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Список скорочень
У посібнику використовуються такі скорочення:

ЗВО – заклад вищої освіти.

НДР – науково-дослідні роботи.

ДКР – дослідно-конструкторські роботи.

ПКР – проєктно-конструкторські роботи.

НДДКР – науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи.

НДІ – науково-дослідний інститут.

ВВП – валовий внутрішній продукт.

ВНД – валовий національний дохід.

ВДВ – валова додана вартість.

НТП – науково-технічний прогрес.

ЄНГК – єдиний народногосподарський комплекс.

R&D – Research & Development (укр. – НДДКР).

НМК – навчально-методичний комплект.

НММ – навчально-методичні матеріали.

НІС – Національна інноваційна система (у США).

КСВ – Корпоративна соціальна відповідальність (у Великобританії).

МЗС – Міністерство закордонних справ.

АСУ – автоматизована система управління (керування).

САПР – система автоматизованого проєктування.

ВПК – військово-промисловий комплекс.
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Передмова
Посібник присвячений розгляду та аналізу особливостей академічного (універси-

тетського) підприємництва у США у період із другої половини ХХ-го століття до кінця 
перших двох десятиліть ХХІ-го сторіччя. Вивчається вплив вищої освіти, економічної, 
підприємницької і бізнес-освіти на стан і рівень підприємництва у суспільстві та націо-
нальне економічне зростання країн. Розглядаються концептуальна модель національ-
ного економічного зростання, роль підприємництва в економічному розвиткові краї-
ни, а також зв'язок підприємницької освіти і навчання підприємництва з економічним 
розвитком і підвищенням індексу конкурентоспроможності.

Досліджуються сутність академічного капіталізму та університетського підприєм-
ництва як чинників інноваційних змін у сфері вищої освіти, аналізуються поняття та 
причини виникнення «академічного капіталізму», дається визначення та характерис-
тика підприємницької діяльності ЗВО як економічної категорії.

Наводяться концептуально-методологічні та практичні засади інноваційної ака-
демічної підприємницької діяльності в сфері вищої освіти, вивчаються місце підпри-
ємництва в сучасному суспільстві, концептуально-методологічні основи інноваційної 
підприємницької діяльності ЗВО в сучасному суспільстві, шляхи трансформації універ-
ситетів у напрямку підприємництва, наведені підтвердження і розвинення концепції 
Б. Кларка «підприємницького університету»: шляхи трансформації ЗВО у напряму під-
приємництва.

При дослідженні підприємницьких університетів як чинників інноваційного роз-
витку сфери вищої освіти, розглядаються базові поняття з теорії університетсько-
го підприємництва, даються визначення поняття «підприємницького університету» 
(ЗВО), визначення концептуальних рамкових основ підприємницького ЗВО, наводять-
ся концептуальна модель підприємницького університету (ЗВО), складові підприєм-
ницького дослідницького університету та висвітлюється його роль у трансфері техно-
логій і створенні нових фірм.

Аналізуються продуктивність офісів (бюро) з передачі технологій, досвід утворен-
ня підприємницькими дослідницькими університетами (ЗВО) нових фірм, компаній 
і підприємств – спін-офф, стартап, малих і середніх підприємств, а також вивчається 
вплив чинників навколишнього середовища та інноваційних мереж на підприємниць-
ку діяльність підприємницького дослідницького університету.

В посібнику також наведено зарубіжний досвід формування та впровадження ін-
новаційної підприємницької діяльності в об’єкти вищої освіти, розглянуто систему 
утворення знань: шлях від НДДКР до впровадження (реалізації) і комерціалізації ре-
зультатів, проаналізовано внесок дослідницьких університетів (ЗВО) США в іннова-
ційний розвиток своєї країни, а також зазначені державні (бюджетні) витрати на вищу 
освіту США.

Інститут ендаументу розглядається як дієва форма фінансової підтримки дослід-
ницьких ЗВО, визначається роль держави у підтримці віщої освіти, підприємництва і 
розбудові підприємницької освіти в США, дається порівняльний аналіз державної під-
тримки вищої освіти в європейських країнах.
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У вступі наведено короткий огляд корисних джерел за темою посібника, надано 
попередній аналіз понять «академічного капіталізму», «академічного або університет-
ського підприємництва», підприємницьких університетів тощо

У перших п’яти розділах розглянуто: вплив вищої освіти, економічної, підприєм-
ницької і бізнес-освіти на стан і рівень підприємництва у суспільстві та національне 
економічне зростання країн; роль академічного капіталізму та університетського під-
приємництва як чинників інноваційних змін у сфері вищої освіти; концептуально-ме-
тодологічні та практичні засади інноваційної академічної підприємницької діяльності 
в сфері вищої освіти; роль підприємницьких університетів як чинників інноваційного 
розвитку сфери вищої освіти; а також –зарубіжний досвід формування та впроваджен-
ня інноваційної підприємницької діяльності в об’єкти вищої освіти. У розділі шостому 
представлено систему утворення знань: шлях від НДДКР до впровадження (реалізації) 
і комерціалізації їх результатів. У розділах 7–9 аналізуються: роль підприємницької ді-
яльності ЗВО в альтернативному, інноваційно-спрямованому місцевому та регіональ-
ному зростанні США; внесок дослідницьких університетів (ЗВО) США в інноваційний 
розвиток своєї країни; а також – влив провідного підприємницького дослідницького 
ЗВО США  – Массачусетського технологічного інституту (МІТ) на економічний і соці-
альний розвиток регіонів країни. У розділах 10–14 розглянуто дані щодо: державних 
(бюджетних) витрат на вищу освіту США; державного стимулювання інноваційної ді-
яльності університетів США та підтримка трансферу технологій американськими; ролі 
інституції ендаументу у якості дієвої форми фінансової підтримки дослідницьких ЗВО; 
ролі держави у підтримці вищої освіти, підприємництва та розбудові підприємниць-
кої освіти в США; порівняльного аналізу державної підтримки вищої освіти в європей-
ських країнах.

До кожного розділу посібника надано запитання і завдання, теми рефератів (есе) і 
контрольних робіт, а також методичні рекомендації для кращого засвоєння матеріалу.

Посібник також має післямову, висновки, списки бібліографічних джерел, рисунків 
і таблиць, предметний (термінологічний) покажчик, додатки та ілюстративні матеріа-
ли. Може біти корисним для студентів, науковців і фахівців у сфері економічних знань, 
підприємництва та інноваційного розвитку сфери вищої освіти.

Автори висловлюють щиру подяку рецензентам, редакторам, керівникам і техніч-
ним працівникам видавництва за допомогу у виданні цього посібника.
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Вступ
Після Другої Світової війни в США розпочалась ера академічного капіталізму, яка 

згодом охопила увесь цивілізований світ. Перемога в цій війні далася союзникам дуже 
важко і з великими людськими втратами. Американці і англійці зробили висновок, що 
для перемоги були необхідні серйозні наукові розробки, які привели до створення 
математичних і технічних засобів для швидких обчислень і обробки великих масивів 
інформації. Так з’явилася обчислювальна техніка, нові інформаційні технології і авто-
матизовані системи управління. Наука і ефективне використання її результатів стали 
запорукою переваги союзників над супротивником.

Наукові дослідження виконувались в університетах, інститутах і спеціальних лабо-
раторіях. Після закінчення війни накопичилося багато корисних наукових результатів і 
технологій, які могли б мати застосування не тільки для військових цілей, але і для гос-
подарського використання в економіці та промисловості. Саме ідея, а потім і офіцій-
не рішення американського уряду надати можливість університетам, дослідницьким 
інститутам і лабораторіям поширювати результати своїх наукових робіт для потреб 
промисловості і при цьому отримувати винагороду в якості частини прибутку від ви-
користання своїх результатів, призвело до комерціалізації результатів НДР. Це відразу 
ж різко підвищило ефективність діяльності вчених, підняло науку і науково-технічну 
діяльність на значно вищий рівень і дозволило американським ЗВО самостійно зміц-
нювати своє фінансове становище. Саме це рішення американського уряду, закріплене 
актом Бай-Доуля, закріпило нове явище в капіталістичному світі – академічний капіта-
лізм і новий потужний поштовх розвитку науки, техніки і економічної могутності США.

Для кращого розуміння феноменів «академічного капіталізму», «академічного або 
університетського підприємництва», «підприємницьких або налаштованих чи орієнто-
ваних на академічне підприємництво університетів», їх місця і ролі в сучасному сус-
пільстві розглянемо коротко декілька корисних джерел і публікацій за темою цього 
посібника.

Так, у джерелі [1] йдеться про те, що академічний капіталізм  – це унікальний гі-
брид, який об’єднує науковий пошук істини та економічну максимізацію прибутку. Це 
перетворює університети на підприємства, які конкурують за накопичення капіталу, а 
підприємства – на виробників знань, які шукають нові висновки, які можна перетво-
рити на патенти та прибутковий товар. Щоб зрозуміти, що означає це нове інституцій-
не налаштування для науки та еволюції наукових знань, досліджується наука як поле 
в перспективі П’єра Бурдьє [2; 3], яке діє в полі напруженості між автономією та гете-
рономією. На цій основі описуються вирішальні особливості академічного капіталізму 
та їх вплив на науку, а також еволюцію наукових знань. Академічний капіталізм роз-
ташований у зоні перетину наукових досліджень, максимізації економічного прибутку 
та  інноваційної політики. Розглядаються інституційні конфлікти інтересів, пов’язані з 
корпоративним фінансуванням наукових досліджень. Логіка накопичення академіч-
ного капіталу прописана описом підприємницького університету. Досліджено польо-
ві ефекти накопичення академічного капіталу на науку, а саме надмірне інвестуван-
ня у верхній частині та недостатнє інвестування серед рядових, а також організаційні 
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ефекти накопичення академічного капіталу з точки зору забезпечення якості управ-
ління на різноманітність та творчість як найважливіші передумови просування на-
укових знань. Основні результати аналізу узагальнені та представлені деякі вказівки 
щодо майбутніх досліджень.

У роботі [4] зазначається, що парадокс знань свідчить про те, що високий рівень 
інвестицій у нові знання не обов’язково і автоматично породжує очікувані рівні кон-
курентоспроможності зростання. Зокрема, інвестиції в знання не автоматично пе-
ретворюються на збалансоване зростання та конкурентну спроможність. У  роботі 
є пояснення, чому інвестиції в знання є по своїй суті незбалансованими, так що кон-
курентоспроможність та зростання, що виникають через нові знання, не рівномір-
но розподіляються між окремими особами, фірмами та просторовими одиницями 
спостереження, такими, як регіони та країни. На підставі набору даних, що пов’язує 
підприємницьку активність із зростанням у контексті німецьких регіонів, у статті по-
казано, що підприємництво служить ланцюгом розповсюдження знань і що підприєм-
ницьким університетом може бути будь-який університет, який сприяє та забезпечує 
лідерство у створенні підприємницького мислення, дій, інституцій та підприємниць-
кого капіталу.

У науковій праці [5] йдеться про те, що підприємницьке суспільство відноситься 
до місць, де підприємництво на основі знань стало рушійною силою для економічного 
зростання, створення робочих місць та конкурентоспроможності. У  цьому контексті 
підприємницькі університети відіграють важливу роль як виробника знань, так і роз-
повсюджуючої установи. Стаття підкреслює взаємозв’язок екологічних та внутрішніх 
факторів, що зумовили розвиток підприємницьких університетів із навчальними, на-
уково-дослідними та підприємницькими місіями та має на меті сприяти кращому ро-
зумінню цих взаємозв’язків, визначаючи найважливіші фактори, що зумовили ці місії, і 
для цього пропонує іспанську модель пропозиції для вимірювання цього явища емпі-
ричним шляхом з огляду на інституційну економіку та погляд на основі ресурсів.

У статті [6] зазначається, що підприємницький університет виконує роль провідної 
системи, що сприяє економічному та соціальному розвитку завдяки численним місіям 
викладацької, наукової та підприємницької діяльності. Зокрема, результати його місій 
пов’язані з детермінантами виробничих функцій (наприклад, людський капітал, капі-
тал знань, соціальний капітал та підприємницький капітал). Усі ці теми досліджуються 
в літературі про академічне підприємництво. Ця робота намагається сприяти кращо-
му розумінню економічного впливу викладання, досліджень та підприємницької ді-
яльності підприємницьких університетів.

У роботі [7] на основі врахування різноманітних екологічних контекстів універ-
ситетів у всьому світі, розглянуто потребу у теоретичній орієнтації, яка стосується 
підприємницької універсальності в різних умовах. Застосовуючи інституційну пер-
спективу, це дослідження вивчає, наскільки сильно впливає підприємницька ді-
яльність університетів на оточуюче середовище, а також як активно впливає на 
результати університетської підприємницької діяльності навколишнє середовище 
(вивчається вплив регіонального та національного контексту). Розглядаємо описи 
двох університетів у кожній з таких країн: Норвегії, Швеції, Фінляндії, Великобрита-
нії та США. Аналіз акцентує увагу на кількох підприємницьких вимірах, структурах і 
системах.
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У науковій публікації [8] зазначено, що у сучасній економіці знань ЗВО вимагають 
більше підприємницької діяльності, комерціалізуючи результати своїх досліджень 
і розширюючи нові, засновані на знаннях підприємства. Як і більшість великих орга-
нізацій, особливо тих, що працюють у державному секторі, вони традиційно не під-
ходять до цієї ролі і часто стикаються з тими ж бар’єрами для внутрішньо-підприєм-
ницької діяльності, що і їхні колеги в приватному секторі. У роботі наведено приклади 
з теорії підприємництва та внутрішньо-підприємницького розвитку, які використову-
ються для визначення того, що потрібно робити ЗВО в цьому аспекті.

У статті [9] на прикладі Латвії розглянуто зміну ролі підприємницького університе-
ту в країнах, що розвиваються, а у роботі [10] проаналізовано передовий досвід під-
приємницької діяльності іспанських університетів у різних галузях знань та регіонах 
Іспанії. Методологія, заснована на попередньому кількісному дослідженні факторів, 
що формують підприємницький університет, включає якісне дослідження з напів-
структурованими інтерв’ю до найвидатніших підприємницьких іспанських універси-
тетів з метою виявлення їх найкращих практик.

Робота [11] досліджує концепції підприємницького університету шляхом вивчення 
ролі академічних підприємницьких підрозділів у вирішенні результатів регіонального 
економічного розвитку. Хоча велика кількість досліджень вивчає роль, діяльність та 
функції підприємницького університету, дуже мало уваги зосереджено саме на кафе-
драх академічного підприємництва, де відбувається значна частина досліджень, ви-
кладання та обміну знаннями, що стосуються результатів підприємництва.

Документ [12] є третім із трьох, що представлені на щорічних форумах EAIR 
(European Higher Education Society), які базуються на авторському дослідженні 
Б. Р. Кларка європейських підприємницьких / інноваційних університетів 1994–97 ро-
ків. Перший документ, виголошений на Амстердамській нараді 1994 року, з’явився під 
назвою «Лідерство та інновації в університетах: від теорії до практики», у якому було 
представлено початковий план дослідження та визначені загальні теми, які слід ви-
вчити. Другий документ, виголошений на Цюріхській нараді 1995 р. «Приклад до-
сліджень інноваційних університетів: звіт про прогрес», повідомив про початок по-
льових досліджень у п’яти університетах  – Університеті Уоріка (Англія), Університеті 
Твенте (Нідерланди), Університеті Стратклайда (Шотландія), Технологічному універси-
теті Чалмерса (Швеція), Університеті Йоенсуу (Фінляндія), з уточненням деяких загаль-
них шляхів трансформації, попередньо сформульованих з першого року досліджень. 
Ці результати були роз’яснені під час другого раунду візитів до установ протягом 1996 
року. У даному ж документі представлено висновки дослідження, що багато в чому ви-
пливає з останньої глави майбутньої книги «Створення підприємницьких університе-
тів: організаційні шляхи трансформації» [див. далі 49; 51–51].

Мета дослідження [13] – обговорити системні ефекти взаємного впливу кластерів 
та підприємницьких університетів й підтвердити позитивний вплив підприємницько-
го університету на інноваційний розвиток економіки. Для досягнення цілей було ви-
значено такі завдання: описати покоління університетів; вивчити характерні особли-
вості підприємницького університету на основі відомих у всьому світі робіт; знайти 
системні зв’язки між кластерами та підприємницькими університетами; оцінити вплив 
діяльності підприємницьких університетів на показники інноваційного розвитку еко-
номіки.
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У публікації [14] розглянуто підприємницьку відповідь університету на вимоги сус-
пільства  – проактивність, інноваційність, здатність брати на себе ризик та керувати 
змінами. Це є шансом університетського підприємництва на активну участь у розви-
тку суспільства, в якому знання стають правом та обов’язком для всіх (на досвіді Хор-
ватії).

У роботі «Керівна рамка (основа) для підприємницьких університетів. Остаточна 
версія 18 грудня 2012. – ОЕСР» [15] представлено Керівну Рамку (Основу), спрямовану 
на визначення європейських підприємницьких університетів з метою пошуку порад, 
ідей та натхнення для ефективного управління інституційними та культурними зміна-
ми. Керівну Рамку (Основу) розроблено, щоб допомогти зацікавленим орієнтованим 
на підприємництво університетам оцінити себе відповідно до ознак, що організовані 
у таких семи напрямках:

•	 Лідерство та управління.
•	 Організаційний потенціал, люди та стимули.
•	 Розвиток підприємництва у навчанні та дослідженнях.
•	 Шляхи для підприємців.
•	 Університет – бізнес / зовнішні зв’язки для обміну знаннями.
•	 Підприємницький університет як інтернаціоналізована установа.
•	 Вимірювання впливу підприємницького університету.
Ці ознаки є чинниками, які, ймовірно, характерні для підприємницького універ-

ситету. Як інструмент самооцінки, рамки мають просту мету допомогти університетам 
визначити їх поточну ситуацію та потенційні сфери дії з урахуванням їх місцевого та 
національного середовища. Це не інструмент тестування; окремі університети мають 
визначити власні сильні сторони, слабкі сторони та знайти шляхи просування.

У книзі [16] автори оцінюють, як університети взаємодіють із громадами, одночас-
но балансуючи міркування зацікавлених сторін, і досліджують, яким чином універ-
ситети повинні управляти в майбутньому, щоб ефективно інтегруватися в глобальне 
суспільство. Книга відображає інтернаціоналізацію підприємницьких університетів на 
прикладах з Австралії, Бразилії, Франції, Італії, Малайзії, Індії, Польщі, Португалії, Іспа-
нії та Великобританії. Кожна глава визначає різні культурні впливи та те, як зміни в по-
літичних підходах означають, що університети постійно розвиваються. Автори також 
розглядають, як культура впливає на підприємницьку освіту, і, в свою чергу, як куль-
тура впливає на ініціативи політиків. Орієнтуючись на розширення підприємницьких 
можливостей, університети демонструють відповіді, створюючи ефективні ініціативи, 
що приносять користь широкій громаді завдяки успішній співпраці з установами. Кни-
га визначає тісні робочі відносини між новою політикою уряду та підприємницькими 
університетами, що розвиваються.

У книзі [17] проаналізовано значення підприємницького університету, зокрема 
щодо створення підприємницьких ідей та поглядів у студентів і підприємницьких іні-
ціатив в академічних установах. Надається досвід, що ілюструє переваги спілкування 
та заохочення підприємництва серед студентів, тим самим висвітлюючи «третю місію» 
університету: необхідність прийняття підприємницької стратегії без порушення якості 
викладання та досліджень. Представляючи ініціативи інститутів у всьому світі, авто-
ри стверджують, що зростаюче значення знань у технічних та соціальних вимірах су-
часного світу надає більшої актуальності для підприємницького університету. У цьому 
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контексті університети виходять за рамки традиційного фокусу на викладанні та фун-
даментальних дослідженнях, щоб здійснити трансфер технологій, маркетингові ідеї та 
патентну реєстрацію, а також включати спін-оф-компанії, які сприяють промисловим 
інноваціям, економічному зростанню та створенню робочих місць.

