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НАПРЯМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОСВІТИ 
У КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

Проаналізовано інноваційно-орієнтовані підходи для підвищення ефективності під-
готовки фахівців у контексті сталого розвитку. Викладено напрями трансформації підго-
товки фахівців в аспекті взаємодії "освіта – ринок праці", що сприяють підвищенню ін-
новаційного потенціалу вищої школи в контексті сталого розвитку за допомогою вста-
новлення тісного взаємозв'язку між потребами потенційних роботодавців та системою 
підготовки фахівців. Визначено, що найважливішою умовою освіти в інтересах сталого 
розвитку є екологізація вищої освіти, метою якої є підготовка екологічно відповідальних 
фахівців різного профілю, які приймають відповідальні рішення у процесі своєї діяль-
ності в будь-якій галузі з урахуванням вимог екологічного імперативу. 
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Найбільш радикальним засобом підтримки конкурентоспроможності еко-
номіки й окремих складових її галузевих і територіальних комплексів є посилення 
інноваційної діяльності, яка повинна забезпечити вихід країни на новий якісний і 
кількісний рівень розвитку. Це є загальноприйнятий факт. Таким чином, системна 
криза сучасної економіки обумовлена недоліками в здійсненні інноваційної діяль-
ності, насамперед у сферах, які формують інноваційний портфель як відносно 
техніко-технологічних нововведень, так і в підготовці кваліфікованих кадрів для 
науково-технічної діяльності й споживачів продукції останньої. Успішна іннова-
ційна діяльність не може успішно вестись поза впливом вищої школи, яка, будучи 
інноваційною по своїй природі, є одним з найбільших виробників нововведень в 
економічній системі. Результати функціонування національного господарства 
країни й окремих суб'єктів багато в чому визначає діяльність вищої школи. 

Сьогодні, коли більша частина випускників ВНЗ не можуть працевлашту-
ватися за отриманою спеціальністю, коли, отримавши диплом, вони виявляють-
ся незатребуваними на ринку праці, досить актуальною стає проблема підвищен-
ня рівня інноваційного розвитку вищої школи у сфері освіти за допомогою по-
шуку нових підходів до підвищення ефективності підготовки фахівців у контек-
сті сталого розвитку. У Стратегії освіти Європейської економічної комісії ООН, 
що розроблена для освіти в інтересах сталого розвитку (СР), прийнятої на нараді 
високого рівня представників міністерств охорони навколишнього середовища і 
освіти (Вільнюс, 17-18 березня 2005 р.), наголошено: "щоб бути ефективною, ос-
віта в інтересах СР повинна розглядатися у двох аспектах: 1) через інтеграцію 
тем освіти в інтересах СР в усі відповідні навчальні дисципліни, програми й кур-
си; 2) через організацію занять по конкретним тематичним програмам і курсам". 

Найважливішою умовою освіти в інтересах СР є екологізація вищої освіти, 
яка має на увазі підготовку екологічно відповідальних фахівців різного профілю, 
що приймають рішення у процесі своєї діяльності в будь-якій галузі з урахуван-
ням вимог екологічного імперативу. Для цього необхідно осмислення взаємоза-
лежності економічного, соціального, політичного й екологічного аспектів навко-
лишнього світу, проникнення ідей, понять, принципів екології в інші вузівські 
дисципліни. У цьому значенні вища економічна освіта є найбільш вдячною й про-
дуктивною сферою сприйняття та реалізації ідей сталого розвитку на практиці. 

Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.11 

6. Освітянські проблеми вищої школи 399 

Екологічна діяльність як одна зі складових збалансованого розвитку стає 
дедалі економічно ефективнішою, дозволяючи суб'єктам господарювання вико-
ристовувати обумовлені нею різноманітні прямі й непрямі переваги та вигоди. 
Ця діяльність у сучасному світі починає здобувати властивості капіталу, оскіль-
ки створює додаткові можливості для збільшення акціонерної вартості під-
приємства (очевидно, що екологічно благонадійне підприємство коштує дорож-
че). У ширшому розумінні освіта в інтересах СР – це сучасний інноваційний під-
хід в організації навчального процесу, що дає змогу ознайомити громадськість із 
основними проблемами сталого розвитку, сформувати світогляд, заснований на 
стійкості, націлити навчання на передачу знань шляхом установлення діалогу, 
зорієнтувати на ідентифікацію й практичне вирішення місцевих проблем. 

