейки 

інноваційного розвитку *1+. 

В цих умовах вельми актуальним є завдання щодо забезпечення 

процесу відтворення, який призводив би до поступового поліпшення якості 

ресурсів інноваційного розвитку. Високий рівень розвитку інформаційно-інте-

лектуальної складової суспільства повинен доповнюватись не менш високим 

рівнем розвитку трудових ресурсів, тобто посуті – високим рівнем людського 



розвитку. Завдання підготовки компетентних спеціалістів може вирішуватися 

на основі високоякісної системи вищої освіти, що використовує сучасні освітні 

технології. Вказані технології є результатом інноваційної діяльності у сфері 

вищої освіти. 

Слід також враховувати, що сучасна парадигма державної 

інноваційної політики має виходити з того, що перехід економіки на 

інноваційну модель розвитку вимагає не лише нарощування наукового, 

науково-технічного та інформаційно-інтелектуального потенціалу, а й 

підтримку достатнього рівня людського потенціалу. Це, в свою чергу, 

визначає необхідність відповідних інвестицій у розвиток людського 

потенціалу, тобто інвестицій у фізичний, інтелектуальний, духовний розвиток 

громадян *2, с. 12+. 

Вирішення комплексу означених завдань неможливе без вжиття 

заходів із стимулювання розробки та впровадження інноваційних освітніх 

технологій у сфері вищої освіти. 

Аналіз наукової літератури. Проблемам організації інноваційної 

діяльності вищих навчальних закладів присвячується чимало наукових праць 

[17]. У наукових працях про необхідність переорієнтації вищих навчальних 

закладів на інноваційну модель розвитку йдеться багато. Наголошується на 

необхідності поєднання ринкових і державних важелів стимулювання 

розвитку вищої освіти, запровадження механізмів довгострокового 

кредитування, використання інноваційного потенціалу, механізмів 

податкового стимулювання тощо. Напрацьована правова база у складі 

законів України «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про пріоритетні 

напрями розвитку науки і техніки», «Про інноваційну діяльність», «Про 

загальнодержавну комплексну програму розвитку високих наукоємних 

технологій». 



Разом з тим вплив інновацій на економічний розвиток країни та 

розвиток вищої освіти майже не відчувається. Відтак, мають бути розроблені 

конкретні рекомендації з питань організації державної підтримки 

інноваційної діяльності вищих навчальних закладів. 

Мають бути вироблені науково обгрунтовані рекомендації з питань 

активізації інноваційного забезпечення розвитку вищих навчальних закладів 

в умовах викликів посткризового періоду, який характеризується звуженням 

традиційних джерел фінансування перспективних інноваційних проектів. 

МЕТА РОБОТИ 

Викласти результати досліджень з питань організації інноваційної 

діяльності вищих навчальних закладів в умовах викликів посткризового 

розвитку. 

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ 

Перед  тим, як розглянути теоретичні та науково-практичні 

особливості організації інноваційного забезпечення розвитку вищих 

навчальних закладів, доцільно, на наш погляд, зупинитися на аналізі 

положень інноваційної теорії з точки зору її впливу на людину та суспільство. 

Ідеї Кондратьєва помітно вплинули на представника класичної теорії 

інновацій австрійського економіста Й. Шумпетера. У роботі “Економічні 

цикли”, що вийшла у 1939 р., а також у інших працях Й.Шумпетер 

досліджував основні поняття теорії інноваційних процесів. Він розглядав 

нововведення як зміну технологій і управління, як нові комбінації 

використання ресурсів. При цьому учений підкреслював визначальну роль 

підприємця в інноваційному процесі. Він вважав, що підприємець є 

сполучною ланкою між винаходом і нововведенням. 

За теорією Й.Шумпетера, інновація в буквальному перекладі означає 

упровадження наукового відкриття, технологічного винаходу. В широкому ж 



розумінні до інновацій належать процедури та засоби, за допомогою яких 

наукове відкриття реалізується в економічних нововведеннях. 

