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вибір інноваційно-орієнтованого шляху розвитку 
здатен забезпечити системі освіти високу якості під-
готовки фахівців і підвищити рівень інтеграції ринку 

освітніх послуг в ринок праці. це дозволить орієнтувати 
сучасну систему вищої школи не стільки на освітню діяль-
ність, скільки на наукомістку технологічно витриману си-
стему підготовки і перепідготовки фахівців.

інформаційне, науково-дослідне середовище сучасно-
го етапу розвитку країни ініціює творчу активність вищих 
навчальних закладів. Формування інноваційної політики 
держави сприяє розробці комплексу заходів у системі ву-
зівської професійної освіти, організовує і стимулює іннова-
ційну діяльність вищої школи, що є передумовою інтеграції 
вищої школи в науково-технічний простір.

науково-освітня діяльність вищої школи спрямована 
на концентрацію інноваційного потенціалу, який містить-
ся в системі вищих навчальних закладів (внЗ), і страте-
гічні, і тактичні орієнтири, що мають бути побудовані на 
науково-інноваційному фундаменті. модернізація системи 
вищої професійної освіти орієнтована на те, що наука є од-
нією з  основних складових у діяльності вищих навчальних 
закладів (внЗ). «наука – інновації» в цьому середовищі – 
безумовний елемент отримання хорошої освіти, якісної 
підготовки необхідних бізнесу фахівців, а також підви-
щення конкурентоспроможності поліпшення фінансово-
економічного становища внЗ.

сьогодні процес освіти у внЗ має бути результатом 
узгодженої взаємодії науки як засобу навчання і науки як 
джерела інноваційного розвитку. саме з цих позицій від-
бувається формування стратегії і тактики широковідомих 

і  затребуваних внЗ, що на всіх стадіях інноваційного циклу 
дозволяє їм зміцнити свої конкурентні переваги і вплинути 
на формування механізму інноваційного розвитку суспіль-
ства. Звичайно це передбачає адекватний аналіз, засно-
ваний на розробці складноструктурованих систем моніто-
рингу потреб сучасного бізнесу.

вирішальним фактором, що визначає інноваційну 
складову у розвитку вищого навчального закладу, є стра-
тегія розвитку та складання на її основі інноваційної місії 
університету, що відображає основні напрями розвитку, 
завдання у сфері освітньої, наукової, інноваційної діяль-
ності. інноваційна діяльність повинна пронизувати всі рів-
ні управління університетом, залучаючи в освітню, наукову 
діяльність працівників університету, студентів, аспірантів, 
докторантів.

такий підхід дозволить розвивати інноваційну інфра-
структуру, тиражувати наукомісткі технології на ринок, на-
вчати студентів на основі їх залучення в конкретну науково-
інноваційну діяльність. виявлені функціональні особливості 
і змістовна сутність управління внЗ в системі ринкових від-
носин визначають пріоритетність інноваційної складової 
як провідного чинника в управлінні університетом, з ура-
хуванням якої проводиться вибір та обґрунтування стра-
тегії його розвитку на основі інноваційно-орієнтованого 
управління. підсумовуючи сказане вище, можна з високою 
часткою впевненості припустити, що необхідне поетапне 
перетворення університетів у інноваційно-орієнтовані уні-
верситети, які враховують сучасні вимоги ринку.

однією з провідних компонент ефективного розвитку 
вищого навчального закладу в сучасних умовах є форму-
вання інноваційно-організаційної структури. 

така структура має базуватися на науково-інно ва-
ційному потенціалі, що становить основу розвитку уні-
верситетів. інноваційно-орієнтована складова, в даному 
випадку, є одним з факторів, що забезпечує вдосконален-
ня системи управління університетом в рамках реалізації 
інноваційно-орієнтованої стратегії розвитку. при цьому 
в розробку комплексу заходів щодо реалізації стратегії 
розвитку університету вбудовується система інноваційно-
орієнтованого управління, заснована на узгодженні інтере-
сів освітньої та наукової діяльності.

процес ефективного розвитку внЗ повинен бути за-
снований на сучасній концепції формування інноваційних 
структур. очевидно, що всі організації та їх структури ство-
рюються під конкретні економічні проекти, але результа-
ти найчастіше лише частково збігаються з цілями. існуючі 
уявлення стандартної концепції побудови інноваційної 
організаційної структури вищого навчального закладу, на 
жаль, не відповідають складності реалій і специфіки тен-
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денцій розвитку світової та національної економік. все це 
передбачає необхідність подальших досліджень в галузі 
методології концептуальних основ побудови інноваційно-
орієнтованих внЗ.

