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У статті визначено, що в даний час головним вектором у розвитку освіти є співпраця за-

кладів вищої освіти  з підприємствами та державою Поняття «якість освіти» не закріплено зако-

нодавчо, а в різноманітті існуючих трактувань даного поняття практично відсутня його соціаль-

на спрямованість. Сучасний же етап історичного розвитку пред'являє до випускників закладів 

вищої освіти  нові, більш високі вимоги. Для роботодавців вже є недостатніми тільки формальні 

показники: наявність вищої освіти і спеціалізація. Сучасне суспільство і виробництво потребує 

висококваліфікованих професіоналів з творчим підходом до роботи, інтелектуально-креативно-

інноваційним мисленням, багатим ресурсом знань, практичних навичок роботи і вмінням пра-

цювати в колективі. 

Обґрунтовано, що розвинені країни сьогодні переходять до економіки знань, коли ключо-

вим фактором конкурентоспроможності держави стає поширення в національних інноваційних 

системах нових знань і технологій. Це робить актуальним розгляд нових концепцій ефективної 

взаємодії інститутів національної інноваційної системи. Визначено процес формування ефек-

тивності взаємодії закладів вищої освіті, промисловості та держави. Основи нової концепції вза-

ємодії закладів вищої освіти, промисловості та держави полягають в тому, що, з одного боку, в 

системі інноваційності домінуюче становище починають займати заклади вищої освіти, відпові-

дальні за створення нового знання, а з іншого  - важливості набуває мережевий характер взаємо-

дії учасників процесу інноваційності в рамках «стратегічних інноваційних мереж», де відбува-

ються перетин трьох множин відносин (внутрішньофірмових, внутрішньодержавних і внутріш-

ньоуніверситетських) і створюються гібридні інституціональні форми, що знижують невизначе-

ність зовнішнього середовища. 

Виокремлено фактори, що компенсують дисбаланси взаємодії  закладів вищої освіті, про-

мисловості та держави, форми об'єднань закладів вищої освіти, промисловості та держави, а та-

кож основні функції закладів вищої освіти в економіці знань. Визначено, що стрімкий розвиток 

наукомістких виробництв, скорочення циклів відновлення промислового устаткування і перепід-

готовки кадрів, прискорення впровадження інноваційних наукових розробок в масове виробниц-

тво – все це висуває нові вимоги до науки, освіти і промисловості: вони не можуть більше ефек-

тивно розвиватися й адаптуватися до змін ізольовано, незалежно один від одного. 

Ключові слова: інноваційність, заклади вищої освіти, держава, промисловість, розви-

ток, конкурентоспроможність. 

 

Постановка проблеми. В даний час го-

ловним вектором у розвитку освіти є співпра-

ця закладів вищої освіти  з підприємствами та 

державою. Поняття «якість освіти» не закріп-

лено законодавчо, а в різноманітті існуючих 

трактувань даного поняття практично відсут-

ня його соціальна спрямованість. Сучасний 

же етап історичного розвитку пред'являє до 

випускників закладів вищої освіти нові, більш 

високі вимоги. Для роботодавців вже недо-

статні тільки формальні показники: наявність 

вищої освіти і спеціалізація. Сучасне суспіль-

ство і виробництво потребує висококваліфі-

кованих професіоналів з творчим підходом до 

роботи, інтелектуально-креативно-іннова-

ційним мисленням, багатим ресурсом знань, 

практичних навичок роботи і умінням працю-

вати в колективі.  

Однак,  розрив  взаємозв'язків  між  за-

кладами  вищої  освіти,  підприємствами  та  
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державою, недостатній моніторинг динаміки 

ринку праці, повільне оновлення ресурсної 

бази закладів вищої освіти  в результаті недо-

статнього державного фінансування закладів 

вищої освіти, слабка зацікавленість студентів 

у здобутті освіти призводить до зниження 

якості підготовки випускників закладів вищої 

освіти. Все це свідчить про необхідність соці-

альної взаємодії закладів вищої освіти з рин-

ком праці, державними структурами і громад-

ськими організаціями. 

