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ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ
ДОСЛІДНИЦЬКОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Однією з найважливіших цілей економічної освіти є формування знаннєво-культурного бази-
су побудови інноваційної економіки. Найсуттєвішою передумовою для здійснення цієї мети є ін-
новаційно-дослідницьке культурне підґрунтя функціонування навчальних закладів.

Починаючи з останньої чверті ХХ ст. основною проблематикою економічних досліджень стає
соціо-гуманітарна складова організаційного розвитку, що є відображенням глобальних тенденцій
постіндустріальної епохи, які полягають, зокрема, у новій суспільній місії бізнесу ⎯ реалізову-
вати ідею суспільного консенсусу, покращувати якість життя суспільства за допомогою іннова-
цій. Прем’єр-міністр Канади Ж. Кретьєн зазначав: "У новій економіці глобального знання ми по-
винні інвестувати не тільки в технології та інновації, але і в живильне середовище, яке дозволило
б усім отримувати вигоду від талантів, навичок і ідей» [1]. «Лісабонська стратегія зростання і за-
йнятості» наголошує, що розвиток демократичних інститутів суспільства розповсюджується і на
сферу бізнесу, сприяючи активізації інноваційних процесів, причому основним зрушенням у
культурі виробничих відносин називається перехід від змагання до співпраці [2].

Для закладів освіти це підвищує вимоги щодо поєднання інформаційних і соціокультурних
важелів управління знаннями, причому як з точки зору формування компетенцій майбутніх фахі-
вців, так і забезпечення проактивної адаптації самого закладу до змін середовища, а також, пев-
ною мірою, і впливу на це середовище через дифузію досягнутих знаннєво-ціннісних установок у
суспільство. Надзвичайно важливим у цьому контексті є формування феномену професійної і
особистої довіри всередині студентсько-викладацького товариства як унікально цінного ресурсу.
В сучасній економіці довіра набуває значення суспільного, соціального капіталу [3]. Р. Коуз роз-
глядає її як одну з зовнішніх умов, що впливають на економіку: зниження довіри сприяє росту
транзакційних витрат виробництва й обігу; зростання довіри, навпаки, стимулює їх зниження [4].
«В соціальний механізм закріплення стереотипів свідомості та поведінки включається система
соціальних потреб особистості, насамперед потреб у самоствердженні та у самоповазі» [5].

Застосування активних і креативних технологій навчання, де елементи системи «студенти-
викладач» знаходяться у активній інформаційній і ментальній взаємодії, спрямованій на вирі-
шення проблемних завдань та обмін створюваними знаннями, обстоювання власних ідей та пе-
реконань, створюють нову мотивацію через механізми саморозвитку і самореалізації, сприяють
спільному професійному і демократичному розвитку як майбутніх управлінців, так і середовища
навчальних закладів, а відтак, прямим чи опосередкованим чином, на розвиток суспільних інсти-
тутів взагалі.
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