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Ю.В. ПЕЛЕХ, Н.С. НЕПЕЛЯК. ГЛОБАЛИЗАЦИОННОЕ Ш М ЕРЕН И Е СОВРЕМЕННОГО 
ВЬІСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕННЯ: НННОВАІЗИОННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

В статье рассматриваются вопросьі розвитим инновационного пространства современного вьісшего 
учебного заведеним в контексте перехода к новому технологическому укладу и создания сверх индустриальной 
информационной цивилизации. В таких условиях приоритетньїм заданием современной системи управленим 
инновационньїм развитием вьісшего учебного заведеним становишся необходимость гуманітарних инноваций, 
необходимость осознать и синтезировать новое-иное в образовательньїх и смежних областях гражданского 
общества в рамках единой коммуникации, направленной на конструктивную роботу с будущим. 
Рассматриваются возможности для разнообразного, многовекторного, множественного будущего вьісшего 
учебного заведеним.

Ключевьіе слова: глобализация, гуманитарние инновации, будущее, коммуникации, инноваїщонное 
пространство, висшее учебное заведение.
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УДК: 378: 316. 422 К.І. ВОЛИНЕЦЬ

ЛЮ ДСЬКИЙ КАПІТАЛ ЯК ФАКТОР ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 
ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

У статті досліджуються особливості людського капітану вищого навчального закладу та головні стадові 
його змісту. Розкривається його сутність як особливий різновид капіталу, що характеризується сукупністю 
творчих здібностей, особистих якостей, психологічних властивостей людини тощо, який накопичується за 
рахунок інвестицій і може використовуватись для одержання прибутку. Доводиться конгруентність понять 
"людський капітал" та "інтелектуальний потенціал" для вищого навчального закладу та обґрунтовується його 
важлива роль в інноваційному розвитку ВНЗ.

Ключові слова: людський потенціал, людський капітал, інтелектуальний потенціал, інноваційний розвиток, 
освіта, людські ресурси.

Сучасна цивілізація багато в чому пов’язує професійне становлення особистості, її продуктивну діяльність з 
розвитком вищої освіти як найважливішої передумови створення наукового, економічного, соціокультурного та 
духовного потенціалу суспільства.

В той же час традиційна підготовка фахівців, здатних жити і працювати в умовах демократії та ринкових 
відносин, все більше відстає від сучасних вимог. Випускники ВНЗ відчувають труднощі в адаптації до 
швидкоплинних змін на ринку праці, в стінах вищих навчальних закладів вони часто отримують статичні, а не 
динамічні знання і не готові поповнювати їх впродовж життя. «Історично склалося так, -  пише Президент НАН

С К.І. Волинець, 2017
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України Б.Є. Патон, -  що на території України розвивались виробничі структури на основі технічних та 
технологічних схем, що практично вичерпали свої еколого-економічні та соціальні можливості». Вони потребують 
радикального оновлення. А для цього потрібні фахівці, підготовлені за новим змістом і технологіями, які потрібно 
впровадити у вищі заклади освіти. Вихід є: освіту слід більш тісно поєднати з вітчизняною й світовою наукою, яка 
б остаточно витіснила з ВНЗ ілюзійні та застарілі підходи й вибудувала навчальний процес за новими стандартами, 
сучасними технологіями, новітніми науковими уявленнями про світ, місце і роль людини в ньому, перспективи 
розвитку цивілізації у XXI столітті [1,18].

Отже, в сучасних умовах успішність розвитку в будь-якій галузі економіки, в тому числі і в освіті, 
визначається здатністю людини до генерації інновацій, перетворень, зростанням її ролі у відтворювальних 
процесах. Це висуває на перший план проблему формування людського капіталу та виявлення пріоритетних 
напрямків його реалізації. Наукові знання визначають умови економічного, а отже інноваційного зростання, 
створюючи основу для інновацій та підготовки висококваліфікованих кадрів. Від якості людського капіталу 
залежать не лише темпи поширення нових знань у суспільстві, а й темпи розробок і впровадження нової техніки та 
технологій, виробництво кінцевих продуктів споживання тощо.

Це ще раз підтверджує, що головне багатство будь-якого суспільства є люди з новим мисленням, з новими 
ідеями та підготовленим під реалізацію цих ідей потенціалом. Саме тому вивчення тенденцій, закономірностей і 
факторів, що визначають стан, рівень та перспективу розвитку людського капіталу, проблем ефективності його 
реалізації в сучасних умовах є актуальним.