Зазначається, що у навчальному аспекті підприємницький університет зосеред-
жує увагу на програмах, які готують студентів із прикладних наук і найсучасніших 
практик у галузі управління знаннями.

У книзі [18] розглядається, як підприємницький університет може покращити со-
ціально-економічний розвиток країн, які є технологічно недостатньо розвиненими, 
досліджуючи моделі університетів у двох орієнтованих на інновації країнах – Іспанії та 
Хорватії.

Глобальні рецесії та структурні економічні зрушення спонукають лідерів уряду та 
бізнесу по всьому світу все частіше шукати «свої» університети для інтенсивного сти-
мулювання регіонального розвитку та сприяння національній конкурентній спромож-
ності. Виклик є суспільним, але постає питання, як реагуватимуть на це університети? 
У книзі [19] представлені поглиблені описи десяти університетів з Норвегії, Фінляндії, 
Швеції, Великобританії та США, які подолали значні виклики щодо розробки програм 
та заходів із комерціалізації наукових досліджень, запуску програм підприємницького 
ступеня, встановлення галузевих партнерств і побудови культури підприємницької ді-
яльності та екосистеми. Університети досить різноманітні: великі та малі; орієнтовані 
на навчання та дослідження; всесвітньо визнані та відносно нові; розташовані у вели-
ких містах та у регіонах, що розвиваються. У кожному конкретному випадку описують-
ся проблеми, які подолані, вжиті дії та отримані результати.

Цікавим є дослідження [20]. У ньому зазначається, що академічне підприємництво 
є способом передачі знань і технологій від наукової та освітньої сфер до приватного 
бізнесу, що, у свою чергу, сприяє підвищенню інноваційності та конкурентоспромож-
ності економіки, особливо в секторі малих і середніх підприємств (МСП). Саме тому 
багато країн роблять підтримку академічного підприємництва частиною своєї політи-
ки підтримки МСП. У той же час, в Україні на найвищому політичному рівні академічне 
підприємництво обговорюється не надто активно. Щоб привернути більше уваги до 
цього питання, автори ініціювали дослідження, присвячене академічному підприєм-
ництву в Україні. Міжнародна група експертів провела низку інтерв’ю з посадовцями, 
керівниками деяких провідних ЗВО та наукових парків України, провідними вченими 
Національної академії наук України, представниками українських фірм венчурного ка-
піталу й неурядових організацій, які покликані сприяти академічному підприємництву 
в Україні. Результати дослідження та провідний міжнародний досвід у цій сфері дозво-
лили авторам напрацювати низку рекомендацій, які могли б сприяти розвитку ака-
демічного підприємництва в Україні. Запропоновані ними заходи можуть бути реалі-
зовані окремими учасниками академічного підприємництва та інституціями, вони не 
вимагають значних додаткових ресурсів чи суттєвих змін у державному регулюванні, 
що спрощує їхню практичну імплементацію.

З метою розвитку академічного підприємництва в Україні автори рекомендують 
здійснити такі кроки:

•	 Об’єднати всі наявні ресурси (людські, організаційні, фінансові) існуючих науко-
вих парків та департаментів із питань розвитку та підтримки підприємництва, 
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що дозволить зробити систему підтримки академічного підприємництва більш 
ефективною.

•	 Сформувати чітке бачення, визначити амбітну місію та створити бренд, які здатні 
актуалізувати існуючі зобов’язання та очікування, а також допомогти в ідентифі-
кації феномена академічного підприємництва.

•	 Залучити міжнародних партнерів, які відомі своїми успіхами у створенні дієвої 
екосистеми академічного підприємництва.

•	 Створити «взірцеві» успішні спін-оф проєкти. Декілька історій успіху сприяти-
муть розвитку підприємницької культури в науковій та освітній сферах.

•	 Навчання підприємницьких навичок повинно стати одним із пріоритетів для 
українських університетів.

•	 «Розблокування» наукових знань установами, які не здатні забезпечити практич-
не використання наявних у них патентів.

Усі ці кроки можуть стимулювати розвиток екосистеми академічного підприємни-
цтва. Фокусування зусиль на цих напрямках діяльності означає зменшення уваги до 
інших, побічних, видів діяльності, які відволікають від досягнення успіху (наприклад, 
дискусії про передачу прав інтелектуальної власності від однієї державної устано-
ви до іншої забирають занадто багато часу та зусиль). Наукові парки, які намагають-
ся отримати акції академічних спін-оф компаній насправді перешкоджають їхньому 
зростанню та доступу до фінансування. Поліпшення державного регулювання і дер-
жавної політики щодо академічного підприємництва – важливі, але витрачання часу 
на обговорення й оцінку державної політики заважає дослідникам стати справжніми 
підприємцями. У  цій сфері достатньо місця для самостійних дій, тому представники 
наукового та освітнього секторів України можуть негайно почати імплементацію пе-
редових міжнародних практик у сфері академічного підприємництва, надихаючи по-
літиків своїми історіями успіху.

У доповіді [21] повідомлено, що 1 листопада 2013 р. Стипендіати Університет-
ських Інновацій (University Innovation Fellows) запустили вікі-платформу для студен-
тів для обміну інформацією та найкращими практиками щодо інновацій та підпри-
ємництва у своїх ЗВО. Вікі надає студентам-лідерам в академічних колах ресурси та 
практичні стратегії для підвищення екосистеми інновацій та підприємництва на те-
риторії кампусу. Інформація про курси та програми також дає можливість студентам 
у кампусі знайти ресурси для просування своїх навичок у таких сферах, як творчість, 
інновації, підприємництво, комерціалізація, переклад технологій та розвиток під-
приємств. Запуск вікі співпав з випуском доповіді «Інноваційний та підприємниць-
кий університет: вища освіта, інновації та підприємництво у фокусі» з п’ятьма розді-
лами:

•	 Сприяння інноваційності та підприємництву студентів.
•	 Заохочення інновацій та підприємництва викладачів.
•	 Активна підтримка функції передачі технологій університету.
•	 Сприяння співпраці університету та промисловості.
•	 Залучення до регіональних та місцевих зусиль економічного розвитку.
У роботі [22] автори виступають за ключову роль науково-дослідних університетів 

як агентів суспільних змін. Вони стверджують, що університети повинні використову-
вати свої величезні інтелектуальні та фінансові ресурси для вирішення глобальних 
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проблем, таких, як: зміни клімату, надзвичайна бідність, дитячі хвороби та неминуча 
чиста вода у всьому світі. Вони не лише закликають до нагальних дій, але й практично 
направляють провідні національні інституції на максимальне використання наявних 
можливостей для головних гравців у вирішенні найбільших світових проблем. Книга 
знайомить з останніми розробками, включаючи інноваційні стратегії ліцензування, 
розвиток інтернет-освіти та значення мистецтв та наук у підприємницькому суспіль-
стві.

У публікації [23] автори досліджують, що таке підприємницький університет, і як 
він вирішує найбільші проблеми у світі. Вони вважають, що університети є ключем до 
того, щоб вивести економіку США до процвітаючого та егалітарного майбутнього, і 
для цього потрібні приклади та докази, які допоможуть зробити інвестиції в універси-
тети та фундаментальні дослідження.

Робота [24] присвячена програмі лідерів підприємницького університету.
Це новаторська програма розвитку для вищих керівників університетів. Вона до-

сліджує мінливі ролі університетів і переваги підприємництва та інновацій в універси-
тетському контексті. Це полегшує навчання світового досвіду у цій сфері та дозволяє 
краще орієнтуватися на конкретні дії для розвитку підприємництва в університетах-
учасницях. Програма проводиться щорічно у партнерстві між Національним центром 
підприємництва в освіті та університетами Великобританії.

Мета статті [25]  – обговорити можливість реалізації програми, що базується на 
розробці підприємств, у двох контекстах: 1) нова модель навчання, що підкреслює ін-
новації та підприємництво в американському регіональному всеосяжному універси-
теті; 2) нова структура навчання, що виключає кафедри, школи та коледжі на користь 
міждисциплінарного підходу – на користь інтегрованої моделі кластера.

На щорічній зустрічі Всесвітнього економічного форуму у Давос-Клостерс, Швей-
царія (23–26 січня 2018 р.) зазначалося, що цифрова революція прискорюється з 
кожним днем. Прогрес автоматизації, оцифровування інформації, безпрецедентний 
доступ до даних та демократизація знань перетворюють кожен сектор нашої економі-
ки – від охорони здоров’я до транспортування, до енергії та за її межами.

Згідно з даними дослідження МакКінсі, десяток технологій, включаючи геномі-
ку, накопичення енергії та автоматизацію, призведуть до великих економічних та 
суспільних перетворень у найближчі кілька років. При потенційному економічному 
впливі між 14 трлн. і 33 трлн. доларів США на рік у 2025 р. Цінність цих нових техноло-
гій може становити третину світового ВВП.

Сприймаючи цю економіку, орієнтовану на технології, університети також повинні 
змінюватись значними темпами. Хоча вони мають зберігати свою основну місію – ви-
ховувати наступне покоління та культивувати нові форми знань, університети також 
повинні відігравати постійно зростаючу роль у стимулюванні інновацій та каталізації 
економічного розвитку. ЗВО повинні вирішувати виклики цифрової революції і віді-
гравати все більш важливу роль у інноваційних екосистемах та економіках чотирма 
ключовими способами, такими, як:

1. Сприяння підприємництву.
2. Сприяння співпраці з приватним сектором.
3. Сприяння різноманітності та включенню до нової економіки.
4. Дослідження зв’язку технологій та суспільства.
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Університети повинні відігравати віддану роль у вирішенні цих проблем та вико-
ристанні усіх можливостей. Необхідно забезпечити, щоб таланти з різноманітного сві-
тового співтовариства мали доступ до можливостей у новій економіці [26].

У роботі [27] досліджено сучасний та майбутній тиск, що формує підприємницький 
характер університетів та відповіді на ці тиски. Центральне питання стосується того, 
як університети, використовуючи більш широку підприємницьку парадигму, можуть 
домовитись про свою свободу та самостійність у світлі створення нав’язаних «ринко-
вих» умов та посилення тиску з боку широкого кола зацікавлених сторін. Його цен-
тральна увага приділяється динаміці середовища вищої освіти (ЗВО) у Великобританії. 
Досліджується перегляд університету як широкої, плюралістичної організації навчан-
ня підприємницьких зацікавлених сторін, керуючи численними взаємозалежностями, 
і що це може означати для розробки майбутніх інституційних стратегій.

У презентаційному переліку [28] зазначається 458 університетів, коледжів та лабо-
раторій США, які займаються інноваціями та підприємництвом і відносяться до істо-
рично чорних ЗВО. Історично чорні коледжі та університети (HBCU) – це вищі заклади 
освіти в США, які були створені до Закону про громадянські права 1964 року з метою в 
першу чергу обслуговувати афро-американську громаду.

У звіті [29] Глобальний інститут МакКінсі (MGI) оцінює потенційні можливості та 
масштаби, а також потенційний економічний вплив та недоліки основних галузей, що 
швидко розвиваються. Завдяки широким науковим дослідженням є намір визначити 
12 технологічних галузей, які можуть мати величезний вплив на те, як люди живуть та 
працюють, а також на галузі та економіку. Також є намагання кількісно оцінити потен-
ційний економічний вплив кожної технології через набір перспективних застосувань 
у 2025 році.

Ця книга [30] досліджує ключові аспекти розвитку так званих залучених і підпри-
ємницьких університетів. Відображаючи складний та динамічний характер змін у ви-
щій освіті (і в ЗВО), враховуються багаторівневі перспективи в цій галузі, а саме еко-
система, взаємозв’язок, організаційна та індивідуальна перспектива. Книга висвітлює 
підприємницьку та соціальну орієнтацію ЗВО, акцентуючи увагу як на первинних еко-
номічно орієнтованих (підприємницьких) університетах, так і на первинних соціально 
орієнтованих (залучених) університетах. Аналізується нове розуміння ролі універси-
тетів та окремих зацікавлених сторін суспільства сьогодні. Книга досліджує безліч ас-
пектів і поглядів на цю тему і стосується як того, що вже відомо, так і того, що ще по-
трібно отримати.

Цей короткий огляд декількох корисних джерел і публікацій за темою цього по-
сібника засвідчує той факт, що світове співтовариство знаходиться в умовах інфор-
маційної революції, стрімкого продукування, поширення та комерціалізації знань, 
що є ознаками нової стадії розвитку капіталізму – академічного капіталізму, в якому 
провідне місце займає академічне або університетське підприємництво, а третя місія 
ЗВО – комерціалізація знань і поширення (трансфер) новітніх технологій є визначаль-
ною для розвитку НТП та соціально-економічного зростання країн.

Дуже важливими у сучасному суспільстві є заклади вищої освіти усіх типів, форм 
власності, різних структур і спрямування. Далі більш детально буде розглянуто понят-
тя, роль і місію академічного або університетського підприємництва і підприємниць-
ких університетів на прикладі найпотужнішої країни світу – США.
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Розділ 1. 
Вплив вищої освіти, економічної, підприємницької і бізнес-

освіти на стан і рівень підприємництва в суспільстві та 
національне економічне зростання країн

1.1. Концептуальна модель національного економічного зростання

Ряд міжнародних досліджень, також як і Глобальна доповідь Global Entrepreneur-
ship Monitor (GEM) 2004 року, показали існування систематичного зв’язку між ВВП на 
душу населення країни, її економічним зростанням, а також рівнем і типом підприєм-
ницької діяльності в ній [31–36].

Далі розглянемо та проаналізуємо концептуальну модель національного еконо-
мічного зростання (рис. 1), запропоновану у звітах проєкту Global Entrepreneurship 
Monitor [31; 35–36].

У моделі GEM фактори зовнішнього середовища розділені на дві групи. Перша гру-
па чинників – це загальноекономічні умови, такі, як: відкритість ринків; державна по-
літика в галузі створення і регулювання діяльності компаній; стан фінансових ринків, 
ринку праці, розвиток інститутів. Ці фактори в сукупності впливають на діяльність вже 
існуючих великих компаній і підприємств малого і середнього бізнесу. Для аналізу да-
ної групи факторів використовується національна економічна демографічна статисти-
ка, а також інша вторинна інформація про стан зовнішнього середовища.

До другої групи належать фактори розвитку підприємництва, що впливають на 
можливості створення компанії і розвитку підприємницьких здібностей і навичок, а 
також такі, що мотивують створення підприємницьких фірм. У  відповідності з мето-
дикою проєкту виділяють 10 умов розвитку підприємництва. У сукупності ці фактори 
впливають на мотивацію і здібності підприємця залучати ресурси, створювати ціннос-
ті, впливаючи тим самим, на економічне зростання і рівень зайнятості в економіці. До 
підприємницьких рамкових умов  – структурних умов підприємництва відносяться 
[31; 35]:

Фінансова підтримка. Доступність фінансових ресурсів і підтримка, включаючи 
гранти і субсидії новим фірмам і тим, що розвиваються. Також досліджується доступ-
ність і якість фінансової підтримки – власний, початковий і позиковий капітал; розу-
міння підприємництва фінансовим співтовариством (наприклад, знання та навички 
для оцінки можливостей для підприємництва, оцінки бізнес-планів і потреб малого 
бізнесу в капіталі, готовність до роботи з підприємцями і ставлення до ризиків).

Політика держави. Регіональна і федеральна державна політика та її практичне 
застосування щодо загального оподаткування і податків з бізнесу, державного регу-
лювання і управління. Їх залежність або незалежність від розмірів компаній, а також 
від того, наскільки вищезгадані заходи економічної політики підтримують або пере-
шкоджають новим фірмам і тим, що розвиваються.

Державні програми. Наявність програм безпосередньої підтримки нових фірм і 
тих, що розвиваються, на всіх рівнях  – національному, регіональному і муніципаль-
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Рис. 1. Концептуальна модель національного економічного росту (за даними GEM, 2004)

Соціальний, культурний та політичний контексти, 
що впливають на економічний розвиток країни

Загальнонаціональні рамкові умови 
(загальноекономічні умови):
•	Відкритість ринків (зовнішня торгівля)
•	Урядова політика щодо створення 

і регулювання діяльності компаній 
(масштаби, роль)

•	Фінансові ринки (стан, ефективність)
•	Створення технологій, НДДКР (R&D) 

(рівень, інтенсивність)
•	 Інфраструктура (фізична)
•	Управління, менеджмент (навички)
•	Ринки праці (гнучкість)
•	 Інституційні основи (об'єктивність, 

неупередженість, верховенство закону, 
інститути права)

Створені та 
ті, що працю-

ють мікро-, 
малі і середні 

фірми, під-
приємства 
(вторинна 
економіка)

Раніше створені 
діючі головні фірми, 

а також ті, що вже 
працюють: великі 

корпорації, компанії, 
підприємства 

(первинна 
економіка)

Підприємницький 
потенціал 
(компетентність, 
здатність): 
•	навички 
•	мотивація

Нові фірми, підприємства, організації 
та установи для всіх чотирьох секторів 

економіки

Нові утворення: 
підприємства, фірми, 
компанії, організації, 

установи

Національний економічний ріст. 
Робота, робочі місця, технічні 

інновації, соціальна сфера

Можливості 
для підпри-
ємництва

Підприємницькі рамкові умови 
(структурні умови підприємництва):
•	Фінансові
•	Політика уряду
•	Програми уряду
•	Освіта та професійне навчання 

(в т. ч. – навчання і підготовка 
підприємців)

•	Впровадження результатів НДДКР (R & 
D), трансфер технологій

•	Комерційні, юридична інфраструктура 
Відкритість внутрішніх ринків

•	Доступ до фізичної інфраструктури
•	Культурні, соціальні норми
•	Правовий захист підприємництва 

(інтелектуальна власність, нові фірми і 
ті, що розвиваються)



19

ному. В рамках даного параметру також досліджуються доступність і якість державних 
програм; наявність і якість людських ресурсів в державних структурах і їх здатність до 
управління конкретними програмами; ефективність служб.

Освіта та професійна підготовка. Існуюча система підготовки та навчання ство-
рювати та управляти малим, новим або зростаючим бізнесом включена в загальну 
систему освіти, вищої освіти та професійної підготовки на всіх рівнях.

Впровадження науково-технічних розробок. Рівень розвитку наукових досліджень 
і розробок, що ведуть до створення в країні нових можливостей для бізнесу, а також 
доступність науково-технічних розробок для нових і малих фірм і фірм, що розвива-
ються.

Комерційна та юридична інфраструктура. Рівень розвитку комерційних, обліко-
вих та юридичних служб і організацій, які надають підтримку новому, малому і зроста-
ючому бізнесу.

Відкритість ринку (мінімізація бар’єрів для входження на ринок). Стабільність тор-
гових взаємовідносин і можливість для нових і зростаючих фірм вільно конкурувати з 
існуючими постачальниками, субпідрядниками і консультантами і займати їхнє місце. 
Виділяються дві складові в оцінці даної структурної умови:

•	 відкритість ринку;
•	 ступінь змін ринку.
Доступ до фізичної інфраструктури. Доступність і якість фізичних ресурсів, вклю-

чаючи: засоби зв’язку – телефон, пошту, Інтернет; основні комунальні послуги; тран-
спорт (дороги, повітряні/морські перевезення); землю, офісні приміщення, місця для 
паркування, орендну плату; доступність і якість сировини та природних ресурсів, які 
можуть бути перевагою для потенційного зростання і розвитку підприємництва.

Культурні та соціальні норми. Існуючі соціально-культурні норми, що підтриму-
ють дії індивідуумів, які призводять до виникнення нових способів ведення ділової та 
економічної діяльності, а також загальне ставлення до підприємництва і підприємців.

Захист прав інтелектуальної власності. Рівень правового захисту нових і зроста-
ючих фірм.

