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The understanding of industry condition in the real situation would lead to strong 
benefit for the students’ competency. Moreover, in order to meet the requirements of the 
tourism industry, graduates must also be taught the sustainable development concept. 

Tourism industry needs a systematic and integrated approach with the cooperation 
of all levels government representatives (central, regional and local) and the joint efforts 
of all market participants. 
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Сучасні університети стають істотними стейкхолдерами соціально-

економічного і культурного розвитку, а публічне управління взаємодії 
університетів та бізнесу має призвести до соціального згуртування, економічного 
зростання та глобальної конкурентоспроможності. Взаємодія університетів та 
бізнесу мають піднести практичне значення проваджуваних досліджень, рівня 
інноваційної складової бізнес-процесів та продуктів сфери виробництва та послуг. 
Адже якість є конкурентною перевагою та обумовлює вибір сучасного 
громадянина на довгострокову перспективу. 

Стратегія розвитку міста Маріуполь спрямована перш за все на відновлення 
людського капіталу, шляхом розвитку висококваліфікованого трудового 
потенціалу. Співпраця з усіма стейкхолдерами – заклади освіти, бізнес та влада, – 
підвищують ефективність впроваджуваної кадрової політики, яка спрямована на 
органiзацiю ефективної, якiсної, професiйноi пiдготовки, перепiдготовки та 
пiдвищення квалiфiкації осiб закладами освіти з урахуванням вимог підприємств 
міста пiд конкретні робочi мiсця. Проведення спільних семінарів та тренінгів, 
презентацій та круглих столів із залученням зацікавлених стейкхолдерів 
дозволяють проводити роботу, орієнтовану на конкретний вагомий результат [1], а 
не лише на формування майбутнього потенціалу. 

Запрошені до міста заклади вищої освіти забезпечують розмаїття місій, 
способів надання освіти та співпраці, включаючи зростання інтернаціоналізації, 
цифрове навчання та реалізацію концепції освіти впродовж життя. Так, створена 
спеціальна програма навчання для співробітників муніципалітетів на базі 
Донецького державного університету управління, відповідає викликам сьогодення 
– забезпечення якості життя громади через поглиблення знань, умінь та навичок з 
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імплементації міжнародного досвіду іноземних партнерів. Як показують рейтинги 
регіонів України, найбільшої уваги потребують медичні й комунальні сервіси, 
екологія та інфраструктурний розвиток. Тому, програма об’єднала керівників 
муніципалітетів-партнерів м. Маріуполя (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Муніципалітети-партнери Сходу України 
 
Завданнями навчання передбачена розробка унікальних проєктів міського 

розвитку, орієнтованих на ефективне задоволення потреб людини, а саме: 
забезпечення більш швидкого та якісного надання адміністративних та 

соціальних послуг; 
створення якісної комунальної інфраструктури, зокрема – вдосконалення 

системи водопостачання, та вирішення організаційних комунальних питань 
(розвиток ОСББ); 

підтримка молоді, створення комфортних умов життя; 
вдосконалення надання медичних послуг та інше. 
Завдяки подальшому ефективному розвитку і зміцненню дружніх відносин 

громад в умовах децентралізації та сприяння розширенню довготривалих зв’язків, 
Маріуполь стане містом, що навчає. Містом, де незалежно від культурного складу 
та соціального стану політичної культури та економічної структури, громада має 
доступ до освітніх послуг.  

Партисипативне міжгалузеве управління має стати наступним кроком в 
розвитку співробітництва стейкхолдерів вже з урахуванням гендерних аспектів, 
сприяння участі молоді та меншин. Університети мають стати певними 
майданчиками для постійного структурованого діалогу та консультацій.  

Громадоцентрованість співробітництва університетів, бізнесу та уряду 
сприятимуть розширенню індивідуальних можливостей та соціальному розвитку, 
згуртованості, економічному та культурному процвітанню. 
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За кілька місяців, що минули з того часу, як світ виявився втягнутим в 

глобальну пандемію, вівся активний діалог та дебати про те, як вища освіта 
повинна справлятися з безпосередньою загрозою, а також розглядати можливість 
звернення до нових моделей та інновацій в майбутньому. Метою даної роботи є 
розгляд питань підвищення якості вищої освіти в умовах карантину при спільній 
роботі університету, бізнесу та держави. 

Що відрізняє концептуальну інноваційну екосистему «університет-бізнес-
держава» від бізнес-екосистеми або інноваційної екосистеми, так це спільне 
створення цінностей. На нашу думку, концепція спільного підвищення якості 
освіти в основному пов'язана з бізнес-стратегією, що орієнтована на інтерактивні 
відносини між виробниками і споживачами. Стратегія університетів в першу чергу 
пов'язана із захопленням вартості, а інноваційна університетська екосистема 
більше пов'язана зі спільним створенням вартості, що прив'язано до реалій бізнес-
середовища та державного управління. Екосистеми «університет-бізнес-держава» 
не можуть бути свідомо створені як системні організації. Зазначені екосистеми 
будуть пристосовані до інтерактивного спільного створення цінностей, а класичні 
системи навчання – ні [1]. 

Отже, ми визначаємо нашу інноваційну екосистему як мережі спільних 
інновацій, в яких учасники, що займаються функціями виробництва знань, 
контролю норм, взаємодіють один з одним, формуючи спільну еволюцію і 
взаємозалежні відносини (як прямі, так і непрямі). У контексті підвищення якості 
освіти, за допомогою якого нові ідеї та підходи з різних внутрішніх і зовнішніх 
джерел інтегруються в платформу для створення спільних цінностей для стійкого 
перетворення суспільства, спільна робота «університет-бізнес-держава» виходить 
на центральну позицію. У порівнянні з найбільш часто цитованими визначеннями 
інноваційної екосистеми, наше визначення виділяє нові аспекти взаємодії в 
мережах спільних інновацій, а саме освітні інновації, міжгалузеві та інновації 
державного сектору. 

Найбільша критика вищої освіти полягає в тому, що його випускники не 
готові до роботи. У той час як окупність інвестицій обговорюється більш серйозно, 
ніж будь-коли раніше, університети, які чітко формулюють (і реалізують) ціннісну 
пропозицію готовності до роботи для випускників, будуть виділятися як для 
майбутніх студентів, так і для роботодавців, які наймають їх на роботу. З іншого 