Аналіз досліджень і публікацій свідчать, що методологічні основи наукового аналізу професійно- 
виробничих здібностей людини закладені в працях відомих представників англійської політекономії В. Петті, 
Д. Рікардо, А. Сміта та ін. Розширенню знань про людський капітал і виокремленню цієї теорії у самостійний 
напрям економічної науки сприяли праці Г. Беккера, М. Блауга, У. Боуена, Й. Бен-Поретта, Е. Денісона, Е. Лессера, 
Дж. Кендріка, Л. Туроу, Т. Шульца та ін.

На теренах пострадянських країн теорія людського капіталу почала розвиватися на стику ХХ-ХХІ ст., 
зокрема у працях В. Антонюк, В. Багова, Л. Безтелесної, М. Вишегородцевої, Ф. Волкова, О. Грішнової, С. Дятлова, 
Р. Капелюшникова, С. Клімкова, К. Коліна, М. Критського, Р. Нурєєва, Е. Лібанової, В. Марцинкевича,
О. Новікової, М. Солодова, С. Струмиліна, Н. Ушенко, Г. Хмельової та ін.

Проблемі ефективності освіти приділяють увагу такі сучасні вітчизняні вчені як В. Кремень, В. Краєвський, 
Ю. Кузьменко, М. Євтух, В. Скворцов, С. Струмілін, Т. Харчук та інші. Вони пропонують розвинути освітній 
потенціал через виявлення, реалізацію та відтворення талантів і можливостей особистості.

Інноваційні процеси у світі викликали глибоке теоретичне переосмислення цінностей у педагогічній та 
філософській науках, якими керувалась освітня система України. У центрі уваги сучасних науковців знаходяться 
питання модернізації педагогічної освіти на засадах особистісно орієнтованого (1. Бех, С. Дженсенсон, 
В. Євдокимов, В. Луговий, О. Пєхота, К. Піторс, С, Подмазін, Д. Роббен, С. Сисосва та ін.), культурологічного 
(О. Гармаш, В. Гриньова, В. Зелюк, С. Мельничук, Л. Нечепоренко, О. Рудницька та ін.), компетентнісного 
(О. Овчарук, О. Политун, Л. Хоружа та ік.) підходів.

Разом з тим, незважаючи на велику кількість робіт, які висвітлюють широке коло проблем людського 
капіталу, концепція його розвитку стосовно вищої школи поки що системно не досліджена; також потребують 
дослідження питання ролі нематеріальних чинників в економічному зростанні, передусім позитивних людських 
якостей, відтворення їх у наступних поколіннях та осягнення взаємовпливів між освітньою сферою і сферою 
економіки. Як зазначає В. Огнев’юк, має відбутися не тільки оновлення змісту, форм і методів освітньої діяльності, 
а, насамперед, "розуміння сутності сучасної освіти як цілісного суспільного феномену, що має вплив на всі складові 
суспільного життя і є внутрішньою спонукою розвитку суспільства" [8, 7].

Метою статті є розкриття особливостей людського капіталу вищого навчального закладу та головних 
складових його змісту, обґрунтування його визначальної ролі як фактора інноваційного розвитку ВНЗ.

Поняття «людський капітал» виникло в ринковому середовищі. Нові інформаційні технології, розвиток 
сфери послуг, величезна роль освіти та знань у соціально-економічному розвитку суспільства по-новому поставили 
проблему місця і ролі людини у суспільно-виробничому процесі. Розумінню в осмисленні ролі освіти в цілому і 
зокрема відтворенню виробничих якостей людини сприяє теорія людського капіталу [9, 9].

Еволюція сутності цього поняття відбувалась в контексті понять "праця", "робоча сила", "трудовий 
потенціал", "трудові ресурси" та відображала роль людини в суспільно-виробничому процесі. Ще у 5 ст. до нашої 
ери давньогрецький філософ зазначав, що людина — міра всіх речей.

Основи теорії людського капіталу були закладені ще в 18-19 ст. в роботах класиків англійської політичної 
економії, яка в якості цілісної сформувалась лише у 60-х роках минулого століття, коли вперше для більшості 
дослідників пролунав термін «інвестиції в людину» у виступі професора Чиказького університету Т. Шульца на 
пленарному засіданні Американської економічної асоціації. Головний внесок даного напрямку в економічну 
теорію полягає в тому, що вперше була послідовно обґрунтована економічна доцільність стратегічних вкладень в 
придбання освіти, кваліфікації. Накопичені людиною в процесі освіти і трудової діяльності знання та навички, 
здібності, які вона зуміла у собі розвинути, тобто її індивідуальний трудовий або людський потенціал здатний 
приносити віддачу в трудовому процесі, реалізуючись в більш високій результативності праці і в більш високих 
заробітках [6]