Можна сформулювати мету освіти в інтересах СР як сприяння становлен-
ню особистості людей, які мислять незалежно й критично, є духовно цілісними, 
соціально активними, опираються у своїх соціальних, політичних і економічних 
діях на засади екологічної етики й культури, прагнуть отримати знання про нав-
колишнє середовище, почувають занепокоєння про його стан особисто й колек-
тивно сприяють рішенню наявних і попередженню нових економічних, екологіч-
них і соціальних проблем. Інноваційний потенціал діяльності вищої школи у 
сфері освіти істотною мірою визначений співвідношенням обсягу випускників 
ВНЗ і обсягу попиту на них на ринку праці. Систему підготовки фахівців можна 
вважати ефективною за умови, що кількість випускників ВНЗ (пропозиція) не 
буде перевищувати попит на них на регіональному ринку праці, тобто буде опи-
суватися нерівність такого вигляду: 
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де: Sі – розмір попиту на фахівців і-ої кваліфікації на ринку праці; Nі – кількість 
випускників ВНЗ і-ої кваліфікації; п – кількість спеціальностей, за якими ведуть 
підготовку фахівців. Таким чином, необхідною умовою інноваційно-орієнтова-
ного розвитку ВНЗ є прогнозування підготовки фахівців. Це передбачає вико-
ристання маркетингового дослідження у сфері освітніх послуг. Оскільки марке-
тинг освітніх послуг є багаторівневим процесом, його необхідно здійснювати на 
макрорівні, регіональному та мікрорівні. 

Об'єктом маркетингу освітніх послуг на макрорівні є освітні послуги, які 
фінансують з державного бюджету й потребують державної підтримки. Освітні 
послуги макрорівня поділяють на такі основні групи: 

1. Освітні послуги для задоволення державних потреб у фахівцях певних спе-
ціальностей кваліфікаційних рівнів. У цьому випадку йдеться, насамперед, 
про інженерні й наукові спеціальності, які необхідні для рішення завдань 
оборони, атомної енергетики та інших. Освітні послуги цієї групи розробля-
ють державні заклади освіти. Тут завданнями маркетингу є: аналіз потреб 
державних підприємств у наукових, інженерних і робочих кадрах; виявлен-
ня нових перспективних спеціальностей; вивчення регіонального аспекту 
розподілу потреб. 

2. Послуги, реалізовані в недержавному секторі, що дають змогу отримати 
економічний ефект на національногосподарському рівні. Маркетинг цієї 
групи охоплює підприємства всіх форм власності й має справу з освітніми 
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послугами, що реалізують державні інтереси незалежно від місця надання 
цих послуг. 

3. Послуги, виробництво яких потребує участі держави через свою високу 
затратоємкість. Ця група послуг має, зазвичай, стратегічний, перспектив-
ний характер. Недержавний сектор не має сил вирішити задачі відповід-
ного освітнього продукту, тому що на це потрібні значні витрати й трива-
лий час. Тому необхідна підтримка державного сектору. Маркетинг освіт-
ніх послуг цієї групи потрібно здійснювати на рівні органів державного 
управління. 
Напрямки, за якими потрібно здійснювати маркетинг освітніх послуг на 

макрорівні, представлено на рис. 1. Метою маркетингу на регіональному рівні є 
виявлення потреб регіону в даних послугах для забезпечення умов його інтелек-
туального розвитку. Укрупнену процедуру регіонального маркетингу освітніх 
послуг представлено на рис. 2. 

