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нормами прибутковості та рентабельності продукції й інвестованого капіталу. 
Тому, для досягнення екологічно збалансованої підприємницької діяльності 
необхідна координація зусиль держави та суб’єктів господарювання. В цьому 
аспекті, з одного боку, особливо важливим для екологічно-орієнтованих 
підприємств є надання податкових пільг, отримання недорогих кредитів тощо, а 
з іншого, має бути побудовані ефективна система контролю за використанням 
ресурсів, набутих внаслідок пільгових кредитів, встановлення пільг в 
оподаткуванні, а також розроблений механізм відшкодування державі втрат за 
умови їх неекологічного використання.  
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Однією із проблем вітчизняної вищої освіти є "відтік" студентів в Західну 

Європу. Необхідно визнати, що будь-який диплом західноєвропейського вишу 
дає можливість працевлаштуватися в Західній Європі і отримувати більшу 
винагороду за свою працю в порівнянні з українськими реаліями. Разом з тим з 
моменту входження великих іноземних компаній на ринок України виникла 
потреба в підготовці кадрів для високотехнологічного виробництва. В таких 
компаніях, навчання персоналу проводяться власними силами. Цей процес 
займає достатньо великий проміжок часу, та не забезпечує стовідсоткову 
підготовку всіх претендентів для подальшої праці. 

За цих умов, вітчизняним вищим навчальним закладам (ВНЗ), слід змінити 
підходи до навчання студентів, враховуючи потреби бізнесу та перспективи 
створення власних підприємницьких структур. На нашу думку, містком між 
знаннями студентів та практичними навичками для створення і ведення бізнесу 
можуть стати університетські підприємницькі площадки (УПП), які 
формуються на базі регіональних технологічних платформ (РТП).  

Створення таких площадок дозволить сформувати основну ланку для 
побудови комунікаційних і комерційних зв’язків між освітніми, науково-
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дослідними, виробничими, фінансово-кредитними та інноваційно-
інвестиційними структурами. На таких площадках виробничники, бізнесмени, 
науковці та освітяни зможуть навчати передовому досвіду та прививати 
практичні навички студентам з подальшим їх працевлаштуванням на 
високотехнологічних підприємствах, або допомогти у створенні власних 
підприємницьких структур. 

Ефективність функціонування УПП забезпечуватиметься перш за все, 
зміною підходу до навчання студентів, а саме: формуванням комплексу 
необхідних компетенцій в рамках існуючих навчальних програм з врахуванням 
нагальних потреб бізнесу; здатністю студентів до продукування власних бізнес-
ідей з подальшою їх формалізацією у старт-тапи.  

При цьому, представники бізнесу з виробничниками та освітянами, 
повинні взяти на себе координацію та оцінку бізнес-ідей та проведення відбору 
для подальшої реалізації інвестиційно привабливих проектів. 

Особливими елементами УПП повинні стати навчальні центри, біржі 
бізнес-ідей, виставки інновацій для ознайомлення студентів, науковців і 
вітчизняних спеціалістів виробничої сфери з новітніми технологіями провідних 
світових виробників. Для ефективного функціонування УПП потрібно створити 
міжвузівські центри по підготовці кадрів для виробничих структур на базі 
кафедр, лабораторій та підрозділів навчальних, науково – дослідних інститутів 
регіону. Такі навчальні центри при ВНЗ покликані усунути дану проблему, 
оскільки представники високотехнологічних компаній разом з освітянами 
будуть готувати спеціалістів для чітко визначеного виробництва.  
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