У науковій літературі поняття «людський капітал» визначається по-різному. Т.Шульц, наприклад, під 
людським капіталом розуміє комплекс набутих успадкованих якостей: освіти, знань, одержаних на робочому місці, 
здоров’я тощо. На думку Г. Беккера людський капітал -  це наявний у кожного запас знань, навичок, мотивів. 
Інвестиціями у нього можуть бути освіта, накопичення професійного досвіду, охорона здоров’я, географічна
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мобільність, пошук інформації. Долан і Ліндсей "людський капітал" визначають як капітал розумових здібностей, 
що здобуваються внаслідок формального навчання, освіти або на основі практичного досвіду [9, 9].

Безперечно в сучасних умовах людський капітал вишу стає є одним із найважливіших факторів його 
ефективного функціонування. В. Кремень зазначає "професійна освіта, якщо говорити економічними категоріями, -  
це основа формування компетентного людського капіталу, здатного ефективно забезпечувати потреби сучасної 
економіки та конкурувати в глобалізованому, швидкозмінному світі" [7, 5].

Людський капітал -  це, особливий, самостійний, відмінний від інших різновид капіталу, який 
характеризується сукупністю творчих, здібностей, знань, умінь, особистих якостей, психологічних властивостей 
людини як його власності, накопичуються за рахунок інвестицій та може використовуватись для отримання 
прибутку, в тому числі і нематеріального. Його можна характеризувати також як накопичення запасу фізичного і 
морального здоров’я, загальнокультурної та професійної компетентності, творчої, підприємницької та 
громадянської активності, що реалізуються в різноманітних сферах діяльності [6].

Важливими для нашого дослідження є висновки науковців про те, що інноваційний розвиток суспільства 
залежить від людського капіталу, його інноваційної та інтелектуальної складових, які зорієнтовані та вмотивовані на 
досягнення конкретних цілей у різних галузях економіки та"поширенні інновацій в різних сферах суспільного життя 
[3,47]. Аналіз наукових джерел свідчить, що поняття "людський капітал" вищого навчального закладу доцільно 
розглядати у контексті більш загального поняття "інтелектуальний капітал", важливими складовими якого є людський 
потенціал та його підструктура соціальний капітал. Якщо поняття "людський капітал" використовується при аналізі 
процесів функціонування організації, то поняття «людський потенціал» частіше всього вживається при аналізі 
процесів її розвитку як характеристика найважливішої частини необхідного потенціалу. [5,4].

Слово "потенціал" походить від латинського (роіепііаі -  сила, змога) і означується як сукупність засобів, 
можливостей у певній галузі тощо. У роботах, присвячених дослідженню теорії потенціалів, застосовують і інші 
визначення потенціалу, серед яких виділяють: економічний; виробничий, оборонний; інтелектуальний; науковий; 
науково-технічний; кадровий, освітній тощо.

Інтерпретація категорії "потенціал" набуває кілька смислових напрямків: потенціал як "потужність", надалі 
отримує своє оформлення в понятті "ступінь потужності"; потенціал як "можливості, здібності, сили", необхідні для 
будь-яких дій; потенціал як "сукупність ресурсів". Принциповою відмінністю між термінами "ресурси" і 
"потенціал" є те, що ресурси існують незалежно від суб’єктів економічної діяльності, а потенціал окремої 
організації в цілому невіддільний від суб’єктів діяльності.

Що стосується вишу, то під його потенціалом розуміють інтегральні можливості і здібності, а також наявні 
ресурси, які забезпечують можливості досягнення ефективності функціонування вишу. Будучи підсистемою 
інтелектуального потенціалу, людський потенціал вишу містить загальнокультурні і загальнопрофесійні знання 
працівників вишу; їх професійні навички; специфічні знання та вміння, необхідні для трудової діяльності в виші; 
професійні нахили та особистісні характеристики; їх мотивація і стимули і т.д.

А. Бойко, аналізуючи проблему конкурентоспроможності освіти, розглядає освітній потенціал, як найбільш 
узагальнене визначення тих реальних можливостей розвитку, що надані суспільством освіті. Освітній потенціал, 
зазначає вчений, включає в себе як нагромаджені витрати суспільства на функціонування системи освіти, так і 
духовний компонент —  це традиції, моральні та суспільні цінності, а також цінності колективізму та спільності. У 
найширшому розумінні освітній потенціал включає, фонд освіти, практичний досвід людства, самоосвіту, духовний 
компонент суспільства [2, 17], який повинен відкидати застаріле, поповнюватися новим, прогресивним, 
розвиватися, використовуватися та сприяти подальшому розвитку освіти.