 
Рис. 1. Напрямки маркетингу освітніх послуг на макрорівні 

Як показано на рис. 2, процедура маркетингу на рівні регіону визна-
чається двома моментами: 

● нормативними прогнозами макрорівня для певного регіону; 
● задачами, яки поставлені перед регіоном і які визначаються багатьма факторами, 
зокрема рівнем розвитку регіону, модернізацією регіональної економіки на осно-
ві впровадження передових технологій, переходу на випуск наукомісткої конку-
рентоспроможної продукції, зміни спеціалізації регіону. 
Регіональну інноваційну політику повинні впроваджувати місцева влада і 

громадські організації регіонів різних рівнів з опорою на фінансові й матеріальні 
ресурси, а також права і важелі, які є в їхньому розпорядженні. Формою реаліза-
ції таких можливостей є створення регіональних науково-технічних комплексів, 
завдання яких полягає в підвищенні інноваційного рівня регіону. 

Таким чином, однією з основних ланок сталого розвитку регіону є систе-
ма вищої освіти, що дає змогу створити власні кадри для власного виробництва. 
Маркетинг мікрорівня передбачає насамперед вироблення маркетингових цілей і 
стратегій навчального закладу. 
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Рис. 2. Маркетинг освітніх послуг у регіоні 

Під час розгляду ринку, на якому працює освітня установа, потрібно вра-
ховувати два аспекти: 

1) регіональний аспект діяльності освітньої установи. Вона може працювати в 
одному або декількох регіонах. В останньому випадку – через регіональну 
мережу. Отже, потрібно казати про регіональні ринки функціонування цих 
установ; 

2) освітня установа спеціалізується на підготовці фахівців у певних навчаль-
них областях і спеціальностях. Таким чином, варто враховувати також пред-
метно-спеціалізовані ринки, розуміючи під ними номенклатуру навчальних 
спеціальностей, за якими ведеться підготовка кадрів. 
Непростий перехідний період розвитку Південного регіону, вимоги осві-

ти в інтересах СР, урахування сучасних тенденцій у світовому освітньому про-
цесі висувають перед вищою школою складний комплекс цілей і завдань для 
формування у студентів необхідної професійної, кваліфікаційної й соціальної 
компетенції. Цей комплекс охоплює: 

● надання студентам розширеного обсягу знань й інформації про предмет вивчен-
ня та створення зацікавленості в оволодінні ними; 

● поліпшення теоретичної підготовки студентів та її використання для рішення 
конкретних прикладних задач; 

● розвиток спроможностей студентів приймати різноманітні рішення, зокрема у 
нестандартних ринкових ситуаціях; 

● удосконалювання навичок студентів із презентації матеріалу, роботи в команді, 
виконання ролі її лідера; 

● активізація роботи студентів із критичного та аналітичного сприйняття інформації; 
● сприяння формуванню у студентів "наскрізних" знань, навичок і якостей, необ-
хідних для освоєння інших дисциплін у контексті СР; 

● поширення загального кругозору студентів, формування в них Екологічного сві-
тогляду, відповідного до вимог часу, для реалізації ідей СР у майбутній практич-
ній діяльності. 
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Очевидно, що для формування нового екологічного мислення потрібно 
використовувати нові адекватні засоби освіти. З 2011 р. у Національному універ-
ситеті кораблебудування імені адмірала Макарова (НУК) здійснюється набір ма-
гістрантів на навчання зі спеціальності 8.18010017 "Економіка довкілля і при-
родних ресурсів". У циклі професійно-орієнтованих дисциплін за вибором ВНЗ 
навчального плану запропоновано курс дисципліни "Еколого-економічні аспек-
ти сталого розвитку у контексті проектного підходу". 

Однією з причин цього є те, що, незважаючи на всі зусилля, ідея сталого 
розвитку не стала надбанням широких мас. Отже, застосування методів управ-
ління проектами (project management) у вирішенні важливих питань експлуатації 
ресурсів, інвестиційної політики Південного регіону, освіти і науково-технічно-
го прогресу, захищеності життєдіяльності, екологічної безпеки дасть безсумнів-
ну можливість вважати проблеми сталого розвитку провідними. 