Тобто виникає необхідність у тих видах діяльності, які забезпечують 

упровадження ідей нововведення, а також формування системи управління 

цим процесом. 

З часом на Заході під впливом розвитку інноваційних теорій стала 

переважати точка зору, що науково-технічний прогрес — то простий засіб 

інноваційної стратегії підприємця в умовах ринкової кон’юнктури. Цей факт 

був відзначений західними економістами ще у 80-х роках XX століття, й надалі 

така точка зору здобула характер концептуального положення. 

В Україні, та й у країнах колишнього СРСР, існувала інша точка зору на 

значення інновації в економічному зростанні. Адміністративно-командна 

система економіки зумовлювала особисту організаційну систему “наука — 

виробництво” як рушійну силу науково-технічного прогресу й піддавала 

критиці ринкові механізми здійснення інновації. Економіка прямого управ- 

ління розподілу ресурсів породила інерційну науково-технологічну систему 

поелементного удосконалення виробництва, яка не сприймала радикальних 

нововведень і тому стала однією з причин багаторічного екстенсивного роз- 

витку економіки. В економіці того періоду проблеми нововведення розро- 

блялися лише в межах наявних досягнень науково-технічного прогресу. Теорії 

радянських вчених не враховували комерційної сторони в інноваційній 

діяльності, що в умовах ринку є суттєвим. 

Нині економічна політика провідних країн спрямовується на 

підтримку тих галузей, які є інноваційними за суттю, представляють вищі 

технологічні уклади і здатні забезпечити домінування національних 

виробників. Приміром, у споживчому секторі економіки США такими 

галузями визнано: 

 



• телекомунікації (на початкових стадіях освоєння), 

• генна інженерія та біотехнології (включаючи так звані 

“споживчі біотехнології”), 

• розширення сфери застосування лазерної та 

оптиковолоконної техніки, 

• виробництво електронної техніки, що задовольняє споживчі 

потреби (включаючи електронну поліграфію, електронний документообіг, 

елек тронні технології купівлі товарів і послуг тощо). 

З урахуванням визначених пріоритетів формується і пропозиція на 

ринку освітніх послуг. Провідні університети США вкладають значні 

інноваційні ресурси у організацію навчальної бази для підготовки спеціалістів 

саме пріоритетних галузей, які забезпечують майбутнім працівникам 

найбільш гідні умови праці. 

Спостерігаються нові підходи до міжнародної спеціалізації, які 

враховують динамічні зміни якісних параметрів попиту і пропозиції на ринках 

освітніх послуг. Акцент робиться на динамічному розвиткові і захисті саме 

внутрішнього ринку, вагомою складовою якого є сектор професійної освіти (в 

тому числі вищої освіти). Водночас підвищується значення інноваційної пара 

дигми економічного розвитку, чіткіше виявляються загрози, що провоку- 

ються технологічним відставанням. 

Країни-лідери добре усвідомлюють, що в креативній економіці 

основною цінністю в процесі виробництва є не обладнання, і навіть не 

технології (за наявності фінансового ресурсу їх можна придбати або у короткі 

терміни створити), а саме творча людина. Відповідно, компанії ведуть доволі 

жорстку боротьбу за креативних працівників (цю боротьбу інколи називають 

“скупкою мізків”). Таким працівникам створюють усі умови для забезпечен ня 

комфортною трудової діяльності, включаючи і підвищення кваліфікації за 

рахунок компанії *3, с. 1113+. 



На нашу думку, цілком очевидно, що в таких умовах ключовим 

сектором за безпечення національної конкурентоспроможності стане вища 

освіта, а також створення національної мережі закладів підготовки та 

перепідготовки фахівців відповідно до потреб ринку. В основу стратегії 

розвитку освіти мають бути покладені принципи розвитку та самореалізації 

творчої особистості, розвитку креативних здібностей людини, постійна 

спрямованість освіти до потреб інноваційної економіки, забезпечення 

безперервного навчання, інтеграції науки, освіти і виробництва. 