Можливості для підприємництва також мають вирішальне значення для ор-
ганізації та ведення в країні підприємницької діяльності. До основних принципових 
можливостей здійснення підприємницької діяльності в межах чинного законодавства 
можуть бути віднесені можливості з:

•	 самостійного вільного вибору виду діяльності (на добровільних засадах), залу-
чення і використання в підприємницькій діяльності майна та коштів юридичних 
осіб і громадян;

•	 самостійного формування програми діяльності, вибору постачальників і спожи-
вачів вироблюваної продукції, встановлення цін;

•	 вільного найму працівників, залучення і використання трудових ресурсів;
•	 залучення та використання матеріально-технічних, фінансових, природних та ін-

ших ресурсів (використання яких не заборонено або не обмежено чинним за-
конодавством);

•	 вільного розпорядження прибутком, що залишається після внесення встановле-
них чинним законодавством обов’язкових платежів;
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•	 самостійного здійснення зовнішньоекономічної діяльності, міжнародної коопе-
рації, торгівлі на внутрішніх і зовнішніх (іноземних) ринках.

Для успішної реалізації можливостей здійснення підприємництва необхідно вико-
нання таких основних умов, як:

•	 реальний плюралізм форм власності;
•	 реально діюча науково сформована правова база;
•	 стабільна політична ситуація в країні;
•	 зважена (сприятлива) економічна політика держави щодо відношення до під-

приємництва;
•	 сприятлива громадська думка (позитивна громадська думка щодо підприєм-

ницької діяльності та самих підприємців);
•	 належний рівень підприємницької культури (етика ділових відносин, духовні 

цінності суспільства в цій сфері та ін.).
Традиційні міжнародні та національні аналізи економічного зростання, як прави-

ло, зосереджуються на великих корпораціях і нехтують інноваціями і конкуренцією – 
серйозним внеском невеликих стартапів у загальну економіку. На відміну від більшос-
ті досліджень, розглянута концептуальна модель GEM застосовує комплексний підхід 
з урахуванням економічного внеску всіх підприємств в країні.

Зокрема, GEM розглядає зростання національної економіки як результат двох па-
ралельних напрямів (гілок) взаємопов’язаної діяльності.

А саме:
•	 діяльності, пов’язаної з існуючими (вже створеними) компаніями, підприємства-

ми і фірмами (ліва частина рис. 1);
•	 діяльності, що безпосередньо стосується процесу підприємництва (права части-

на рис. 1).
Для великих корпорацій здатність впливати на зростання національної економі-

ки залежить від загальних умов бізнесу (іменованих на рис. 1 загальнонаціональними 
рамковими умовами або загальноекономічними умовами), специфічними для кожної 
країни. Ці корпорації впливають на економічне зростання в основному за рахунок 
конструювання (створення, будівництва) нових організацій, які, у свою чергу, ство-
рюють можливості для працевлаштування. Крім того, в процесі заміни старих підпри-
ємств (наприклад, старого заводу, фабрики, виробництва) на нові застосовуються ін-
новаційні технології, в результаті чого підвищується продуктивність праці. При цьому 
нові утворення, які позитивно впливають на національну економіку, можуть бути по-
будованими вітчизняними фірмами або багатонаціональними підприємствами (див. 
ліву частину рис. 1).

Для потенційних підприємців ухвалення рішення про початок (відкриття, засну-
вання) бізнесу залежить від додаткових характеристик в рамках існуючого бізнес-се-
редовища. Вони називаються підприємницькими рамковими умовами (структурними 
умовами підприємництва) або рамковими обмеженнями (див. рис. 1). Ці умови визна-
чають дієздатність країни заохочувати стартапи і в поєднанні з навичками і мотива-
цією тих, хто хоче йти у власний бізнес (відкрити власну справу і працювати на себе), 
впливати на підприємницький процес. При вдалому поєднанні ці умови можуть при-
звести до розгалуження бізнесу, що, в свою чергу, збільшить (посилить, підвищить) 
інновації та конкуренцію на ринках. Кінцевим результатом є позитивний вплив на 



21

зростання національної економіки. Ці динаміки, зображені в правій і нижній частинах 
рис. 1, знаходяться в центрі уваги і є серцевиною (основою) проєкту GEM.

Розглядаючи взаємодоповнюючий характер механізму між різними групами фірм, 
GEM пов’язує економічне зростання країни з взаємодією існуючих (раніше створених 
і вже функціонуючих) і нових фірм. Це дозволяє більш ясно і чітко розуміти, чому під-
приємництво є життєво важливим видом діяльності для всієї економіки. Відносини 
між підприємництвом, корпораціями та економічним зростанням є комплексними 
і представлена  на рис. 1 модель GEM в спрощеному вигляді ілюструє взаємодію цих 
трьох чинників.

Застосування цієї моделі до національних економік призводить до важливих ви-
сновків. Так, рис. 1 показує, що економічне здоров’я нації залежить від успішної під-
приємницької діяльності в поєднанні з силою (впливом) раніше створених і функ-
ціонуючих корпорацій. Також GEM виявив той факт, що корисне значення цього 
механізму, яке розраховується як ВВП на душу населення, залежить (змінюється, варі-
юється) від національного доходу.

Дослідження GEM також показують, що при низькому рівні національного доходу 
підприємницький сектор дає робочі місця і можливості для створення ринків. Якщо до-
хід на душу населення зростає, поява нових технологій і економія за рахунок масштабу 
дозволяє вже існуючим більш великим і солідним фірмам задовольняти зростаючий по-
пит на ринках, що розвиваються, і збільшувати відносну роль великого бізнесу в еконо-
міці. У той же час, кількість підприємств-початківців (стартапів) зменшується, так як все 
більше число людей знаходить стабільну роботу і можливості працевлаштування.

Нарешті, як показує досвід, в результаті подальшого збільшення доходів роль під-
приємницького сектору знову зростає, оскільки все більша кількість людей має необ-
хідні ресурси для створення власного бізнесу (власної справи) і працювати на себе в 
економічному середовищі (в економічному оточенні), що дозволяє максимально ви-
користовувати підприємницькі можливості. У  країнах з високим рівнем доходу  – за 
рахунок зниження витрат і прискорення розвитку технологій – підприємницькі фірми 
знаходять і задовольняються новознайденою конкурентною перевагою.

Таким чином, підприємці в країнах з різним рівнем ВВП на душу населення, як пра-
вило, стикаються з різними і неоднаковими проблемами, мають різні і характерні тіль-
ки для цих країн можливості та умови для бізнесу. Політика і сприятливі умови для 
підприємницької діяльності в одній країні (або регіоні) не обов’язково можуть бути 
ефективними і сприятливими в іншій. Будь-яке серйозне дослідження підприємниць-
кої діяльності має враховувати ці відмінності і особливості.

1.2. Роль підприємництва в економічному розвиткові країни

Деякі фахівці [37–39] визначають конкурентоспроможність країни відповідно до 
економічного розвитку, виділяючи три основні етапи (стадії) розвитку економіки:

•	 факторно-орієнтований або ресурсно-орієнтований етап (основні умови-фак-
тори, такі, як дешева робоча сила і необроблені природні ресурси, є доміную-
чою основою конкурентних переваг і експорту. Факторно-орієнтовані економіки 
вельми чутливі до світових економічних циклів, цін на товари і коливанням об-
мінних курсів);
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•	 етап, орієнтований на ефективність, або ефективнісно-орієнтований етап 
(країни досягають переваг від високоефективного виробництва більш просуну-
тих (удосконалених) товарів і послуг. Великі інвестиції в ефективну інфраструкту-
ру, прихильне (дружнє) ставлення до бізнесу державної адміністрації, сильні ін-
вестиційні стимули, підвищення кваліфікації (професійних навичок) і поліпшення 
доступу до інвестиційного капіталу (створення сприятливих умов для залучення 
інвестицій для подальших капіталовкладень) дозволяють досягати значного по-
ліпшення й підвищення в продуктивності (посиленні виробництва);

•	 інноваційно-орієнтований етап (здатність виробляти інноваційні продукти і 
послуги з використанням глобальних передових технологій і новітніх методів 
(просунутих методик) стає домінуючим джерелом конкурентних переваг. Інно-
ваційно-орієнтована економіка характеризується самобутніми (особливими, від-
мінними) виробниками та високою часткою послуг в економіці і є досить стійкою 
до зовнішніх впливів. Відмінною особливістю країн з інноваційно-орієнтованою 
економікою є виробництво та експорт нових глобальних знань (технологій, ме-
тодів і методик), необхідних для розвитку інновацій та подальшого соціально-
економічного зростання країн).

Також виділяються і два переходи між цими етапами: від першого до другого:
1 → 2 (1/2) і від другого до третього 2 → 3 (2/3).

Країни, що знаходяться на факторно-орієнтованому або ресурсно-орієнтованому 
етапі економічного розвитку, конкурують за рахунок низької економічної ефектив-
ності при виробництві товарів і/або низької доданої вартості продукції. На першому 
етапі відзначається високий рівень несільськогосподарської самостійної підприєм-
ницької діяльності (роботи на себе). Індивідуальні підприємці найімовірніше відно-
сяться до найбільш малих (дрібних) виробничих і сервісних фірм.

Також необхідно зазначити, що на факторно-орієнтованому або ресурсно-орі-
єнтованому етапі економічного розвитку країни факторами можуть виступати: ви-
користання для експорту або передача в концесію наявних природних сировинних 
ресурсів; низька технологічність виробництва, низька продуктивність праці і низька 
вартість робочої сили; низький рівень освіченості населення і низька кваліфікація 
працівників; значне переважання у виробництві та сервісному обслуговуванні неква-
ліфікованої робочої сили; слабкі інституційні основи (нерозвинені та непрозорі зако-
нодавчі та правові інститути); слабка орієнтація на ринкові відносини, демократичні 
цінності, наявність авторитарних методів керівництва країною і управління економіч-
ними процесами і т.п.

Майже всі економіки проходять цей етап. Економіки країни, що знаходяться на 
цьому етапі розвитку, майже не створюють (або не створюють взагалі) знань для інно-
вацій, а також слабо використовують (або не використовують взагалі) експорт знань. 
Щоб перейти на другий, орієнтований на ефективність або ефективнісно-орієнтова-
ний етап розвитку економіки країни, необхідно збільшити ефективність виробництва 
і навчання робочої сили, щоб мати можливість адаптуватися в подальшій технологіч-
ній фазі розвитку. Щоб успішно конкурувати в цій – другій – стадії, країни повинні мати 
ефективне розвинуте виробництво і ефективну торговельну практику (продуктивні 
методи) на крупних ринках, які дозволяють компаніям використовувати економію від 
масштабу. Промисловість на цьому етапі є товарним виробником або надає основні 
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послуги. Ефективнісно-орієнтований етап економічного розвитку характеризується 
зменшенням темпів самостійної підприємницької діяльності (роботи на себе).

Є кілька причин того, що підприємницька діяльність має зменшуватися в міру 
того, як економіка стає все більш розвиненою. Так, якщо припустити, що люди мають 
різний ступінь обдарованості в галузі управління і в організаторських здібностях, то, 
якщо економіка стає багатшою, середній розмір фірм повинен збільшитися за раху-
нок того, чим краще менеджери керують компаніями. Середній розмір фірми є зрос-
таючою функцією багатства економіки, якщо капітал і праця є взаємозамінними [37, c. 
220]. Коли капітал і праця є взаємозамінними, збільшення статутного капіталу збіль-
шує віддачу від роботи і знижує віддачу від управління.

Іншими словами, неосновні (незначні та маргінальні) менеджери розуміють, що 
вони можуть заробити більше грошей, якщо будуть працювати на когось іншого (бу-
дуть найняті кимось іншим). У  цій моделі економічного розвитку збільшення акціо-
нерного капіталу (через приватне підприємство, прямі іноземні інвестиції або за раху-
нок державної власності) збільшить повернення для ведення діяльності, пов’язаної з 
підприємництвом. У цій моделі зв’язок між підприємницькою діяльністю та економіч-
ним розвитком буде негативним. Тобто, як тільки економіка стає більш розвиненою, 
буде зменшуватися кількість людей, які здійснюють підприємницьку діяльність.

Є й інші, більш прості, пояснення того, чому обсяги підприємницької діяльності 
можуть знижуватися, якщо економіка розвивається. Покращення в інфраструктурі 
економіки, наприклад, в транспорті, телекомунікаціях і на кредитних ринках найімо-
вірніше збільшить переваги великих фірм над більш дрібними фірмами. Покращення 
в транспортній і телекомунікаційній сферах здешевлять поширення товарів і послуг 
на більш великих площах. Передбачається, що економія від масштабу підніметься до 
точки, коли більш ефективні системи розподілу дають можливість підприємствам пра-
цювати з більш великими виробничими одиницями, які, в свою чергу, можуть обслу-
говувати більш великі ринки [37, c. 220–221].

Інноваційно-орієнтований етап характеризується зростанням підприємницької 
діяльності. Протягом понад століття спостерігається тенденція до економічної діяль-
ності, яка проявилася практично у всіх промислово розвинених країнах, починаючи 
від дрібних фірм і закінчуючи великими організаціями.

Природа підприємницької освіти та професійного навчання підприємництва. Фі-
зичні особи (індивідууми) можуть отримувати підприємницьку освіту та брати участь 
у навчанні підприємництва та професійної підготовки підприємницьких кадрів у різні 
періоди їхнього життя, і ця освіта, навчання і професійна підготовка можуть здійсню-
ватися різним способом (приймати різні форми). Наприклад, всі учні початкових кла-
сів у Шотландії отримують «Підприємницьку освіту», яка не є конкретною підготовкою 
до відкриття бізнесу. Вона присвячене тому, що означає бути заповзятливим і нала-
штованим на підприємництво – основним поняттям про підприємництво в більш за-
гальному вигляді. У деяких університетах студенти можуть отримати освіту «про під-
приємницьку діяльність» [40, с. 11].

Ця освіта не призначена для навчання того, як відкрити та вести бізнес. Замість 
утворення нового підприємства головною метою є контекст академічної освіти, при-
свяченої підприємництву. Деякі студенти отримують знання і вивчають досвід під-
приємництва, дізнаючись про саме підприємництво і про те, як і за яких умов його 
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починати. Для надання ж практичної допомоги тим працівникам, які втратили свої ро-
бочі місця і стали безробітними, роботодавці або урядові агентства можуть запропо-
нувати навчання з відкриття свого власного бізнесу (справи).

Підприємницьку освіту можна визначати в широкому сенсі як створення загаль-
них знань і навичок «щодо підприємництва» або «про цілі підприємництва» в цілому. 
Підприємницьку освіту можна надавати як частину визнаних освітніх програм на пер-
винному (початковому шкільному), вторинному (старшому шкільному) або третинно-
му (університетському) рівні навчання в навчальних закладах різного рівня. Навчання 
підприємництва визначається як побудова (створення) знань і навичок для підготов-
ки до початку бізнесу. Таким чином, мета навчання підприємництва дуже специфічна, 
на відміну від мети підприємницької освіти, яка може бути набагато ширша.

На додаток можливостей подальшого навчання підприємництва люди можуть 
здобути освіту «щодо підприємництва» або «для підприємницької діяльності» і/або 
навчання відкриття бізнесу в початковій і середній школі, в коледжі чи університеті.

Ці курси можуть бути або частиною офіційних програм освіти, які ведуть до отри-
мання сертифікатів або ступенів, або – це навчання може включати в себе некредитні 
курси. Інші програми неформального навчання, що функціонують поза офіційної сис-
теми освіти, можуть включати курси, семінари, практичні заняття та інші види навчан-
ня, запропоновані місцевими бізнес-організаціями, роботодавцями або державними 
установами.

Деякі фахівці стверджують, що чим раніше люди залучаються до підприємництва, 
тим більше ймовірно, що вони протягом свого життя стануть підприємцями в тій чи 
іншій формі [41–42]. Свідчення цьому можна побачити в більшій поширеності підпри-
ємницької діяльності серед осіб, чиї батьки були приватними підприємцями або за-
пускали (відкривали) власний бізнес. Можна припустити, що діти підприємців розви-
вають конкретне уявлення, сприйняття і навички підприємництва, спостерігаючи за 
роботою своїх батьків і беручи участь у діяльності сімейного бізнесу [40, с. 11].

Можливо, деякі освітні та навчальні програми можуть замінити це навчання. З цьо-
го випливає питання про те, які типи навчання підприємництва та підходи до профе-
сійної підготовки працюють найкраще. Це може залежати від освітнього контексту, на-
приклад, від того, чи відбувається навчання в початковій або середній школі, в коледжі 
чи університеті, або – за позашкільними навчальними програмами. Більшість авторів 
згодні з тим, що експериментальне навчання, або «навчання дією», є ефективнішим 
для розвитку підприємницьких навичок і відносин, ніж традиційні методи (такі як лек-
ції або дистанційні курси). Низка досліджень, проведених в інноваційно-орієнтованих 
країнах – Сінгапурі, Швеції і Великобританії, засвідчують, що експериментальний підхід 
до навчання виявляється кращим підходом для навчання підприємців [40, с. 11].

Чого треба навчати? Опитування підприємців визначили десятку найбільш бажа-
них тем для досягнення і управління швидким зростанням. Це, в першу чергу, були 
бізнес-проблеми, такі, як: продаж; зростання фінансів; управління грошовими пото-
ками; проблеми найму і навчання співробітників. Тим не менш, освіта та професійне 
навчання підприємництва повинні бути набагато ширшими і впливати на ставлення 
до підприємництва, допомагати людям розпізнавати і усвідомлювати підприємницькі 
можливості й творчо мислити, створити їм можливості для розвитку лідерських на-
вичок і надавати впевненості у своїх силах [40, с. 11]. Таким чином, метою навчання 
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підприємництва має бути заохочення творчості, креативності, інновацій та самозай-
нятості (приватного підприємництва). Тому підприємницька освіта та професійне на-
вчання підприємництва передбачає щось більше, ніж розвиток конкретних навичок 
ведення бізнесу. Це може впливати на мотивацію людини прагнути до чогось, що 
могло б здатися неможливим або занадто ризикованим. Коротше кажучи, підпри-
ємницька освіта та професійне навчання підприємництва може створити позитивне 
сприйняття і бажання окремих осіб почати бізнес [43].

Де навчати підприємництва? Підприємництво має по суті міждисциплінарний 
характер. Оскільки підприємницька освіта, професійне навчання підприємництва 
та підготовка підприємницьких кадрів вимагає навчання численних бізнес-навичок, 
студенти інших, непідприємницьких і не бізнес-спеціальностей можуть отримати ко-
ристь і вигоду від цієї підготовки. Тепер багато фахівців почали сумніватися в тому, чи 
є бізнес-школи найбільш принадним місцем, де можна навчити підприємництва. Це 
пояснюється тим, що найбільш інноваційні ідеї, потенційно багатообіцяючі й такі, що 
реально можуть бути здійсненими, найчастіше з’являються у галузях технічних і твор-
чих дисциплін [40, с. 11].

Вимоги освіти «до навчання підприємництва» ставлять під сумнів корисність тра-
диційної практики освіти (навчання), маючи на увазі зміщення мислення щодо осно-
вних напрямків (шляхів) освіти і процедур професійної підготовки [41–42]. Нові педа-
гогічні методи навчання і міждисциплінарний зміст представляють нові можливості 
(виклики) для педагогів та навчальних закладів. Значна кількість досліджень засвідчує 
відставання або неготовність шкільної бізнес-освіти та вчителів відповідати вимогам 
сучасності [40, с. 11–12].

Мультидисциплінарний бізнес-контент та емпіричний підхід вимагають інтегру-
вання в базову підготовку. Сьогодні «підготовка інструкторів (тренерів)» може ви-
кликати такі ж великі зусилля, як і розробка навчальних програм. Творчі (креативні) 
комп’ютерні додатки можуть залучати та утримувати інтерес деяких людей, вплива-
ти на їхнє ставлення до підприємництва і їхнє розуміння підприємництва. Важливою 
складовою сучасної підготовки підприємців є система так званого «кейсового навчан-
ня» (або навчання під час розбору і аналізу практичних випадків і ділових ситуацій).