Уже доведено, що ефективний проектний підхід дає змогу на 30 % скоро-
тити як вартість, так і тривалість будь-якого проекту, що в сукупності веде до 
підвищення результативності більш ніж на 50 %. На теперішній час проектний 
підхід став визнаною у всьому світі методологією проектно-орієнтованої діяль-
ності. Зараз вже важко назвати хоча б один значний проект або програму, які 
здійснювалися б поза рамками підходів та методології управління проектами. 
Практика застосування проектного підходу у вирішенні соціальних, економіч-
них та екологічних проблем довела його високу ефективність порівняно з тради-
ційними системами управління. 

Таким чином, потреба підготовки магістрів економіки довкілля і природ-
них ресурсів у контексті проектного підходу в НУК зумовлена зростаючою пот-
ребою ефективного управління економікою довкілля і природних ресурсів, охо-
рони навколишнього природного середовища Миколаївської області і Південно-
го регіону загалом. Тому знання, отримані студентами з дисципліни "Еколого-
економічні аспекти сталого розвитку у контексті проектного підходу" дають 
змогу ефективно оволодіти інструментами, необхідними для прийняття ефектив-
них управлінських рішень у різних сферах національного господарства, знати 
механізми втілення екологічної політики з урахуванням вимог ринкової економі-
ки. Вирішення цих завдань передбачає, передусім, розширене використання ак-
тивних методів і форм навчання та атестації знань, що успішно зарекомендували 
себе в зарубіжній і вітчизняній освітній практиці. Зокрема, такими формами є: 

● лекції з мультимедійною презентацією й проблемним викладом матеріалу; 
● семінарські заняття з використанням активних форм проведення: обговорення 
в малих групах, дебати, формування дослідницьких команд і т. ін.; 

● імітаційні ігри: рольові, ділові, конфліктні, кейси, Swot- Аналіз і т. ін.; 
● "польові" заняття з виїздом на конкретні господарські об'єкти, що передбача-
ють спілкування з фахівцями-практиками; 

● регулярний поточний контроль знань шляхом тестування (письмового або 
комп'ютерного) і контрольного письмового бліц-опитування; 

● мультимедійні освітні технології, що передбачають оптимальну комп'ютериза-
цію навчального процесу – як у лекційному курсі, так і в практичних заняттях – 
під час проведення ділових ігор, рішення задач, тестування; 

● підсумковий контроль знань на основі кредитно-модульної системи організації 
навчального процесу. 
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Принципи освіти в інтересах СР щодо організації системи освіти можна 
сформулювати таким чином: 

● пріоритетність освіти в інтересах СР як системотворчого фактору системи освіти 
загалом; 

● міждисциплінарний, комплексний підхід; 
● узагальнення та доступність освіти в інтересах СР; 
● пріоритетність ролі університетів у формулюванні й забезпеченні реалізації ці-
лей Стратегії освіти в інтересах СР. 
Епоха інноваційної економіки, що настала, диктує потреба удосконалю-

вання форм і методів викладання з метою активізації процесів навчання, підви-
щення їх ефективності. Сьогодні викладачам ВНЗ не можна обмежуватися тради-
ційними освітніми технологіями. Насамперед, це стосується розробки методич-
них основ удосконалювання підготовки фахівців, орієнтованого на підвищення 
інноваційного потенціалу, як окремого ВНЗ, так і економічної системи загалом. 

Висновки: 
1. Визначено, що в інноваційно-орієнтованих підходах до підвищення 

ефективності підготовки фахівців у контексті сталого розвитку потрібно врахо-
вувати кількісні та якісні характеристики попиту на ринку праці. Основними 
напрямками у цій галузі є: прогноз попиту на кадри у розрізі спеціальностей та 
оцінювання якості підготовки фахівців з позицій відповідності рівня їх підготов-
ки вимогам потенційних роботодавців. 

