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На відміну від індустріальної епохи сучасна економіка пере-
творюється з реплікаційної на інноваційну [1, с. 33], за умов якої
змінюється сама природа конкуренції: у стратегічних діях під-
приємств на перший план виходять співпраця та кооперація.

Намагаючись пояснити двоїстість стратегічної поведінки су-
часних підприємств, на рубежі ХХ і XXI століть з’явилися кон-
цепції «співконкуренції» [2] та «підприємницьких екосистем»
[3]. Пізніше в рамках так званої реляційної концепції стратегіч-
ного управління, введено поняття «реляційних» рент, що вини-
кають завдяки міжорганізаційній взаємодії фірм.

Можна стверджувати, що починаючи з 2000-х рр. відбува-
ється формування нового напряму в теорії стратегічного
управління ― реляційної концепції, ключовим поняттям якої
маємо визнати реляційний простір. Пропонуємо визначати ре-
ляційний простір через мережу двосторонніх відносин між
підприємством та іншими ринковими суб’єктами, що утворю-
ється задля спільного отримання специфічних вигід. Стійкість
реляційного простору забезпечується конкурентоздатністю йо-
го учасників (здатністю до співпраці). У рамках свого реляцій-
ного простору підприємство переслідує дві основні цілі —
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придбання доступу до якісно нових знань і зменшення гостро-
ти конкурентної напруги шляхом дотримання принципів парт-
нерської взаємодії, заснованих на довірі.

Одним з дієвих інноваційних підходів щодо набуття вітчиз-
няними університетами стійких конкурентних переваг на рин-
ках освітніх послуг та науково-дослідницьких розробок має
стати їх перетворення з функціонально-орієнтованої ієрархії
продуктового типу на знаннєво-орієнтовану мережу ціннісного
типу.

Як відкрита система університет функціонує на ринку осві-
тніх і науково-дослідних послуг. Доречно припустити існуван-
ня п’яти ключових аудиторій, що споживають знаннєву проду-
кцію університету, а отже є його потенційними партнерами,
зокрема: 1) абітурієнти (випускники середньої школи), студен-
ти університету та його випускники; 2) викладачі (при чому і
поза межами університету), які зацікавлені в набутті відповід-
них навчальних, методичних, наукових розробок; 3) підприєм-
ства та організації, в яких будуть працювати випускники (ри-
нок праці) та які зацікавлені в науковій продукції університету
(ринок науково-дослідних робіт і консультаційних послуг);
4) держава в особі регулюючих та контролюючих інституцій (і
перш за все — Міністерство освіти і науки, молоді та спорту
України); 5) суспільство.

Левова частка у «продуктовому портфелі» вітчизняних уні-
верситетів належить тій категорії знань, які формують компетен-
ції фахівця, затребуваного ринком праці. Отже, основними «спо-
живачами» знаннєвої продукції університетів слід визнати
підприємства-роботодавців, які зацікавлені у наявності вибору
необхідних фахівців на ринку праці, рівень підготовки яких є до-
статнім для вдалого виконання бізнес-задач.

Останніми роками втрачено зв’язок вищої школи з виробниц-
твом. Підприємства практично не надають можливостей для про-
ходження студентами на їх базі практики. У вузах диковинками
стали майстер-класи професіоналів реального бізнесу. Поодино-
кими є спільні проекти підприємств з університетами. Отже, сьо-
годні має бути висунута нова парадигма професійної освіти, ос-
нована на соціальному партнерстві: «роботодавець визначає чому
вчити, університет — як вчити».

Вважаємо, що перспективними формами цілеспрямованого
формування університетом мережі відносин у вітчизняному бі-
знес-середовищі є: 1) утворення наукових парків, призваних
розробляти інноваційні продукти, які можуть бути реалізовані
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в практиці функціонування бізнес-структур; 2) формування
добровільних об’єднань за участю університетів задля узго-
дження стратегічних цілей розвитку наукової, освітньої та біз-
нес-спільнот, визначення дієвих способів їх реалізації; 3) укла-
дання двосторонніх угод про співпрацю між університетом і
провідними українськими компаніями з метою взаємовигідної
співпраці в освітній, науково-дослідній і консультаційній дія-
льності.

Новий статус університету в суспільстві та державі визнача-
ють два глобальних завдання: 1) масова вища освіта задля зага-
льного інтелектуального розвитку нації; 2) трансфер знань з ме-
тою скорішого та тотального поширення і впровадження
інноваційних технологій у різноманітних сферах діяльності. Зад-
ля успішного виконання цих двох завдань університет в сучасних
умовах має виконувати роль інтегратора знань або інформаційно-
го інтегратора суспільства знань [4].

Університет стає провідним учасником та організаційним по-
середником для кооперації освітніх іа наукових структур з виро-
бництвом, культурними закладами, власними структурами. Ме-
тою такого кооперування є об’єднання зусиль для вирішення
міждисциплінарних завдань освіти і науки, а також здійснення
інноваційної діяльності [5].
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