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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Ключовою умовою досягнення стратегічних цілей,

включаючи посилення політичної і економічної ролі Украї�

ни в світовій спільноті є забезпечення неухильного зростан�

ня її конкурентоспроможності. Для формування сучасної

економіки, заснованої на знаннях, держава створює не�

обхідні умови і стимули для швидкої реалізації науково�

технічних досягнень у реальному секторі економіки.

У статті проаналізовано ситуацію, яка склалася в державі у зв'язку з формуванням сучасних напрямів роз�
витку наукової діяльності у закладах вищої освіти зі спеціфічними умовами навчання. Модернізація системи
вищої освіти і підвищення ефективності інтеграційних процесів в науково�освітньому комплексі України ви�
магають особливої уваги до проблем науки вищої школи. Сектор науки закладів вищої освіти покликаний
забезпечити взаємозв'язок фундаментальної освіти з можливостями гнучкого реагування на потреби фінан�
сування актуальних для країни наукових напрямів, зацікавлювати майбутніх фахівців у науковій діяльності та
підвищенні своєї професійної підготовки у закладах вищої освіти.

Розглянуто сучасні напрями розвитку наукової діяльності та виявлено шляхи подальшого удосконалення
наукових шкіл та тематики досліджень. Окреслено шляхи наукових розвідок та стимулювання для впровад�
женням новітніх науково�технических рішень і наукомістких галузей економіки. Визначено, що наука в закла�
дах вищої освіти України має багатогранне значення. Тут відмітимо тільки найбільш важливі аспекти, з яких
складається цінність науки ЗВО.

Економічний аспект науки вищих навчальних закладів проявляється в тому, що вона: передусім, є необхід�
ною умовою науково�технічного прогреса, передумовою розвитку сучасних наукомістких виробництв і пере�
дових технологій.

The situation in the state connected with the formation of the contemporary directions of the scientific activity
development in higher educational institutions with the specific learning conditions has been analysed in the article.
Modernisation of the higher educational system and increasing the efficiency of integration processes in the scientific
and educational spheres of Ukraine require special attention to the problems of higher educational science. The
science sector of the higher educational institutions is aimed at ensuring the connection of fundamental education
with the ability to respond flexibly to funding needs in the country's current scientific areas, to interest future
professionals in scientific activities and to enhance their professional training in higher educational institutions.

The contemporary directions of the scientific activity development have been considered, the ways of further
improvement of the scientific schools and research directions have been revealed. The ways of scientific research
and stimulation for introduction of the newest scientific and technical decisions and high�tech industries have been
outlined. It has been determined that science in higher educational institutions of Ukraine has many�sided significance.
Only the most important aspects that make up the value of the science of higher education will be noted here.

The economic aspect of the higher education science is manifested through the fact that it is a necessary condition
for scientific and technological progress, a prerequisite for the development of modern high�tech industries and
advanced technologies.

New problems arose in the organization of education and science, requiring deep understanding and the right
practical solution in terms of linking them with new trends in the development of public administration and a regulated
market economy. The processes of updating knowledge, science, technology and production have become unusually
dynamic, and therefore, the principle of teaching a person once and for all is a thing of the past. Favorable conditions
have emerged for democratization and differentiation of education for a wide combination of free and paid services
in the field of education.
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Проте сучасний стан української науки не повною

мірою відповідає темпам зростання, які обумовлені

впровадженням новітніх науково�технических рішень і

розвитку наукомістких галузей економіки.

З позицій забезпечення цілісності і єдності вітчизня�

ної наукової системи і нерозривності процесів її модиф�

ікації представляється доцільним заходи з модернізації

державного сектора досліджень і розробок здійснюва�

ти в тісному зв'язку із заходами з розвитку науки зак�

ладів вищої освіти зі спеціфічними умовами навчання.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У вітчизняній науці процес наукової діяльності та

підготовки офіцерських кадрів і фахівців у сфері ци�

вільного захисту не залишався поза увагою українсь�

ких дослідників. Проблеми державного регулювання на�

укової й науково�технічної діяльності та механізмів

фінансування науки розглянуто в працях сучасних нау�

ковців і практиків [1—4].