розглядаючи діяльність внЗ з системних позицій, слід 
сказати, що, незважаючи на операційну відособленість, 
реальні системи мають необмежене число контактів із 
зовнішнім середовищем для поповнення своїх ресурсів. 
складна система не може бути ізольованою. Завжди йде 
інформаційний та енергетичний обмін системи з зовніш-
нім середовищем. у табл. 1 представлені системні уявлен-
ня старої та нової концепції побудови інноваційної струк-
тури вищого навчального закладу, з якої видно, що увага 
повинна переключатися від взаємодії об'єкта з середови-
щем до внутрішнього пристрою об'єкта, від елементів сис-
теми – до зв'язків між ними, від стійкості – до динамічної 
рівноваги [2–6].

Таблиця 1
Подання стандартної і нової концепції побудови 

інноваційної структури вищого навчального закладу

Стандартна концепція Нова концепція

Тривіальна (традиційна) 
система

Відкриті системи,  
що самоорганізуються

Автоматизм Автономія

Причинно-наслідковий  
механізм поведінки

Операційна замкнутість

Прості аналогії та розчлену-
вання проблем

Складність, цілісність  
і неподільність

Негативні зворотні зв'язки
Позитивні і зворотні зв'язки такі, 
що змінюють знак

Енергетичний баланс
Інформаційний і енергетичний 
обмін

Елементи Зв'язки елементів

Стійкість Динамічна рівновага

Детермінована поведінка
Причинна і цільова  
самоорганізація

З табл. 1 видно, що основою функціонування тради-
ційних структур внЗ слугують причинно-наслідкові моделі. 
підставою функціонування відкритих самоорганізованих 
систем є певна операційна обособленість. інакше кажучи, 
їх поведінку і саморозвиток визначають не стільки зовніш-
ні причини, скільки характер внутрішніх зв’язків, правила 
взаємодії елементів (структура), пам’ять про минулі стани 
(генетична пам’ять), що обов’язково призводить до зміни 
деяких внутрішніх станів.

результат змін визначається оцінкою ефективності 
структури внЗ – поточної або модифікованої. структура 
уточнює поведінку і взаємодії на ринку освітніх послуг 
внЗ  – які вона може підтримувати без втрати своєї ціліс-
ності.

традиційні системи, що володіють вектором власної 
поведінки, стійкі до збурень, автономні і дуже життєздатні. 
в інноваційних структурах внутрішні процеси багато в чому 
керуються очікуваннями, передбаченням результатів. при 
цьому виникають рамки, правила, діапазон руху до досяг-
нення тактичних або стратегічних цілей розвитку внЗ.

світова практика поєднання напрямів і тенденцій роз-
витку інноваційних процесів в освіті характеризується на-
явністю різних структур в інноваційній діяльності універ-
ситетів. традиційні моделі інноваційного процесу, здійсню-
вані як у рамках найбільших університетських комплексів, 
так і у вигляді науково-технічних і інноваційних проектів, 
спираються на науково-технічне і освітнє середовище ор-
ганізаційних структур з подальшим їх доведенням до стадії 
комерціалізації. найбільшу роль в розробці наукової ідеї та 
її подальшої матеріалізації грають нові організаційні струк-
тури – інноваційні  центри – технологічно активні комплек-
си, що входять в структуру університету і є головним чин-
ником розвитку інноваційної діяльності освітньої установи. 
інноваційні центри у своєму складі утримують технологічні 
парки (науковий, промисловий, технологічний, інновацій-
ний, бізнес-парк), технополіси; регіони науки і технологій; 
інкубатори інновацій [3–8]. 

центральну роль в інноваційній сфері університет-
ського комплексу грає інноваційна інфраструктура, яка є 
організаційно-управлінською, матеріально-технічною, ін-
фор маційною, фінансовою і кредитною базою для створен-
ня умов, що сприяють ефективному розподілу коштів і на-
данню послуг для розвитку інноваційної діяльності. в той 
же час стан інноваційної інфраструктури тісно пов’язаний 
з моделлю економічного зростання і з рівнем технологіч-
ного розвитку національної економіки. існуюча в країні 
інноваційна модель економічного зростання характеризу-
ється підвищенням ролі нематеріальних, інноваційних і ін-
формаційних чинників росту, а також швидким розвитком 
сфери наукомістких послуг. тому розвиток інноваційної 
структури внЗ доцільно базувати на створенні мережі кон-
салтингових, інжинірингових, інформаційних, телекомуні-
каційних послуг.