Аналіз останніх досліджень та публі-

кацій. Питаннями забезпечення розвитку 

інноваційності займались вітчизняні та зару-

біжні вчені, серед яких: Р. Акофф [1], Р. Бі-

лик [2], О. Гарафонова [4], І. Єгоров [5], С. 

Ковальчук [6], В. Прохорова [7], Л. Федулова 

[8] В. Чобіток [9], Н. Чухрай [10] та інших.  

Аналіз цих робіт свідчить про те, що 

вимагають подальших досліджень питання 

пов’язані з забезпеченням розвитку іннова-

ційності на основі взаємозв’язку «держава – 

заклади вищої освіти – промисловість». 

Формулювання мети статті. Метою 

даної статті є обґрунтування інституційного 

забезпечення розвитку інноваційності на ос-

нові взаємозв’язку «держава – заклади вищої 

освіти – промисловість» в сучасних  турбу-

лентних умовах. 

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. Розвинені країни сьогодні переходять 

до економіки знань, коли ключовим фактором 

конкурентоспроможності держави стає поши-

рення в національних інноваційних системах 

нових знань і технологій. Це робить актуаль-

ним розгляд нових концепцій ефективної вза-

ємодії інститутів національної інноваційної 

системи. 

У цих умовах акценти в управлінні інно-

ваційності зміщуються в сторону взаємодій 

між учасниками національних інноваційних 

систем (університетами, бізнесом і державою) 

і розглядаються інтерактивні процеси в ство-

ренні, поширенні і використанні знань, зростає 

значення умов, регламентів і політики, в рам-

ках яких функціонують інноваційні системи. 

Взаємодія – це філософська категорія, 

що відображає процеси впливу об'єктів один 

на одного, їх взаємну обумовленість і по-

родження одним об'єктом іншого. 

Це універсальна форма руху, розвитку, 

визначає існування і структурну організацію 

будь-якої матеріальної системи. Під взаємоді-

єю розуміють також вплив різних предметів, 

явищ дійсності один на одного, що обумовлює 

зміни в них; взаємну підтримку і взаємний 

зв'язок явищ. У всіх цих висловлюваннях під-

креслюється, що в основі взаємодії лежить 

функціональний зв'язок, який встановлюється 

між різними щодо відокремленими об'єктами, 

суб'єктами, явищами та взаємодія завжди пе-

редбачає деяку спільність між суб'єктами, самі 

вони (об'єкти, суб'єкти, явища) знаходяться в 

русі і взаємозв’язку. 

Взаємодія – це особливі організаційно-

економічні відносини між господарюючими 

суб'єктами, що формуються на основі системи 

багаторазово повторюваних взаємозв'язків об-

мінного, передавального, конкурентного і об'-

єднавчого типу. Результатом такої взаємодії є 

утворення системи господарюючих суб'єктів, 

що характеризується властивостями інтегро-

ваної системи. Класифікація видів взаємодії 

закладів вищої освіти, промисловості, держави 

та результат від такої взаємодії наведено на 

рис.1. 

Дані результати взаємодії господарюю-

чих суб'єктів можуть бути відстрочені в часі, 

тобто пов'язані з впливом ризиків, реалізація 

яких може мати негативне значення. Відпо-

відно, узагальнюючи і застосовуючи вищеви-

кладене до нашого предмету дослідження, 

можна розглядати взаємодію закладів вищої 

освіти, промисловості і влади з метою роз-

витку як складноорганізовану і багаторівневу 

систему, елементами якої є органи управлін-

ня, бізнес-сектор і заклади вищої освіти, які 

вступають в  особливі організаційно-

економічні відносини з приводу розвитку 

людського капіталу та інноваційності, сти-

мулювання розвитку нових форм промисло-

вості і податкових  надходжень тощо. 
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Класифікація видів взаємодії  закладів вищої освіті, промисловості та держави

взаємодія, при якій жоден з учасників не змінює своїх властивостей

обмінна взаємодія, при якій у взаємодіючих елементів змінюється набір 

ознак

передавальна взаємодія, при якій між взаємодіючими елементами 

відбувається перерозподіл сутності ознак

конкурентна взаємодія за ознаками між елементами, підсумком якого є 

ранжування елементів за зайнятим в результаті взаємодії місцях

об'єднана взаємодія, при якій відбувається тимчасове об'єднання 

елементів

Результат  взаємодії закладів вищої освіті, промисловості та держави
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зростаючою силою зв'язку між господарюючими суб'єктами (стають 