МЕТА ДОСЛІДЖЕНН
Метою дослідження є механізми формування нау�

кової діяльності у закладах вищої освіти зі спеціфічни�

ми умовами навчання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Наука вищої школи є важливим елементом системи

генерації знань, вона забезпечує взаємозв'язок фунда�

ментальної науки і можливості гнучкого реагування на

потреби в кадрах за пріоритетними для країни напряма�

ми, розвиток інтелектуальних здібностей майбутніх

фахівців і відтворення наукових шкіл. Сьогодні необхідно

трансформувати сектор науки закладів вищої освіти у

велику складову національної інноваційної системи, од�

ночасно сприяючи підвищенню рівня вищої освіти [3].

Відповідно до напрямів розвитку української науки

найважливішими принципами державної наукової полі�

тики в закладах вищої освіти зі спеціфічними умовами

навчання являються:

— опора на вітчизняний науковий потенціал;

— свобода наукової творчості, послідовна демок�

ратизація наукової сфери, відкритість і гласність під час

формування і реалізації наукової політики;

— стимулювання розвитку фундаментальних нау�

кових досліджень; збереження і розвиток провідних

вітчизняних наукових шкіл; створення умов для здо�

рової конкуренції і підприємництва у сфері науки і тех�

ніки, стимулювання і підтримка інноваційної діяльності;

— створення умов для організації наукових дослід�

жень і розробок в цілях забезпечення необхідної обо�

роноздатності і національної безпеки країни;

— інтеграція науки і освіти, розвиток цілісної сис�

теми підготовки кваліфікованих наукових кадрів усіх

рівнів;

— захист прав інтелектуальної власності дослід�

ників, організацій і держави;

— забезпечення безперешкодного доступу до

відкритої інформації і права вільного обміну нею;

— розвиток науково�дослідних і дослідно�конст�

рукторських організацій різних форм власності,

підтримка малого інноваційного підприємництва;

— формування економічних умов для широкого ви�

користання досягнень науки, сприяння поширенню клю�

чових для української економіки науково�технічних но�

вовведень;

— підвищення престижності наукової праці, ство�

рення гідних умов життя і роботи вчених і фахівців;

— пропаганда сучасних досягнень науки, їх значу�

щості для майбутнього України;

— захист прав і інтересів українських вчених за кор�

доном.

Адже останнім заклади вищої освіти системи ДСНС

України переживають потужні зміни в організаційній

сфері, перед ними ставляться нові завдання, формують�

ся більш удосконалені механізми управління. Значно

змінилася структура наукової діяльності, яка відобра�

жає тепер багаторівневий процес підготовки фахівців,

виросли вимоги до кваліфікації випускника ЗВО, обся�

ги отриманих у процесі навчання знань. Ці зміни викли�

кали ряд проблем, пов'язаних з укомплектованістю за�

кладів професійним кадровим складом, необхідністю

перебудови навчально�методичної бази, розробкою но�

вих форм і методів навчання, подоланням застійних,

кризових явищ в освітній діяльності, удосконаленням її

технологій, усуненням адміністративно�бюрократично�

го стилю управління ЗВО, підведенням під нього сучас�

ної законодавчої бази тощо. Вирішення зазначених про�

блем вимагає створення сучасної ефективної системи

управління підготовкою наукового персоналу органів

цивільного захисту. Саме йому належить працювати над

розв'язанням нелегких проблем подальшого реформу�

вання ДСНС. Механізмом для забезпечення безпеки

життєдіяльності населення є державне управління у

сфері цивільного захисту. Теорія державного управ�

ління у сфері цивільного захисту, очевидно, може но�

сити тільки міждисциплінарний характер, синтезуючи

ідеї, підходи і методи природних і гуманітарних наук,

виробляючи новий науковий світогляд, нову культуру

сталого розвитку і безпечного проживання. Механізмом

для забезпечення безпеки життєдіяльності населення є

наукова діяльність у сфері цивільного захисту, що не�

можливо без теоретико�методологічного обгрунтуван�

ня функцій, структури, повноважень та особливостей

органів державної влади усіх рівнів у підготовці фахівців

з цивільного захисту [2].

