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За результатами наукових досліджень [1], представники бізнесу,
асоціацій, державних органів до основних джерел конкурентних пе-
реваг організацій відносять кваліфіковану робочу силу і нові техно-
логії. А отже актуальним є питання ефективності наукової та освіт-
ньої діяльності вітчизняних вищих навчальних закладів.

Наукові праці вітчизняних учених зазначають надзвичайно
важливу роль ВНЗ у національній інноваційній системі як гене-
раторів нового знання і технологій [2; 3]. Але як джерело іннова-
цій представники бізнес-середовища розглядають перш за все
власні розробки (41,9 % відповідей) й розробки закордонних нау-
кових установ (32,3 %), і лише потім — розробки вітчизняних
науково-дослідних установ (25,8 %) [1, с. 87—88].

Результати опитування виявили, що як джерело висококвалі-
фікованих кадрів за всіма професійними напрямками у вітчизня-
ній системі вищої освіти потенційні роботодавці розглядають
ВНЗ регіонів з високим ступенем концентрації науково-
освітнього потенціалу (зокрема м. Києва) та іноді університети
регіонів із розвиненою переробною промисловістю (зокрема До-
нецька, Харкова, Львова, Одеси і Дніпропетровська) [4].

Спостерігається позитивна тенденція до збільшення кількісних
показників науково-дослідної роботи вітчизняних ВНЗ, але відсоток
впровадження їх науково-технічної продукції у виробничий процес
складає не більше 70 % (для нових технологій ще менше).

Ефективність науково-дослідної діяльності вищого навчального
закладу значною мірою визначається його галузевою спрямованіс-
тю. Роботи в галузі технічних наук характеризуються більшим сту-
пенем прикладних досліджень, цікавих для представників бізнесу.
Звуження спеціалізації ВНЗ підвищує ринковий попит на результа-
ти його науково-дослідної діяльності. Максимальні значення за по-
казником співвідношення обсягу надходжень до спеціального фон-
ду до загального фонду у 2012 р. зафіксовані у групах транспортних



401

(43,6) і будівельно-художніх (15,6) ВНЗ, найменші — по групі нау-
ково-дослідних інститутів (0,1). Дуже гострою залишається про-
блема отримання охоронних документів на об’єкти інтелектуальної
власності ВНЗ і продажу ліцензій.

В системі вищої освіти України відбувається переорієнтація
на реальний сектор економіки і максимізація ефективності нау-
кових досліджень ВНЗ. На думку автора, як один з практичних
кроків до розв’язання виявлених проблем слід розглядати:

— надання вищим навчальним закладам статусу самоврядного
(автономного) дослідницького національного університету [7];

— започаткування вищими навчальними закладами та наукови-
ми установами комплексних міжвузівських проектів із залученням
на взаємовигідних умовах представників бізнес-середовища;

— посилення репрезентативної функції ВНЗ і наукових уста-
нов. Як практичні заходи такого напряму можна розглядати про-
ведення науково-практичних форумів, конференцій, круглих сто-
лів, виставок, павільйонів тощо. Ці заходи дозволять ВНЗ
демонструвати власні розробки, консультувати представників бі-
знесу щодо можливих шляхів їх впровадження і використання,
укладати договори про співробітництво.
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