Відтак, розвиток держави, структурні перетворення на мікро- і 

макроекономічному рівнях повинні гармонійно поєднуватися з 

модернізацією вищої освіти для того, щоб задовольнити потреби й прагнення 

людей, особливо молоді, встановити нову систему суспільних цінностей як в 

громадському, так і у приватному секторах. 

Сучасна вища освіта повинна забезпечувати виконання низки 

завдань, зокрема, економічний успіх, політичну стабільність, сталий розвиток 

суспільства тощо. Ці завдання реалізуються через таку організацію підготовки 

фахівців, яка повністю відповідає запитам ринку праці та здатна прогнозу- 

вати його розвиток, підготовку до життя активних громадян демократичного 

суспільства, їх особистісний розвиток, виокремлення таких наукових та 

освітніх пріоритетів, що забезпечать якісну підготовку фахівців *4, с. 59-66]. 

Тобто, без перебільшення, від параметрів розвитку сфери вищої освіти в 

значній мірі залежить формування інтелектуального потенціалу суспільства та 

параметрів національної інноваційної системи держави, а відтак – і її місце в 

глобальній системі координат. 

Наразі в Україні відсутні передумови і для формування моделі 

“креативної економіки”, оскільки показники раціоналізаторської та 

винахідницької активності є занизькими. Це проявляється у порівняно 

незначній кількості зареєстрованих об’єктів промислової та інтелектуальної 



власності. Чисельність зайнятих у промисловості творців, тобто основних 

суб’єктів формування інтелектуального капіталу, має стійку тенденцію до 

скорочення. Зменшується кількість підприємств, що виконували роботи по 

створенню і використанню об’єктів промислової власності та 

раціоналізаторських пропозицій *5+. Це матиме значні негативні наслідки, 

оскільки економіка втрачає інституціональний потенціал для розширеного 

відтворення інтелектуального капіталу, а відтак – гальмується ефективна 

інтеграція освіти і виробництва. Відтак, якість та престижність професійної (в 

тому числі вищої) освіти залишатимуться недостатніми. 

У сучасних умовах найочевиднішим фактором ризику стійкого 

економічного зростання (як складової сталого розвитку) є інноваційний. 

Державна політика забезпечення такого зростання має бути спрямована на 

формування необхідного обсягу інвестиційних та інноваційних ресурсів, їх 

цільове використання, а також на створення умов для здійснення порівняно 

некапіталомісткого інноваційного прориву (розвитку конкурентоспроможних 

наукомістких виробництв, які не потребують великих фінансових витрат). 

Одним із засобів побудови соціальної держави є забезпечення розвитку ви- 

щої освіти на інноваційних засадах *6, с.29+. 

З іншого боку, розбалансованість соціальноекономічної системи, яка 

не здатна забезпечити достатній платоспроможний попит на освітні послуги, 

а відтак – призводить до згортання у сфері вищої освіти інноваційних 

трансформацій, знижує об’єктивно існуючі її можливості до самозбереження і 

саморозвитку. Така загроза поглиблюється перехідним характером 

економічної системи, а отже – її іманентною нестійкістю, що, в свою чергу, 

посилює ступінь впливу дестабілізуючих чинників на розвиток вищих на 

вчальних закладів. Зазначена ситуація великою мірою є наслідком відсут- 

ності стратегії розвитку вищої освіти, чіткої мети регулювання освітньої 

діяльності, організації державної підтримки провідних навчальних закладів. 



Результатом цього є неефективність системи державного регулювання 

діяльності вищих навчальних закладів, що саме по собі також провокує ви- 

никнення додаткових ризиків *7+. 

Основна причина інноваційної відсталості сфери вищої освіти – 

неправочинна економічна ідеологія держави відносно інноваційних та 

виробничих процесів. 