Високоякісні й кількісні якості кадрового потенціа�

лу країни зобов'язано стати об'єктом аналізу й держав�

ного регулювання з урахуванням суспільних потреб.

Дієвість цих механізмів визначається підвищенням рівня

політичної, правової й організаційної культури суб'єктів

кадрової політики, їх відповідальності перед майбутні�

ми поколіннями. У такому зв'язку актуальними стають

функції освіти для застосування накопичених пізнань,

умінь у різних областях для розвитку науки як засібу

управління різними соціально�економічними й науково�

технічними діями. Об'єктивно у розвитку кадрового по�

тенціалу країни формування сучасної освіти і науки йде

убік усе більш вузької взаємодії всіх властивих йому

функцій і їх комплексного впливу на формування нау�

кового потенціалу.

Державне регулювання сектора науки ЗВО, необ�

хідно побудувати так, щоб воно могло забезпечувати

взаємозв'язок фундаментальної освіти з можливостя�
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ми гнучкого реагування на потреби в кадрах з актуаль�

них для країни наукових напрямів, наукомістких техно�

логій і виробництва; розвитку інтелектуальних здібнос�

тей майбутніх фахівців і учених; відтворення наукових

шкіл.

З позицій забезпечення цілісності і єдності вітчиз�

няної наукової системи і нерозривності процесів її мо�

дифікації будуть доцільними заходи з модернізації дер�

жавного сектора досліджень і розробок, що повинні

здійснюватися в тісному зв'язку із заходами розвитку

науки ЗВО. Сектор науки вищої школи є плідним сере�

довищем для створення і становлення інфраструктури

науково�технічної і інноваційної діяльності. Позиції сек�

тора науки ЗВО за останні роки значно зміцніли, чому

сприяла цілеспрямована політика держави. Проте, не�

зважаючи на активні зусилля із відродження цього сек�

тора, залишаються невирішеними багато проблем [1].

Завжди, коли мова заходить про науку ЗВО, так або

інакше виникає її протиставлення або порівняння з ака�

демічною. Що цілком з'ясовно. На відміну від більшості

зарубіжних країн наука ЗВО в Україні розвивалася як

би в тіні академічної і галузевоїй. Тому зараз і виника�

ють дискусії з приводу її ролі і значення. Наука в Ук�

раїні має багатогранне значення. Тут відмітимо тільки

найбільш важливі аспекти, з яких складається цінність

науки закладів вищої освіти.

Економічний аспект науки ЗВО проявляється в тому,

що вона: по�перше, є необхідною умовою науково�тех�

нічного прогресу, передумовою розвитку сучасних на�

укомістких виробництв і передових технологій; по�дру�

ге, виступає основою підготовки кваліфікованих кадрів

для усіх галузей господарства; по�третє, є одним з пер�

спективних напрямів підприємницької діяльності (тор�

гівля патентами, ліцензіями і так далі) [4].

Соціальний аспект проявляється в тому, що наука

ЗВО сприяє підвищенню соціальної активності і затре�

буваності населення (передусім, інтелігенції, що знахо�

диться зараз в найуразливішому положенні). Крім того,

вона чинить безпосередній вплив на стан загального

рівня культури і освіти в суспільстві.

Політичний аспект може бути інтерпретований на�

ступним чином: підвищення рівня вченості і культури в

суспільстві є важливою гарантією демократичного ладу

і основою для подальших прогресивних політичних пе�

ретворень у країні.

