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чества торговых сетей Украины, следует отметить, 

что такие исследования в этой области, как опти-

мизация расположения элементов торговых сетей 

и стратегическое планирование деятельности яв-

ляются актуальным научным направлением.
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КОНЦЕПЦІЯ «ПОТРІЙНОЇ СПІРАЛІ» 
В РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВНЗ

Анотація. У статті досліджено концепцію «потрійної спіралі», роль та принципи взаємодії її складо-

вих. У центрі уваги — проблема реалізації інноваційного потенціалу вищого навчального закладу через кон-

цепцію «потрійної спіралі».
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Summary. This article explores the concept of «triple helix» role and principles of interaction of its components. 

Focus is the problem of the implementing of innovation potential of higher education institutions through the concept 

of «triple helix».

Key words: innovation potential, the concept of «triple helix» implementation of innovative potential, higher edu-

cation institution.

Постановка проблеми. Реалізація інновацій-

ного потенціалу вищого навчального закладу 

(ВНЗ) сприяє своєчасному його адаптуванню до 

змін зовнішнього середовища.

У сучасних умовах обмеженої фінансової дер-

жавної підтримки інновацій проблема формування 

та реалізації інноваційного потенціалу ВНЗ потре-

бує переосмислення ролі держави, освіти і бізнесу в 

моделі їхньої взаємодії. У цьому контексті особливої 

актуальності набуває концепція «потрійної спіралі».

Висока ефективність та адаптивність до зо-

внішніх умов у «потрійній спіралі» забезпечується 

завдяки інтеграції та взаємодії її елементів — дер-

жави, університетів і бізнесу.

Аналіз останніх досліджень. Проблемам ін-

новаційного розвитку вищої освіти значна увага 
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приділена в роботах таких вітчизняних освітніх ді-

ячів та науковців, як: В. Андрущенко, В. Вікторов, 

Н. Діденко, А. Євтух, Ю. Іщенко, А. Згуровський, 

В. Журавський, І. Зязюн, С. Клепко, К. Корсак, 

В. Кремень, В. Луговий, В. Лутай, В. Огневюк, 

О. Савченко та ін.

Невирішені раніше частини проблеми. У бага-

тьох дослідженнях вивчаються теоретичні засади 

та зарубіжний досвід реалізації інноваційного по-

тенціалу. Проте практичним питанням реалізації 

інноваційного потенціалу ВНЗ в економічних 

умовах України приділено недостатньо уваги.

Мета статті полягає в дослідженні концепції 

«потрійної спіралі», функцій її складових, а саме: 

держави, освіти і бізнесу. Визначено напрямки 

реалізації інноваційного потенціалу ВНЗ в кон-

тексті цієї концепції.

Виклад основного матеріалу. У теорії та прак-

тиці інноваційного розвитку останнім часом 

широке застосування знайшла так звана модель 

«потрійної спіралі» (англ. Triple Helix), яка була 

запропонована американським ученим, профе-

сором Стенфордського університету Генрі Іцко-

віцем (англ. Henry Etzkowitz). Суть моделі у вза-

ємодії університетів, підприємств і держави як 

основи інноваційної системи (насамперед регіо-

нальної) і передбачає провідну роль університетів 

у формуванні економіки знання та регіональному 

розвитку в цілому. На проведеній в липні 2011 

року в Стенфордському університеті конференції 

«Triple Helix IX International Conference» зазначе-

но, що модель інноваційного розвитку за «потрій-

ною спіраллю» має три основні елементи:

1. У суспільстві, заснованому на науковому 

знанні, характерне посилення ролі університетів 

у взаємодії з промисловістю та урядом.

2. Три інститути (Університет, Бізнес, Вла-

да) прагнуть до співпраці, при цьому інноваційна 

складова походить із цієї взаємодії, а не з ініціати-

ви держави.

3. На додаток до традиційних функцій кожен 

із трьох інститутів частково бере на себе роль ін-

шого. Інститути, здатні виконувати нетрадиційні 

функції, вважаються найважливішим джерелом 

інновацій [1].

Сучасний університет — це не лише учбовий 

заклад, а й структура, що відтворює і нагромаджує 

знання, точка тяжіння молодих розумів, носіїв 

ідей, які отримують знання в університеті. Такий 

університет є основою суспільства знань і опорою 

моделі потрійної спіралі. Збільшення долі знань в 

роботі бізнес-підприємства у взаємозв’язку з уні-

верситетом перетворює їх на провідників знань, які 

прискорюють свій розвиток. Сучасні університети 

мають власні канали для трансферу технологій і 

пропонують освітні програми створення підпри-

ємств та інкубації програм. Таким чином, сучасний 

університет поряд з основною (освітньою) функ-

цією бере на себе також функцію трансферу (пере-

творення, передання) технологій [2].

