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Особливості бізнес-партнерства для інноваційно-орієнтованих промислових 
підприємств обумовлюють три основні причини: а) інноваційні стратегії; б) цілі їх 
інноваційного розвитку; в) існуючі ресурсні обмеження. Особливості утворює також 
специфіка інноваційної діяльності у виробничій сфері та вид промисловості.  

Бізнес-партнерство для таких підприємств по суті є комбінуванням відносин 
різної природи щодо розроблення інновації (технологій, продукту) і організації 
інноваційного процесу (організація та регламентація взаємин учасників), що сприяє 
інноваційному розвитку або цілям інноваційної діяльності на базі постійного 
інноваційного пошуку, розроблення та експертизи інноваційних ідей, розроблення 
шляхів їх втілення. Різновиди партнерства: а) галузеве, регіональне, національне, 
міжнародне; б) секторальне (виробниче, інжинірингове, дослідницьке тощо) та 
багатовекторне (за напрямками). 

Найбільш розповсюджені [1-3] дві форми бізнес-партнерства інноваційно-
орієнтованих промислових підприємств: а) інноваційна співпраця на договірній основі 
без створення юридичної особи; б) створення інноваційних підприємств (зокрема, 
наукових, науково-технологічних парків). Інноваційна співпраця – це вузька або 
широка участь підприємств, установ, організацій та фізичних осіб-інноваторів в 
інноваційному процесі: трансфер технологій, комерційний обмін інноваційними 
продуктами та інформацією (науковою, технологічною тощо),  дуальне фахове 
навчання тощо. Її різновидом є проектне бізнес-партнерство – тимчасове об’єднання 
підприємств та їх партнерів для реалізації спільного інноваційно-інвестиційного 
проекту. Інноваційне партнерство охоплює науково-технічну співпрацю, поєднує 
інноваційні ресурси та діяльність учасників шляхом створення юридичних осіб – 
інноваційних підприємств задля сумісного здійснення інноваційних проектів.  

Обидві форми довели свою ефективність в індустріальній економіці. Але в умовах 
стрімкого розвитку інформатизації виробництва, інтелектуалізації праці, незворотних 
структурних змін економіки та освітньо-наукової сфери потрібні зміни на 
стратегічному рівні управління, спрямовані на віддалений результат, безперервність 
наукового пошуку та інтеграцію ресурсів, у першу чергу, інтелектуальних.  

Це спроможне забезпечити інноваційно-орієнтоване бізнес-партнерство, 
призначенням якого є не лише консолідація зусиль різних учасників інноваційного 
процесу для технічних випробувань і досліджень, що містить інноваційний пошук та 
втілення інноваційної ідеї в технології або продукцію, а й вироблення стратегії 
інноваційного розвитку всіх учасників з реінжинірингом бізнес-процесів, узгодженням 
цілей, процедур,  результатів (рис. 1).  

По суті, потрібно перебудувати корпоративне управління за новими принципами 
в частині: а) корпоративна культура – стосунки з середовищем: фінансовими 
інститутами, постачальниками, споживачами, іншими стрейкхолдерами; б) 
корпоративна архітектура – характер ієрархічних і міжособистісних відносин, 
адаптивність персоналу, здатність до командної роботи; в) корпоративна етика – 
соціальна відповідальність учасників та їх персоналу, взаємодія з суспільством і 
владою, екологічні ризики та наслідки). 
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Рисунок 1 – Інноваційно-орієнтоване бізнес-партнерство: складові формування 
інтелектуального потенціалу учасників та їх компоненти 

 
Це досить складно, тому великі інноваційні компанії обирають інший шлях – 

проектне бізнес-партнерство, створення власних освітньо-наукових центрів, 
корпоративних університетів тощо. Але інноваційно-орієнтоване бізнес-партнерство з 
закладами вищої освіти має переваги, оскільки утворює підстави для виникнення 
ефекту синергії та здатне системно прискорити інноваційний розвиток на тлі нестачі  
інтелектуальних ресурсів. 

Відтак, результативне формування інтелектуального потенціалу промислового 
підприємства в умовах ресурсних обмежень здатне забезпечити його інноваційно-
орієнтоване бізнес-партнерство, зокрема з закладами вищої освіти. 
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