Усе вищевикладене (політичний, соціальний і еко�

номічний аспекти), а також військовий аспект наукових

досліджень і розробок, що проводяться в системі осві�

ти, дозволяють визначити науку ЗВО як важливий чин�

ник забезпечення державної безпеки.

Таким чином, дослідження сучасного стану держав�

ного регулювання організації науки у закладах вищої

освіти дозволяє виявити найбільш "вразливі місця", існу�

вання яких призводить до неефективного використан�

ня сучасних наукових кадрів, зайнятих в науково�

дослідній діяльності в системі освітиУкраїни.

Тому умови ринкового скорочення витрат на вищу

освіту зажадали переорієнтації парадигм освітньої й

науково� технічної політики на проблеми, розумне ран�

жирування яких дозволить подужати ситуацію, зберег�

ти й зростити наукові колективи, поміняти мотивацію

праці педагога, ученого, забезпечити соціальний за�

хист науково� педагогічних співробітників. Серед

цінностей зараз більш принципове місце займає зосе�

редження виділюваних ресурсів на формування фун�

даментальних досліджень, потреба в яких виливаєть�

ся з логіки розвитку процесу знання. Формування

більших наукових програм гарантує комплексне вирі�

шення науково�технічних проблем з напрямків, за яки�

ми вітчизняна наука постійно займала передові позиції.

Істотне значення має послідовне введення принципів

селективности допомоги наукових шкіл і окремих екс�

пертів через систему розподілу засобів на основі

грандів. Пріоритетне значення має створення інновац�

ійного механізму вищої школи, формування новітніх

форм організації науки у вишах, адекватних ринковій

економіці, засобом проведення перетворень науково�

технічної сфери університету.

В останні роки намітилася стійка тенденція до

збільшення частини фінансування досліджень, вико�

нуваних на конкурсній базі за програмами, проекта�

ми, грантамих, по зіставленню з НДР, проведеними за

тематичним планом університету. Положення засобів

на грантовій базі зайняло надзвичайно важливе місце

в системі організації наукових досліджень вищої шко�

ли.

Ключовою метою наукової, освітньої й інновацій�

ної політики системи вищої освіти є забезпечення підго�

товки професіоналів, наукових і науково�педагогічних

співробітників на рівні глобальних кваліфікаційних ви�

мог, діюче впровадження її освітнього, наукового й інно�

ваційного потенціалу для розвитку економіки й вирішен�

ню соціальних завдань країни.

Одним з важливих напрямів діяльності університе�

ту, пов'язаних з поглибленням взаємозв'язку науки й

освітнього процесу, є формування й обсяги проведених

у ньому наукових досліджень і інноваційної діяльності.

Процес реалізації наукових проектів у закладах

вищої освіти в нюансі розвитку взаємодії з освітою має

ряд особливостей, головними з яких є такі:

— специфічна ієрархічна структура системи управ�

ління науковою діяльністю університету;

— пріоритетність у реалізації наукових проектів на

замовлення надсистеми;

— некомерційний характер і бюджетне фінансуван�

ня більшості наукових проектів;

— значимий ступінь зовнішньої невизначеності у

визначенні цілей реалізації довгочасних і середньо�

строкових наукових проектів, а ще в змісті вимог над�

системи за структурою й змісту підготовки професіо�

налів;

— положення більшої частини наукового потенціа�

лу у навчально�наукових підрозділах (департамент і ка�

федра).

Дослідження ролі науки в суспільному розвитку,

зокрема її ролі й місця в суспільному виробництві, ста�

ло особливо актуальним у зв'язку зі зростанням значен�

ня науки. У сучасних умовах істотно змінилися суспільні

вимоги до науки, що привело до зміни її соціальних

функцій, а слідом за цим — до неминучої деформації її

суспільного механізму із властивими йому структурою

діяльності, організацією, усередині — і зовнішньонау�

ковими відносинами. Визначення місця науки в системі

суспільного виробництва становить лише частину, мо�
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мент більш широкого дослідження ролі й місця науки в

суспільному житті, у розвитку й функціонуванні суспіль�

ства.