Інноваційна політика – це складна система явищ і відносин. Вона 

вибудовується на основі науково-технічної політики. Головне функціональне 

призначення останньої полягає у продукуванні нового знання, розробці 

наукової ідеї. У виробничому процесі знання може виконувати свою інно- 

ваційну функцію на рівні винаходів та інших науково-технічних розробок, які 

раніше не використовувались у виробництві. Ефективна науково-технічна 

діяльність можлива лише за умови тісного взаємозв’язку науки, техніки, 

виробництва та сфери споживання. Отже, без врахування особливостей 

розвитку споживчого сектору економіки вирішити проблему інноваційного 

забезпечення усієї економічної системи неможливо. Іншими словами, прин- 

ципово нову продукцію лише тоді можна назвати інноваційною, якщо знай- 

деться споживач, який погодиться її придбати. 

Виходячи з типу стратегії інноваційного розвитку, який визначається 

як найбільш відповідний конкретним соціально-економічним умовам і змісту 

інноваційної політики, держава повинна опрацювати систему заходів 

прогностичного характеру як у межах єдиного господарського комплексу 

країни в цілому, так і секторі вищої освіти зокрема. Найбільшу віддачу від 

прогнозування можна одержати при виділенні однакових етапів науково-

технічного і економічного розвитку за часовими параметрами: довго 

строковими (15–20 років), середньостроковими (7–10 років) і короткостро 

ковими (3–5 років). У своїй основі такі прогнози покликані відобразити 

потенційні можливості реального впровадження нових технологій у вироб- 



ництво й оцінку їх економічної ефективності. Самі ж прогнози при укрупненій 

характеристиці мають містити три розділи. Мета першого розділу полягає у 

визначенні кон’юнктури ринку освітніх послуг в контексті світо господарських 

відносин і розробленні рекомендацій щодо підвищення його конкурентних 

позицій. Призначення другого розділу – економічне обґрунтування 

доцільності та оцінка впровадження нових технологій, націлених на 

досягнення переважних конкурентних сфери вищої освіти. Третій розділ має 

містити опис нових освітніх технологій на прогнозовану перспективу, а також 

обсяги потрібних інвестицій і необхідні джерела їх фінансування, заходи 

інституціонального характеру, які б забезпечили науково-технічні розробки 

відповідних технологій. 

Одна з центральних проблем – раціональне фінансування науково-

технічних та інноваційних програм. Як свідчить практика, вона може 

задовільно вирішуватись лише у комплексі з іншими заходами інноваційних 

трансфор мацій вищої освіти. Основними джерелами фінансового 

забезпечення інноваційних процесів вищої освіти в економічно розвинутих 

країнах є як приватні, так і державні ресурси, причому, у фінансуванні 

нововведень часто зберігаються приблизно однакові пропорції між тими й 

другими. Завдяки такій практиці створюються надійні та гнучкі фонди, що 

забезпечує розвиток вищих навчальних закладів. Для фінансування 

інноваційної діяльності у споживчому секторі вищої освіти використовуються 

такі джерела: 

• фінансові ресурси, утворені за рахунок власних та прирівняних 

до них коштів корпоративних структур. До них належать заркіплені доходи 

(прибуток від реалізації товарної продукції, науково-технічної продукції, від 

будівельно-монтажних робіт, фінансових операцій та ін.); амортизаційні 

відрахування, виручка від реалізації майна, цільові та інші види надходжень; 



• фінансові ресурси, мобілізовані на фінансовому ринку; 

кредитні інвестиції; фінансовий лізинг; кошти наукових фондів; спонсорські 

кошти; 

• фінансові ресурси, які надходять з державного бюджету; 

• фінансові ресурси, які надходять від приватних замовників. 

Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку вищої освіти 

необхідний для стійкого економічного зростання держави, тому він має 

базуватися на системі, яка безперервно продукує і формує фактори, що 

сприяють розвитку вищих навчальних закладів на інноваційній основі. Серед 

таких суспільних факторів – рівень знань, потрібний для розв’язання 

суспільних проблем; наявність і доступність інноваційних ресурсів, що 

справляються у сферу вищої освіти; сфера, суб’єкти й об’єкти інноваційної 

активності; інноваційний клімат як комплекс соціально-економічних, 

правових інституцій, що підтримують інноваційну діяльність установ вищої 

освіти; інноваційне підприємництво як сполучна ланка між інноваціями і 

сферами суспільного виробництва та споживання. 

Необхідно взяти до уваги, що кінцевою метою державної інноваційної 

полі тики є поліпшення якості життя широких верств населення, забезпечення 

єдиних соціальних стандартів на всій території України. При цьому якість 

життя є результатом дії цілої низки об›єктивних та суб›єктивних чинників, які 

мають як загальнонаціональний, так і регіональний характер. Рівень якості 

життя людини вимірюється кількістю і якістю благ, які вона може придбати за 

свої доходи. Мова йде, у першу чергу, про найнеобхідніші соціальні блага, які 

внесено до так званого мінімального споживчого кошика. 

Основою стратегії підтримки інноваційного розвитку вищої освіти 

економіки має бути прискорений розвиток сучасних освітніх технологій, а 

також галузей і територіальних кластерів (територіальновиробничих 

комплексів, технопарків і технополісів), де такі технології розвиваються. 



Одним із таких стратегічних напрямів є прискорений розвиток 

інформаційних технологій. Сфера вищої освіти України має значний потенціал 

щодо розробки та продажу програмного забезпечення і може діяти за 

прикладом Ірландії, яка залучила мільярдні інвестиції комп’ютерних 

компаній США під свої розробки. Для подібного прориву потрібне поєднання 

зусиль дер жави, установ вищої освіти і комп’ютерних компаній України. Слід 

розглянути можливості власного шляху розвитку програмного забезпечення, 

щоб позбавитися залежності від монополістів на цьому ринку і скласти їм 

конкуренцію. 

Іншим стратегічним напрямом є проведення установами вищої освіти 

досліджень з проектування наукоємних споживчих товарів. Перспективу тут 

має продукція машинобудування: виробництво побутової техніки, автобусів, 

автомобілебудування, сільськогосподарське машинобудування, окремі 

виробництва електронної техніки та засобів зв’язку. 

Інвестиції у сфері вищої освіти мають спрямовуватися на розвиток 

інформаційно-комунікаційних технологій навчання студентів та слухачів. 

Впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, що 

забезпечують дальше удосконалення навчально-виховного процесу, 

доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до 

життєдіяльності в інформаційному суспільстві, визначено у низці програмних 

документів як один із приорітетів розвитку вищої освіти *5+. Можемо 

визначити такі напрями інвестування, що спрямовані на дальший розвиток 

інформацій нокомунікаційних технологій у сфері вищої освіти: 

• забезпечення поступової  інформатизації системи вищої 

освіти, спрямованої на задоволення освітніх інформаційних і комунікаційних 

потреб студентів та інших учасників навчально-виховного процесу; 



• запровадження дистанційного навчання із застосуванням у 

навчальному процесі та бібліотечній справі інформаційно-комунікаційних 

технологій поряд з традиційними засобами; 

• розроблення індивідуальних модульних навчальних програм 

різних рівнів складності залежно від конкретних потреб, а також випуску 

електронних підручників; 

• створення індустрії сучасних засобів навчання, що 

відповідають світовому науково-технічному рівню і є важливою передумовою 

реалізації ефективних стратегій досягнення цілей освіти. 

При розробці програм активізації інвестиційного забезпечення 

розвитку сфери вищої освіти необхідно враховувати виклики посткризового 

періо ду, а також особливості переходу економіки України на 

постіндустріальну модель. Зокрема, при формуванні моделі інвестиційного 

забезпечення розвитку сфери вищої освіти слід враховувати її адаптованість 

до динамічних змін кон’юнктури попиту та пропозиції (перш за все на ринку 

праці), а також забезпечення підготовки робочої сили належної якості та в 

достатній кількості. 

