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Постановка проблеми.  Тенденції  розвитку 
економічних процесів на світових ринках залежать 
від наукових досягнень галузей економіки. Одним 
з основних джерел розвитку наукових досліджень 
є  навчальні  заклади,  які  організовують  зв’язки 
наукових досліджень та чинників економіки світо-
вих ринків. У процесі навчання студенти ознайом-
люються з історією економічних процесів, наслід-
ками тих чи інших ринкових проблем, приймають 
участь  у  тренінгових  заняттях.  Набування  таким 
чином знань та досвіду спонукає здобувачів освіти 
до творчого мислення та інновацій в економічних 
процесах. 

Визначивши  чинники  інноваційного  розвитку 
навчального закладу, ми отримаємо перелік ком-
петенцій для досягнення конкурентоспроможності 
освітнього закладу на ринку праці. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Інноваційну  освітню  діяльність  навчального 
закладу  досліджували фахівці  педагогічних,  еко-
номічних, технічних та інших напрямів. 

Напряму макро- та мікрорівня приділяли увагу 
у  своїх працях  такі  вітчизняні  вчені,  як В. Андру-
щенко,  В.  Антошкіна,  О.  Грішнова,  І.  Каленюк, 
К. Корсак, О. Левченко та ін. [1; 2]. 
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юридичних у навчальних закладах та діючих 
підприємствах.
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возникновения и внедрения инноваций в 
учебном заведении и действующих пред-
приятиях. Определены факторы иннова-
ционного развития учебного заведения и 
рассмотрен перечень компетенций для 
достижения конкурентоспособности сту-
дентами образовательного учреждения на 
рынке труда. Выделены категории иннова-
ций исследователями и учеными, опреде-
лены базовые характеристики построения 
инновационного развития. По данным кате-

гориями рассмотрены классификационные 
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The article considers the main factors of origin 
and introduction of innovations in educational 
institutions and operating enterprises. The fac-
tors of innovation development of the educa-
tional institution are determined and the list of 
competencies for reaching the competitiveness 
of the students of the educational institution in the 
labour market is considered. In the course of the 
research, the categories of innovations are distin-
guished by researchers and scientists, the basic 
characteristics of the construction of innovative 
development are determined. According to the 
categories, the classification features of innova-
tions of technical, economic, organizational and 
legal in educational establishments and operat-
ing enterprises are considered.
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Науковці І.О. Тарасенко, Т.М. Нефедова визна-
чають  актуальність  проблеми  формування  сис-
теми  інноваційного  розвитку  вищих  навчальних 
закладів у контексті  її орієнтації на забезпечення 
конкурентоспроможності  вищих  навчальних 
закладів  [3].  Проблемі  модернізації  механізму 
функціонування системи вищої освіти в контексті 
інноваційного розвитку економіки приділено увагу 
в  статті  Т.Є.  Воронкової  [4].  Інноваційні  процеси 
безпосередньо  у  вищих  навчальних  закладах 
досліджено в роботі Н.Й. Радіонової [5].

Проблеми педагогічної інноватики досліджува-
лися  такими  вченими,  як О.  Арламов, М.  Бургін, 
В.  Журавльов,  Н.  Юсуфбекова,  А.  Ніколс  та  ін. 
Окремі аспекти інноваційного освітнього проекту-
вання як інструмента інноваційної освітньої діяль-
ності досліджувалися такими науковцями і фахів-
цями-практиками, як: L.V. Shavinina, І. Богданова, 
О. Топузов, В. Химинець, І. Дічківська, Л. Ващенко, 
В. Сластьонін, М. Поташник та ін.

