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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 
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боку, випускник університету з інноваційною складовою «університет-бізнес-
держава», володіє стажуванням, довгостроковим проектом і визнаним в галузі 
дипломом разом зі ступенем [2]. 

З цього випливають ще два поняття, які необхідно розглянути в умовах 
підвищення якості освіти. Це цифрова трансформація університетів та інновації 
бізнес-моделей - гарячі теми як у діловій, так і в академічній сферах. І хоча ці дві 
концепції часто пов'язані, це не обов'язково одне і те ж саме. Наприклад, 
впровадження нових цифрових технологій дозволяє організаціям бути більш 
конкурентоспроможніми, це не обов'язково нововведення бізнес-моделі, навіть 
якщо воно може бути одним із засобів або рушійних сил для досягнення цієї мети. 
Існує безліч прикладів того, як цифровизация змінює правила роботи цілих галузей 
і як бізнес-модель оновлюється в процесі. Поряд з інноваційно-цифровими бізнес-
моделями з'являються нові гравці: Airbnb змінив правила індустрії гостинності; 
Uber зробив революцію в сфері мобільності; Netflix змінив те, як люди дивляться 
телевізор і фільми; Coursera не тільки об'єднує студентів та викладачів, а й, 
імовірно, формує університет наступного покоління. І цифрова трансформація 
університетів, і інновації бізнес-моделей, ймовірно, неминучі. Виявлення 
суперечностей між цими поняттями і управління ними матиме важливе значення 
для успіху і створення нової операційної бізнес-моделі підвищення якості вищої 
освіти. 

Університет може грати пасивну або активну роль в підтримці, розвитку і 
просуванні інновацій в бізнес і державний апарат в майбутньому. На нашу думку, 
сучасний університет визнає потребу в зовнішніх джерелах знань при розробці 
інноваційних ідей, щоб організації не надто зосереджувалися на собі в процесі 
відкритих інновацій. Передбачається, що джерела, які надають корисну 
інформацію для нових інноваційних проектів або ті, які сприяють завершенню 
інноваційних проектів в стадії реалізації, є найбільш корисними джерелами 
інноваційної інформації, і, знову ж таки, їх можна знайти ззовні, наприклад в 
університеті [3]. 

Як висновок, треба сказати, що необхідно постійно переглядати управління 
інноваціями як процес, щоб гарантувати, що воно залишається чимось особливим. 
По суті, можна використовувати інновації або керувати умовами, в яких вони 
відбуваються в університеті. Завдання спільної роботи «університет-бізнес-
держава» проілюструвати, як сам процес інновацій може бути адаптований, щоб 
викликати процес змін в освіті, який потім ще більше сприяє бізнес-інноваціям та 
розвитку держсектора. 
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