Причини появи функції трансферу:

— глобальна взаємопов’язаність політики, 

економіки і технології, яка найбільш наочно про-

являлася на прикладах так званих «економічних 

чудес» відродження Японії, Німеччини, Кореї;

— посилення залежності сфери матеріально-

го виробництва від сучасного рівня знань;

— наростання темпів змін у науці і технології 

відповідно до темпів оновлення знань;

— високоосвічені фахівці стають безпосеред-

нім економічним ресурсом;

— наростання тенденції трансформації тех-

нологій матеріального виробництва в інформа-

ційні технології [3].

Одним із найбільш ефективних і безпечних 

для університетів шляхів передання технологій 

з лабораторії в промисловість є перехід молодих 

дослідників з університетів у промислові компа-

нії (до 10 % щорічно). Іншим можливим засобом 

«вирощування» і передання нових технологій є 

створення на базі університетів або при універ-

ситетах бізнес-центрів, науково-технологічних 

парків, бізнес-інкубаторів та інших об’єктів ін-

новаційної інфраструктури. Таким чином, вищий 

навчальний заклад займає активну позицію, за-

стосовуючи знання на практиці, вкладаючи ре-

зультати в нові освітні дисципліни і беручи участь 

у формуванні інтерактивної інноваційної моделі.

Лідером в інноваційному розвитку терито-

рій на основі потрійної спіралі є США. Основою 

національної інноваційної системи США є при-

близно сто п’ятдесят першокласних університе-

тів, значна частина з яких займає перші місця 

у світових рейтингах. Але навіть серед цієї су-

купності блискучих вищих навчальних закладів 

виокремлюється так звана Ліга Плюща — Брау-

нівський університет, Гарвардський університет, 

Дартмутський коледж, Єльський університет, 

Колумбійський університет, Корнелльський уні-

верситет, Пенсільванський університет, Прін-

стонський університет.

Крім того, найбільшими науковими і освіт-

німи центрами є: університет Берклі, Стенфорд-

ский університет, Массачусетський технологічний 

інститут, а також низка університетів штатів, та-

ких як університет Мінесоти (один із найбільших 

університетів США за кількістю студентів), Ві-

сконсинський університет та ін. Саме в універси-

тетах США зосереджена основна маса досліджень 

в галузі фундаментальної науки та значна частина 

прикладних досліджень. Університети США є над-

звичайно багатими громадськими інститутами, що 

володіють чималими земельними володіннями, 

значними фінансовими фондами і постійно попо-

внюються багатими випускниками, які не втрача-

ють зв’язків з рідним університетом [4].
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Держава, як необхідний елемент потрійної 

спіралі, бере активну участь як у розвитку уні-

верситетів, так і у створені сприятливого середо-

вища для інноваційних компаній. Крім точкової 

підтримки найбільш великих університетів і про-

ведених ними наукових досліджень з боку фе-

деральних органів влади, в США існують також 

регіональні програми розвитку та фінансування 

інноваційної інфраструктури освітніх установ.

У Європі «потрійна спіраль» також стає клю-

човим фактором реалізації інноваційного потенці-

алу. Однією з держав Європи, що володіє значним 

потенціалом у сфері наукових досліджень і високо-

технологічного бізнесу, є Німеччина. Вона має най-

вищий у світі показник частки зайнятості в науко-

містких галузях економіки — близько 27,2 % (для 

порівняння в Японії аналогічний показник стано-

вить 23,5 %, в Італії — 20,4 %, в США — 15,5 %). 

Пріоритетом державного фінансування є вкладен-

ня в науку і освіту. За даними Євростату, обсяг ви-

трат на наукові дослідження та розробки у ВВП Ні-

меччини у 2012 р. становив 2,92 % (для порівняння 

в Україні цей показник складає — 0,77 %).

Значну роль в інноваційній системі Німеччи-

ни відіграють вищі навчальні заклади (у тому чис-

лі класичні і технічні університети, а також про-

фесійні вищі школи і університети прикладних 

наук) та наукові товариства. Сильною стороною 

університетів Німеччини є поєднання навчання з 

науково-дослідницькою діяльністю.

Університети і науково-дослідні установи 

фінансуються як за рахунок федерального бю-

джету, так і за рахунок регіонального, при цьому 

право вибору пріоритетів закріплено за регіо-

нами. Студенти університетів прикладних наук 

зобов’язані протягом навчання пройти два семе-

стри практики, що дозволяє наблизити освіту до 

потреб промисловості [5].