Отже, поняття "потенціал", крім матеріальних і нематеріальних засобів, включає здібності працівника, 
колективу, організації, суспільства в цілому щодо ефективного їх використання. Ця здатність переважно є 
наслідком творчих прагнень педагогічного колективу, його ставлення до нововведень [4, 35 ].

Узагальнений склад інтелектуального потенціалу вишу включає інтелектуальну власність як актив 
вузу(винаходи, освітні зразки і моделі, авторське право, ноу-хау та ін.), кадрові активи вишу(людський капітал: 
знання, вміння, здоров’я, природні здібності, творчий потенціал, загальна культура, мотивація до роботи і навчання, 
професійні навички); соціальний капітал вишу (взаємовідношення між співробітниками: довіра, взаєморозуміння, 
спільні цінності та моделі поведінки, традиції тощо) і структурні активи вузу(корпоративна культура, філософія 
управління, управлінські процеси, система підвищення кваліфікації тощо) [5, 5]

Проте наявність інтелектуального потенціалу вишу, який має добре розвинену матеріальну базу й 
високопрофесійний професорсько-викладацький склад, талановитих аспірантів і студентів ще не означає 
ефективності його діяльності, це лише можливості, реалізація яких залежить від багатьох факторів. Якщо інновація 
не вітається колективом (не сформована мотивація), то “активність” такої установи буде низькою.

Серед великої кількості факторів, які можуть вплинути на результат інноваційного процесу у ВНЗ, можна 
виділити найважливіші: 1) економічні (наприклад, недостатнє фінансування або застаріла матеріальна база є 
гальмом для втілення нововведень); 2) соціальні (неефективна система поширення, непопулярність здійснюваних 
дій у соціумі тощо); 3) психологічні (упередження педагогів як щодо конкретного нововведення, так нововведень 
взагалі тощо); 4) педагогічні (певні традиції організаційно-педагогічної й управлінської роботи як окремо взятої 
освітньої установи, так і системи в цілому, можуть вступити у протиріччя з інноваційним процесом); 5) часові -  
реалізація інновацій або поширення позитивного досвіду вимагають певного часу, необхідного для того, щоб 
нововведення були засвоєні.

Стратегічними пріоритетами розвитку вищої освіти визначені в концепції інноваційного розвитку України. 
Серед них пріоритетними є: забезпечення інноваційної спрямованості системи освіти; підвищення результативності 
вітчизняного сектору наукових досліджень і розробок з метою посилення його ролі у забезпеченні інноваційного
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розвитку національної економіки; забезпечення розширеного відтворення знань на основі інтеграції діяльності 
вищих навчальних закладів, академічних та галузевих наукових установ та ін.

Спрямування ВНЗ на інноваційний розвиток передбачає вироблення й поширення нових унікальних знань, 
експорту новітніх технологій і продуктів інноваційної діяльності. Діяльність ВНЗ буде ефективною, якщо вона 
здійснюється в комплексі зазначених підходів, має цілісний характер і забезпечується за умови створення у вищих 
навчальних закладах відповідного інноваційного освітнього середовища. Чим різноманітніше середовище, тим 
ефективнішим буде процес навчання з урахуванням індивідуальних можливостей кожного студента, його інтересів, 
нахилів суб’єктивного досвіду, накопиченого у навчанні і реальному житті. У цьому контексті метою суспільного 
розвитку стає розширення можливостей вибору, можливостей вести продуктивне й творче життя в гармонії зі 
своїми потребами й інтересами, навчаючись ще в університеті.

Це в свою чергу передбачає: зміну організації і змісту освіти з метою інтеграції у світовий освітній і 
науковий простір; оптимізацію кадрового забезпечення; комплексне вдосконалення професійної майстерності 
педагогів через опанування інноваційними і науково-дослідними видами діяльності; створення матеріально- 
технічних умов та рівня інформаційного забезпечення, сприятливого для успішного вирішення завдань із надання 
якісної освіти на рівні світових вимог.

