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Система освіти грає найважливішу роль у забез
печенні сталого розвитку соціального комплексу 
регіонів України. Сталий розвиток системи утво

рення регіону неможливий без інновацій. Цим поясню
ється актуальність і вибір теми дослідження.

Нині можна виділити три основні напрями впли
ву навчальних установ на розвиток інновацій у регіонах 

України: традиційна роль університетів як науководо
слідних центрів, що створюють нове знання і розро
блюють на його базі нові інноваційні технології; роль 
університетів як інноваційних центрів, що сприяють 
трансферту нових технологій від стадії наукової розроб
ки до початкових етапів їх технологічного оформлення 
і передачі на стадію промислових випробувань; підго

http://www.business-inform.net


Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	р
ег

іо
н

ал
ьн

а 
ек

о
н

о
м

ік
а

101БІЗНЕСІНФОРМ № 2 ’2013
www.business-inform.net

товка високопрофесійних кадрів для функціонування 
усього ланцюжка створення і трансферту інноваційних 
технологій – від розробників до фахівців промислових 
підприємств, включаючи фахівців з інноваційної ді
яльності. При цьому інтелектуальний продукт служить 
своєрідною «сировиною» для інформаційного століття 
так само, як енергетичний продукт – для індустріально
го століття. Тому ефективна комерціалізація досягнень 
науки і технології – ключ до політичної і економічної 
могутності і високої якості життя. Безумовно, незатре
бувана наука – це неефективно розтрачувані державні 
кошти, це реальна загроза державної безпеки України.

Цілі статті: 1) обґрунтувати доцільність створен
ня у складі ВНЗ України інноваційних підприємств;  
2) до вести, що стимулом для розвитку інноваційної еко
номіки в Україні повинен стати пакет законів, що полег
шує трансферт технологій; 3) обґрунтувати концепцію 
інтегрованої освіти як механізму практичної реалізації 
зворотного зв'язку між виробництвом і освітою; 4) до
вести, що з урахуванням взаємозв'язку наукового та ін
новаційного комплексів доцільно розглядати їх як єди
ний науковоінноваційний комплекс.

В Україні між наукою і технологією досі залиша
ється багато невирішених проблем і протиріч [1]. 
Нині головна проблема, пов'язана з новими тех

нологіями, не в тому, «як це зробити», а «кому це треба» 
або «як це продати». Проведені дослідження показали, 
що трансферт технологій від наукової лабораторії до 
ринкових виробників вимагає розподілу функцій і на
явності цілого ряду спеціалізованих проміжних ланок. 
Нами пропонується у складі ВНЗ України створювати 
інноваційні підприємства. Їх роль в розвитку національ
ної системи освіти повинна полягати в такому: 
 підтримка наукових досліджень і реалізація до

слідницького потенціалу навчальних установ; 
 допомога співробітникам в освоєнні навичок 

інноваційної діяльності; 
 навчання учнів і студентів навичкам інновацій

ної діяльності як складова частина освітнього 
процесу; 

 залучення учнів і студентів до реальних па
тентноінноваційних і виробничих процесів; 

 фінансова підтримка освітнього процесу; 
 установлення прямих науковотехнічних кон

тактів з виробничими фірмами; 
 реалізація інноваційних проектів малого бізнесу. 

Учасниками цієї системи на початкових етапах, 
окрім безпосередніх виконавців, повинні стати Ка бі нет 
Міністрів України, національні агентства та інші фінан
суючі органи і, нарешті, законодавці, що забезпечують 
юридичну підтримку процесу. У результаті спільної 
діяльності виникне те, що і є новим знанням, що юри
дично оформлюється як інтелектуальна власність. На 
подальших етапах до реалізації інновацій підключиться 
приватний сектор в особі підприємців, венчурних інвес
торів і великих промислових компаній, спільними зу
силлями яких ця інновація перетвориться на реальний 
ринковий продукт.

Безумовно, стимулом для розвитку інноваційної 
економіки в Україні повинен стати пакет законів, 
що полегшує трансферт технологій. Для цього 

доцільно використовувати зарубіжний досвід. Напри
клад,  як аналог можна розглядати закони США в цій 
галузі, найважливішим з яких являється закон (Bayh – 
Dole Act, 1980), що надав університетам, неприбутковим 
організаціям і фірмам малого бізнесу право передавати 
промисловим компаніям ліцензії на комерційне вико
ристання тих винаходів, які були зроблені при фінан
совій підтримці федеральних органів. Практично од
ночасно був ухвалений закон (Stevenson – Wydler Act, 
1980), спрямований на активізацію участі федеральних 
лабораторій у процесах науковотехнічної кооперації з 
промисловістю, головним чином за рахунок поширення 
інформації про отримані в них наукові результати. За
кон 1982 р. про інноваційні дослідження (Small Business 
Innovation Research Act) створив спеціальну програму, 
яка приписувала усім федеральним відомствам з річ
ним бюджетом на НДКР понад 100 млн дол. виділяти не 
менше 1,25% цього бюджету на проведення досліджень 
і розробок силами малого бізнесу. За 1983 – 1990 рр. у 
програму включилися 11 федеральних міністерств і 
відомств, які розглянули майже 100 тис. заявок від не
великих наукомістких фірм і прийняли до фінансування  
15 тис. проектів. 