метою інноваційної діяльності в системі вищої школи 
є підвищення ефективності функціонування внЗ в умовах 
ринкової економіки. важливим завданням системи осві-
ти є підготовка і перепідготовка кадрів для інноваційної 
діяльності. для досягнення позначеної мети необхідно 
удосконалювати систему управління наукової, науково-
технічної і інноваційної діяльності внЗ, а саме орієнтувати 
цю діяльності на ринок і споживача, що є основою системи 
управління внЗ в сучасних ринкових умовах. це припус-
кає різке  посилення ролі маркетингу, обліку, відстеження 
швидкої і різкої зміни оточуючого середовища внЗ, попиту 
споживачів і ринку, а на цих підставах, швидкій адаптації 
системи управління внЗ до нових завдань, наукомісткої 
продукції, технологій і послуг фахівців [1, 3, 6].

виходячи з цього інноваційна діяльність внЗ має бути 
спрямована на рішення таких завдань:

розвиток і вдосконалення національної і регіональ- �
ної інноваційної системи;
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ефективне і раціональне використання інтелекту- �
альних ресурсів внЗ, формування стійкого інтелек-
туального потенціалу, здатного ініціювати і реалізо-
вувати інноваційні проекти різної складності і  спря-
мованості; 
комерціалізація наукових ідей, оригінальних інно- �
ваційних проектів;
розширення спектру робочих місць і баз практики для  �
студентів, аспірантів на основі створення фірм і  спіль-
них підприємств, у тому числі з внЗ інших країн;
підвищення рівня підприємницької культури і під- �
готовка кваліфікованих кадрів у сфері  малого і се-
реднього бізнесу; 

інноваційна діяльність вищих навчальних закладів ба-
зується на інтеграції науки і освіти. економічна основа такої 
інтеграції представляє об’єднання ресурсів і механізмів на-
укового і освітнього комплексів для отримання народно-
господарського і комерційного ефектів. структурна основа 
передбачає організаційну інтеграцію наукових організацій 
і освітніх установ в єдині науково-освітні комплекси з ме-
тою оптимізації структури науки і освіти. інноваційна осно-
ва забезпечує інтеграцію інноваційних потенціалів сфери 
науки і освіти з метою активізації інноваційної діяльності 
в  українській економіці.

таким чином, внЗ як самоорганізована інноваційна 
система з певного рівня складності починає змінюва-
ти структуру, адаптуючись до змін як у зовнішньому, так 
і у  внутрішньому середовищі. відбувається зміна влас-
ної поведінки за певними правилами. ці зміни залежать 
від внутрішніх властивостей системи, від її досвіду, здат-
ності осмислювати власну поведінку і зміну зовнішнього 
середо вища.

організаційна структура університету, яка освоює 
нові сфери і напрямки діяльності, занурюється у нові зо-
внішні умови, вимушена адаптуватися до них, і, безсумнів-
но, повин на змінюватися сама. тому, аналізуючи загальну 
структуру організації, змінюючи і удосконалюючи її, ми по 
суті справи займаємося своєрідним перманентним проек-
туванням цієї структури. університет найбільш сприйнят-
ливий до інноваційно-орієнтованого розвитку і, отже, цей 
фактор повинен бути провідним і у структурі. необхідно 
поетапне перетворення університетів в університети інно-
ваційного типу, орієнтованого на врахування сучасних ви-
мог ринку. аналіз літературних джерел з практики форму-
вання та удосконалення інноваційних структур внЗ дозво-
лив визначити два основні підходи до їх побудови [2–8]:

перший базується на створенні відповідної іннова- �
ційної структури в середені самого університету, 
що входить до складу науково-дослідного відділу. 
такі структури присутні в наступних російських уні-
верситетах – казанський національний дослідний 

технологічний університет, курський державний 
медичний університет, поморський державний уні-
верситет ім. м. в. ломоносова, алтайський держав-
ний університет;
другий передбачає створення інноваційної струк- �
тури як окремої ланки за межами університету. такі 
структури створені в уральському федеральному 
університеті, сибірському державному медичному 
університеті, національному дослідницькому уні-
верситеті «міет», челябінському державному уні-
верситеті.

так, створення навчально-науково-інноваційних 
комплексів на базі університетів позиціонує їх як базо-
утворюючи елементи науково-інноваційного розвитку на-
ціональної економіки, оскільки їхня діяльність буде спри-
яти прискоренню процесів інноваційної модернізації ви-
сокотехнологічних розробок в усіх галузях промисловості 
національної економіки, підвищення стійкості і забезпе-
чення конкурентних переваг її розвитку на довгострокову 
перспективу за рахунок активної реалізації та просування 
на ринок перспективних результатів науково-технічної 
й  інноваційної діяльності.
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