більш потужними та збільшується частота та інтенсивність взаємодій)

більш висока стійкість і ефективність функціонування інтегрованих 

господарюючих суб'єктів

адаптованість до змін зовнішнього середовища, ефективна керованість, 

оптимальність, що виявляється в синергетичному ефекті

Ефективність взаємодії закладів вищої освіті, промисловості та держави

 

Рис. 1. Ефективність взаємодії закладів вищої освіті, промисловості та держави 
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Основи нової концепції взаємодії за-

кладів вищої освіти, промисловості і держа-

ви полягають в тому, що, з одного боку, в 

системі інноваційності домінуюче станови-

ще починають займати заклади вищої осві-

ти, відповідальні за створення нового знан-

ня, а з іншого боку, важливий мережевий 

характер взаємодії учасників процесу інно-

ваційності в рамках «стратегічних іннова-

ційних мереж», де відбуваються перетин 

трьох множин відносин (внутрішньофірмо-

вих, внутрішньодержавних і внутрішньоуні-

верситетських) і створення гібридних інсти-

туціональних форм, що знижують невизна-

ченість зовнішнього середовища. Механізм 

взаємодії виглядає наступним чином. На по-

чатковому етапі генерації знань взаємодіють 

влада і заклади вищої освіти.  

Заклади вищої освіти проводять до-

слідження і розробки, стають в такій ситуа-

ції найважливішим ресурсом для процесу 

інноваційності. Далі, в ході трансферу тех-

нологій, заклади вищої освіти співпрацюють 

з промисловістю, відповідно, на ринок ви-

водиться результат спільної роботи закладів 

вищої освіти, влади та бізнесу.  

В результаті змін, що відбуваються в 

структурі економіки і суспільства, значно 

змінюється роль держави. Вона більше не 

грає домінуючу роль в процесі інноваційно-

сті, тому що не здатна створювати знання, 

хоча й несе відповідальність за організацію 

їх виробництва, оскільки знання є суспіль-

ним благом. Але держава, незважаючи на те, 

що не має можливості «легального приму-

су» в процесі інноваційності, продовжує за-

лишатися в ньому головним координатором. 

Це означає, що інноваційна політика в но-

вих, більш гнучких формах продовжує за-

лишатися найважливішою сферою відпові-

дальності держави. Інноваційна політика 

держави в кінцевому підсумку зводиться до 

формування взаємозв’язку між учасниками 

процесу інноваційності. Втручання держави 

в процеси інноваційності викликано необ-

хідністю створення стимулів до інновацій, 

які не генерує в достатній мірі ринкове се-

редовище.  Важливим є компенсація дисба-

ланси, які обумовлюють наступні фактори, 

що наведено на рис.2.  

 

 Фактори, що компенсують дисбаланси взаємодії  

закладів вищої освіті, підприємництва та 

держави

висока фінансова та інформаційна 

невизначеність і високі ризики в інноваційній 

сфері

тривалість безприбуткової стадії розвитку 

інноваційних проектів, дестимулюючу 

приватних інвесторів

обмежена здатність підприємництва до 

акумуляції необхідних для здійснення проектів 

ресурсів

 
 

Рис. 2. Фактори, що компенсують дис-

баланси взаємодії  закладів вищої освіти, 

промисловості та держави 

 

Другий важливий учасник розглянутої 

взаємодії – заклади вищої освіти, які є не 

єдиними представниками сфери науки і ін-

ститутами національної інноваційної систе-

ми з виробництва та розповсюдження знань. 

Інші заклади освіти, НДІ, високотехнологіч-

ні компанії, виробничі об'єднання і структу-

ри, органи влади, культурні установи також 

генерують нові знання в своїх напрямках. 

Однак, центром цієї діяльності є заклади 

вищої освіти як єдиний інститут, який фор-

мує наукові кадри, що генерують інновації 

для всіх інших секторів економіи.  