Ухвалення законів, що дозволили працівникам уні
верситетів патентувати в приватному порядку навіть ті 
винаходи, які були профінансовані за рахунок державних 
грантів, викликало в США і Великобританії величезний 
сплеск підприємницької активності в уні вер ситетському 
і науковому середовищі. Ця обставина привела до виник
нення великого числа інноваційних фірм при універси
тетах, відчутно підвищила прибутки, викликала підйом 
науковотехнічної активності усередині цих країн і зрос
тання державних прибутків за рахунок оподаткування 
збільшеної підприємницької і промислової активності.  
У 1998 р. додатковий прибуток від ліцензійної діяльності 
американських університетів склав 725 млн дол. Еконо
міка ж отримала за цей рік від реалізації нових універ
ситетських ліцензій більше 33 млрд дол. прибутку і 282 
тисячі додаткових робочих місць. Нині дослідження, що 
проводяться тільки вісьмома провідними дослідницьки
ми університетами Бостона (США), приносять щорічно 
місцевому бюджету 7 млрд дол.

Для успіху інноваційної діяльності в Україні та
кож важливе значення матиме практичне виконання 
принципу безкоштовної передачі права на результати 
інтелектуальної діяльності, отриманої за рахунок дер
жавного фінансування, безпосередньо розробникам,  
у тому числі університетським ученим, за умови введен
ня в осяжні терміни в економічний оборот на території 
України. Це загальний принцип, що практикується усі
ма провідними країнами: держава повинна страхувати 
ризики виникаючих інноваційних компаній, але не по
винна претендувати на прибутки від їх бізнесу. При цьо
му держава отримає долю прибутків через податки від 
фірм, створених на базі інновацій, що підтверджується 
світовою практикою.
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Нині професійна освіта не може розвиватися ізо
льовано від тих структур, для яких готує фахівців [2, с. 13]. 
При цьому саме інтегрована освіта – це механізм прак
тичної реалізації зворотного зв'язку між промисловістю і 
освітою, і суть в тому, що підприємства повинні брати ак
тивну участь, у тому числі фінансову, у підготовці майбут
ніх кадрів. Навчальна установа може дати випускникам 
фундаментальну академічну освіту, але не завжди має в 
розпорядженні висококваліфіковані кадри в якійнебудь 
конкретній галузі, здатні дати практичні навички для 
того, щоб можна було відразу і повноцінно включитися 
в роботу того або іншого підприємства. Здолати цей роз
рив можливо, розвиваючи систему інтегрованої освіти як 
систему освіти за рахунок засобів «замовника» освітніх 
послуг, із залученням його виробничої бази і фахівців [3, 
с. 118]. По суті, це відродження на новому етапі і в нових 
умовах вітчизняної системи, що зарекомендувала себе,– 
системи спільної підготовки фахівців на базі фундамен
тальної освіти і фінансових, виробничих і кадрових мож
ливостей і потреб замовників.

Економіка і виробництво розвиваються зі швидкіс
тю, не порівнянною із швидкістю змін в системі 
освіти. Тому взаємодія системи освіти і діючого 

виробництва, реального бізнесу у рамках інтегрова
ної освіти буде стимулювати професійне зростання 
професорськовикладацького складу ВНЗ. На відміну 
від фундаментальної науки обсяг отримуваних у ході 
навчання спеціальних технологічних знань у сучасному 
світі значно зменшений [4, с. 6]. Саме в контакті з ре
альним бізнесом повинні оновлювати професійні нави
чки викладачі ВНЗ. Таким чином, на базі інноваційних 
освітніх впроваджуваних комплексів може бути побудо
вана інноваційна тріада, що включає освітню, науково
дослідну і виробничовпроваджувану компоненти. При 
цьому освітня установа отримує гарантоване оплачуване 
замовлення на підготовку фахівців, можливість розвитку 
експериментальної навчальної бази, можливість підви
щення рівня і диверсифікації освіти, що надається, під
вищення рівня матеріальної підтримки викладацького 
складу і стимулювання його професійного зростання. Ра
зом з цим, замовник дістає можливість на базі освітньої 
установи регіону готувати висококваліфіковані кадри, які 
за рівнем і профілем найбільше відповідають запитам, 
включаючи цілі перспективного розвитку підприємств, 
причому випускники вже з перших днів можуть активно 
включитися у виробничий процес без стадії адаптації і 
перенавчання. У цьому випадку випускникам гарантуєть
ся працевлаштування по обраній спеціальності з певною 
траєкторією і перспективою кар'єрного зростання.