Хоча потреби і проблеми підприємницького освіти і навчання підприємництва 
численні, є також багато можливостей для впливу на сприйняття і розвиток навичок і 
амбіцій у діючих і потенційних підприємців.

1.3. Зв’язок підприємницької освіти і навчання підприємництва 
з економічним розвитком і підвищенням індексу конкуренто-
спроможності

Як вже зазначалося, дослідження GEM розподіляють країни на три групи залеж-
но від рівня їхнього економічного розвитку. Далі, на теоретичній моделі GEM (рис. 2) 
представлено три набори базових економічних рамок (умов), що впливають на під-
приємництво в країні, а саме – ті, що:

•	 представляють собою основні вимоги до господарської діяльності;
•	 підвищують (прискорюють, підсилюють) ефективність;
•	 розвивають інновації та підприємництво.
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Рис. 2. Модель впливу підприємницької освіти на підприємництво та національний 
економічний розвиток (за даними спеціального звіту GEM у 2010 році [40, с. 14])
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•	 Інституції (інституційна база) 
•	 Інфраструктура
•	Макроекономічна 

стабільність
•	Здоров'я та початкова освіта

•	Прискорювачі (підсилювачі) 
ефективності:

•	Вища освіта, навчання 
підприємництва, тренінги

•	Ефективність ринку товарів і 
послуг

•	Ефективність ринку праці
•	Розвиненість (витонченість) 

фінансового ринку
•	Технологічна готовність
•	Розмір ринку

•	 Інновації і підприємництво:
•	Підприємницькі фінанси
•	Політика уряду
•	Урядові програми з 

підтримки підприємництва
•	Підприємницька освіта, 

професійне навчання 
підприємництва, тренінги

•	Трансфер результатів НДДКР і 
технологій

•	Комерційна, правова 
інфраструктура для 
підприємництва

•	Внутрішня відкритість ринку
•	Фізична інфраструктура 

підприємництва
•	Культурні, соціальні, етичні 

норми
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Як показує GEM модель, підприємницька освіта та професійна підготовка пред-
ставлені у вигляді специфічних (конкретних) підприємницьких рамкових (основних, 
базових) умов, що впливають на підприємницькі відношення, діяльність і прагнення 
(устремління, бажання), і, як наслідок, на економічний розвиток [40, с. 13–14].

В інноваційно-орієнтованих країнах вважалося, що підприємництва навчити не-
можливо. Багато хто й сьогодні ще вважають, що освіта і навчання не є необхідними 
для початку бізнесу. Наводячи як приклад Білла Гейтса та Стів Джобса, які кинули че-
рез кілька років навчання в коледжі і досягли карколомного успіху в бізнесі. Однак, 
стало очевидним, що ці люди не являють собою типових підприємців, особливо для 
підприємств, що випускають засновані на знаннях продукти (продукцію) і послуги. Ве-
лика кількість урядів у країнах з інноваційно- орієнтованими економіками з того часу 
вже чітко заявили про свою прихильність навчанню підприємництва, ідентифікуючи 
його як ключовий пріоритет підприємців, особливо для підприємств, що випускають 
засновані на знаннях продукти (продукцію) і послуги. 

У цих багатих економіках підприємницька освіта вважається відповідним чином 
створеною, організованою і розвиненою, увагу звернено до оцінки існуючих програм, 
обмін передовим досвідом, виявлення проблем і вироблення рекомендацій.

Розвиток підприємництва, підприємницької освіти і навчання підприємництва, а 
також їхній вплив на економічний стан країн як правило вимірюється за рівнем таких 
параметрів:

1. Шкільна підприємницька освіта і навчання підприємництва.
2. Трансфер (впровадження) результатів НДДКР (R & D).
3. Закони і положення в сфері підприємництва, податки.
4. Державні програми підтримки підприємництва.
5. Фінансова підтримка підприємництва.
6. Внутрішній тягар (навантаження) ринків.
7. Політика підтримки підприємництва.
8. Позашкільна підприємницька освіта і професійне навчання підприємництва.
9. Культурні та соціальні норми.

10. Професійна інфраструктура.
11. Внутрішня динаміка ринку.
12. Фізична інфраструктура.

Одним з важливих показників рівня економічного розвитку країни є Індекс гло-
бальної конкурентоспроможності (The Global Competitiveness Index – GCI), який пред-
ставляє собою глобальне дослідження і супроводжуючий його рейтинг країн світу за 
показником економічної конкурентоспроможності. GCI розраховується за методикою 
Всесвітнього економічного форуму (World Economic Forum) [38]. Цю методику засно-
вано на комбінації загальнодоступних статистичних даних і результатів глобального 
опитування керівників компаній. Вона включає 12 контрольних показників (осново-
положних визначників або факторів), які визначають національну конкурентоспро-
можність:

1. Якість інститутів.
2. Інфраструктура.
3. Макроекономічна стабільність.
4. Здоров’я і початкова освіта.
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5. Вища освіта і професійна підготовка.
6. Ефективність ринку товарів і послуг.
7. Ефективність ринку праці.
8. Розвиненість фінансового ринку.
9. Рівень технологічного розвитку (технологічна підготовленість).

10. Розмір внутрішнього ринку.
11. Висока розвиненість бізнесу і конкурентоспроможність компаній.
12. Інноваційний потенціал.

Відповідно до Global Competitiveness Report за 2008 рік [39, с. 3–9] показники 1–4 
є підставою для віднесення економіки країни до категорії країн з факторно-орієнтова-
ними або ресурсно-орієнтованими економіками, показники 5–10 – до категорії країн з 
ефективністно-орієнтованими економіками, а показники 11–12 – до країн з інновацій-
но-орієнтованими економіками.

Для ресурсно-орієнтованих країн акцент зроблений на базові умови, такі, як: роз-
виток інститутів, інфраструктура, макроекономічна стабільність, охорона здоров’я і 
початкова освіта. Ці вимоги підтримують «вимушене» підприємництво, засноване на 
необхідності («підприємництво за необхідності»), і слабо забезпечують можливості 
для розвитку добровільного підприємництва, заснованого на використанні можли-
востей.

У процесі економічного розвитку і збільшення економії за рахунок зростання 
масштабу виробництва стають важливими інші умови, які забезпечують надійне функ-
ціонування ринку і економічну ефективність (ефективністно-орієнтовані економіки). 
До них відносяться вища освіта та професійна підготовка, ефективність товарного 
ринку і ринку праці, розвиненість фінансового ринку, технологічна підготовленість.

Для економік, заснованих на інноваціях (інноваційно-орієнтованих економіках), 
рамкові умови підприємництва стають більш важливими стимулами економічного 
розвитку, ніж базові умови або умови економічної ефективності. У сукупності зазна-
чені фактори сприяють створенню нових компаній і впливають на підприємницький 
клімат, впливаючи тим самим на економічне зростання і рівень зайнятості в економіці 
[31–34].

Відзначимо, що при реалізації таких загальнонаціональних рамкових умов (за-
гальних економічних умов), як: створення технологій і виконання НДДКР; управління, 
менеджмент (наявні навички) і таких підприємницьких рамкових умов (структурних 
умов підприємництва), як: освіта і професійне навчання (в т.ч. –навчання і підготовка 
підприємців); впровадження результатів НДДКР, трансфер технологій і правовий за-
хист підприємництва (інтелектуальна власність, нові і розвиваються фірми), а також 
при створенні умов для реалізації підприємницьких можливостей і розвитку підпри-
ємницького потенціалу [31, с. 11; 32, с. 9; 34, с. 11; 35, с. 14; 36, с. 14] роль підприєм-
ницьких ЗВО і, в першу чергу, дослідницьких університетів, переоцінити неможливо. 
Роль підприємницьких та орієнтованих на академічне підприємництво дослідницьких 
університетів у здійсненні впливу підприємницької освіти на підприємництво і наці-
ональний економічний розвиток [40, с. 14] є ще більше значущою. Це стосується не 
тільки щодо сприяння виконанню основних вимог з організації охорони здоров’я та 
підготовки вчителів для системи середньої освіти, створення прискорювачів (підси-
лювачів) ефективності за рахунок організації вищої освіти, навчання і тренінгів, але 
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й щодо впровадження інновацій і практичної реалізації підприємництва за рахунок 
організації та здійснення підприємницької освіти, професійного навчання підприєм-
ництва, практичних тренінгів з підприємництва, організації ефективного трансферу 
результатів НДДКР (R&D) та технологій, активного сприяння створенню культурних, 
соціальних і етичних норм.

Також важко переоцінити роль підприємницьких дослідницьких університетів в 
організації та підтримці підприємницької діяльності (підприємництва) у процесі фор-
мування сприятливого ставлення до підприємництва, сприятливих підприємницьких 
відносин (умов) і сприятливих можливостей, підприємницької активності (діяльності) 
і підприємницького прагнення (устремління).

Запитання і завдання до розділу 1

1. Що таке концептуальна модель національного економічного зростання?
2. На які групи розділені фактори зовнішнього середовища у моделі GEM?
3. Опишіть групи факторів зовнішнього середовища у моделі GEM.
4. Якою є роль підприємництва в економічному розвиткові країни?
5. Опишіть і обґрунтуйте зв’язок підприємницької освіти і навчання підприємни-

цтва з економічним розвитком і підвищенням індексу конкурентої спромож-
ності країн.

6. Охаректеризуйте вплив вищої освіти, економічної, підприємницької і бізнес-
освіти на стан і рівень підприємництва у суспільстві та національне економічне 
зростання країн

Теми рефератів (есе) і контрольних робіт до розділу 1

1. Призначення і сутність моделі GEM.
2. Підприємницькі рамкові умови – структурні умови підприємництва.
3. Модель впливу підприємницької освіти на підприємництво та національний 

економічний розвиток.

Методичні рекомендації для кращого засвоєння матеріалу розділу 1

Необхідно сконцентрувати увагу студентів (слухачів) на визначній ролі підприєм-
ництва в економічному розвитку суспільства і донести до них важливу функцію під-
приємництва для самореалізації життєвих потреб людини.
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Розділ 2. 
Академічний капіталізм та університетське підприємництво 

як чинники інноваційних змін у сфері вищої освіти

За даними Національного центру статистики з освіти США на початок 2013 року 
американська система вищої освіти налічувала 4,726 тис. ЗВО – коледжів і університе-
тів різних розмірів і орієнтації з правом видачі диплома про вищу освіту, а також 2,527 
ЗВО без права видачі такого диплома. У 2014–2015 навчальному році в США надавало 
послуги з вищої освіти з присвоєнням ступенів усього 4627 ЗВО, у тому числі  – 3011 
чотирирічних і 1616 дворічних. З них державних ЗВО: 4-річних– 701 і 2-річних – 920 (за-
галом – 1621); приватних ЗВО: 4-річних– 2310 і 2-річних – 696 (загалом – 3006). У тому 
числі – приватних неприбуткових ЗВО: 4-річних– 1584 і 2-річних – 88 (загалом – 1672) і 
приватних прибуткових ЗВО: 4-річних– 726 і 2-річних – 608 (загалом – 1334) [44].

Всі ці ЗВО знаходилися під контролем або в юрисдикції штатів. США мають зна-
чну кількість потужних університетів із розгалуженою мережею кампусів, серед яких, 
безумовним, виділяються приблизно 250 так званих «дослідницьких університетів». 
Незважаючи на те, що дослідження завжди знаходилися серед університетських прі-
оритетів, перенесення головного акценту саме на цей вид діяльності і формування 
дослідницьких університетів відбулися тільки після Другої світової війни, коли в США 
був створений дуже ефективний механізм виробництва знань та їх подальшого роз-
ширеного відтворювання. В  його основу було покладено тісну взаємодію в системі 
«уряд – університети – бізнес» (так звана модель «потрійної спіралі», запропоновану 
професором Г.Іцковіцем), в якій кожному із зазначених елементів було відведено осо-
бливу роль. При цьому навчання залишається основною функцією, яка визначає роль 
і місце дослідницького університету в системі. Саме з цією функцією пов’язане надан-
ня різних пільг, включаючи статус безприбуткового та звільнення від податків.

Наука в парі «освіта  – дослідження» до останнього часу залишалася підпоряд-
кованої функцією. Це означало, що в університетах могли здійснюватися тільки такі 
дослідження, результати яких могли б бути використані в навчальному процесі. Уні-
верситети уникали проведення робіт, пов’язаних з різними видами секретності (ко-
мерційної або пов’язаної з національною безпекою), оскільки з їх результатами не 
можна було ознайомити студентів. Але відкритість усіх досліджень дозволяла універ-
ситетам активно залучати до виконання досліджень студентів, за рахунок чого підви-
щувалася якість підготовки кадрів науки і прискорювалися процеси передачі науко-
вих результатів в практику, що давало істотні конкурентні переваги національному 
бізнесу. Держава, визнаючи роль і значення цих функцій для суспільства, взяла на 
себе зобов’язання підтримувати їх статус і фінансувати виконання обох функцій – осві-
ти і науки, а бізнес надав арену для практичної перевірки результатів досліджень [45, 
c. 56].

Між системою вищої освіти, наукової діяльності та суспільством сформували-
ся відносини, обумовлені «соціальним контрактом», в рамках якого університети, 
по суті, повинні були просто неухильно слідувати цільовим установкам, традиційно 
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характерним для цих закладів: готувати кваліфіковані кадри, шукати істину і служи-
ти суспільству. Визнаючи той факт, що людина досі залишається єдиним виробником 
знань і найефективнішим каналом їх розповсюдження, США наділило ЗВО в цілому, і 
дослідницькі університети  – особливо, статусом «громадських» корпорацій, тобто 
корпорацій, що забезпечують досягнення суспільно необхідних цілей, у якості яких 
виступає формування і розширене відтворення головного активу, що виробляє зна-
ння, а саме – освіченої людини. Але цей високий статус призводить одночасно до ви-
значених обмежень в діяльності університетів. Так, участь ЗВО у видах діяльності, що 
призводять до формування прибутку, може спричинити втрату статусу громадської 
корпорації і, як наслідок, втрату багатьох пільг, в тому числі – з оподаткування. Це на-
кладає обмеження на інноваційну та підприємницьку діяльність університетів. Крім 
цього, університети не можуть своєю діяльністю сприяти формуванню ринкових пе-
реваг для будь-якої комерційної структури: одержувані ними результати повинні бути 
доступні всьому суспільству, тобто будь-якого платника податків. Така позиція має в 
своїй основі принцип, що широко поділяється в США: держава має мандат підтриму-
вати тільки те, що працює на благо всього суспільства, а не на окремі його групи [45, c. 
56].. Такий розподіл функцій взаємно визнаний усіма учасниками науково-технічного 
процесу. Він є особливо плідним для сфери науки, тому що дозволяє використовувати 
потенціал молодих дослідників. Університети з розгорнутою програмою досліджень, 
тісно пов’язаною з навчальним процесом, отримали назву «дослідницьких» і стали 
об’єктом наслідування у всіх промислово розвинених країнах.

2.1. Поняття та причини виникнення «академічного капіталізму»

Розглянемо далі поняття та причини виникнення «академічного капіталізму» (цей 
термін означає перетворення наукової та викладацької діяльності в свого роду під-
приємництво: здійснення дослідницьких проєктів опиняється в прямій залежності 
від отримання грошових субсидій окремих корпорацій. У рамках «академічного капі-
талізму» діяльність науково-дослідних інститутів, центрів усередині університетської 
структури спрямована на збільшення потенціалу суспільного застосування знань), 
академічного (університетського) підприємництва, а також напрями і види універси-
тетської інноваційної діяльності підприємницьких університетів. Серед причин, що 
сприяли виникненню «академічного капіталізму», необхідно виділити таке.

Потужний розвиток НТП, новітніх технологій, інформатизація суспільства, стрім-
ке зростання обсягів нових знань, проникнення до сфери гуманітарної людської ді-
яльності методів ринкової економіки, необхідність збільшення віддачі від бюджетних 
НДПКР, прискорення впровадження нових технологій і розширення розповсюдження 
нових знань, техніки і технологій на якомога більшу кількість галузей ЄНГК і сфер про-
дуктивної діяльності стали передумовою ринково-економічних перетворень в сфері 
вищої освіти і науки.

Поширення державної політики Сполучених Штатів щодо підтримки всіх форм під-
приємництва та бізнесу у всіх сферах діяльності американського суспільства, а також 
необхідність посилення державою конкурентоспроможності американської системи 
вищої освіти, науки, технологій та промисловості на світовій арені стало причиною 
запровадження цілої низки негайних важливих заходів для поліпшення матеріальної 
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зацікавленості всіх причетних до наукових розробок і впровадження результатів 
НДПКР, широкої комерціалізації результатів НДР, проєктно-конструкторських розро-
бок, прискорення трансферу технологій у власному виробництві та з метою їх широ-
кого імпорту. Десять таких головних засадничих законів США в сфері заохочення нау-
кових досліджень, трансферу технологій і комерціалізації результатів НДДКР, як: Закон 
Бай-Доула (1980 р.), Закон про технологічні інновації Стівенсона-Уайдлера (1980 р.), 
Закон про процедури патентування в університетах і малому бізнесі (1980 р.), Закон 
про розвиток інновацій в малому бізнесі (1982 р.), Закон про торгові марки (1984 р.), 
Закон про національні кооперативні дослідження (1984 р.), Закон про трансфер феде-
ральних технологій (1986 р.), Всеохоплюючий Закон з торгівлі і конкуренції (1988 р.), 
Закон «Про фінансування Національного інституту стандартів і технологій в 1989 фі-
нансовому році», Закон про національну конкурентоспроможність при передачі тех-
нологій (1989 р.) призвели до перебудови економічних відносин в сфері вищої освіти 
науки та виникнення феномену «академічного капіталізму».

Важливою причиною того, що «академічний капіталізм» утворився як складова 
капіталістичної економічної системи і почав розвиватися саме у США, є існування в 
країні ліберальної моделі ринкової економічної системи, заснованої на державному 
сприянні підприємницькій діяльності, збагаченню найбільш активної частини насе-
лення, на стимулюванні розвитку нової техніки і технології, найбільш перспективних 
і ефективних виробництв. Американська національна ліберальна модель ринкової 
економіки у чистому вигляді реалізується в США i виходить з ідеї максимiзацiї свободи 
економічної дiяльностi. Вона передбачає участь держави в регулюванні за «залишко-
вим принципом» – втручання лише в ті аспекти, які не можуть регулюватися ринком. 
При цьому держава створює максимально сприятливі умови для функціонування при-
ватного капіталу. Для цієї моделі характерний високий рівень продуктивності праці і 
важливість досягнення особистого успіху. Держава підтримує стабільну кон’юнктуру і 
економічну рівновагу. Серед всіх інших моделей вона вважається найефективнішою. 
Особливістю американської моделі є лідерство у сфері НТП: на США припадає 20 % 
світового експорту наукомісткої продукції. Жодна країна світу не вкладає у розвиток 
освіти, наукових досліджень, технологічних розробок стільки коштів, як США. Саме це 
і обумовило домінування США у сфері НТП. Пріоритетність НТП забезпечується завдя-
ки інвестиціям у людину. Результатом такої політики є відповідна структура національ-
ного багатства США, приблизно 75 % якого складає людський капітал. Висока кон-
курентна спроможність американської моделі дозволила національній валюті США 
понад 70 років виконувати функцію світових грошей. Незважаючи на послаблення 
американського долара в останні десятиліття, його провідна роль у світовій валютно-
фінансовій системі зберігається і це надає суттєві додаткові переваги економіці США.

