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Заклад вищої освіти (ЗВО), навіть потужний, в принципі не може конкурувати з 
високотехнологічними підприємствами у виробництві інновацій. Тому домінантою має стати 
не конкуренція, а інноваційна співпраця шляхом інноваційно-орієнтованого бізнес-
партнерства за запропонованою моделлю його утворення (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Утворення інноваційно-орієнтованого  бізнес-партнерства 

Фінансові

Маркетингові
Виробничі

Організаційно-
адміністративні

1.2 Цілі

3. Визначення інтересів  
потенційних партнерів 

Економічні 

Технологічні  

Комунікаційні

Іміджеві (бренд)

Інтелектуальні

2. Розробка концепції  
бізнес-партнерства 

4. Пошук та визначення  
інноваційно-орієнтованих 

бізнес-партнерів 

4.2 Потенційні 

4.1 Прогнозні 

4.3 Реальні 

2.1 Визначення  особливостей 
бізнес-партнерства 

1. Підприємство - ініціатор

7. Методичний 
інструментарій 

оцінювання доцільності 
та результативності  

залучення  
бізнес-партнера 

 

Комунікаційна

Інфраструктурна

Технологічна 

Економічна 

Іміджева (брендова) 

Інтелектуальна

1.1 Проблеми 1.3 Можливості 

Фінансові Фінансові 

Організаційно-
адміністративні 

Організаційно-
адміністративні

Маркетингові Маркетингові
Виробничі Виробничі 

Інфраструктурні

6. Завершення 
бізнес-партнерства  

(за певних обставин)*  

8. Організаційно-економічний механізм та інструментарій
інноваційно-орієнтованого бізнес-партнерства  

2.2 Визначення інноваційної 
привабливості  

бізнес-партнерства  
(ресурсної та результативної) 

5. Взаємодія учасників 
в бізнес-партнерстві 



ІХ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція  
«Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України» 

 

 125 
 

Завершення бізнес-партнерства за певних обставин (п.6) – це форс-мажор, зміна 
стратегії розвитку одного з учасників тощо. Вона є небажаною, проте може мати місце, тому 
враховано у моделі. 

Інноваційну орієнтацію (спрямованість) будь-якого підприємства, установи або 
організації, так само й ЗВО, підтверджує наявність у нього:  

а) системи цілей інноваційного розвитку [1-2];  
б) розвиненої інноваційної інфраструктури [3-4];  
в) застосування методів стимулювання інтелектуальної праці і підтримка 

впровадження інновацій [5-6];  
г) розвиненого інноваційного функціоналу (генерація наукових досліджень; 

комерціалізація наукових розробок; патентування та ліцензування розробок; міжнародне 
співробітництво з  зарубіжним  і  вітчизняним  науково-технологічним співтовариством; 
системні освітні інновації, наявність підприємницької освіти. 

Застосування інтегративного теоретико-методичного підходу до формування 
інтелектуального потенціалу промисловим підприємством в умовах ресурсних обмежень 
шляхом його бізнес-партнерства з інноваційно-орієнтованими закладами вищої освіти 
дозволяє системно охопити інноваційний розвиток у тривалій перспективі, інтегрувати 
дефіцитні інтелектуальні ресурси критичного впливу підприємств та ЗВО. 

Обґрунтовано принципи інноваційно-орієнтованого бізнес-партнерства:  
а) дотримання ціннісно-орієнтованого підходу при формуванні функціоналу бізнес-

партнерства (рис. 2);  
б) безперервність інноваційного розвитку;  
в) тривала інноваційна співпраця. 

 

Рисунок 2 – Деякі параметри ціннісно-орієнтованого підходу до формування функціоналу 
інноваційно-орієнтованого партнерства 
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орієнтованого партнерства та управлінські важелі стимулювання активізації як інноваційної 
діяльності підприємств, так і їх інноваційної співпраці з зовнішніми партнерами.  

Головним призначенням інноваційно-орієнтованого бізнес-партнерства залишається 
формування інтелектуального потенціалу промисловим підприємством в умовах ресурсних 
обмежень. 

Відтак, інноваційно-орієнтоване бізнес-партнерство, зокрема з закладами вищої 
освіти, не лише спрямовано на формування інтелектуального потенціалу промислового 
підприємства в умовах ресурсних обмежень, але й здатне забезпечити його результативність. 
Саме тому його організаційно-економічний механізм потрібно досліджувати поглиблено. 
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