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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНІХ  
ПОСЛУГ НА ОСНОВІ ІННОВАЦІЙ 

 
Конкурентоспроможність національної економіки на постінду-

стріальному етапі розвитку людства все більше визначається ди-
намікою людського капіталу, інновацій та інформації. Інтелект су-
спільства займає особливе місце серед загальноцивілізаційних 
форм багатства (природа, споживчі вартості, вільний час тощо). 
Він є визначальним чинником духовного виробництва та науково-
технічного прогресу. Людський капітал, рівень освіти та накопи-
чення знань стають головною перевагою в конкурентній боротьбі. 

Соціально-економічні умови сьогодення вимагають від спеці-
алістів, крім професійних знань і умінь, ділових навичок розв’я- 
зання нетипових проблем, економічного складу мислення, лідер-
ства та підприємницьких здібностей. Сформувати фахівця, який 
би задовольняв вказані потреби особистості, суспільства і держа-
ви, можна завдяки реалізації наукової та інноваційної діяльності 
студентів під час навчання. У сучасних умовах стає очевидним, 
що майбутнє не тільки окремої людини, а й країни в цілому буде 
залежати від освітнього рівня населення. Але вища школа та нау-
ка в Україні ще не стала державним пріоритетом. Пройдений 
Україною шлях реформації показує, що орієнтація тільки на рин-
кові засоби перетворень економіки без врахувань фундаменталь-
них умов наукового забезпечення сучасного інноваційного рівня 
виробництва є не тільки помилковою, а й шкідливою. Проблеми 
формування якості освітніх послуг на основі інновацій є на-
ступні: 

1. В Україні дешевизна робочої сили високої кваліфікації галь-
мує зростання конкурентоспроможності економіки, стимулює 
відплив інтелектуального капіталу. Щорічно тисячі підготовле-
них на сучасному рівні випускників вузів не можуть знайти ро-
боту за спеціальністю, а тому вимушені працювати на роботі, що 
не відповідає їх кваліфікаційному рівню. Значні національні ре-
сурси, що направляються суспільством на розвиток інтелектуаль- 
ного потенціалу України, втрачаються.  

2. Низькі витрати на розвиток вітчизняної науки обумовили 
необґрунтоване згортання багатьох науково-дослідних програм, 
стихійне скорочення кількості наукових працівників. 
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3. Однак найбільш загрозливим є не кількісне, а якісне «пере-
родження» наукового потенціалу: результати скорочуються швид- 
ше, ніж витрати; науково-дослідницькі і дослідно-конструкторсь- 
кі роботи все більше відриваються від виробництва; в інноваціях, 
там, де вони ще є, відбувається переорієнтація переважно на тех-
нічні результати інших держав. 

4. Українські промислові підприємства послабили увагу в науко-
во-технічній сфері внаслідок ряду причин: відсутність у підпри-
ємств власних коштів, більша вартість кредитних ресурсів, низькі 
показники інноваційної активності в промисловості держави тощо. 
Промислові підприємства орієнтуються в своїй інноваційній діяль-
ності на вирішення тактичних, а не стратегічних завдань. На це вка-
зує спрямованість на кінцеві етапи інноваційної діяльності. 

Національна самосвідомість громадянина України — це ре-
зультат економічного зростання держави та його самовдоскона-
лення через участь у освітній діяльності. Саме тому в нашій краї-
ні мета освіти сьогодні — це підготовка фахівців, здатних забез- 
печити перехід від індустріального до інформаційно-технологіч- 
ного суспільства через новаторство у навчанні, вихованні та нау-
ково-методичній роботі.  
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НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ  
ЯК СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ  

КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ 
 
Вища освіта є особливою сферою економічної діяльності, в 

якій органічно поєднується надання освітніх послуг та виконання 
науково-дослідних робіт. При цьому наукова діяльність у вищих 
навчальних закладах спрямована на проведення наукових дослі-
джень і розробок, результати яких втілюються у продуктових та 
процесних інноваціях, а також на впровадження наукових здобут- 
ків у навчальний процес. 