Тому роль науки у відтворенні й розвитку продук�

тивних сил у сучасних умовах, насамперед, полягає в

створенні продуктивних сил у формі знання й пере�

носі їх із цієї форми в реальні фактори матеріально�

го виробництва. Здійснюється цей процес за допомо�

гою впровадження у виробництво технологічних но�

вовведень і відтворення якісних характеристик робо�

чої сили. У сучасних умовах і засобу виробництва, і

робоча сила відтворюються не стихійно й навіть не

просто за участю повсякденної практичної свідомості,

а на основі їх переносу, створеного, насамперед, у

формі професійних і наукових знань у матеріальні

продуктивні сили.

Очевидно, що, ефективні наукові дослідження, що

проводяться у закладах вищої освіти використовують�

ся ринком, що у свою чергу, значно розширює фінан�

сові можливості навчальних закладів, дозволяє, покра�

щувати оснащення навчально�лабораторної бази, залу�

чати до навчального процесу висококваліфікованих

фахівців. Усе це підвищує якість підготовки, студентів і

веде до підвищення рейтингу ЗВО. Аналогом такої нау�

ково�практическої співдружності в доперебудовний пе�

ріод були госпдоговірні роботи, що проводилися кафед�

рами для промислових і будівельних організацій, проте

слід зазначити, що в цілому у ряді випадків вони не були

ефективні, оскільки субсидувалися із спеціальної статті

витрат підприємства.

ВИСНОВКИ
Таким чином, має бути забезпечене ефективніше

включення сектора науки закладів вищої освіти у рішен�

ня національних завдань, в процес підвищення рівня

добробуту громадян, збереження соціальної стабіль�

ності; розвиток інститутів громадянського суспільства і

забезпечення стійкого соціально�економічного розвит�

ку країни.

Щодо роботи на отримання грантів, то набагато

результативніший шлях конкурсной підтримки наукових

досліджень — широка диверсифікація грантів на фун�

даментальні дослідження, як за розміром гранту, так і

по його адресації. Для цього необхідно:

1. Відмовитися від практики розподілу грошей на

дослідження заздалегідь фіксованими великими шмат�

ками. Потрібна широка ди�версифікація грантів у рам�

ках одного заходу.

2. Слід переглянути терміни оголошення конкурсів

у бік їх збільшення. Бажано, щоб міністерство в цьому

питанні показувало позитивний приклад іншим гранто�

вим фондам.

3. Украй необхідно із самого початку мати чітку

інформацію про терміни розгляду заявок і терміни ого�

лошення результатів конкурсу. Ця інформація має бути

своєчасно доступна усім бажає через систему Інтернет.

4. Інформація про експертів і комісії з відбору має

бути прозорою (списки експертів, критерії відбору екс�

пертів і формування комісій). Результати експертизи

мають бути доступні заявникам проектів.

5. Необхідно передбачити гранти на оновлення при�

ладової бази для наукових досліджень у ЗВО. І це по�

трібно робити, випереджаючи оновлення навчальної

бази.

6. Звітність з фундаментальних і прикладних проек�

тів має бути різною. Уніфікація паперів тут недопусти�

ма.

7. Необхідно також розширити самостійність керів�

ників грантів при плануванні і розподілі засобів. Дріб'яз�

кова деталізація кошторису витрат при подачі заявок

на фінансування абсурдна.

Нині Україна інтегрувала у світову систему госпо�

дарювання і тому потрібно інші підходи до її функціо�

нування і підвищення конкурентоспроможності на світо�

вих глобальних ринках [2, с.10].

У цих цілей держава в останнє десятиліття активно

брала участь в розробці нових фінансових механізмів,

як складників господарського механізму, в цілях ство�

рення ефективних елементів національної інноваційної

системи, сприяючих перетворенню нових, передусім,

базисних знань у передові технології, нові продукти і

послуги, які повинні знайти свого споживача (покупця)

на національних і глобальних ринках.
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