Термін «академічний капіталізм» запропонував ще у 1990 році Е. Хаккет, який у 
своїй роботі «Наука як професія в 1990-х: Зміна організаційної культури науки» визна-
чив важливі структурні зміни у науці та виявив залежність професійних науковців від 
зовнішніх джерел фінансування [46]. Далі важливою теоретичною роботою в цій га-
лузі стала монографія С. Слотер і Л. Леслі «Академічний капіталізм» [47], в якій вони 
зазначили, що для збереження або збільшення ресурсів викладачі повинні все більше 
конкурувати за «зовнішні» долари, пов’язані з ринково-орієнтованими дослідження-
ми у різних сферах прикладних, комерційних, стратегічних і цільових досліджень. Ці 
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гроші можуть бути отримані у формі дослідницьких грантів і контрактів як наслідок 
партнерства з промисловістю і урядом, трансферу технологій або ж у формі залучен-
ня більшого числа студентів, здатних запропонувати вищу плату за навчання. Автори 
книги називають ринкову або ринково-подібну (marketlike) діяльність ЗВО як закла-
ду, так і його співробітників – викладачів і науковців із залучення зовнішніх грошових 
коштів академічним капіталізмом. Головними суб’єктами академічного капіталізму 
виступають «підприємницьки-орієнтовані ЗВО» разом із своїм професорсько-викла-
дацьким, науковим, інженерним і допоміжним персоналом (із обов’язковим залучен-
ням студентів).

Сучасні проблеми вищої школи загострилися і яскраво висвітлилися в Україні та в 
бага тьох пострадянських країнах через труднощі пе реходу країн до нового політич-
ного і суспільно-економічного устрою. Проте за своєю суттю вони не є унікальними 
національними проблемами і повинні розглядатися в загальносвітовому кон тексті 
трансформації інституційних основ освіти. Нові умови існування ЗВО поставили перед 
науковим і освітянським співтовариством питання про те, чи можна зберегти колиш-
ній спо сіб роботи, заснований на державному протекціо нізмі і бюджетному фінансу-
ванні вищої освіти, чи слід пристосовуватися до нових умов, жертвуючи якоюсь мірою 
академічною свободою і включа ючись у ринкову діяльність. Розглянемо причини ви-
никнення проблем з розвитком науки і вищої освіти у світовій і пострадянській уні-
верситетській спільноті та охарактеризуємо загальний на прям можливого їхнього ви-
рішення.

Проаналізуємо положення, представлені в книзі Шейли Слотер (Sheila Slaughter) 
і Ларрі Леслі (Larry L. Leslie) «Академічний капіталізм» [47], що у 1997 році вийшла у 
США, стала знаменною віхою у сприйнятті підприємництва у сфері освіти і нау ки як 
виду бізнесу.

Сам термін «академічний капі талізм» сприймався досить незвично тому, що по-
няття «капіталізм» у кінці XX століття асоціювалося з чимось архаїчним і страшним, 
із нещадною бо ротьбою за прибутки і надприбутки, із викорис танням недозволених 
і навіть брудних способів отримання великого капіталу. Людство вже зви кло до тер-
міну «ринкова економіка», що сприй мається як гуманний і ефективний спосіб госпо-
дарювання. Також поєднання слова «капіталізм» із таким символом свободи, чесності, 
прозорості, безкорисливості, відсутністю практицизму і праг нення до отримання ви-
годи, яким віками було поняття академічного університетського науково-викладаць-
кого співтовариства, виглядало просто несумісним і недоречним.

Слід зазначити, що західні теорії розвитку дер жавних (публічних) дослідницьких 
університетів в умовах академічного капіталізму виходять із не обхідності виконання 
ними величезного обсягу наукової роботи, прикладних і практичних дослі джень, що 
дають відчутний як економічний, так і суспільний результат (нові інженерно-технічні 
розробки та біотехнології, приско рений розвиток медицини та генна інженерія, сіль-
ськогосподарські науки та екологічні програми). І саме брак коштів і недолік матері-
альних засобів на розвиток науки в дослідницьких уні верситетах став поштовхом для 
початку процесу тотальної комерціалізації цього раніше чисто со ціального сектору. 
Саме тому провідні західні дослідники ново го університетського управління так бага-
то уваги приділяють питанням комерціалізації технологій. Термін «академічний капіта-
лізм», уперше введе ний Е.Хекеттом для позначення важливих структурних змін саме в 
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на уці, отримав подальший розвиток в економічно розвинених країнах. Автори книги 
також зазначають, що Макс Вебер (Max Weber) описував медицину і природні науки як 
підприємства державного капіталізму.

Проте Слотер і Леслі визначають академічний капіталізм не у вузькому сенсі як 
«науковий ка піталізм», а в широкому розумінні, поширюючи його на всі форми діяль-
ності університету. Вони зазначають, що для того, щоб зберегти або збіль шити ресур-
си, викладачі повинні більшою мірою конкурувати за «зовнішні» долари, які пов’язані 
з ринково-орієнтованими досліджен нями, що відносяться до різних прикладних, ко-
мерційних, стратегічних і цільових досліджень.

Автори відзначають спірність терміну «академічний капіталізм» і детально обгово-
рюють заперечення (у тому числі теоретичного характеру), які їм довелося почути в 
ході дискусій. Проте вони стверджують, що їм не вдалося знайти кращої альтернати-
ви цьому терміна, і підкреслюють, що вони розгляда ють академічне (університетське) 
співтовариство як капіталістів, що діють усередині суспіль ного сектора; вони є підпри-
ємцями, що субси дуються державою. У цьому сенсі положення університетських ви-
кладачів вельми схоже із по ложенням галузевих наукових співробітників, на приклад, 
підприємств космічного або оборонного комплексу, які, хоча й виконують комерційну 
ді яльність, однак через суспільну важливість і необ хідність знаходяться під держав-
ним протекціоніз мом і в тій чи іншій формі фінансуються державою (мають державні 
субсидії).

Інше пояснення терміну академічний капі талізм базується на понятті «людський 
капітал». В умовах нового етапу розвитку світової економі ки і створення інформацій-
ного суспільства люд ський інтелектуальний капітал стає головною си лою економіч-
ного розвитку. Людським капіталом ЗВО є професорсько-викладацький (академічний) 
персонал. Академічним капіталом є специфічний товар (послуги) – нові знання, нові 
навчальні, наукові й технологічні розробки, підготовлені уні верситетом кадри (надані 
цим кадрам навчально-наукові, освітні й просвітницькі послуги), а ЗВО, що реалізовує 
академічний капітал, виявляється залученим в академічний капіталізм.

Оскільки коледжі та університети стали більш підприємницькими у постіндустрі-
альній економіці, вони зосереджуються на знаннях як на суспільному блазі менше, ніж 
як на товарі, що може бути комерціалізований і використаний в орієнтованій на при-
буток діяльності. У академічному капіталізмі та новій економіці, заснованій на знаннях і 
високих технологіях, підприємницька діяльність ЗВО стає центральною, а ефективність 
комерційного використання інтелектуального продукту набуває вирішального значен-
ня для успіху закладу в конкурентній боротьбі на різноманітних ринках. Саме тому вче-
ні у сфері підприємництва і бізнесу в вищій освіті Ш.Слотер і Гері Роадз (Gary Rhoades) 
у монографії «Академічний капіталізм і нова економіка. Ринки, держава (штат) і вища 
осві та» [48] докладно деталізують агресивну участь американських ЗВО у наукомісткій 
економіці, що базується на знаннях, та аналізують зусилля коледжів і університетів у 
розробці, маркетингу та продажу продуктів досліджень, освітніх послуг, а також това-
рів народного споживання на приватному ринку. У дослідженні визначено проблеми 
академічного університетського підприємництва (академіч ний капіталізм), нові вза-
ємини між суспільством і вищою освітою, процес інтеграції університетів у економіку.

Вивчаючи історичні причинно-наслідкові зв’язки виникнення феномена акаде-
мічного капіталізму і його значення у сучасному суспільстві можна дійти висновку, 
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що причиною зародження світового академічно го капіталізму є, по-перше, проце-
си глобалізації економіки і політики розвинених країн, що роз почалися у другій по-
ловині XX століття; по-друге, напружене протистояння двох світів  – капіта лістичного 
і соціалістичного, величезних витрат на військові цілі і, як наслідок, недофінансуван-
ня багатьох галузей науки і техніки, які не були прямо пов’язаними із військово-про-
мисловими комп лексами і залишалися поза увагою державних бюджетів. По-третє, 
шалений розвиток науково-технічного прогресу, розвиток ринкових відносин, вимо-
ги світових ринків призвели до стрімкого підвищення обсягів споживання виробле-
них благ, до консюмеризму і перетворили вищу освіту і на уку у товар, який можна 
вигідно продавати і купу вати. Взаємини університетів і студентів набули ринкового 
характеру, контрактна форма навчання стала домінуючою і найбільш привабливою. І, 
на решті, по-четверте, інтеграційні процеси в Євро пі, розпад СРСР і стрімкий розви-
ток КНР та  інших азійських країн вивели пострадянські і постсоціалістичні країни на 
ринковий шлях розвитку (що миттєво відбилося на вищій школі цих держав). Також 
глобальна причина розвитку академіч ного капіталізму – це трансформація світової ін-
дустріальної економіки в економіку, що базується на знаннях  – утворення інформа-
ційного суспіль ства знань.

Більш детальний аналіз монографії Ш.Слотер і Г.Роадз «Академічний капіталізм і 
нова економіка. Ринки, держава (штат) і вища осві та» та сутності «академічного капіта-
лізму» представлено в монографії [49, с. 154–182].

Таким чином, «академічний капіталізм» є інтелектуально-знаннєвою підприєм-
ницькою складовою капіталістичної економічної системи та безпосередньо впливає 
на його підсистеми – продуктивні сили, техніко-економічні відносини, виробничі від-
носини та господарський механізм. При цьому академічний капіталізм є специфічним 
типом цілісного процесу розширеного капіталістичного відтворення, розповсюджен-
ня і споживання нових знань як інтелектуального капіталу та інтелектуальної власнос-
ті, техніки, технологій, методів і прийомів для утворення інноваційних засобів вироб-
ництва, виявлення нових ресурсів та інноваційних методів господарювання.

Академічний капіталізм може розглядатися як ринкова або ринково подібна 
(marketlike) діяльність науково-освітньої організації, а також її співробітників із залу-
чення зовнішніх грошових коштів. Головною особливістю академічного капіталізму 
є перетворення науково-викладацької діяльність в особливий тип інтелектуального 
підприємництва, а саме в «академічне» або університетське підприємництво. Здій-
снення дослідницьких проєктів і НДР опиняється в прямій залежності від отримання 
грошових субсидій, грантів, інвестицій, пожертв окремих корпорацій, установ, органі-
зацій, асоціацій, фондів або фізичних осіб. В середовищі академічного капіталізму ді-
яльність науково-дослідних інститутів, центрів всередині університетської структури 
спрямована на збільшення потенціалу суспільного застосування знань. «Академічний 
капіталізм» та «університетське підприємництво» («академічне підприємництво») є 
діяльністю у сфері освіти і науки на основі оптимального поєднання механізмів дер-
жавного регулювання та активного підприємництва, що здійснюється на засадах ка-
піталізації та комерціалізації знань. Академічний капіталізм сприяє як зовнішньому 
академічному (університетському) підприємництву (спрямованому на зовнішні за-
мовлення), так і внутрішньому (спрямованому на внутрішні потреби закладу). Акаде-
мічний капіталізм розвивається на підґрунті ліберальної моделі ринкової економічної 
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системи, заснованої на державному сприянні підприємницькій діяльності, збагачен-
ню найбільш активної частини населення, на стимулюванні розвитку нової техніки і 
технології, найбільш перспективних і ефективних виробництв.

Дослідження теоретико-методологічних засад інноваційного розвитку сфери ви-
щої освіти цілком доцільно виконувати на базі всебічного аналізу феномена універси-
тетського (академічного) підприємництва, оцінки його ролі в інноваційному розвитку 
суспільства на основі вивчення історичних причинно-наслідкових зв’язків появи «ака-
демічного капіталізму» та розвитку університетського підприємництва.

Причинно-наслідкові зв’язки виникнення «академічного капіталізму» та появи 
університетського підприємництва слушно вивчати у послідовності пов’язаних між 
собою подій і етапів розвитку суспільства, науки і вищої освіти як його складових 
(рис. 3):

1. Трансформація суспільства під тиском глобалізації і поширення ринкових меха-
нізмів у всі сфери діяльності людини.

2. Виникнення нової місії університетів (розвиток економічної науки та внесок в 
інноваційний соціально-економічний розвиток суспільства, розвиток традиційних і 
поширення нових форм підприємницької діяльності).

3. Поява «академічного капіталізму» – економічної категорії, яка характеризує ді-
яльність академічних організацій та установ (ЗВО, НДІ) як прибуткових підприємств; 
початок широкого використання результатів академічної діяльності університетів і 
наукових інституцій (установ) для отримання прибутку. Нове відображення економіч-
них аспектів академічної діяльності  – освіти (навчання) і наукових досліджень, а та-
кож – змісту і природи інтелектуального підприємництва.

4. Поява інноваційного університетського (академічного) підприємництва як спе-
цифічної форми інтелектуального підприємництва та економічної категорії.

5. Сутністю університетського (академічного) підприємництва є:
•	 Інноваційна діяльність університетів.
•	 Утворення нових знань і нових технологій та їх трансфер у промисловість (біз-

нес).
•	 Комерціалізація результатів науково-дослідної та проєктно-конструкторської ді-

яльності університетів.
6. Прискорення та всебічне поширення підготовки підприємців і розвиток підпри-

ємництва як чинника утворення й посилення вторинної економіки.
7. Підвищення й прискорення впливу підприємницької діяльності університетів на 

місцевий і регіональний інноваційний соціально-економічний розвиток.
8. Підвищення й прискорення впливу інноваційної підприємницької діяльності 

університетів на зростання ВВП, ВНД і підвищення конкурентоспроможності націо-
нальної економіки.

2.2. Визначення та характеристика підприємницької діяльності ЗВО 
як економічної категорії

Академічне (університетське) підприємництво та підприємницьку діяльність ЗВО 
доцільно визначити як узагальнену економічну категорію, що оперує такими еко-
номічними категоріями, як: капіталізація знань, комерціалізація інтелектуального 
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Рис. 3. Історичні причинно-наслідкові зв’язки виникнення феномена університетського 
підприємництва і його значення у сучасному суспільстві

Трансформація суспільства під тиском глобалізації і поширення ринкових механізмів  
у всі сфери діяльності людини

Нові місії університетів (розвиток економічної науки та внесок в інноваційний соціально-
економічний розвиток суспільства, розвиток традиційних і поширення нових форм 

підприємницької діяльності)

«Академічний капіталізм» – економічна категорія, яка характеризує діяльність академічних 
організацій та установ (ЗВО, НДІ) як прибуткових підприємств; використання результатів 

академічної діяльності університетів і наукових інституцій (установ) для отримання 
прибутку. Відображає економічні аспекти академічної діяльності – освіти (навчання) і 

наукових досліджень, а також – зміст і природу інтелектуального підприємництва

Інноваційне університетське (академічне) підприємництво як специфічна форма 
інтелектуального підприємництва та економічна категорія

Вплив інноваційної підприємницької діяльності університетів на зростання
ВВП, ВНД і підвищення конкурентоспроможності національної економіки

Вплив підприємницької діяльності університетів на місцевий і 
регіональний інноваційний соціально-економічний розвиток

Підготовка підприємців і розвиток підприємництва як чинника 
утворення й посилення вторинної економіки

Комерціалізація результатів науково-дослідної та проєктно-
конструкторської діяльності університетів

Утворення нових знань і нових технологій
та їх трансфер у промисловість (бізнес)

Інноваційна діяльність 
університетів

Сутність університетського підприємництва
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продукту, інтелектуальний продукт (інтелектуальна продукція), нові місії (завдання) 
ЗВО, нова місія вченого тощо. Характерними й визначальними складовими універси-
тетського підприємництва є такі економічні процеси, як:

1. Капіталізація знань (процес накопичення нематеріальних активів (нових знань 
і технологій) та інтелектуального капіталу (здібностей людей, їх знань, інформації, під-
приємницьких здібностей, умінь і навичок) з подальшим перетворенням у капітал і 
конкурентні переваги).

2. Комерціалізація нових знань (трансформації знань як наукової категорії інтелек-
туального продукту в економічну категорію товару, що має свою вартість і ціну).

Перетворення наукової та викладацької діяльності на свого роду підприємни-
цтво – інтелектуальне підприємництво: здійснення дослідницьких проєктів опиняєть-
ся в прямій залежності від отримання грошових субсидій (грантів, інвестицій тощо) 
окремих корпорацій (установ, організацій, асоціацій, фондів).

До більш узагальненої економічної категорії академічного (університетського) 
підприємництва належать такі економічні категорії, як: інтелектуальна власність; зна-
ння, результати НДДКР, освітні та наукові послуги як товар, що має визначену вар-
тість; інтелектуальний продукт і його вартість, гроші, кредити, капітал, людський капі-
тал, академічний капіталізм як специфічна складова капіталістичної економіки, ринок 
попиту і збуту інтелектуальної продукції: накопичених раніше знань, освіти, освітніх 
послуг, наукових досліджень, нових знань і технологій, освітніх і наукових послуг, 
ринки праці, наймана праця, заробітна плата, фінансово-майнові та орендні відноси-
ни і таке інше. Надважливою є й соціально-економічна інтегруюча роль університету 
в інноваційно-спрямованому розвитку (зростанні) місцевої (локальної/регіональної) 
промисловості.

Характеризуючи підприємницьку діяльність ЗВО як економічну категорію, необ-
хідно розглядати такі її головні складові, як:

•	 ЗВО державної та приватної форми власності;
•	 державне (федеральне, штатів, місцевих громад) і недержавне (приватне) фінан-

сування академічної (освітньо-навчальної та науково-дослідної) діяльності ЗВО;
•	 отримані матеріальні (економічні) або соціальні (громадські блага) результати 

від академічної діяльності ЗВО і їхня вартість;
•	 державне або приватне привласнення часток (і яких саме) доходів від результа-

тів академічної діяльності та способи їхнього розподілення (комерціалізація ре-
зультатів академічної діяльності ЗВО);

•	 які саме отримані результати академічної діяльності можуть бути комерціалізо-
ваними і яка для цього існує законодавча база;

•	 яким чином можуть вимірюватися отримані матеріальні (економічні) або соці-
альні (громадські блага) результати від академічної діяльності ЗВО і як оцінюєть-
ся (виміряється) їхня вартість або економічна ефективність академічної діяль-
ності ЗВО;

•	 які основні та додаткові джерела фінансування можуть залучати ЗВО для успіш-
ного виконання своєї академічної діяльності та яким чином можуть їх викорис-
товувати;

•	 якою є роль держави та приватних ініціатив для фінансової підтримки вищої 
освіти і провідних дослідницьких ЗВО тощо.
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Оскільки в академічному (або університетському) підприємництві, як і у кожній 
економічній категорії з урахуванням структури економічної системи відображаються 
зв’язки й відносини між замовниками  – повноважними представниками держави або 
приватного капіталу – і виконавцями – працівниками та співробітниками ЗВО – у проце-
сі привласнення (або тимчасового використання) засобів виробництва, предметів спо-
живання, послуг, інтелектуальної власності та  інших об’єктів власності, з одного боку, 
і виробничі зв’язки між замовниками і виконавцями у процесі їхньої інтелектуальної і 
науково-технічної праці, створення ними інтелектуальних (нові знання), матеріальних 
(зразки нової техніки, нові технології, методи, методики, способи) благ і послуг (освітня і 
наукова діяльність), то цей тип зв’язків і відносин, безперечно, є соціально-економічним.

Академічне (університетське) підприємництво характеризується також і техніко-
економічними типами зв’язків і відносин, оскільки використовує взаємодію людей із 
навколишнім середовищем, впливає на науково-технічний розвиток суспільства і по-
ліпшення екологічних умов життя на Землі.