В останні десятиліття відбулися істот-

ні зміни характеру взаємовідносин закладів 

вищої освіти  зі споживачами їхніх продук-

тів і послуг. До освітньої та дослідницької 

функцій закладів вищої освіти, які тради-

ційно вважаються основними, додалася ще й 

функція служіння спільноті, що виникла як 

відповідь вищих навчальних закладів на по-

треби регіонів. Сьогодні все більше соціаль-

них суб'єктів бере участь в процесах розвит-

ку вищої освіти, кардинально змінюючи ха-

рактер взаємовідносин науки з суспіль-

ством. Основні функції закладів вищої осві-

ти  в економіці знань наведено на рис. 3. 
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Основні функції закладів вищої освіти  в економіці 

знань

інформаційного інтегратора в суспільстві

виробництво нового знання через науково-

дослідницьку діяльність

використання потенціалу нових технологій

передача знання через освіту і розвиток людських 

ресурсів

внесок у соціальний і культурний розвиток

сприяння розвитку інноваційності

 
 

Рис. 3. Основні функції закладів вищої осві-

ти  в економіці знань 

 

Третій учасник взаємодії – це промис-

ловість. Аналіз зарубіжного досвіду показує, 

що саме завдяки взаємодії з промисловістю 

багато закладів вищої освіти  перетворилися 

на науково-інноваційні центри, залучивши 

до своєї діяльності промислові, дослідницькі 

і торгові підприємства і перетворившись в 

консолідуючу силу, що об'єднує інтереси 

численних партнерів. Форми сучасної взає-

модії між закладами вищої освіти, промис-

ловістю і державою представлено на рис. 4. 

 
Форми об'єднань закладів вищої освіти, підприємництва 

та держави

спільні розробки, і консорціуми з державним 

фінансуванням

субсидовані дослідження

консультаційні проекти

малі інноваційних підприємства

технопарки та технополіси

філії і базові кафедри

науково-навчальні та інженерні центри

творчі колективи фахівців і студентів

  
 

Рис. 4. Форми об'єднань закладів ви-

щої освіти, промисловості та держави 

 

Мотивація бізнесу до довгострокової 

взаємодії з освітніми установами  повязана 

із підготовкою  та перепідготовкою кадрів,  

використанням  аналітичних і до-

слідницьких розробок, інтелектуального ре-

сурсу закладів вищої освіти для підвищення 

кваліфікації співробітників підприємства. 

Все це створює додаткові передумови для 

розвитку економіки вже на національному 

та світовому рівнях. Таким чином, в рамках 

вищеназваних аспектів формуються націо-

нальні особливості процесу інноваційності, 

однак, комплексної взаємодії між  ними не-

має. Існує необхідність підвищення ефекти-

вності інноваційної системи, що сприяє роз-

витку інтеграційних процесів між усіма її 

учасниками. Для ефективної реалізації ін-

струментів державної політики необхідне 

формування нової моделі взаємовідносин 

тріади «держава – наука – бізнес» в іннова-

ційній системі на принципах моделі «пот-

рійної спіралі».  

Досвід генерування ринкових іннова-

ційних систем в країнах з перехідною еко-

номікою показує, що їх організація повинна 

відбуватися за трьома основними напрямка-

ми (рис. 5). 
 

Основні напрямки об'єднань закладів вищої 

освіти, підприємництва та держави

це створення умов для поширення і 

суспільного визнання необхідності 

проведення політики, спрямованої на 

створення економіки знань

забезпечення механізмів комерціалізації 

знань, включаючи їх трансфер в нові сфери 

застосування

створення механізмів інвестування в процес 

інноваційності 

 
 

Рис. 5. Основні напрямки об'єднань 

закладів вищої освіти, промисловості та 

держави 

 

Необхідно зазначити, що багато за-

кладів вищої освіти  і підприємств викорис-

товують відразу декілька форм, що посилює  

їх інтеграційну взаємодію. Отже, фінансу-
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вання уряду допомагає закладам вищої осві-

ти підвищувати рівень проведених            

досліджень і отриманих студентами знань. В 

результаті змінюється їх роль і вони стають 

головним елементом розвитку.  Інтеграція 

навчання, науки і виробництва передбачає їх 

органічне сполучення  у процесі підготовки 

студента за обраною спеціальністю. Ефект 

від такого об'єднання істотно залежить від 

форми його реалізації, причому відкритий 

простір освіти будується як система форма-

льних і неформальних відносин, що ство-

рюють єдині можливості для професійного 

зростання і подальшої діяльності відповідно 

до отриманої підготовки. 