Аналіз  наукової  літератури  показав,  що  немає 
чіткого  визначення  поняття  «інноваційне  проекту-
вання»  в  освіті  або  «інноваційне  освітнє  проекту-
вання». Разом із тим у науковій літературі є визна-
чення поняття «педагогічне проектування». Зокрема 
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І.М.  Дичківська  дає  таке  визначення:  «Педагогічне 
проектування  –  цілеспрямована  діяльність,  яка 
визначає  необхідність  педагогічних  перетворень, 
прогнозує  та  оцінює  наслідки  певних  педагогічних 
задумів» [6, с. 337]. Таке визначення, на нашу думку, 
можна у цілому застосовувати й до поняття «інно-
ваційне освітнє проектування», оскільки педагогічні 
перетворення є основою інноватики в освіті. Разом із 
тим маємо додати, що інноваційне освітнє проекту-
вання часто виступає невід’ємним складником або 
необхідним етапом, або засобом інноваційної діяль-
ності  у  тій  її  частині,  яка  відповідає  за  створення 
нових освітніх  систем або  їх окремих  компонентів. 
Отже, під  інноваційним освітнім проектуванням ми 
розуміємо  цілеспрямовану  інноваційну  діяльність, 
яка характеризується чіткою визначеністю необхід-
ності педагогічних перетворень, націлену на пошук 
конкретних  рішень  завдань  розвитку  освіти,  побу-
дову  інноваційних  моделей  навчального  процесу 
для його перетворення і вдосконалення.

Постановка завдання. Метою дослідження  є 
аналіз чинників, особливостей та принципів  інно-
ваційного  розвитку  вищого  навчального  закладу. 
У  зв’язку  із  цим  необхідним  є  вирішення  таких 
завдань:  уточнення поняття «економічний розви-
ток вищого навчального закладу», систематизація 
окремих  позицій  та  точок  зору  на  означену  про-
блему,  визначення  форм  інноваційного  розвитку 
ВНЗ. Окрім того, необхідно проаналізувати наявні 
стимулюючі  та  стримуючі  чинники,  які  вплива-
ють на розвиток  інноваційної освітньої діяльності 
в  освіті  України;  показати  роль  таких  чинників  в 
організації  процесу  інноваційного  проектування; 
продемонструвати  вектори  розвитку  інновацій-
ного освітнього проектування шляхом урахування 
виявлених чинників, що впливають на цей процес.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Німецький учений Й. Шумпетер у своїх досліджен-
нях дав визначення поняття «інновації»,  яке  зго-
дом було прийнято офіційною наукою, – це «будь-
які  можливі  зміни,  що  відбуваються  внаслідок 
використання  нових  або  вдосконалених  рішень 
технічного, технологічного, організаційного харак-
теру  в  процесах  виробництва,  постачання,  збуту 
продукції, післяпродажного обслуговування» [7].

Відповідно  до  визначення  Й.  Шумпетера  та 
загальноприйнятого твердження  інновації розгля-
даються як зміни або новоутворення. 

На  думку  Б.  Санто,  інновація  –  це  такий  сус-
пільно-техніко-економічний  процес,  який  через 
практичне використання ідей та винаходів призво-
дить  до  створення  кращих  за  своїми  властивос-
тями  виробів,  технологій,  і  якщо  інновація  орієн-
тована на економічну вигоду, прибуток, її поява на 
ринку може принести додатковий дохід [8].

С.Д.  Ільєнкова  вказує  на  те,  що  специфічний 
зміст інновацій становлять зміни, а головною функ-
цією інноваційної діяльності є функція зміни [9].

Нові комбінації в підсумку виводять економічну 
систему на новий рівень рівноваги, а  їхнім безпо-
середнім  результатом  можуть  бути  виготовлення 
нового,  невідомого  споживачеві  блага.  Це  може 
бути  відкриття  нових  технологій  і  нових  способів 
комерційного використання товару, освоєння нових 
ринків  збуту,  відкриття  нових  джерел  сировини, 
проведення реорганізації виробництва та ін. [10].

Другий підхід трактує інновацію не тільки як кін-
цевий результат, а й як власне процес доведення 
наукового  відкриття  або  технічного  винаходу  до 
стадії практичного використання, коли воно почи-
нає давати економічний ефект, тобто це процес, у 
ході якого відкриття або винахід набуває економіч-
ного змісту [11].