2. У сформованій ситуації необхідна зміна цільових настанов розвитку 
суспільства і виробничої стратегії. Пріоритетними стають еколого-економічні 
аспекти розвитку, що, водночас, потребує перегляду позицій щодо вибору крите-
ріїв розвитку та оцінювання ефективності економічного росту. На зміну тради-
ційним підходам оцінювання економічної ефективності повинні прийти нові 
критерії соціально-економічної ефективності з урахуванням екологічних наслід-
ків. Такий підхід не тільки дає змогу повніше відображати цілі суспільного роз-
витку, але й ураховувати згадані витрати в оцінці виробничих результатів, тобто 
дає змогу прогнозувати соціальні та екологічні наслідки під час прийняття кон-
кретних економічних рішень. 

Потай И.Ю. Направления инновационной трансформации образова-
ния в контексте устойчивого развития 

Проанализированы инновационно-ориентированные подходы для повышения эф-
фективности подготовки специалистов в контексте устойчивого развития. Изложены 
направления трансформации подготовки специалистов в аспекте взаимодействия "обра-
зование – рынок труда", способствующие повышению инновационного потенциала выс-
шей школы в контексте устойчивого развития посредством установления тесной вза-
имосвязи между потребностями потенциальных работодателей и системой подготовки 
специалистов. Определено, что важнейшим условием образования в интересах устойчи-
вого развития является экологизация высшего образования, целью которой является 
подготовка экологически ответственных специалистов разного профиля, принимающих 
ответственные решения в процессе своей деятельности в любой отрасли с учетом требо-
ваний экологического императива. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, инновационный потенциал, маркетинг об-
разовательных услуг, подготовка специалистов, развитие региона. 
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Some innovation – oriented approaches to improve the effectiveness of training in the 
context of sustainable development are analysed. The direction of transformation training in as-
pects of interaction "education – labour market" that enhance the innovative potential of higher 
education in the context of sustainable development by establishing a close relationship betwe-
en the needs of potential employers and system training are described. The most important con-
dition of education for sustainable development is determined to be the greening of higher edu-
cation, the purpose of which is the preparation of environmentally responsible multidiscipli-
nary, decision-makers in the course of business in any industry to meet the requirements of the 
ecological imperative. 

Key words: sustainable development, innovative potential, marketing of educational ser-
vices, training of experts, development of region. 
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УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКТУ ОСВІТНЬОГО ПРОЕКТУ 
З ВИКОРИСТАННЯМ ЕНТРОПІЇ ШЕННОНА 

Розглянуто особливості визначення системних характеристик компетенцій під час 
реалізації освітнього проекту підготовки фахівців з інформаційної безпеки (ІБ). Здійсне-
но формалізацію процесу побудови моделі компетенції як освітньої системи, у якій ви-
користано ентропію Шеннона для отримання кількісних характеристик ступеня ціліс-
ності компетенції та ступеня значущості дисциплін у процесі формування компетенції. 
З'ясовано, що цілісність переліку значущих дисциплін показує наскільки ці дисципліни 
беруть участь у процесі формування компетенції під час реалізації освітнього проекту, а 
ступінь значущості дисциплін показує ефективність використання кожної дисципліни у 
процесі формування компетенції. 

Ключові слова: освітній проект, інформаційна система, інформаційна безпека, ен-
тропія, інформаційний аналіз. 

Вступ. Сучасний етап розвитку суспільства в Україні та світі характери-
зується невпинним розвитком ІТ-технологій, що представляють собою сукуп-
ність інформаційних ресурсів, АСУ, користувачів, що створюють, поширюють 
та користуються цінною інформацією. 

На сьогодні інформаційна галузь є незамінною складовою життя суспіль-
ства, яка активно впливає на політичну, економічну, оборонну та інші складові 
національної безпеки України. Сучасні ІТ-технології надають нові можливості з 
оброблення, зберігання та передачі цінної інформації, а також підвищують рі-
вень її доступності для звичайних користувачів. Однак нові можливості поро-
джують нові загрози, тому ІТ-технології можуть бути не тільки корисними, але й 
небезпечними для інформаційних систем та мереж. 