Сам феномен академічного (університетського) підприємництва є цікавим і досить 
важливим вже тому, що підприємницька діяльність ЗВО:

•	 по-перше, позитивно впливає на місцевий, регіональний і національний розви-
ток підприємництва, стимулює населення до самостійної продуктивної діяльнос-
ті і тим самим сприяє вирішенню проблем економічного зростання і зайнятості 
(відкриттю нових робочих місць);

•	 по-друге, сприяє фінансовій стабільності ЗВО і створенню необхідних матеріаль-
но-технічних умов для подальшого розвитку як самого навчального закладу, так 
і системи вищої освіти в цілому;

•	 по-третє, сприяє утворенню корпоративної підприємницької культури ЗВО;
•	 по-четверте, підвищує ефективність економічної та підприємницької освіти як 

на професійному рівні, так і на загальному – серед пересічних громадян.
Все це, у свою чергу, сприяє утворенню позитивного суспільного ставлення до 

підприємництва як ефективного самостійного виду діяльності та засобу самореаліза-
ції людини, утворює підприємницький менталітет у суспільстві

Зазначене вище дає підстави розглядати академічне (або університетське) підпри-
ємництво як інноваційну модель підприємництва в сфері вищої освіти, що  передба-
чає використання у межах закону інтелектуальних та будь-яких інших можливостей і 
включає в себе такі складові:

•	 формулювання мети;
•	 вивчення зовнішнього середовища і пошук альтернативних можливостей;
•	 оцінка своїх ресурсів і зіставлення їх із знайденими можливостями;
•	 пошук у зовнішньому середовищі додаткових джерел, якщо бракує власних ре-

сурсів;
•	 дія згідно з найбільш вигідним альтернативним варіантом та залучення своїх і зо-

внішніх ресурсів.

Запитання і завдання до розділу 2

1. Що таке академічний капіталізм?
2. Які причини виникнення академічного капіталізму?
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3. Що таке академічне (університетське) підприємництво?
4. Якою є роль академічного (університетського) підприємництва в сучасному 

суспільстві?
5. Якими є історичні причинно-наслідкові зв’язки виникнення феномена акаде-

мічного (університетського) підприємництва?
6. Якою є нова місія університетів?
7. Що є техніко-економічними типами зв’язків і відносин у академічному (універ-

ситетському) підприємництві?

Теми рефератів (есе) і контрольних робіт до розділу 2

1. Історичні причинно-наслідкові зв’язки виникнення феномена академічного (уні-
верситетського) підприємництва.

2. Значення університетського підприємництва у сучасному суспільстві.
3. Академічний капіталізм та університетське підприємництво як чинники іннова-

ційних змін у сфері вищої освіти.
4. Визначення та характеристика підприємницької діяльності ЗВО як економічної 

категорії

Методичні рекомендації для кращого засвоєння матеріалу розділу 2

Слід зосередити увагу на важлифих функціях академічного підприємництва щодо 
місцевого, регіонального і національного розвитку, укріплення фінансової стабіль-
ності ЗВО, утворення корпоративної підприємницької культури, а також підвищення 
рівня економічної та підприємницької освіти в суспільстві.
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Розділ 3. 
Концептуально-методологічні та практичні засади 

інноваційної академічної підприємницької діяльності в сфері 
вищої освіти

3.1. Місце підприємництва в сучасному суспільстві

Зарубіжні фахівці в галузі бізнесу і підприємництва розглядають сучасне суспіль-
ство як трикутник (в ідеалі – рівнобічний!), в якому зверху знаходиться уряд, в осно-
ві – бізнес (підприємництво), а по боках – законодавчо-правова система і релігія, що 
є основою моралі та етики (рис. 4). Причому, бізнес (підприємництво) фахівцями вва-
жається одним з головних факторів виробництва разом із природними ресурсами 
(землею), працею і капіталом (рис. 5). При цьому підкреслюється, що бізнес (підприєм-
ництво) реалізується підприємцями  – особистостями, які мають необхідні підприєм-
ницькі ознаки: риси характеру, навички, вироблені та засвоєні типи поведінки (рис. 6).

Зауважимо, що при розгляді стійких (урівноважених) конструкцій і конфігурацій, 
що можуть схематично відображати суспільні соціально-економічні процеси, як гра-
фічні ілюстрації зазвичай використовуються трикутники та піраміди.

Бізнес (підприємництво)

Законодавство Релігія, мораль, етика

Рис. 4. Модель суспільства

Рис. 5. Головні фактори виробництва

Капітал 
(фінансові 
ресурси)

Природні ресурси 
(земля, вода, надра, 

ліс, повітря)

Бізнес  
(підприємництво) – 

рушійний фактор 
виробництва

Робоча сила (людські ресурси)
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Необхідними умовами для здійснення (реалізації) підприємницької діяльності є 
наявність:

•	 підприємливості (підприємницького таланту);
•	 необхідного капіталу (фінансових ресурсів);
•	 професійних знань, досвіду, навичок;
•	 наполегливості;
•	 повноцінних керівників і менеджерів;
•	 сприятливих умов;
•	 натхнення і...
•	 везіння (рис. 7).
Головними ж складовими (фундаментальними основами) вдалого бізнесу вважа-

ються підприємливість, менеджмент і бухгалтерський облік (рис. 8).

Рис. 6. Специфічні ознаки підприємця 

Ознаки підприємця

Підприємницькі  
риси характеру

Підприємницькі  
навички

Підприємницькі  
типи поведінки

Рис. 7. Необхідні умови для здійснення (реалізації) підприємницької діяльності.

Підприємливість (підприємницький талант)

Сприятливі умови
Натхнення і … везіння

Капітал 
(фінансові 
ресурси)

Необхідні про-
фесійні знання, 

досвід, нави-
чки

Менеджмент 
(керівництво)

Підприємливість

Бухгалтерський
облік

Менеджмент

Рис. 8. Головні складові – фундаментальні основи вдалого бізнесу.
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Як бачимо, талант підприємця  – його підприємливість  – є головним чинником, 
що визначає можливість організації (початку і подальшого здійснення) нової або 
вдосконалення існуючої справи (бізнесу). На жаль, людей, які мають підприємницькі 
ознаки, дуже мало. За різними оцінками світових експертних організацій їхня частка 
серед працездатного населення в усьому світі складає лише 4–6 %, причому більша 
кількість з них припадає на країни з давніми традиціями підтримки на рівні держави 
приватного підприємництва, а також сформованого громадського підприємницького 
менталітету. Результатом підтримки підприємництва і сприяння його розвиткові є ви-
сокий економічний рівень життя населення в багатьох розвинених країнах світу.

Розглядаючи вплив вищої освіти і науки на бізнес (підприємництво) та основні 
сфери діяльності в суспільстві із забезпечення життєвих потреб людства, а також, ана-
лізуючи функції бізнесу в суспільстві, необхідно підкреслити визначальну роль під-
приємництва в організації, розвитку та вдосконалення виробництва, впливу на роз-
виток невиробничої  – гуманітарної сфери, задоволенні споживчих потреб людства 
(рис. 9). У свою чергу, інші науки з різних галузей впливають на формування наук (дис-
циплін) з бізнесу (підприємництва) і виробництва (рис. 10).

3.2. Концептуально-методологічні основи інноваційної підприємницької 
діяльності ЗВО в сучасному суспільстві

Освітній і науковий бізнес (бізнес в інтелектуальній сфері) – досить нова сфера
економіч но-підприємницької діяльності, початок якої при падає на 1990-ті роки. 

Саме в цей період, під час швидких реформ у сфері вищої освіти, викликаних науково-
технічним прогресом, масовим розвит ком новітніх технологічних процесів і миттєвим 
захопленням усіх сфер діяльності людини засо бами комп’ютерних та  інформаційних 
технологій, надання вищої освіти трансформувалося від типу академічної діяльнос-
ті ЗВО у комерційний тип на дання освітніх послуг на контрактних умовах. Со ціальна 
складова надання вищої освіти поступово перетворилась на комерційно-підприєм-
ницьку  – із замовниками освітніх послуг (студентами), ви конавцями (ЗВО) і вартістю 

Рис. 9. Вплив вищої освіти і науки на бізнес (підприємництво) та на основні сфери діяльності  
в суспільстві із забезпечення життєвих потреб людства

Вища освіта і наука

Бізнес (підприємництво)

Виробнича сфераГуманітарна – невиробнича 
й соціальна сфера

Сфера споживання
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освітніх і допоміжних послуг. У цей час, при значному скороченні дер жавної бюджет-
ної підтримки університетів і коле джів, розпочалась ера перетворення звичайних 
ЗВО у підприємницькі, причому деякі з перетво рених у підприємницькі університети 
і коледжі досягли надзвичайно вагомих результатів і стали відігравати помітну роль в 
економічно-соціально му житті як своїх регіонів, так і навіть своїх країн.

Зарубіжний досвід інноваційної підприємницької ді яльності у сфері вищої освіти, 
академічного (університетського) підприємництва є корисним і ці кавим як для сис-
теми вищої освіти України в цілому, так і для вітчизняних закладів вищої освіти. Про-
блема впровадження університетського підприємництва є особливо актуальною з по-
гляду на скорочення бюджетного фінансування, змен шення державного замовлення 
у зв’язку із змен шенням чисельності абітурієнтів і перевищенням пропозиції випус-
кників цих ЗВО на деякі категорії фахівців над попитом ринку праці. Також пробле мою 
є необхідність виживання багатьох бюджет них ЗВО у складних умовах світової еконо-
мічної кризи. Розглянемо далі концепцію утворення під приємницького ЗВО, спираю-
чись на позитивний досвід п’яти європейських університетів.

Професор Каліфорнійського університету (США) Бартон Р. Кларк у своїй книзі 
«Утворення підприємницьких університетів: організаційні шляхи трансформації» [50; 
52–53] надав поняття «підприємницького університету» та проаналізу вав шляхи і до-
свід трансформації п’яти європей ських університетів – Варвік (Англія), Джоєнсуу (Фін-
ляндія), Чалмерс (Швеція), Твенте (Нідерлан ди) і Стретчклайд (Шотландія) у підпри-
ємницькі університети. Далі, у книзі «Сталі зміни в університетах: безперервність на 
прикладах для вивчення і концепції» [54] Бартон Р. Кларк до розгляду європейських 
ЗВО додав аналіз хро нології підприємницьких перетворень у діяль ності університетів 

Рис. 10. Місце наук (дисциплін) з бізнесу (підприємництва) і виробництва  
серед інших галузей науки

 Галузі науки

Економічні науки Екологічні науки

Науки (дисципліни) 
з бізнесу (підприємництва) 

і виробництва

Інженерно-технічні
та прикладні науки

Сільськогосподарські 
науки

Природничі
науки

Медичні
науки

Гуманітарні
науки
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Африки, Латинської Америки, Австралії та США. Досліджуючи трансформаційні зміни 
у цих університетах, автор виявив як необхідні умови їх ефективного перетворення у 
підприємницькі ЗВО: по-перше, посилення цен трального управлінського ядра (управ-
лінського стрижня), що керує університетом; по-друге, ди версифікацію джерел дохо-
ду; по-третє, розвиток гнучкої периферії через структури комерціалізації інтелекту-
ального капіталу; по-четверте, стимулю вання академізму, тобто – академічних основ 
університету; по-п’яте, посилення колегіальності у прийнятті рішень і управління 
усіма сферами діяльності ЗВО; по-шосте, створення загальноуніверситетської підпри-
ємницької культури [51–58]. При цьому він довів, що під приємницькі нововведення є 
невід’ємними від колегіальності, автономії, академічних досягнень університету і за-
гальної підприємницької культу ри всіх співробітників університету.

Виходячи з аналізу діяльності п’яти інновацій них європейських університетів, а 
також універ ситетів Уганди, Чилі, Австралії та США, він описав шляхи, за якими з допо-
могою підприємницьких дій здійснювалася їх трансформація. Дослідник зазначив, що 
ефективне колективне підприємни цтво не виводить університет за кордони закон ної 
діяльності; навпаки, воно може сприяти появі ресурсів і інфраструктури, які збільшу-
ють можли вості університету і які дозволяють йому за якістю і репутацією перейти на 
вищий рівень, що є біль ше привабливим як для ринку освітніх послуг, так і ринку пра-
ці для його випускників.

Університети, що розглядаються автором, зна ходяться у різних країнах, у різних 
національних і місцевих умовах. Вони мають різне походження, різні шляхи розвитку, 
але їх успішний розвиток за лежить від зусиль певних людей і спільних для всіх них 
підприємницьких дій і трансформаційних змін.

Сутність концепції «підприємницького університету» Б.Кларка. Принцип «під-
приємництво», за Б. Р. Кларком, належить до цілої соціальної системи, тобто до ці-
лого університету, всіх його підрозділів (відділів), дослідницьких центрів, викладачів 
(співробіт ників) і відділень (філій). Сенс і сутність терміна «підприємство» полягає у 
свідомому зусиллі, на правленому на побудову і розвиток нового (інно ваційного) під-
приємницького ЗВО, що вимагає багато сил і спеціальної діяльності. Не боятися ри-
зикувати, коли кінцевий результат невідомий, – це один із головних принципів такої 
діяльності та запорука успіху. Підприємницький універси тет активно шукає можли-
вості нововведень у тому, як він виконує навіть свої основні функції. Підприємниць-
кий університет прагне привнести істотні зміни організаційного характеру для того, 
щоб у майбутньому опинитися у вигіднішій ситуа ції. Підприємницькі університети 
прагнуть стати відмінними від інших і діяти за своїми власними правилами. Інституцій-
не підприємництво може бути розглянуте двояко: і як процес, і як кінцевий результат 
[51–55].

Протягом деякого часу два терміни «підпри ємницький» та «інноваційний» засто-
совувалися як синоніми. Концепція «інноваційного» універси тету приваблива. Вона 
м’якша у порівнянні з під приємницьким університетом, а також дозволяє більш ши-
роко розглядати підприємницьку діяль ність університету як новий тип його діяль-
ності. Концепція інноваційного університету допомагає уникнути тієї негативності, 
яку багато представ ників академічних кіл пов’язують із підприємця ми (агресивними 
людьми, орієнтованими лише на бізнес і здобуття прибутку). Коли в 1996 році євро-
пейські навчальні заклади, що розглядаються Б. Р. Кларком, спільно з деякими іншими 
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універ ситетами заснували нову загальноєвропейську асоціацію з дуже обмеженим 
членством, вони на звали її «Європейський консорціум інноваційних університетів». 
Але Б. Р. Кларк обрав термін «під приємницький», а не «інноваційний», бо поняття «під-
приємницький» точніше вказує на свідомі зу силля та дії, які ведуть до встановлення 
певного організаційного статусу. Під прапором підприєм ництва він зумів точніше 
згрупувати ті процеси, завдяки яким сучасні університети змінюють себе (і ці процеси 
можна досліджувати і вимірювати).

Трансформація університетів в основному не відбувається випадково або одно-
разово і лише тому, що університет почав застосовувати якісь ін новаційні програми. 
У такому разі всі ці нові про грами і підходи швидше за все будуть «задушені» і не при-
несуть змін. Трансформація університетів також не відбувається лише тому, що один 
під приємець у цьому університеті захоплює владу і управляє всім (такі випадки зазви-
чай є винятком із правил). Для цього університети є дуже «важки ми на підйом», достат-
ньою мірою резистентними від нижчих прошарків до вищих, тому індивідуу ми не мо-
жуть домінувати в них дуже довго. Транс формація по-справжньому відбувається тоді, 
коли група (декілька) людей у кожному з базисних під розділів університету протягом 
декількох років привносить зміни шляхом організаційної ініціати ви: у такому разі струк-
тура й орієнтація навчально го закладу міняється. Колективна підприємницька дія на ба-
зисних рівнях університету знаходиться в серці феномена трансформації. Діючи зверху 
вниз, національні системи вищої освіти і регіо нальні системи освіти (штатів, провінцій, 
областей тощо) є сліпими інструментами важливих змін. Діючі внизу окремі й поодино-
кі викладачі або адміністратори дуже обмежені в тому, що вони можуть зробити. Але 
групи – великі й маленькі, загальноінституційні або в окремих підрозділах університе-
ту, такі, що складаються з викладачів або адміністраторів (а інколи і студентів), можуть 
вибудовувати нові структури, процеси й орієнта ції. Академічні групи фахівців універ-
ситету можуть стежити за тим, щоб трансформація відбувалася при обов’язковому до-
триманні академічних цін ностей, а ефективне колективне підприємництво при цьому 
не виносить університет за межі акаде мічної легітимності. Навпаки, колективне підпри-
ємництво забезпечує навчальний заклад такими ресурсами та  інфраструктурою, які у 
змозі надати такі можливості, яких у цього університету могло б і не бути. А це дозволяє 
різко підняти якість його діяльності та репутацію. Формальна автоном ність, що надаєть-
ся ЗВО, не гарантує активного самовизначення; автономні університети в реаль ності 
можуть бути пасивними навчальними закла дами. Вони можуть жити минулим замість 
того, щоб дивитися в майбутнє. Спільно з іншими на вчальними закладами в своїй кра-
їні вони можуть приймати однакові рішення і разом «пливти або тонути». Автономні 
університети стають активни ми навчальними закладами, коли вони вирішують експе-
риментувати зі змінами в їхній структурі і в їхній реакції на внутрішні і зовнішні вимоги 
(виклики). Вони відчувають, що в наш швидкий час найрозумніша поведінка – це бути 
попереду і направляти свої дії, а не пливти за те чією. Саме в цьому процесі їм і потрібні 
нові ор ганізаційні елементи, які разом характеризують підприємницький університет.

3.3. Шляхи трансформації університетів у напрямі підприємництва

Автор наочно довів, що університетам вдаєть ся успішно трансформувати себе 
завдяки вико ристанню (впровадженню) підприємницьких дій, причому такі п’ять 
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головних елементів склада ють мінімум у цьому процесі: посилений направ ляючий 
центр (управлінське ядро, управлінський стрижень); розширена периферія, де можна 
розвиватися; різноманітність бази фінансової підтримки; постійне гарно стиму-
льоване ака демічне середовище (академічна серцевина); ін тегрована підприємницька 
культура [53, с. 5]. До цього доцільно додати інноваційні політику і відносини: поси-
лення колегіальності у прийнятті рішень і управління всіма сферами діяльності на-
вчального закладу (див. рис. 11). Підтримка налаштованих на підприємництво керів-
ників всіма або більшістю членів колективу ЗВО є необхідною умовою позитивних 
трансформаційних перетворень, колегіальність у прийнятті рішень надає співробіт-
никам відчуття реальної можливості впливати на процес. Розглянемо кожну із складо-
вих трансформаційних перетворень.

Посилений направляючий центр (управлінське ядро, управлінський стрижень).
Традиційні європейські університети вже давно проявляють широко відому слаб-

ку здатність ефек тивно направляти себе [53, с. 5]. Із зростанням складності їхньої ор-
ганізації і збільшенням швид кості змін ця слабкість стає такою, що все більш і більш 
ослабляє університет, підсилюючи потре бу у поліпшенні його менеджменту. Неам-
бітні університети можуть проігнорувати цю потребу і пливти під традиційним ке-
рівництвом. Ті універ ситети, що є флагманами або елітними універси тетами, можуть 
проігнорувати нестачу направля ючих здібностей довше, ніж інші, бо вони можуть 
покладатися на свою репутацію і політичну під тримку в пошуку ресурсів. Але амбітні 
універси тети, а також університети, які вболівають за те, як вижити, не можуть покла-
датися на старі звички слабкого менеджменту. Їм необхідно стати швид шими, рухли-
вішими, гнучкішими і особливо сфо кусуватися на тому, як вони реагують на все нові 
й нові вимоги суспільства, що постійно змінюється. Їм необхідно постійно перебудо-
вувати свої програмні можливості. Посилений направляючий центр стає необхідніс-
тю. Цей центр може приймати різні форми. Але він повинен охоплювати централь ні 
групи, що управляють, і центральні академічні підрозділи (центральні університетські 

Рис. 11. Головні складові трансформаційних змін у звичайних університетах (за Б. Р. Кларком), 
що є необхідними умовами їхнього ефективного перетворення у підприємницькі університети
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академіч ні структури, відділи). Такий центр повинен по єднати нові цінності управлін-
ня з традиційними академічними цінностями.