Наукові товариства Німеччини — це гро-

мадські організації, що займаються розподілом 

коштів на наукові дослідження на конкурсній 

основі: Німецьке науково-дослідне товариство, 

Товариство Макса Планка, Товариство Гельм-

гольца, Фраунгоферовське товариство. Розподіл 

бюджетних коштів на наукові дослідження здій-

снюється тільки через наукові товариства. Крім 

федерального і регіонального бюджетів, кошти 

на науку та інновації надходять також від Євро-

пейського Союзу.

Якщо в США потрійна спіраль формувалася 

на базі подвійної спіралі «університет-бізнес», то 

в Європі традиційно більш широка присутність 

держави (подвійна спіраль «держава-бізнес»).

Американські дослідники виокремлюють три 

можливі моделі співвідношення в системі «дер-

жава-університети-виробництво», що визначають 

різні механізми фінансування науки та трансферу 

результатів наукових досліджень у виробничу сферу.

Перша модель має місце в умовах авторитар-

ної держави, коли університети і наукові установи 

працюють під державним контролем і вона визна-

чає характер взаємодії науки і виробництва (рис. 1).

Рис. 1. «Потрійна спіраль» в умовах авторитарної 

держави (джерело: [6, с. 111])

Друга модель стосується відносин «держа-

ва-університети-виробництво» в ринкових умо-

вах, коли університети та промислові підпри-

ємства набувають автономності або й повної 

незалежності від держави, відокремлені один від 

одного інституційними, фінансовими та іншими 

бар’єрами, що принципово змінює форми їхньої 

взаємодії як суб’єктів «потрійної спіралі» (рис. 2).

Рис. 2. «Потрійна спіраль» в умовах ринкової 

економіки (джерело: [6, с. 111])

Третя модель «потрійної спіралі» знаходить 

використання в економіці знань, коли реалізація 

інноваційних проектів потребує утворення гі-

бридних форм взаємодії держави, університетів і 

бізнесу (рис. 3).

Рис. 3. «Потрійна спіраль» в умовах економіки 

знань (джерело: [6, с. 111])

Модель «потрійної спіралі» в умовах еконо-

міки знань передбачає не тільки взаємозв’язок 
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різних складових інноваційної системи: універ-

ситетів, виробництва та держави, а й зближення 

і навіть часткову взаємозамінюваність їх функцій. 

Передусім — набуття університетами підприєм-

ницьких функцій виробничих структур, що по-

лягає у здійсненні ВНЗ маркетингової діяльнос-

ті, у створенні власних дочірніх підприємств та 

впроваджувальних компаній. Функції держави в 

рамках цієї моделі теж набувають суттєвих змін: 

від безпосереднього фінансування фундамен-

тальної академічної науки до виконання функцій 

посередника між університетами та виробничи-

ми структурами у розвитку й активізації їхньої 

взаємодії. Найменших змін в контексті розвитку 

«потрійної» взаємодії «держава-університети-ви-

робництво» зазнають виробничі структури.

В Україні реалізація моделі «потрійної спіра-

лі» має свою специфіку: реалізації інноваційного 

потенціалу ВНЗ перешкоджають як зовнішні, так 

і внутрішні чинники.

До внутрішніх чинників в першу чергу відно-

сяться такі:

— недостатня інноваційна активність викла-

дачів і наукових працівників, а також брак фахів-

ців у галузі інноваційного менеджменту;

— відсутність повного циклу створення інно-

ваційної продукції через застарілу матеріально-

технічну базу, руйнування дослідних та експери-

ментальних виробництв;

— нерозвиненість інноваційної інфраструк-

тури ВНЗ через нестачу площ і коштів;

— нерозвиненість зв’язків університетів з 

промисловістю, соціальною сферою регіонів і, як 

наслідок, брак інформації про потреби ринку.

До зовнішніх чинників, які перешкоджають 

реалізації інноваційного потенціалу, можна від-

нести такі:

— недостатній розвиток механізмів держав-

ної підтримки малих інноваційних підприємств 

при ВНЗ;

— відсутність системної і довгострокової дер-

жавної підтримки об’єктів інноваційної інфра-

структури.

Що стосується останнього пункту, то необ-

хідно відзначити, що в Україні сформовано лише 

окремі елементи інноваційної інфраструктури — 

зареєстровано 16 технопарків, з яких реально пра-

цюють лише чотири, близько 70 бізнес-інкубато-

рів, але ефективно діючих можна назвати не більше 

10. Суттєво, що лише технологічні парки реалізу-

ють інноваційні проекти за стратегічними пріо-

ритетними напрямками інноваційної діяльності і 

користуються фінансовою підтримкою держави. 

В інноваційному середовищі практично відсутні 

венчурні фонди та центри трансферу технологій. 