Визначальною особливою і неповторною частиною сформованого освітнього середовища є "дух" вищого 
навчального закладу, притаманний лише даному навчального закладу, який згуртовує педагогічний та 
студентський колективи на пошук оригінальних, нестандартних рішень, формує інноваційний стиль діяльності 
ВНЗ. Інноваційне зростання ВНЗ і інтелектуальний розвиток його колективу є взаємозалежними процесами у 
довгостроковому плані. Вони можуть доповнювати й підсилювати одне одного, оскільки інноваційне зростання є 
об’єктивною основою поліпшення якості життя й розвитку інтелектуального потенціалу, одночасно досягнення в 
інтелектуальному розвитку колективу дозволяють створювати, сприймати, реалізовувати нововведення, своєчасно 
позбавлятися від педагогічно недоцільного та ефективно перетворювати ресурси в інноваційний продукт.

Зусилля ВНЗ мають бути зосереджені на формуванні та розвитку власних наукових шкіл, створенні 
кафедральних та міжкафедральних творчих колективів із залученням магістрантів, аспірантів та кращих студентів, 
дослідників інших наукових установ та ВНЗ; підвищенні якості професорсько-викладацького складу шляхом 
підготовки кадрів через аспірантуру і докторантуру денної і заочної форм навчання; створенні спеціалізованих 
Вчених рад із захисту кандидатських та докторських дисертацій; участі у розробці різного рівня комплексних та 
цільових програм соціально-економічного розвитку міста, регіону, країни; створенні належних умов та мотивації 
для участі у науковій діяльності професорсько-викладацького складу, студентів та оприлюдненні їх результатів.

Водночас викладацький склад вищого навчального закладу повинен доводити інноваційні педагогічні 
технології до впровадження у практику роботи освітніх навчальних закладів шляхом проведення методичних 
семінарів для вчителів шкіл, співпраці з районними відділами освіти, педагогічними колективами шкіл та дошкільних 
навчальних закладів столиці тощо. Свої надбання у галузі розробки і апробації інноваційних педагогічних технологій 
та їх ефективність для педагогічної освіти викладачі реалізують у процесі підготовки педагогів, закріплюють шляхом 
залучення студентів до написання курсових, дипломних і магістерських робіт, під час педагогічної практики, що 
визначає професійне становлення фахівців, здатних в майбутньому до інноваційної діяльності.

Підсумовуючи сказане, слід зазначити, що в сучасних умовах вища освіта стає стратегічною сферою економіки, 
яка виробляє ресурс изнання”, що є аналогічним енергетичним, фінансовим, матеріальним ресурсом. Реформування і 
розвиток держави, а отже і вищої освіти, можливі за умови ефективного розвитку інтелектуального потенціалу вищих 
навчальних закладів, який орієнтується у своїй професійній діяльності на високі стандарти суспільних відносин, етики та 
культури, що історично склалися в українському суспільстві, створення умов для оволодіння суб’єктами навчального 
процесу системою сучасних наукових знань, наповнення навчальних програм результатами вітчизняних і зарубіжних 
наукових і дидактичних досягнень, широкого впровадження у навчальний процес результатів інноваційних науково- 
дослідних розробок, впровадження в систему вітчизняної вищої освіти гуманістичного підходу .
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К.І. ВОЛЬШ ЕЦ, ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ФАКТОР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
ВЬІСШЕГО УЧЕНОГО ЗАВЕДЕННЯ

В статье рассматриваются особенности человеческого капитала вьісшего учебного заведеная а основньїе 
составляющие его содержания. Раскрьівается его сущность как особенная разновидность капитала, что 
характеризуєшся совокупностью творческих способностей, личньїх качеств, психологических свойств человека 
и.т,п., которий накативается за счет инвестиций и можеш использоваться для получения прибили. Приводишся 
доказательство котрузнтности понятий «человеческий капитал» и «интеллектуальньій потенциал» для вьісшего 
учебного заведення и обосновьівается его важная роль в инновационном розвитий ВУЗа.

Ключевьіе слова: человеческий потенциал, человеческий капитал, интеллектуальньїй потенциал, 
инновационное развитие, образование, человеческие ресурси.
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НАУКОВИЙ ПАРК У СИСТЕМІ ОСВІТОЛОГГЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

У статті представлено спробу анаїізу стимулюючої функції наукового парку у  формуванні освітологічної 
компетентності фахівців через створення та підтримку інноваційного наукового середовища у  ВНЗ. Розкрито 
понятійну систему тлумачень наукового і технологічного парку; описано історію розвитку наукових парків у  
світовій та вітчизняній практиці. Означено перспективи продуктивної реалізації наукового парку для ВНЗ.

Ключові слова: освітологічна компетентність, професіоналізація освіти, науковий парк, технологічний 
глрк, науково-пошукова діяльність.
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