Розширена периферія, де можна розвиватися. Підприємницькі інститути де-
монструють швид ке зростання тих підрозділів (відділів), які дола ють старі універси-
тетські кордони і зв’язуються з організаціями і групами у зовнішньому світі. З одного 
боку, такі підрозділи (відділи) є профе сійними підрозділами (відділами), дії яких спря-
мовані на передачу знань, промислові контакти, розвиток інтелектуальної власності, 
продовжену освіту, пошук фінансових коштів і взаємовідно шення з випускниками. 
З іншого боку, такі під розділи (відділи) є міжпредметними дослідниць кими центрами, 
орієнтованими на вирішення на укових завдань і реалізацію проєктів. Академічні під-
розділи (відділи), що базуються лише на одній галузі знань, у подальшому продовжу-
ватимуть ві дігравати важливу роль. Але такі підрозділи (від діли) не можуть здійснити 
всі ті заходи (комплекс підприємницьких дій), які тепер потрібно здій снювати універ-
ситетам. Направлені в зовнішнє середовище дослідницькі центри символізують і ре-
ально забезпечують багатопредметне вирі шення проблеми. Такі центри мають певну 
гнуч кість, їх легко заснувати і реструктуризувати. По будовані так, щоб мати здібності й 
можливості проникати через кордони, такі центри є посеред никами між підрозділами 
(відділами) університе ту і зовнішнім світом.

Якщо університетська взаємодія (торгівля ре зультатами освітньої та науково-тех-
нічної діяль ності) із зовнішніми групами продовжує розвива тися, його інфраструк-
тура повинна також швидко розвиватися й удосконалюватися. Заклопотані тим, щоб 
знайти найкращі засоби для відповід ності соціальним вимогам, підприємницькі уні-
верситети ризикують, пропонуючи повністю нову периферію з нетрадиційними еле-
ментами (скла довими) [53, с. 6]. Саме таким чином і відбува ється еволюція традицій-
ного університету у під приємницький.

Різноманітність бази фінансування (диверсифікація фінансування). Для того, 
щоб сконструювати новий, орієнтова ний на зміни характер ЗВО, університетам необ-
хідні значні фінансові ресурси. Аналізуючи мож ливі шляхи диверсифікації основних 
фондів під приємницьких ЗВО, Б. Р. Кларк виділяє три дже рела фінансових надходжень 
(доходу): перше: основною є підтримка від урядового міністерства; друге: важливими 
є фонди від державних дослід ницьких рад; третє: всі інші ресурси визначають ся як 
третє джерело фінансових надходжень (до ходу). Ця диверсифікація є необхідною для 
ЗВО з підприємницьким характером діяльності. Вона дає йому можливість рухатися 
вперед, покриваю чи втрати в одному здобутками в іншому, керую чись правилом: 
«краще мати більше грошей, ніж менше – за умови, що вони отримані законним чи-
ном» [55, с. 12].

Щодо третього джерела фінансових надхо джень (доходу). Це можуть бути:
•	 Інші доходи від уряду – від регіонального або міського (муніципального) уряду 

чи інших мі ністерств (сільського господарства, лісового господарства, екології, 
МНС, науки і технологій, економічного розвитку тощо).

•	 Приватні джерела (приватних організацій), у тому числі:
 – індустріальні фірми з великою кількістю сек торів і важливими відмінностями 
між вели кими і малими компаніями;
 – професійні і місцеві (регіональні, міські, му ніципальні) асоціації й організації, 
які заці кавлені у продовженні надання освіти своїм співробітникам;
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 – філантропічні фундації, які можуть бути як невеликими, так і гігантськими.
Доходи, що отримуються самим ЗВО від влас ної статутної діяльності; від депози-

тів і інвести цій; доходи від послуг кампусу – починаючи від медпункту або універси-
тетського госпіта лю і до книжкового магазину; плата студентів за навчання і послуги; 
фонди, що надходять від випускників університету; роялті-дохід від запатентованої ін-
телектуальної власності ЗВО і окремих його викладачів.

Б. Кларк відзначає, що третє джерело фінансо вих надходжень (доходів) не має ні 
меж, ні кордо нів. І  ця підтримка регіональних і міських урядів, а також випускників 
ЗВО, щороку зростає у вели кій кількості університетів усього світу [55, с. 14].

У процесі пошуку додаткового фінансування з другого та третього джерел підпри-
ємницькі університети, на відміну від непідприємницьких, краще усвідомлюють, що 
диверсифікація фінан сових надходжень (джерел) робить їх більш мо більними і неза-
лежними від державного регу лювання, стандартних правил, інструкцій тощо. І саме на 
початку 1960-х років американські огля дачі зазначали, що у робочому й працьовито-
му ХХ сторіччі інституційна автономія буде залежати від відсутності єдиного або вузь-
коспеціалізованого джерела фінансової підтримки [55, с. 6–7].

Особливо необхідними є дискреційні фонди (ті гроші, які можна витрачати на дум-
ку або за ба жанням самого навчального закладу). Розши рення фінансової бази стає 
життєво важливим, оскільки державна підтримка (перше з головних джерел фінансу-
вання) постійно зменшується. Під приємницькі університети визнають цю ситуацію і 
використовують собі на благо. Вони збільшують свої зусилля з пошуку грошей, осо-
бливо – за ра хунок залучення дослідницьких коштів (засобів): вони дуже активно зма-
гаються за гранти і контр акти (друге з головних джерел надходження фі нансів). Вони 
вибудовують такі портфоліо джерел доходів, що заглиблюються і розширюються у все 
нові й нові сфери і що включають промислові компанії, місцевий уряд і філантропічні 
фундації, а також прибуток від інтелектуальної власності, прибуток від послуг, що на-
даються навчальними закладами, фінансових засобів (пожертв, благо дійних внесків, 
подарунків) від випускників (тре тє джерело фінансової підтримки університетів). Це 
приклад справжньої фінансової диверсифіка ції, що є особливо цінним із точки зору 
дискрецій них грошей.

Постійно гарно стимульоване академічне середовище (академічна серцеви-
на). Під час вибудовування підприємницьким уні верситетом сильного направляючо-
го центру, роз витку структури для досягнення зовнішнього світу і диверсифікації сво-
їх прибуткових потоків, його серцевина все ж знаходиться в традиційних ака демічних 
департаментах, що базуються на одній чи декількох дисциплінах, або ж – міждисциплі-
нарних. Дуже важливим є той факт, чи приймуть вони серйозну трансформацію, чи 
від неї відмов ляться. Саме тут, у цих підрозділах (відділах) ака демічної серцевини 
університету, запропоновані зміни та  інноваційні кроки можуть потерпіти по разку. 
Якщо основні академічні підрозділи (від діли) опираються інноваціям і не сприймають 
їх, життя цього ЗВО продовжуватиметься так, як це було раніше. Для того, щоб зміни 
пустили коріння, підрозділ за підрозділом (відділ за відділом) і ви кладач за виклада-
чем повинні ставати підприєм ницькими підрозділами (відділами) і підприємця ми, 
все сильніше і сильніше прориваючись до зо внішнього світу шляхом надання нових 
програм і завдяки вибудовуванню реальних заходів щодо отримання доходів (про що 
йшлося вище).
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Члени підрозділів (відділів) повинні брати участь у цен тральних направляючих 
групах. Вони повинні усвідомити, що індивідууми, як і колегіальні гру пи, матимуть 
більше прав щодо управління уні верситетом у ланці між центральним управлін ським 
персоналом і керівниками департаментів і наукових центрів. Саме в академічному 
серед овищі традиційні академічні поняття і цінності мають глибоке коріння. Саме тут 
є важливим правильне сприйняття менеджерських заходів і побудова системи довіри 
до університетсько го підприємництва [53, с. 7].

Інтегрована підприємницька культура. Підприємницькі університети, так само 
як і будь-які компанії, розвивають свою робочу культуру, яка вітає, сприймає й підтри-
мує змі ни. Така нова культура може початися з навіть невеликої інституційної ідеї про 
зміни. Надалі ця первинна ідея може й повинна розвиватися для того, щоб на її осно-
ві розвинулась нова (ін новаційна) університетська культура. Сильна культура трима-
ється корінням у сильній практиці. При змішуванні ідей і практики питання культури 
університету стає більш важливим, бо інституційна культура допомагає культивувати 
інституційну приналежність і певну репутацію. При трансфор мації університетів цін-
ності й етичні переконання навчального закладу можуть вести до розвитку інших 
важливих елементів [53, с. 7–8].

Аналізуючи виникнення і розвиток підприєм ницької культури у європейських 
університетах, Дж. Девіс зазначає, що протягом двох десятиліть діяльність ЗВО Єв-
ропи стала відмінною від тради ційної академічної діяльності – навчання, наукові до-
слідження, культурне обслуговування суспіль ства На перший план вийшли такі про-
блеми, як: економічна складова діяльності ЗВО; фінансування; шляхи «заробляння 
коштів». Ці проблеми, що виникають майже перед усіма університетами і коледжами 
Європи, корінним чином відрізняються від проблем класичних уні верситетів у ми-
нулому. Значне місце в діяльності будь-якого ЗВО тепер займають такі складові під-
приємництва, як: консалтинг; франчайзинг; маркетинг і менеджмент; кредитування 
на вчання тощо. Крім того, перевага надається прикладним дослідженням на замов-
лення (і та ким, які можна вигідно продати); широкій інтер націоналізації освіти і запро-
шенню на навчання великої кількості іноземних студентів; комерці алізації усіх видів 
діяльності ЗВО (у тому числі – використанні на комерційній основі кампусів, на данні 
приміщень ЗВО, спортивних залів і майдан чиків в оренду не студентам і не резиден-
там тощо). Масштаби і обсяги комерційних послуг, які надаються зараз університета-
ми і коледжа ми, залежать від їхніх особливостей і місця роз ташування, а ефективність 
підприємницької ді яльності ЗВО залежить від їх ринкової орієнта ції і тих технологій, 
що ними застосовуються [56, с. 25–26]. У  процесі формування поняття інтегрованої 
(корпо ративної) культури ЗВО необхідно виходити з того, що університети, коледжі 
та будь-які інші типи ЗВО усіх форм власності можуть розглядатися як спе цифічні під-
приємства (корпорації, компанії, фір ми) освітньо-наукового типу, які мають особливі 
характерні риси академічної (університетської) культури. При цьому слід підкреслити, 
що універ ситети – це організації зі своєю власною культурою, що базується на цілях, 
структурі, завданнях і, найголовніше, на людях. Усе це характери зується чіткими ви-
значеннями, що досить важко порівняти з підприємницькою культурою (див. також 
роботу [49]).

Інноваційна політика та інноваційні відносини у підприємницькому ЗВО: по-
силення колегіальності у прийнятті рішень і управління всіма сферами діяль-
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ності ЗВО. Підприємницький університет за своєю сут тю є інноваційним навчаль-
но-науковим ЗВО, що здійснює інноваційну діяльність і в якому од ним із інструментів 
управління є його інноваційна політика. У  процесі реалізації інноваційної політи ки 
підприємницького університету в його колек тиві виникають інноваційні стосунки, 
розширюється залучення все більшого числа співробітників ЗВО до академічного (уні-
верситетського) підприємництва і, головне, посилюється колегіальність у прийнятті 
рішень і управління всіма сферами діяльності навчального закладу.

Окремо буде розглянуто основні поняття, положення та особливості здійснення 
інноваційної діяльності у сфері освіти, особ ливості інноваційної політики ЗВО та інно-
ваційних стосунків у ньому. Вище, на рис. 11 схематично – у вигляді піраміди – було 
представлено виявлені Б. Р. Кларком трансформаційні змі ни в університетах, що є не-
обхідними умовами ефективного перетворення цих ЗВО у підприєм ницькі універси-
тети [51–56]. При цьому особливу увагу слід приділити підприєм ницьким якостям чле-
нів колективу – починаючи з центрального керівництва (посиленого направ ляючого 
центру  – управлінського ядра, управлін ського стрижня) і закінчуючи інтегрованою 
під приємницькою культурою (корпоративною під приємницькою культурою) ЗВО. На 
наш погляд, це є найважливішим чинником, який може нада ти можливість перетвори-
ти звичайний універси тет у підприємницький ЗВО.

3.4. Підтвердження і розвинення концепції Б. Кларка «підприємницького 
університету»: шляхи трансформації ЗВО у напрямі підприємництва

Ідея «підприємницького університету» Бартона Р.Кларка набула поширення та 
розвитку в усьому світі. За її базовими положеннями здійснювали ся подальші розвід-
ки та експерименти (на приклад: ECIU Leadership Programme 2004/2005 [59]).

Ана лізуючи та доповнюючи їхні результати, можна ви ділити такі головні ознаки 
ЗВО підприємницького типу (рис. 12):

1. Незалежність від державного фінансування. Університету не потрібно отриму-
вати дозвіл або схвалення від урядових установ на отримання великих інвестицій. На-
приклад, для створення нових наукових напрямів (НДДКР або R&D та навчання), для 
утворення нових підрозділів, комерційних структур тощо.

2. Акцент на центральне ядро управління. Іс нує сильна, спрямована на прийняття 
рішень управлінська група вищого ешелону (група ТОП-менеджменту), яка спрямовує 
підприєм ницьку пропозицію – доцільну діяльність – на ринковий, підприємницький 
запит. Участь у цьому процесі більш широких академічних і студентських кіл є менш 
важливою.

3. Кваліфікація персоналу у менеджменті (уп равління кваліфікацією та якістю 
персоналу), особливо в галузі фінансів. Університет наймає висококваліфікованих фа-
хівців і пропонує до статню кількість релевантних програм щодо підвищення кваліфі-
кації персоналу, щоб збіль шити їхній внесок у підприємницький розвиток.

4. Підприємницька культура. Адміністрація і ви кладачі мають культуру, що є орі-
єнтованою на зміни – більше, ніж на дотримання правил. Вони волі ють інновацій і реа-
лізації нових ідей, а не силь ної виконавчої влади і виконання правил.

5. Можливості самостійного формування (зміни) бюджету. Університету нада-
ються широкі по вноваження щодо використання урядових фон дів за своїм власним 
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Додаткове фінансування за рахунок  
так званих «дійних корів»

Головні ознаки університету (ЗВО) підприємницького типу  
за Бартоном Р. Кларком

Незалежність від державного 
фінансування

Кваліфікація персоналу у менеджменті 
(управління кваліфікацією та якістю 

персоналу), особливо – в галузі фінансів

Акцент на центральне ядро управління Оптимальне зосередження на 
обмеженому колі дисциплін для 

викладання і проблемах для досліджень

Моніторинг майбутніх можливостей 
у галузі викладання (навчання) 

і досліджень

Привабливі умови для молодих вчених

Привабливість для пожертвувань

Структура міждисциплінарних 
досліджень

Висока налаштованість на 
інтернаціоналізацію навчання та 

міжнародну діяльність 

Висока частка магістрів і докторантів

Передача технологій

Послуги для спін-офф та спін-аут 
компаній, розгалужена периферія

Сприятливе бізнес-оточення  
(бізнес-середовище)

Можливості самостійного формування 
(зміни) бюджету

Підприємницька культура

Зовнішньо орієнтовані фінансові 
контракти

Співпраця з промисловістю та іншими 
провідними університетами

Плоска структура

Значення діяльності випускників

Місія та стратегічний план

Конкурентоспроможність 
інфраструктури університетського 

містечка (кампусу)

Рис. 12. Головні ознаки ЗВО підприємницького типу за Бартоном Р. Кларком
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бажанням (на свій розсуд). Наприклад, ЗВО може перерозподіляти кошти між персо-
налом, ІТ, маєтками, іншими інфра структурами та інвестиціями, а також може збе регти 
щорічні невитрачені надходження (на приклад, для створення стратегічних фондів).

6. Зовнішньо орієнтовані фінансові контрак ти. Урядові, неурядові фонди та інші 
джерела фінансування розраховуються і базуються на основі вимірювання необхід-
них витрат і ре зультатів підприємницької діяльності. Це контр олюється за допомогою 
регулярної звітності.

7. Плоска структура. Бар’єри звітності та ієрархія між центром і основними 
структурними під розділами (одиницями) мінімізуються для того, щоб прискорити 
формування ідей і відповідні процеси прийняття рішень.

8. Місія та стратегічний план. Існує усім зрозумі ла сконцентрована місія (про-
грама), яка є орі єнтиром для всіх стратегічних рішень і завдань університету.

9. Значення діяльності випускників. Існує всео сяжна програма доцільного фінан-
сування вза ємної підтримки випускників і університету.

10. Співпраця з промисловістю та  іншими провід ними університетами. Універ-
ситет здійснює можливості синергії у галузі досліджень, інвес тицій у науково-дослід-
ницьке обладнання, на вчання та  іншу корисну діяльність з мережею різноманітних 
видатних осіб та установ.

11. Конкурентоспроможність інфраструктури уні верситетського містечка 
(кампусу). Студент ське містечко (кампус) і його околиці є прива бливими та мають не-
обхідні умови для залу чення й утримання видатних студентів і студентів-відмінників.

12. Додаткове фінансування за рахунок так зва них «дійних корів». Створення до-
даткового до бюджетного фінансування і промислового інвестування третього потоку 
джерела доходу, наприклад: центрів (залів) для конференцій, шкіл менеджменту та біз-
несу, інших пропозицій для навчання «протягом усього життя», готелів, торговельних 
пунктів із продажу університет ської продукції, навчальної і наукової літерату ри тощо.

13. Оптимальне зосередження на обмеженому колі дисциплін для викладання і 
проблемах для наукових досліджень. Менеджмент уні верситету не повинен розпоро-
шуватися (від волікатися) на занадто диверсифіковану (різно манітну) діяльність у сфе-
рах, що знаходяться поза основним стрижнем діяльності (ноу-хау) університету.

14. Моніторинг майбутніх можливостей у галу зі викладання (навчання) і дослі-
джень. Уні верситет має постійне бачення щодо розвитку ринку навчання, навчальних 
послуг (освітнього ринку) і досліджень (ринків наукових дослі джень). ЗВО системно 
вивчає їх і накопичує ре сурси (запаси ресурсів) для швидкого реагуван ня на будь-які 
варіанти розвитку або змін таких ринків.

15. Привабливість для пожертвувань. Репутація університету, його плани, рівень 
підготовки та якість випускників приваблює регулярні та іс тотні пожертви (спонсор-
ські внески).

16. Привабливі умови для молодих учених. Уні верситет запрошує на роботу, при-
ймає і ство рює необхідні умови для успішних молодих вчених-науковців. Це сприяє 
як залученню більшої кількості студентів і донорів, так і вико нанню інноваційних до-
сліджень.

17. Структура міждисциплінарних досліджень. Іс нує встановлена організаційна 
структура в сфе рі досліджень і навчання, що підтримує спів робітництво і сприяє коо-
перації співробітників всередині організації.
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18. Передача технологій. Існують якісно налаго джені та структуровані процеси 
передачі техно логій до регіону / регіонів.

19. Висока частка магістрів і докторантів. Нові джерела доходу від навчання 
фокусуються на магістерських і докторських програмах, на від міну від традиційних 
бакалаврських програм.

20. Висока налаштованість на міжнародну діяль ність та  інтернаціоналізацію 
навчання. Уні верситети вміло використовують можливість отримати міжнародні гран-
ти та брати участь у виконанні міжнародних програм (замовлень), мають велику кіль-
кість іноземних студентів, ма гістрів і докторантів, які навчаються на контрак тній осно-
ві і привносять значні кошти до універ ситетського бюджету.

21. Послуги для спін-офф та спін-аут компаній. Існує матеріально-технічна та ло-
гістична під тримка для отримання венчурного / ризикового капіталу, можливості кон-
сультацій, надання офісних приміщень і невеликих виробничих по тужностей (малих 
підприємств), знаходження поручителів (гарантів) тощо.