Не підтримується належним чином діяльність ви-

нахідників, раціоналізаторів, науковців, що мають 

завершені науково-технічні розробки. Не в повно-

му обсязі використовуються освітній та науковий 

потенціал ВНЗ у сфері інформаційно-комуніка-

ційних, високих наукоємних технологій, а також 

інформаційні ресурси системи науково-технічної 

та економічної інформації, зокрема бази даних тех-

нологій, науково-технічних досягнень [7].

Інша особливість «потрійної спіралі» в Укра-

їні полягає в тому, що функції наукових дослі-

джень і підготовки кадрів розподілені між НДІ і 

ВНЗ. Отже, створення інфраструктури для спри-

яння розвитку зв’язків між наукою і бізнесом в та-

кій системі являє собою більш складне завдання, 

оскільки при формуванні інфраструктури навко-

ло університетів буде позначатися недолік науко-

вого потенціалу, а в разі створення її при наукових 

організа ціях — нестача молодих кадрів.

Розуміння важливості ефективної реалізації 

інноваційного потенціалу ВНЗ підтверджується 

У Законі «Про вищу освіту» [8], де чітко визна-

чено, що «наукова, науково-технічна та іннова-

ційна діяльність у вищих навчальних закладах 

є невід’ємною складовою освітньої діяльності і 

провадиться з метою інтеграції наукової, освіт-

ньої і виробничої діяльності в системі вищої осві-

ти. Провадження наукової і науково-технічної 

діяльності університетами, академіями, інститу-

тами є обов’язковим».

У Проекті «Стратегія реформування вищої 

освіти в Україні до 2020 року» [9] вказується, що 

одним з основних завдань національної систе-

ми вищої освіти є: «перетворення вищої освіти 

в основне джерело інноваційного економічного 

розвитку (європейського та українського), під-

вищення ролі вищої освіти в розвитку НДДКР 

і, отже, необхідність зміцнення зв’язків ВНЗ з 

науковими інститутами, промисловими підпри-

ємствами та бізнесом». Там же зазначається, що 

необхідними заходами для вирішення проблеми 

«підвищення частки та якості дослідницької та ін-

новаційної діяльності у закладах вищої освіти» є:

— розвиток дослідницької інфраструктури 

закладів вищої освіти;

— забезпечення умов для ефективної реалізації 

зв’язку «вища освіта — дослідження — інновації»;

— розроблення механізмів оцінювання якості 

досліджень та їх зв’язку з механізмами орієнтова-

ного на результат фінансування досліджень.

Висновки. Проведене дослідження дає змогу 

визначити основні напрями реалізації інновацій-

ного потенціалу ВНЗ, які базуються на концепції 

«потрійної спіралі»:

— формування інноваційної інфраструктури 

університету (бізнес-центрів, науково-техноло-

гічних парків, бізнес-інкубаторів), яка зможе за-

безпечити проведення фундаментальних і при-

кладних досліджень, їх комерціалізацію;

— підготовка фахівців відповідно до потреб 

ринку праці;
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— розвиток сучасних моделей взаємодії з 

виробництвом (учбово-наукові лабораторії, сту-

дентські учбово-проектні бюро, науково-дослідні 

центри, клініки тощо);

— розробка інноваційних освітніх про-

грам, що містять інноваційні освітні та новітні 

інформаційно-комп’ютерні технології;

— застосування організаційних інновацій у 

системі управління університетом та його іннова-

ційною діяльністю.
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УДК 330.145.4:631.12 А. М. Пужай-Череда

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРЕБИ 
В ОБОРОТНИХ КОШТАХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація. У статті окреслено методику підходів до визначення потреби в оборотних коштах сільсько-

господарських підприємств, яка є актуальним питанням сьогодення. За належних умов опрацювання еко-

номічної інформації та використання алгоритмів розрахунку потреби в оборотних коштах господарства 

вибудовується напрям їх ефективного використання.

Ключові слова: оборотні кошти, потреба, нормування, чистий капітал, циклічна потреба, ациклічна 

потреба.

Summary. The paper outlines the methodology approaches to determine the need for working capital farms, which 

is a key issue today. Where appropriate conditions for economic information processing and the use of computational 

algorithms need working capital management, direction builds their effective use.

Key words: working capital, need, valuation, net capital requirement cyclic, acyclic need.

Постановка проблеми. На тлі євроінтеграційних 

зрушень в Україні перед аграрним сектором країни 

постають стратегічні завдання з виведення вітчиз-

няної економіки зі стану рецесії, яка простежується 

останнім часом. У першу чергу це стосується забез-

печення продовольчої безпеки країни і виходу на 

нові та розширення існуючих міжнародних ринків 

збуту сільськогосподарської продукції, а саме: вироб-

ництво висококонкурентних продуктів споживання. 

У цьому випадку ресурсний потенціал товаровироб-
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