З іншого боку, подальший розвиток системи вищої освіти вимагає 

значних інвестицій, які мають акумульовуватися за рахунок усіх можливих 

джерел і освоюватися з урахуванням конкретної специфіки проекту. 

Необхідно орієнтуватися перш за все на зміцнення навчально-матеріальної 

бази, здійснити повну комп’ютеризацію навчальних закладів, впровадити 

сучасні інформаційні технології, забезпечити ефективну підготовку та 

підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, 

запровадити нові економічні та управлінські механізми розвитку освіти. Усі ці 

проблеми потребують першочергового розв’язання. 

Треба також усвідомлювати, що інноваційний розвиток вищої освіти 

перед бачає не лише зростання обсягу наданих послуг, а передусім 



зміцнення конкурентноздатності цих послуг за рахунок використання нових 

знань і реалізації всіх можливостей інноваційного потенціалу країни. З одного 

боку, освоєння українським бізнесом нових знань в економіко-організаційній 

сфері, розбудова нових ефективних ринкових взаємовідносин, а також 

активізація інвестиційних процесів безумовно відіграли прогресивну роль як 

чинники зазначеного економічного зростання. З іншого боку, на цьому етапі 

визначальними залишилися екстенсивні фактори економічного розвитку, 

зокрема, зростання внутрішнього і зовнішнього попиту на українську про- 

дукцію, в тому числі і так звану “продукцію народного споживання”. 

Завданням вищої освіти є забезпечення підготовки працівників, які 

вміють працювати творчо, креативно, ініціативно, з використанням сучасних 

технологій. 

Особливістю інноваційної діяльності у сфері вищої освіти є 

необхідність закупівлі наукового та навчального обладнання, модернізацації 

науково-педагогічної бази, здійснення витрат на підготовку та підвищення 

кваліфікації кадрів та ін., тобто здійснення інвестицій, які можуть дати 

економічну віддачу (окупитися) через строки, що значно перевищують 

середні в економіці, або навіть зовсім не окупитися. З цього випливає, що 

інвестиції у сфері вищої освіти апріорі не можуть бути 

конкурентоспроможними (звичайно, якщо йдеться про створення класичних 

технологій вищої освіти, а не псевдоосвіти). Вирішити цю проблему може 

лише держава в рамках реалізації державної соціальноекономічної політики 

шляхом надання пільг і преференцій для інвесторів, які реалізують освітні 

проекти. Наголошуємо, що пільги має отримувати не заклад, який реалізує 

інвестиції, а саме інвестор – тобто, суб’єкт економічних відносин, який надав 

інвестиційний ресурс (це може бути вищий навчальний заклад, громадська 

організація студентів, корпоративна структура, промислове підприємство, 

іноземний інвестор, орган місцевого самоврядування тощо). Лише в такому 



разі проблему «не привабливості» освітніх інновацій з точки зору вільного 

ринку може бути вирішено (оскільки завдяки пільгам «компенсуються» певні 

«недоліки» таких інновацій). 

Відтак, конкурентоспроможність системи вищої освіти насамперед 

залежить від впровадження в навчальний процес унікальних, інноваційних, 

креативних елементів, в тому числі так званих методів “активного навчання” 

*9+. Таке можливо, якщо уся система освіти, зокрема і вища базуються на 

результатах наукових досліджень, які є двигуном вищої освіти. Щоб домог- 

тися бажаних змін у системі професійної освіти в Україні, необхідно насам- 

перед залучити підприємства до цієї системи, і таким чином забезпечити 

фактичні потреби в кваліфікованих знаннях і навичках. Успішна взаємодія з 

соціальними партнерами дозволить вирішувати проблеми працевлашту- 

вання випускників, забезпечувати контроль за якістю їхньої підготовки, 

прогнозувати потребу у фахівцях певних професій, удосконалювати зміст 

професійних програм відповідно до вимог сучасного виробництва *10+. Хибна 

настанова призвела до відриву інноваційної сфери від її органічної суті – 

виробничого сектору. Безпосереднім результатом подібних ідеологічних 

імперативів став превалюючий розвиток “модних” невиробничих сфер 

(торгівля, банки, біржі, казино, шоу-бізнес тощо) та нераціональне дрібнення 

виробничих об’єктів народного господарства. Не дивно, що така “нова” 