Традиційно проблему безпеки інформації асоціюють з кібератаками і ві-
русними програмами. Однак, провівши аналіз джерел загроз і небезпек, що були 
реалізовані в структурних підрозділах рятувальної служби, основна частка вито-
ків інформації припадає саме на некваліфіковані дії персоналу відділів технічно-
го захисту інформації [7]. Таким чином, сьогодні є актуальною проблема форму-
вання відповідної системи (узгоджених систем) підготовки зазначених категорій 
фахівців із використанням проектно-орієнтованого підходу [6], який актуалізує 
управління на основі якості. 
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Мета роботи: розглянути основні складові якості продукту освітнього 
проекту підготовки фахівців з ІБ на основі компетентнісного підходу та визначи-
ти їх системні характеристики. 

Викладення основного матеріалу. Освітній проект вважається успіш-
ним, якщо завершений у передбачений термін, відповідає встановленим вимогам 
щодо обсягів і якості його виконання, а вартість реалізації проекту не перевищує 
запланованої у бюджеті. 

Якість – один із найважливіших параметрів освітнього проекту поряд із 
часом, вартістю і ресурсами і визначається задоволеністю представників різних 
соціальних груп, які взаємодіють у проектному освітньому середовищі (про-
вайдерів, споживачів і замовників), і може розумітися ними як: 

● результат – характеристика індивідуальних освітніх досягнень охочого до нав-
чання, які відповідають певному рівню його загального і/або професійного роз-
витку; 

● процес – цілеспрямовані дії щодо формування відповідних компетенцій в інтере-
сах особи, суспільства і держави, які супроводжуються констатацією досягнень 
охочого до навчання певного освітнього рівня. 
Для забезпечення якості продукту освітніх проектів особливого значення 

набуває група процесів моніторингу та управління. Дослідження освітніх проек-
тів у рамках загального управління не дає змоги в межах зазначеної групи про-
цесів врахувати їх унікальність, яку зумовлено специфікою продукту проекту і 
сукупністю його замовників. Окрім цього, стану продукту проекту, його навко-
лишньому середовищу, вимогам замовників властива динамічна складність, що 
потребує застосування специфічних інструментів реалізації моніторингу та уп-
равління якістю. 

Оскільки основними складовими якості продукту освітнього проекту є 
компетенції, доцільно процес її формування розглядати як ієрархічну систему. 
Будь-які системи, з яких би елементів вони не складалися і що б не було їхньою 
кінцевою метою, по суті, є системами передачі та оброблення інформації [2, 5]. 
Тому процес формування компетенцій – це система передачі та оброблення ін-
формації. Зв'язки між елементами системи, тобто дисциплінами, варто розуміти 
як інформаційні зв'язки, які призначені для передачі інформації. Тому до ос-
вітньої системи формування компетенцій можуть застосовуватися методи інфор-
маційного аналізу мереж [2, 8]. 

Представлення компетенції у вигляді графа дає змогу ввести такі систем-
ні характеристики, як цілісність б б{ , 1, }iD d i m= =ɶ  – оцінка впливу множини дис-

циплін на її формування та ступінь значущості к к{ , 1, }jD d j n= =ɶ  – оцінка впливу 
кожної дисципліни на процес формування компетенції під час реалізації ос-
вітнього проекту [1, 3]. 

Тут доцільно ввести шкалу, яка враховує ступінь впливу дисциплін на 
компетенцію на основі ентропійного підходу. Під ентропією Шеннона розу-
міється ступінь можливості управління процесом формуванням компетенції з 
урахуванням ступеню впливу дисциплін – величин, значення яких знаходяться в 
проміжку від 0 до 1. Для визначення взаємної ентропії освітньої системи потріб-
но виконати такі основні дії: 


