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віросповідання. Всі зазначені чинники прямо чи опосередковано 
суттєво впливають на успішність, ефективність, результативність і 
справедливість державної влади та державного управління.  
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ВИЩА ОСВІТА ТА ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ 
 

Економічний та соціальний розвиток країни в сучасних умовах 
забезпечується переважно не ресурсними, а науково-технологічними 
та інноваційними факторами. З огляду на це для України надзвичайно 
важливим питанням є активізація таких факторів, в числі яких ключове 
місце належить системі вищої освіти.  

В умовах глобалізації та посилення конкуренції на 
міжнародному рівні, потреба створення потужної 
конкурентоспроможної системи вищої освіти актуалізує принципову 
важливість пошуку та формування власних конкурентних переваг, які 
дозволять зайняти належну нішу на ринку освітньо-наукових послуг та 
утримувати позиції в умовах сучасного динамічного освітнього 
середовища. Стратегічними кроками на шляху посилення 
інституційної спроможності системи вищої освіти є забезпечення 
інноваційного типу господарювання на основі продукування нових 
технологій, їх практичної апробації у виробництві, а також створення 
дієвого механізму державно-приватного партнерства (далі – ДПП) у 
системі вищої освіти в Україні.  

Інновація є успішним комерційним застосуванням знань, будь 
то нові або вдосконалені продукти та послуги, чи нові або 
вдосконалені ділові або виробничі процеси. Інновації створюють нову 
і більш високооплачувану роботу, а також кращі і дешевші продукти 
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для споживачів. В середньостроковій і довгостроковій перспективі 
інновації є єдиним найбільш важливим фактором сталого 
економічного розвитку [1, с. 11]. 

За визначенням [2, с.194], державно-приватне партнерство у 
системі вищої освіти розуміється як спільна і погоджена діяльність 
держави і приватного бізнесу, що направлена на активізацію розвитку 
інституцій вищої освіти країни, посилення економічної спроможності 
навчальних закладів, підвищення рівня фінансового і соціального 
забезпечення суб’єктів освітньо-наукового процесу, досягнення 
поставлених цілей приватного бізнесу в процесі партнерства, розподіл 
можливих економічних і соціальних ризиків і відповідальності між 
учасниками даного партнерства. На нашу думку, ДПП у системі вищої 
освіти є дієвим механізмом посилення інноваційного розвитку 
економіки, здатним прискорити продукування інновацій, і як 
результат, сприятиме економічному зростанню вцілому через 
формування людського капіталу країни.  

Специфіка сучасного етапу науково-технічного прогресу 
вимагає перетворення вузівського сектора вітчизняної науки в 
потужну підсистему інтегрованого науково-дослідного комплексу 
країни, здатну поєднувати масштабне проведення фундаментальних 
досліджень з конкурентоспроможними розробками комерційного 
характеру. Це, в свою чергу, зумовлює важливість розробки підходів і 
конкретних заходів по досягненню цієї мети, а також окремих видів 
роботи в її рамках, пов'язаних з підвищенням ефективності діяльності 
вузів і інтегрованих з ними структур. 

Інтегральна оцінка інноваційного потенціалу вищих 
навчальних закладів дозволила виявити, що вітчизняна система вищої 
освіти спроможна забезпечити інноваційний розвиток національного 
господарства людським капіталом (локальний показник людського 
капіталу в системі вищої освіти становить 0,94), проте недостатній 
рівень фінансування (локальний показник фінансування наукових 
досліджень і розробок вищих навчальних закладів дорівнює 0,67) 
перешкоджає реалізації людського потенціалу, на що вказує локальний 
показник результативності діяльності вищих навчальних закладів 
(0,62). Це зумовлює необхідність узгодження обсягів і якості 
складових інноваційного потенціалу сфери вищої освіти, а саме 
наявного людського капіталу з рівнем фінансового забезпечення, 
результативністю та якістю науково-інноваційної діяльності закладів 
вищої освіти, ефективність якої оцінюється лише на 69% на 
теперішній час [3, с. 9].   
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Задекларований керівництвом країни курс розвитку економіки 
на інноваційній основі не підтверджується на практиці. Модернізація і 
підготовка переходу вітчизняної економіки на траєкторію 
інноваційного розвитку передбачає докорінні зміни не тільки в 
галузевій структурі, матеріально-технічній базі економіки та 
організації відтворювального процесу, а і у системі управління на всіх 
рівнях - в окремих організаціях, регіонах, галузях і державних органах 
управління. 

 При цьому однією з найважливіших умов успішного переходу 
на інноваційний розвиток стає розумна послідовність і взаємозв'язок 
змін, що відбуваються, забезпечується спадкоємність кращих традицій 
управління, органічна єдність і взаємозв'язок впроваджених інновацій, 
що орієнтується на мультиплікований ефект від вкладень в їх розробку 
і отримання швидкої віддачі від вкладених коштів. Це стає можливим 
лише при послідовному вдосконаленні управління, причому в ряді 
випадків інноваційний розвиток управління повинен відбуватися у 
випереджаючому порядку, забезпечуючи необхідні умови успішної 
реалізації і комерціоналізації науково-дослідних і проектно-
конструкторських розробок.  

Не зважаючи на значну увагу до системи вищої освіти та 
розумінні її ролі в процесі становлення інноваційної економіки з боку 
держави, суспільства та наукового загалу, багато питань щодо 
механізмів посилення інституційної спроможності суб’єктів вищої 
освіти – університетів, їх ролі в інноваційній економіці, можливостей 
реалізації проектів на основі ДПП тощо залишаються поза увагою. 
Вирішення названих питань є тематикою подальших досліджень 
науковців. 
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