Не викликає сумніву необхідність ін-

теграційної взаємодії еліти науково-

освітнього співтовариства, представників 

влади і промисловості. Все це дозволяє ви-

значити нову тенденцію сучасної економіки 

- спільного співробітництва і взаємодії за-

кладів вищої освіти , бізнесу і влади. Для її 

інтенсифікації доцільно враховувати, що як 

партнери всі сторони  мають поділяти ви-

трати, ризик і компетенцію.  Задоволення 

регіональних суспільних потреб можливе 

тільки на основі взаємодії й узгодження ін-

тересів всіх суб'єктів як рівних партнерів на 

взаємовигідних умовах. Працюючи разом, 

сторони забезпечують один одного додатко-

вими знаннями та інноваційними ресурсами, 

що є новим джерелом їхніх конкурентних 

переваг. Серед результатів, очікуваних від 

взаємодії закладів вищої освіти, промисло-

вості і держави, для регіонального розвитку 

варто назвати: підвищення частки позабюд-

жетної складової у внутрішніх витратах на 

дослідження і розробки; поліпшення якості 

та досліджень; підвищення ступеня комер-

ціалізації в сфері досліджень і розробок; 

підготовка висококваліфікованих кадрів, що 

відповідають запитам економіки регіону. 

Висновки. Світовий досвід показує, 

що найважливішим фактором вирішення 

зазначених вище проблем  виступає спів-

праця закладів вищої освіти з промисловіс-

тю та державою. Стрімкий розвиток науко-

містких виробництв, скорочення циклів від-

новлення промислового устаткування і пе-

репідготовки кадрів, прискорення          

впровадження інноваційних наукових роз-

робок в масове виробництво – все це вису-

ває нові вимоги до науки, освіти і промис-

ловості: вони не можуть більше ефективно 

розвиватися і адаптуватися до змін ізольо-

вано. Роботодавець повинен формулювати 

вимоги до кількості та якості професійної 

освіти випускників, а освітня організація – 

задовольняти ці вимоги. У той же час закла-

ди вищої освіти  все частіше  зустрічаються 

з проблемами фінансування досліджень, а 

також комерціалізації наукових розробок. 

Недостатнє фінансування – один з головних 

чинників ослаблення матеріально-технічної 

бази, старіння обладнання, втрати високо-

кваліфікованих кадрів.  У силу цього освіт-

ній процес має бути максимально орієнто-

ваний на запити реального сектора економі-

ки і  відповідати вимогам до якості підго-

товки випускників з боку роботодавців, на 

освоєння коштів і технологій, що викорис-

товуються у виробництві 

Ефективна взаємодія з роботодавцем 

вимагає і змін нормативно-правової бази 

вищої освіти. У свою чергу, передбачають 

залучення роботодавців до розробки змісту 

навчальних планів. В оцінці ефективності 

діяльності закладів вищої освіти  на перший 

план виходить критерій працевлаштування, 

що відображає якість підготовки, затребува-

ність випускників, їхню конкурентоспромо-

жність на ринку праці. Все це свідчить про 

те, що зазначені питання можуть бути вирі-

шені тільки в умовах глибокої інтеграції 

освіти, науки і виробництва при тісній спів-

праці з реальним сектором економіки.   
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОСТИ  

НА ОСНОВЕ ВЗАИМОСВЯЗИ «ГОСУДАРСТВО – ЗАВЕДЕНИЯ ВЫСШЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» 

А. Я. Колещук, к. э. н., доцент, Национальный университет «Львовская политехника» 

 

В статье определено, что в настоящее время главным вектором в развитии образования 

является сотрудничество высших учебных заведений с предприятиями и государством Поня-

тие «качество образования» не закреплено законодательно, а в многообразии существующих 

трактовок данного понятия практически отсутствует его социальная направленность. Совре-

менный этап исторического развития предъявляет к выпускникам высших учебных заведе-

ний новые, более высокие требования. Для работодателей уже недостаточны только фор-

мальные показатели: наличие высшего образования и специализация. Современное общество 

и производство требует высококвалифицированных специалистов с творческим подходом к 

работе, интеллектуально-креативно-инновационным мышлением, богатым ресурсом знаний, 

практических навыков работы и умением работать в коллективе. 