Спільною  характеристикою  майже  всіх  сучас-
них  економічних  досліджень  є  те, що  «інновація» 
у них визначається як якісні зміни. А вирішальною 
ознакою,  що  характеризує  інновації,  є  здобуття 
можливості  використання  нововведення  на  рівні 
як  господарюючого  об’єкта,  так  і  економічної  сис-
теми загалом. При цьому для суб’єкта інноваційної 
діяльності важливим є чинник піонерського впрова-
дження інновацій порівняно з  іншими учасниками, 
що займаються аналогічною діяльністю та форму-
ють  новий  тип  ведення  національного  господар-
ства. Погоджуємося з твердженням, що інновація – 
це  нововведення,  використання  якого  призводить 
до якісних змін у виробництві для отримання соці-
ально-економічної вигоди (ефекту) [12]. 

Більшість авторів поняття «інновації» розглядає 
як цілеспрямовані зміни, спрямовані на процес від-
творення для кращого формування нової суспіль-
ної потреби. З іншого боку, це впровадження будь-
яких технічних, організаційних, економічних змін на 
підприємстві для економії та оптимізації бізнесу.

Згідно  з  результатами  досліджень,  проведених 
I. Romero, інші особливості, які впливають на іннова-
ції, такі: освіта, досвід, внутрішня мотивація, стимулю-
вання, розмір організації та сектори економіки [13].

На  дослідженнях  I.  Romero  можна  узагаль-
нити і стверджувати, що так звана інтелектуальна 
стратегія  зростання ефективна. Це одна  з  основ 
2020 стратегії Європи, яка заснована на знаннях 
та  інноваціях  і  робить  акцент  на  безперервний 
процес  навчання. Як  додає  I. Romero,  інновацій-
ний  процес  можна  розглядати  як  такий,  що  має 
чотири основні  стадії:  ідею,  розроблення,  вироб-
ництво,  продаж,  іншими  словами,  «наука  пере-
творює гроші на знання та інновації перетворюють 
знання у гроші».

Знання дуже важливі в процесі інновацій і явля-
ють собою не тільки цінний внесок, а й вихід із про-
цесу трансформації.

Науковці, які займаються організаційними про-
цесами  праці  на  підприємстві,  інновацію  розумі-
ють як комплексний процес створення, поширення 
і використання нових засобів праці. 
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У  працях П.П. Микитюк, Ж.Л.  Крисько  поняття 
«інновація»  включає  чотири  ключові  компоненти: 
креативність; стратегію; реалізацію; прибутковість.

Креативність – уміння генерувати нові ідеї.
Стратегія  –  з’ясування  новизни  та  корисності 

ідеї з погляду розвитку підприємства. 
Реалізація – перехід від нової та корисної ідеї до 

її реалізації у вигляді конкретних продуктів і послуг. 
Саме на етапі реалізації відбувається девальвація 
багатьох  творчих  і  потенційно  інноваційних  ідей  і, 
відповідно,  втрачаються шанси  створити  для  під-
приємства нову успішну бізнес-стратегію [7].

С.С. Вітвицька зауважує: «Творчість і інновації 
не  можуть  існувати  окремо,  адже  творчість  –  це 
діяльність людини, що створює щось нове, що від-
різняється  неповторністю,  оригінальністю.  Вихо-
дить,  інновації  є  результатами  творчості.  Ство-
рення інновацій – це завжди творчий процес, який 
відповідає умовам пошуку нового, оригінального, 
оптимального,  хоча  внаслідок  здійснення  цього 
пошуку не завжди виникає (і не завжди має вини-
кати) щось нове» [14].

В.К. Беклешов  зазначає, що для більш чіткого 
аналізу  місця  науково-технічної  творчості  безпо-
середньо на етапах підготовки виробництва варто 
звернути увагу на таку особливість: частка творчих 
елементів  діяльності  змінюється  від  25%  до  40% 
для  науково-дослідних  робіт,  до  10–20%  під  час 
здійснення дослідно-конструкторських робіт [15]. 