У ході дослідження обґрунтовано, що сучасні ор
ганізаційноекономічні механізми інноваційного розвит
ку сфери освіти зможуть стати реальним інструментом 
формування в системі освіти не лише спеціалізацій, але 
і рівнів освіти відповідно до індивідуальних здібно стей 
тих, хто навчаються, потреб ринку праці і реальних 
можливостей освітньої установи, що дозволить багато
разово підвищити ефективність української освіти без 
збільшення бюджетних витрат на ці цілі. При цьому 
об'єднуючий, провідний початок при утворенні кластера 

організаціями, що відносяться до освітньої сфери, пови
нен здійснювати ВНЗ [5, с. 23]. Так, виходячи з існуючої 
практики побудови інтегрованих корпоративних струк
тур і специфіки створюваного інноваційного науково
освітнього і виробничого комплексу, доцільно виділяти 
в його організаційній структурі такі рівні управлінської 
ієрархії: 
 рівень центру, що виконує завдання управління 

портфелем замовлень і корпоративними ресур
сами; 

 рівень управління окремими сегментами інно
ваційного науковоосвітнього і виробничого 
комплексу, які реалізують процеси, здійснювані 
різними організаціями, що входять в інновацій
ний науковоосвітній і виробничий комплекс; 

 рівень управління конкретними напрямами 
і проектами, тобто основними процесами, 
що реалізовуються у рамках інноваційного 
науковоосвітнього і виробничого комплексу. 

У той же час, одним із основних завдань є опрацю
вання і апробація ефективних механізмів управління на 
відповідних рівнях [6, с. 44], у тому числі, формування 
механізмів, що реалізовують функції центру (механізми 
формування корпоративної стратегії, механізми розпо
ділу корпоративних ресурсів) .

ВИСНОВКИ
Представлення інноваційного науковоосвітнього 

і виробничого комплексу як однієї з форм розвитку ін
новаційного комплексу дає можливість зробити висно
вок про те, що при проектуванні інноваційного науково
освітнього і виробничого комплексу і подальшої орга
нізації діяльності потрібно, у першу чергу, керуватися 
принципами, які мають прийматися як основа побудови 
інноваційних комплексів. Отже, при побудові іннова
ційного науковоосвітнього і виробничого комплексу 
необхідно забезпечити:
 єдність навчального, наукового процесів та ін

новаційної діяльності у взаємозв'язку з еконо
мікою і соціальною сферою регіону [7, с. 485]; 

 інноваційну спрямованість діяльності іннова
ційного науковоосвітнього і виробничого комп
лексу, тобто доведення результатів фундамен
тальних і прикладних наукових досліджень до 
тиражування і передачі в практику наукоміст
ких (у тому числі, освітніх) технологій; 

 безперервність освітнього процесу і взаємо
зв'язок освітніх програм, які здійснюються у 
рамках наукових спеціалізацій інноваційного 
науковоосвітнього і виробничого комплексу, 
у тому числі, з метою скорочення термінів їх 
освоєння [8, с. 64]; 

 організаційнуа, навчальнометодичну, наукову 
і інформаційну взаємодію між усіма суб'єктами 
інноваційного науковоосвітнього і виробничо
го комплексу, рівність і врахування їх інтересів.

Нині процес розробки нової продукції в умовах 
ринкової економіки і повний цикл створення іннова
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ційного продукту в узагальненому вигляді повинні 
обов'язково включати такі стадії: 
 зародження ідеї, результатом якої є новація; 
 попереднья експертиза, результатом якої є ви

сновок про затребуваність новації ринком; 
 попереднє бізнес-планування, результатом яко

го є фінансове обґрунтування інвестування но
вації; 

 проектування виробу, результатом останньої є 
робоча документація, на підставі якої здійсню
ється його виробництво; 

 дослідно-експериментальне відпрацювання ви-
робу, результатом якого є експериментальний 
зразок, що витримав тестові виробничі і ринко
ві випробування; 

 остаточне бізнес-планування, результатом яко
го є фінансове обґрунтування інвестування ви
робництва виробу; 

 виробництво, результатом якого є комерцій
ний інноваційний продукт; стадія появи виробу 
на ринку.

Зіставлення наукового та інноваційного процесів 
показує, що фази реалізації наукових розробок і 
комерційних проектів дуже близькі, тому забезпе

чення повинно здійснюватися з єдиних позицій і раціо
нального використання ресурсів в інтересах комплексів. 
Пов'язаність цих процесів визначається також взаєм
ним використанням результатів: результати досліджень 
є основою для створення нових наукомістких продуктів, 
а результати практичного використання комерційних 
продуктів породжують необхідність проведення нових 
досліджень для вдосконалення продуктів. З урахуван
ням взаємозв'язку наукового та інноваційного комп
лексів пропонується розглядати їх як єдиний науково
інноваційний комплекс.                                    
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