Обосновано, что развитые страны сегодня переходит к экономике знаний, когда ключе-

вым фактором конкурентоспособности государства становится распространение в нацио-

нальных инновационных системах новых знаний и технологий. Это делает актуальным рас-

смотрение новых концепций эффективного взаимодействия институтов национальной инно-

вационной системы. 

В статье определен процесс формирования эффективности взаимодействия учреждений 

высшего образования, промышленности и государства. Основы новой концепции взаимодей-

ствия учреждений высшего образования, промышленности и государства заключаются в том, 

что, с одной стороны, в системе инновационности доминирующее положение начинают за-

нимать высшие учебные заведения, ответственные за создание нового знания, а с другой – 

приобретает важность сетевой характер взаимодействия участников процесса инновацион-

ности в рамках «стратегических инновационных сетей», где проходит пересечение трех 
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множеств отношений (внутрифирменных внутригосударственных и внутриуниверситет-

ских), а также создание гибридных институциональных форм, снижающих неопределенность 

внешней среды. 

Выделены факторы, компенсирующие дисбалансы взаимодействия учреждений высше-

го образования, промышленности и государства, формы объединений высших учебных заве-

дений, промышленности и государства, а также основные функции высших учебных заведе-

ний в экономике знаний. В статье определено, что стремительное развитие наукоемких про-

изводств, сокращение циклов восстановления промышленного оборудования и переподго-

товки кадров, ускорения внедрения инновационных научных разработок в массовое произ-

водство - все это выдвигает новые требования к науке, образованию и промышленности: они 

не могут больше эффективно развиваться и адаптироваться к изменениям изолированно, 

независимо друг от друга. 

Ключевые слова: инновационность, учреждения высшего образования, государство, 

промышленность, развитие, конкурентоспособность. 
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O. Ya. Koleschuk, Ph. D (Econ.), Associate Professor, Lviv Polytechnic National University 

 

The article determines that at present the main vector in the development of education is the 

cooperation of higher education institutions with enterprises and the state. The «quality education» 

concept is not fixed by law, and in the variety of existing interpretations of this concept its social 

orientation is practically absent. The modern stage of development presents higher requirements for 

higher educational institutions graduates. For employers, only formal indicators, such as the pres-

ence higher education and specialization, are already insufficient. Modern society and production 

requires highly qualified specialists with a creative approach to work, intellectual, creative and in-

novative thinking, a rich knowledge resource, practical work skills and the ability to work in a team. 

It is substantiated that today, developed countries are moving to the knowledge economy, 

when the spread new knowledge and technologies in national innovation systems becomes a key 

factor in the competitiveness of the state, which makes it relevant to consider new concepts for the 

effective interaction of institutions the national innovation system. 

The article defines the process forming the effectiveness of interaction between higher educa-

tional institutions, industry and the state. The foundations of a new concept of interaction between 

higher educational institutions, industry and the state are that, on the one hand, higher education in-

stitutions, that are responsible for creating new knowledge, begin to dominate the innovation sys-

tem, and on the other hand, the network nature the interaction of participants in the innovation pro-

cess is important within the framework of «strategic innovation networks», where the intersection 

of three relationships (intra-company intra-state and intra-university) takes place, as well as creation 

of hybrid institutional forms that reduce the uncertainty of environment. 

Factors are identified that compensate for the imbalances in the interaction between higher 

education institutions, industry and the state, the form of cooperation of higher educational institu-

tions, industry and the state, and the main functions of higher education institutions in the 

knowledge economy. The article determines that the rapid development high-tech industries, short-

ening the recovery cycles of industrial equipment and retraining, accelerating the implementation 

innovative scientific developments in mass production - all of the above puts forward new require-

ments for science, education and industry: they can no longer effectively develop and adapt to 

changes in isolation, independently from each other. 

Keywords: innovation, higher education institutions, state, industry, development, competi-

tiveness. 
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