Отже, творчість є одним із чинників креативного 
інноваційного розвитку навчального закладу. Вико-
ристання  елементів  науково-технічної  творчості 
є  особливо  важливим  чинником  упровадження 
новітніх  інформаційних технологій. Моделювання 
творчих  процесів  засобами  комп’ютерного  від-
творення на початкових етапах підготовки вироб-
ництва,  зокрема  в  науково-дослідних  роботах, 
суттєво зменшує витрати на подальший розвиток 
товарно-інноваційного циклу. 

Три наступні чинники (стратегію, реалізацію, при-
бутковість) П.П. Микитюк, Ж.Л. Крисько, О.Ф. Овся-
нюк-Бердадіна, С.М. Скочиляс розглядають як еле-
менти класифікацій ознак інновацій (рис. 1). 

Сучасна  класифікація  інновацій  включає  такі 
ознаки, як тип нововведення, механізм здійснення 
й  особливості  інноваційного  процесу.  При  цьому 
передбачається,  що  будь-які  інновації  мають 
комплексний  характер,  їх  варто  розглядати  як  із 
технологічного,  так  і  з  нетехнологічного  погляду 
виходячи з можливих наслідків їхнього впливу на 
зовнішнє середовище [7].

Освітня  діяльність  навчальних  закладів  базу-
ється за напрямами освітніх програм. Інноваційні 
ознаки  за  сферою  застосування  по  економічних 
фахах  можуть  поділятися  на  науково-технічні  та 
організаційно-економічні інновації.

Науково-технічні інновації орієнтуються на нау-
кові відкриття, які стають вихідною базою для ство-
рення  нових  напрямів  виробництва.  Виконання 
складних інноваційних завдань зумовлює необхід-
ність  у  збалансованій  і  гармонійній  науково-тех-
нічній діяльності. У сучасній практиці планування 
інновацій значного поширення набули комплексні 
науково-технічні програми та проекти. 

Організаційно-економічні інновації розуміються 
як  діяльність,  що  передбачає  здійснення  комп-
лексу будь-яких дій, які забезпечують досягнення 
мети; як система організаційно-правових  і розра-
хунково-фінансових  документів,  необхідних  для 
здійснення поставленої мети.

Організаційно-економічні  роботи  пов’язані  з 
удосконаленням організації та планування вироб-
ництва, розробленням методів організації праці та 
управління, методів оцінки ефективності науково-
технічних розробок.

Так, на думку П. Друкера, головною рисою ново-
введення є його вплив на спосіб життя людей.  Із 
цього погляду нововведення не обов'язково мають 
бути  технічними  чи речовими,  причому  соціальні 
нововведення  виявляються  більш  значущими  за 
силою  свого  впливу  порівняно  з  упровадженням 
локомотивів чи телеграфу. Зокрема, система про-
дажу товарів у кредит спричинила справжній еко-
номічний  переворот,  це  соціальне  нововведення 
перетворило  економіку  пропозиції  в  економіку 
попиту  незалежно  від  ефективності  економіки.  
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На думку П. Друкера, лікарні в сучасному вигляді – 
це соціальна інновація епохи Відродження XIX ст., 
яка  зробила  для  охорони  здоров'я  більше,  ніж 
багато які досягнення у медичній науці [16].

Отже, здобувачі освіти у навчальних закладах, 
які є власниками знань, являють собою інструмент 
для покоління інновацій. Завдяки особистій твор-
чості, своїм знанням, навичкам і здібностям можна 
створити  нові  інноваційні  ідеї,  які  допоможуть 
організаціям досягти конкурентоспроможності.

Висновки з проведеного дослідження. Важ-
ливість  інновацій  та  необхідних  знань,  як  пра-
вило, однакова для всіх організацій незалежно від 
галузі їх застосування (у технічних чи економічних 
напрямах освітньої діяльності). Дослідження чин-
ників інноваційного розвитку навчального закладу 
засвідчило, що більшість великих  і  дрібних орга-
нізацій  робить акцент  на  інноваціях  та  створенні 
належної  інноваційної  культури.  Конкуренто-
спроможність  інновації  є  ключовим  джерелом 
переваги,  яке визначає економічний успіх  кожної 
організації, у тому числі навчальних закладів. Оче-
видним є зв'язок між економікою, технологіями та 
навчальними закладами, оскільки останні готують 
фахівців для перших. 