економіка просто фізично не в змозі забезпечити запуск промислових інно- 

вацій. 

ВИСНОВКИ 

Технологічна реструктуризація вищої освіти стає пріоритетним 

завданням державної антикризової політики на перспективу. 

Організація високоефективної інноваційної діяльності вищих 

навчальних закладів виступає необдмінною умовою високої якості освітніх 



послуг, і як наслідок – сприяє прискоренню переходу економіки на 

інноваційну модель розвитку. 

Для підтримки інноваційної діяльності вищих навчальних закладів 

необхідно розробити реалістичні механізми державно-приватного 

партнерства, які дозволили б акумулювати фінансові та інтелектуальні 

ресурси для реалізації відповідних проектів. 

Необхідно враховувавти, що високий рівень конкурентоспроможності 

вищої освіти на основі широкого впровадження та використання освітніх 

інновацій є також вагомим чинником сталості національної системи освіти 

взагалі, особливо якщо він досягається передусім за рахунок створення і 

реалізації конкурентних переваг країни та підвищення ефективності усіх видів 

освітньої діяльності. Стабільна затребуваність на внутрішньому та 

зовнішньому ринках вироблених в країні інноваційних освітніх послуг ви- 

значає стабільність темпів її економічного розвитку. 

Загальна модель організації інноваційного процесу у сфері вищої 

освіти має бути побудована з врахуванням приоритетних напрямів державної 

політики щодо розвитку вищої освіти. Серед таких напрямів державної 

підтримки виділимо наступні: 

• постійне підвищення якості вищої освіти, оновлення її змісту 

та форм організації навчальновиховного процесу; 

• забезпечення економічних і соціальних гарантій для 

професійної самореалізації педагогічних, науково-педагогічних працівників, 

підвищення їх соціального статусу; 

• органічне поєднання освіти і науки; 

• запровадження освітніх інновацій, інформаційних технологій; 

• створення індустрії сучасних засобів навчання і виховання, 

повне забезпечення ними вищих навчальних закладів; 



• переорієнтація функціонування ринку освітніх послуг на основі 

належного науково-методичного забезпечення; 

• інтеграція вітчизняної вищої освіти до європейського та 

світового освітніх просторів. 

Відтак, нова модель організації та державної підтримки інноваційної 

діяль ності у сфері вищої освіти має передбачати: 

• визначення державного фінансування та інвестування вищої 

освіти як пріоритетного напряму видатків бюджету; 

• формування багатоканальної системи інвестиційного 

забезпечення вищої освіти; 

• повноцінне фінансування державою здобуття вищої освіти в 

державних і комунальних навчальних закладах у обсязі, визначеному 

державними стандартами; 

• стимулювання інвестицій юридичних і фізичних осіб у 

розвиток вищої освіти; 

• визначення пріоритетних напрямів інвестування вищої освіти і 

концентрація фінансових ресурсів для їх реалізації; 

• забезпечення ефективного використання коштів на 

функціонування та розвиток вищої освіти. 

Підтримка інноваційного процесу у сфері вищої освіти має 

грунтуватися на реалізації прогресивних управлінських технологій, в тому 

числі механізмів державно-приватного партнерства, апробованих у 

розвинутих країнах. 

Перспективи подальших розвідок. У подальшому слід провести 

дослідження з проблем методології бізнес-планування інноваційних 

проектів, що реалізуються вищими навчальними закладами. 
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