
Бізнес і університети: новий етап співробітництва у 2015 р. 

17 лютого 2015 р. у Міністерстві освіти і науки України відбулася прес-

конференція «Бізнес і університети: новий етап співробітництва у 2015», 

організована Центром «Розвиток корпоративної соціальної відповідальності» за 

підтримки МОН з метою презентації нових проектів на 2015 р. за результатами 

II Національного Форуму «Бізнес та університети». 

 У прес-конференції взяли участь перший заступник міністра освіти і 

науки І. Совсун, керівник Центру «Розвиток КСВ» М. Саприкіна, ректор 

Київського університету ім. Бориса Грінченка В. Огнев’юк, директор з 

технологічної політики «Microsoft Україна» М. Шмєльов, координатор освітніх 

програм Центру «Розвиток КСВ» О. Янковська, представники засобів масової 

інформації. 

Перший заступник міністра І. Совсун наголосила на важливості розбудови 

співпраці бізнесу з університетами та зазначила, що в новому Законі України 

«Про вищу освіту» закладено норми про обов’язкове представлення 

працедавців у Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти. І. 

Совсун наголосила, що університети мають активніше співпрацювати з бізнес-

середовищем та зазначила, що у розвинутих країнах працедавці мають прямий 

вплив на формування навчальних програм університетів, які, у свою чергу, 

готують спеціалістів, відповідно до потреб реального ринку праці. 

Перший заступник міністра також підкреслила важливість співпраці між 

університетами та бізнесом у сфері наукових розробок. Як зазначила І. Совсун, 

необхідно відновлювати сферу наукових досліджень, що тривалий час не 

отримувала достатнього фінансування: «Потрібно змінювати механізми 

розподілу фінансування науки та розвивати фундаментальну науку, паралельно 

залучаючи бізнес до прикладних розробок, в яких він може бути зацікавлений». 

Під час прес-конференції О. Янковська, координатор освітніх програм 

Центру «Розвиток КСВ», представила результати II Національного форуму 

«Бізнес та університети». Вона зазначила, що за результатами Форуму-2014 

було розроблено рекомендації для МОН, вищих навчальних закладів, бізнесу та 

заплановано нові проекти Центру «Розвиток КСВ» на поточний рік. Серед них: 

проект із підвищення організаційної спроможності центрів працевлаштування 

при університетах; програма навчання для ректорів ВНЗ з питань лідерства, 

стратегії розвитку, управління репутацією, інноваціями тощо; створення 

інтернет-порталу «Бізнес і університети: побудова кар’єри» (Бізнес і 

університети: новий етап співробітництва у 2015 році // Міністерство 

освіти і науки України (http://goo.gl/6V5K90). – 2015. – 17.02). 

 