Якщо  організації  хочуть  вижити  і  розвиватися 
у  сучасному  турбулентному  середовищі,  вони 
повинні  докласти  всіх  зусиль,  щоб  упровадити 
інноваційний  підхід  і  креативність  у  навчальних 
закладах.  Тому  підтримка  навчальних  закладів  у 
вигляді баз практик, статистичних, інформаційних 
та інших даних має велике значення.

У процесі інновацій знання є важливим елемен-
том  і  в  справжню  інновації  конкурентного  серед-
овища допомоги отримує перевагу перед іншими 
організаціями.  Отже  студенти,  які  розвивають 
вміння  наукового  дослідження,  а  саме  креатив-
ність,  стратегія,  реалізація  у  своєму  навчально 
закладі, завжди будуть затребувані у техніко-еко-
номічному середовищі. 

Перехід  від  нової  та  корисної  ідеї  до  її  реалі-
зації  у  вигляді  конкретних  продуктів  і  послуг  й  є 
інновацією. 
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ANALYSIS OF FACTORS OF INNOVATION DEVELOPMENT OF THE EDUCATIONAL INSTITUTION

The success of any school or business depends directly on the innovations and creative people who offer 
and implement them in their activities.

Innovation is a socio-technical and economic process, which, through the practical use of ideas and inven-
tions, leads to the creation of products and technologies that are the best in their properties, and if innovation 
is oriented towards economic profit, its appearance in the market can bring additional income.

New implementations bring the economic system to a new level of equilibrium, and their direct result may 
be the production of a new, unknown consumer benefit. This may be the discovery of new technologies and 
new ways of commercial use of  the product; development of new markets, opening of new sources of raw 
materials; conducting reorganization of production, etc.

A common characteristic of almost all modern economic studies is that “innovation” in them is defined as 
qualitative changes. A decisive feature that characterizes innovation is the possibility of using innovation at 
the level of both the economic entity and the economic system as a whole. At the same time, for the subject 
of innovation activity is an important factor in the initial introduction of innovation in comparison with other par-
ticipants engaged in similar activities and form a new type of management of the national economy. We agree 
with the statement that innovation is an innovation, the use of which leads to qualitative changes in production 
in order to obtain a socio-economic effect.

The innovation process can be considered as having four main stages, which are as follows: idea – deve-
lopment – production – sale, or in other words, “Science transforms money into knowledge and innovation to 
transform knowledge into money.”

Therefore, knowledge is very important in the process of innovation and is not only a valuable contribution 
but also an output from the transformation process. The concept of “innovation” includes four key components: 
creativity; strategy; realization; profitability.

Realization is a transition from a new and useful idea to its implementation in the form of specific products 
and services.  It  is at  the  implementation stage that devaluation of many creative and potentially  innovative 
ideas and, accordingly, the chance to create a new successful business for the company is lost.

Creativity and innovation cannot exist separately, because creativity is a human activity that creates some-
thing new that is unique, uniqueness, originality. So, innovation is the result of creativity. Creating innovations 
is always a creative process that meets the conditions for finding a new, original, optimal, although as a result 
of this search does not always occur (and does not always have to occur) something new.”

Therefore, creativity is one of the factors of creative innovative development of an educational institution. 
The use of elements of scientific and technical creativity is a particularly important factor in the implementation 
of the latest information technology.

The modern classification of innovations includes such features as the type of innovation, the mechanism of 
implementation and the peculiarities of the innovation process. It is supposed that any innovations are complex 
and they should be considered from both technological and non-technological points of view, based on the 
possible consequences of their impact on the external environment.

Educational activity of educational institutions is based on the directions of educational programs. Innova-
tive features in the field of application of economic specialties can be divided into scientific and technical and 
organizational and economic innovations.

Scientific and  technological  innovations are guided by scientific discoveries, which become  the starting 
point for creating new directions of production. The implementation of complex innovative tasks necessitates 
a balanced and harmonious scientific and technical activity.

The main feature of innovation is its impact on people’s lifestyle.