22. Сприятливе бізнес-оточення (бізнес-середовище). Успіх університетського 
підприємництва багато в чому залежить від сприятливого бізнес-оточення (бізнес-се-
редовища). Це, перш за все, суспільний підприємницький менталітет, правові засади 
підтримки підприємництва (різних видів бізнесу), сприйняття оточуючою громадою 
академічного підприємництва, налаштованість пересічних громадян на підприєм-
ницьку діяльність.

Слід зазначити, що спін-офф компанії є само стійними юридичними особами, які 
отримують більшу частку прибутку від використання техноло гії головної (батьківської 
або материнської) ком панії або університету. Університети створюють подібні компа-
нії для ліцензування власних вина ходів або для отримання прибутку від трансферу 
технологій і комерційного використання свого наукового досвіду. Спін-офф компанії 
виконують функції ланок, що з’єднують промисловість і на уку та дозволяють дослід-
ницьким ЗВО і НДІ більш чітко спрямовувати напрями своїх досліджень відповідно до 
запитів бізнесу (промисловості, ви робництва).

Спін-аут компанії відноситься до типу корпо ративного заходу, коли корпорація 
(головна ком панія) «відщеплює» від себе секції (розділяє себе на частки), що стають 
окремим бізнесом. Тому загальним визначенням спін-аут є процес, коли підрозділи 
компанії або організації стають само стійним бізнесом. Спін-аут компанія приймає й 
використовує активи, інтелектуальну власність, технології і/або існуючі продукти (іс-
нуючу продук цію) від головної організації.

Найголовніша різниця між спін-офф і спін-аут компаніями полягає в тому, що 
перші (спін-офф) частіше виникають як побічний результат на уково-дослідницької, 
дослідно-конструкторської (науково-технічної) діяльності. Спін-аут компанії є ре-
зультатом відокремлення (відщеплення) від головної (батьківської або материнської) 
ком панії, університету або науково-дослідницької установи. Спільним є можливість 
використову вати надбання і власність (або їхню частку) го ловної (батьківської або 
материнської) компанії. Компанії такого виду є важливими для розвитку венчурного 
фінансування і освоєння венчурного капіталу, вони дозволяють розвивати венчурне 
підприємництво та утворювати венчурні фірми (підприємства).

У підприємницьких університетах і налашто ваних на підприємництво науково-до-
слідницьких установах при утворенні та організації діяльнос ті спін-офф та спін-аут 
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компаній найважливішим застереженням є  – ні в якому разі не змішувати управлін-
ські і підприємницькі елементи. Цінності венчурного підприємства відрізняються від 
вста новлених корпоративних цінностей. Технологічні відбрунькування (відщеплення, 
відокремлення) головної (батьківської, материнської) компанії – спін-аути призначені 
для того, щоб забезпечити незалежність і простір для діяльності і дати можли вість ке-
рівництву збільшити ринкову капіталізацію.

Основні сфери підприємницької діяльності ЗВО. Головними особливостями під-
приємницького ЗВО, як і підприємницької діяльності у сфері вищої освіти в цілому, є 
необхідність обов’язкового збе реження академічності, науковості, високого рівня на-
дання освітніх послуг і виконання наукових до сліджень, підтримка високих морально-
етичних норм, притаманних університетському середови щу, збереження освітньо-на-
укових і культурних тра дицій, попередніх досягнень, високого іміджу і при множення 
заслуг ЗВО і всієї системи вищої освіти.

Тому сферами підприємницької діяльності ЗВО головним чином можуть бути:
•	 контрактні форми надання різноманітних освіт ніх послуг і виконання приклад-

них (на замов лення) наукових досліджень з подальшою роз робкою техніки, тех-
нологій, методів, методик, ноу-хау тощо;

•	 підготовка на контрактній основі навчально-методичних матеріалів (підручни-
ків, посібни ків, НМК тощо);

•	 проведення наукових і фахових (наприклад, медичних, юридичних, патентних, 
археологіч них, мистецьких тощо) експертиз, підготовка на контрактній основі 
фахівців вищої кваліфіка ції (магістратура, докторантура);

•	 організація різноманітних міжнародних на вчальних, наукових, культурних, спор-
тивних і розважальних програм (у тому числі – за кор доном для громадян своєї 
країни і для інозем ців у своїй країні);

•	 організація підготовки дітей і школярів за про грамами дошкільних і середніх на-
вчальних за кладів (групи дитячих садків, ліцейні класи, ре петиторство і підготов-
ка для вступу до ЗВО);

•	 використання ІТ-технологій (у роботі [49] дистанційна освіта розглядається як 
приклад академічного підприємництва у ЗВО);

•	 організація силами співробітників ЗВО різнома нітних освітньо-культурних, спор-
тивних, оздо ровчих та  інших заходів чи надання для таких цілей в оренду сто-
роннім юридичним особам ресурсів свого ЗВО;

•	 надання таких супутніх послуг абітурієнтам і сту дентам, як: профорієнтація; по-
шук місць ста жування і працевлаштування (допомога з пра цевлаштування); 
консультації для іноземних студентів із міграційних питань, пошуку житла і тим-
часового працевлаштування (повний ро бочий день або part-time); допомога 
абітурі єнтам і студентам у пошуку джерел фінансової підтримки їхнього навчан-
ня (стипендій, фондів, різноманітних грантів, спонсорів тощо);

•	 організація при ЗВО додаткових професійних підприємницьких структур (служ-
би праце влаштування; юридичні консультативні пункти і нотаріат; бюро пе-
рекладів; туристичні бюро; служби психологічної допомоги; Інтернет-клуби; 
«бюро добрих послуг»; школи навчання ав томобільної справи та керування ав-
томобілем; фотомайстерні; майстерні з надання слюсарних і столярних послуг; 



56

експериментальні майстер ні з виробництвами; сільськогосподарські ді лянки з 
виробництвом сільськогосподарської продукції; лісництва тощо).

Головними сферами дослідницьких підприємницьких ЗВО є:
•	 комерціалізація результатів НДДКР (R&D);
•	 ліцензійна та патентна діяльність;
•	 трансфер технологій;
•	 внесок у місцеве та регіональне економічне зростання;
•	 сприяння інноваційному розвитку місцевого співтовариства тощо.
Сферами підприємницької діяльності системи вищої освіти також можуть бути від-

криття нових підприємницьких навчальних закладів (приватних ЗВО, загальноосвітніх 
шкіл, дитячих садків), при ватних видавництв, рекламно-художніх підпри ємств, вироб-
ництв для системи освіти (складання комп’ютерів, розробка програмно-інформацій-
ного забезпечення, виготовлення спеціальних меблів і обладнання для навчальних 
закладів), молодіжних кафетеріїв, студентських їдалень, інтернет-кафе, навчальних 
відеосалонів тощо.

Загальні особливості, що є харак терними для підприємницьких ЗВО. Слід виділити 
такі особливості, характерні для під приємницьких ЗВО, як:

1. Підприємницьким ЗВО немає необхідності мати велику кількість підприємців у 
своєму скла ді. Їх (підприємців) необхідно мати у складі за кладу стільки, скільки під-
приємницьких напрямів існує у ЗВО. Інші співробітники (яких більшість)  – це мене-
джери (керівники) різних рівнів (прорек тори, директори інститутів, декани, керівники 
інших структурних підрозділів) і виконавці (про фесорсько-викладацький, науковий і 
допоміжний персонал).

2. Підприємницькі напрями – це ті, які мо жуть в межах чинного законодавства і 
відповід но до унікальних місій ЗВО привести університети і коледжі до фінансових 
успіхів, отримання додат кових джерел фінансування, вироблення нових видів освіт-
ньо-наукової та інженерно-технічної продукції, трансфер технологій. надання новітніх 
або удосконалених освітніх послуг, а також – підвищення іміджу й укріплення позицій 
ЗВО у країні і за її межами.

3. Головним підприємцем має бути ректор/пре зидент (бажано – проректори/ ві-
це-президенти або хоча б один із проректорів/ віце-президентів).

До підрозділів ЗВО, функції яких пов’язані з підприємницькими напрямами 
університет ської діяльності, доцільно віднести:

1. Службу набору студентів (місцевих/вітчизняних та іноземців).
2. Службу зовнішніх комунікацій (стосунків), у тому числі  – і міжнародних. Вона 

підшукує викладачів (вітчизняних і зарубіжних), бере участь у корпоративних за-
ходах  – за запро шенням інших організацій, у діяльності про фесійних асоціацій та 
об’єднань; організує програми з направлення студентів і викладачів на зарубіжні на-
вчання і стажування, домовля ється про умови таких зарубіжних програм.

3. Служба пошуку ЗВО-партнерів, із якими доціль но співпрацювати закладу: акре-
дитаційні комі сії і різні престижні професійні асоціації, куди повинен вступити ЗВО; 
підприємства і фірми-партнери, які беруть студентів на практику і по тім працевлашто-
вують їх у себе; підприємства і фірми-партнери, які присилають на навчання до ЗВО 
своїх співробітників (у т.ч. – на курси й окремі лекції).
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4. Служба планування навчальних програм  – тих, які мають найбільший попит у 
країні і за кор доном, а також – нових (відповідно до вимог ринків освіти і праці).

5. Служба планування НДР  – тих, під які або мож на отримати фінансування (ко-
шти, гранти), або результати яких можна продати.

6. Служба для планування й отримання прибутків від роялті, від патентів, винахо-
дів, «ноу-хау».

7. Служба планування нових видів академічної ді яльності (освіта, навчання, ви-
робництво), нових напрямів підприємництва і нових підприємств.

8. Служба планування розвитку ЗВО (у тому числі – будівництва).
9. Служба планування і організації публікацій і ви давничої діяльності.
10. Служба планування і проведення конференцій, семінарів і забезпечення учас-

ті в них представ ників ЗВО. Служба організації позааудиторної діяльності для викла-
дачів і студентів.

11. Служба роботи зі студентами й організації гро мадсько-корисної діяльності.
12. Служба, яка належить до АГЧ і займається за роблянням для ЗВО грошей, отри-

муючи доходи від надання в оренду приміщень, спортивних майданчиків, спільного 
використання з бізнес-структурами площ і обладнання ЗВО; надання супутніх послуг 
для студентів і сто ронніх осіб; роботи студентського містечка.

Усі інші підрозділи і служби  – навчальна час тина, наукова частина, бухгалтерія, 
експлуатацій но-ремонтні й постачальні підрозділи АГЧ, відділ кадрів та  інші повинні 
працювати суворо за ін струкціями, очолюватися кваліфікованими керів никами (гар-
ними менеджерами) і мати кваліфіко ваних фахівців-виконавців.

Прикладом підприємництва у ЗВО є інтернаціоналізація освіти. Усе частіше досвід 
провідних зарубіжних ЗВО свідчить, що одним із основних напрямів підви щення ефек-
тивності і якості освіти є колективне підприємництво, особливо коли децентралізація 
університетів усе збільшується. Цікавим є досвід австралійського підприємницького уні-
верситету Монеша. Вивчаючи цей університет і моделюючи його майбутнє, професор 
Бартон Кларк аналізує питання, пов’язані з інтернаціоналізацією освіти в університеті, 
його підприємницькою діяльністю і підкреслює вплив цих факторів на перетворення 
університету Монеша на навчальний заклад з гло бальною орієнтацією й інтернаціона-
лізація педа гогічного досвіду [54]. Аналізуючи план розвитку університету Моне ша, Б. 
Кларк констатує, що підприємницька ді яльність – важливий аспект роботи університету 
і цього не слід соромитися. В умовах постійного скорочення державного фінансування 
вищої осві ти необхідно спиратися на власні сили. Навчання студентів-іноземців надає 
значні можливості й дозволяє значно покращити фінансовий стан університету.

Плануючи і здійснюючи діяльність щодо інтер націоналізації навчання, універ-
ситет може вико ристовувати підходи, запозичені у бізнесі, у тому числі  – плануван-
ня, фінансове моделювання, ви вчення ринку за замовленням і методи ідентифі кації 
та зменшення ризиків. Отримана інформація не зумовлює характер подальших дій 
університе ту. Вона використовується для комплексного роз гляду стратегічних, акаде-
мічних і ділових намірів і планів. «Найдешевший» або «найзручніший» ва ріант надання 
освіти може бути академічно нена дійним. Ясно, що репутація університету залежить 
від академічної якості його навчальних програм. Процес ухвалення рішень у такому 
разі повинен бути дуже прискіпливим, обов’язково контролю ється радою, а точні-
ше, його академічною комісі єю і консультаційною дорадчою радою, що скла дається 
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з виконавчої групи провідного професор сько-викладацького складу і старших ви-
кладачів університету, а також – із представників громад ськості. Багато університетів 
створюють компанії, надаючи такі послуги на договірній основі:

•	 міжнародний маркетинг навчальних програм університету;
•	 ознайомлення студентів з інших країн із послу гами, що надаються у ЗВО;
•	 зарахування й адміністративна підтримка сту дентів з інших країн;
•	 консультаційне обслуговування іноземних сту дентів з питань, не пов’язаних із 

навчанням (консультації з імміграційних питань, пошук житла, медичне обслуго-
вування, культурна адаптація, організація дозвілля й гуманітарних програм);

•	 попередня консультація для іноземців з питань контрактної системи;
•	 ідентифікація, ведення переговорів і управлін ня новими навчальними заклада-

ми й освітніми установами;
•	 просування проєктів міжнародного консульту вання й управління;
•	 організація набору студентів-іноземців за міс цем їх проживання (відкриття кон-

сультпунктів і приймальних комісій ЗВО за рубежем).
Слід зазначити, що університети Австралії та Нової Зеландії вже багато років 

отримують значні прибутки від інтернаціоналізації навчання, запрошують до себе ти-
сячі студентів з КНР, Японії, Південної Кореї, а також із багатьох інших країн. Частка 
студентської оплати навчання у ЗВО Австралії та Нової Зеландії є значною і постійно 
збільшується.

Провідні країни світу зацікавлені в навчанні в своїх ЗВО іноземних громадян. Так, 
в опублікованій звітній доповіді The Open Doors за 2017 рік зазначено, що число іно-
земних студентів, які навчаються у ЗВО США за неімміграційними студентськими віза-
ми, зросло на 3,4 % до кількості 1078782 студентів у 2016/17 році, що майже на 35000 
студентів більше, ніж у попередньому році. Це свідчить про збільшення одинадцятий 
рік поспіль загальної кількості іноземних студентів, які здобувають вищу освіту в США. 
У  2016/17 роках у американських коледжах та університетах навчалося 85 відсотків 
іноземних студентів, ніж було повідомлено десять років тому.

Міжнародні студенти представляють трохи більше п’яти відсотків студентів від за-
гальної кількості понад 20 мільйонів студентів, які навчаються в ЗВО США три і більше 
років [60].

Зазначимо, що загальна кількість студентів, що здобували вищу освіту у США, до-
сягла свого максимуму в 2012/13.

Однозначно іноземні студенти позитивно впливають на економіку країн, де вони 
навчаються. Подальше зростання кількості іноземних студентів, які приїжджають до 
США для отримання вищої освіти, мало значний позитивний економічний ефект для 
Сполучених Штатів. За даними Міністерства торгівлі США, у 2016 році іноземні студен-
ти надали 201,4 мільярда доларів США для економіки США.

За даними The Open Doors 2017 року близько 67 відсотків усіх іноземних студентів 
отримували більшість своїх коштів із джерел за межами США, включаючи особисті та 
сімейні джерела, а також допомогу урядами або університетами їхніх країн. Студенти 
з усього світу, які навчаються в США, також допомагають американським науковим та 
технічним дослідженням і приносять міжнародні перспективи в американські аудито-
рії, допомагаючи підготувати американських студентів до глобальної кар’єри, а також 
часто призводять до довготривалих ділових відносин та економічних переваг [61].
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Останній аналіз NAFSA показує, що 1078782 іноземних студентів, які навчаються в 
американських коледжах та університетах, витратили 36,9 млрд. доларів США та під-
тримали більше ніж 450331 робоче місце для економіки США протягом 2016–2017 на-
вчального року. Економічні внески студентів-іноземців є додатком до незрівнянних 
академічних та культурних цінностей, які вони привносять до кампусів ЗВО та місце-
вих громад США [62].

Згідно з дослідженням європейських економістів, Великобританія та Ірландія 
отримують найбільшу економічну вигоду від вартості навчання іноземних студентів. 
Так, наприклад, у 2014–15 навчальному році 437 тисяч іноземних студентів (з країн ЄС 
та не ЄС) складали 19 % всіх студентів, зареєстрованих в університетах Великобрита-
нії. Ці студенти витрачали гроші на широкий спектр товарів, послуг та навчальної і по-
занавчальної діяльності. Оскільки ці витрати є додатковими до тих, що здійснюються 
жителями Великобританії, це створює додаткову економічну активність і надходжен-
ня до економіки країни.

У 2014–2015 роках:
•	 Витрати іноземних студентів та їх відвідувачів у межах та поза межами універси-

тетських кампусів (містечок) сформували 25,8 млрд. фунтів стерлінгів у валовому 
випуску продукції в економіці Великобританії.

•	 Ця діяльність призвела до валової доданої вартості (ВДВ) у 13,8 млрд. фунтів 
стерлінгів до ВВП Великобританії.

•	 Витрати іноземних студентів та їх відвідувачів у межах та поза межами універси-
тетських кампусів (містечок) сприяють підтримці робочих місць по всій Велико-
британії, підтримуючи 206,6 тис. штатних робочих місць на національному рівні.

•	 Міжнародні студенти корисні для британської економіки в цілому, оскільки 
сприяли експортним надходженням Великобританії у розмірі 10,8 млрд. фунтів 
стерлінгів.

•	 Витрати іноземних студентів за межами кампусу (не враховуючи оплату за на-
вчання та проживання в університетському містечку) склали 5,4 млрд. фунтів 
стерлінгів.

•	 Міжнародні студенти також сприяли розвитку інших британських галузей, на-
приклад, додаючи 750 млн. фунтів стерлінгів у транспортну індустрію Велико-
британії та 690 млн. фунтів стерлінгів у роздрібну торгівлю.

•	 Витрати, пов’язані з економічною активністю та зайнятістю міжнародних сту-
дентів за межами кампусу (поза університетом), формують із податкових надхо-
джень 1 млрд. фунтів стерлінгів. Це еквівалентно зарплаті 31 700 медичних сес-
тер або 25 000 працівників міліції Великобританії.

Також слід зазначити політичну складову користі навчання іноземних студентів, 
оскільки в університетах Великобританії у різні роки навчалися 55 вищих керівників з 
51 країни світу [63].

Запитання і завдання до розділу 3

1. Яким є місце підприємництва в сучасному суспільстві?
2. Якою є модель суспільства?
3. Назвіть головні фактори виробництва.
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4. Якими є специфічні ознаки підприємця?
5. Назвіть необхідні умови для здійснення (реалізації) підприємницької діяль-

ності.
6. Якими є головні складові – фундаментальні основи вдалого бізнесу?
7. Як впливає вища освіта та наука на бізнес (підприємництво) та на основні сфери 

діяльності в суспільстві із забезпечення життєвих потреб людства?
8. Визначте місце наук (дисциплін) із бізнесу (підприємництва) і виробництва се-

ред інших галузей науки.
9. Якими є концептуально-методологічні основи інноваційної академічної або уні-

верситетської підприємницької діяльності ЗВО в сучасному суспільстві?
10. Якими є шляхи трансформації університетів у напрямку підприємництва?
11. Надайте приклади підтвердження і розвинення концепції Б.Кларка «підприєм-

ницького університету»?

Теми рефератів (есе) і контрольних робіт до розділу 3

1. Місце підприємництва в сучасному суспільстві.
2. Специфічні ознаки підприємця.
3. Необхідні умови для здійснення (реалізації) підприємницької діяльності.
4. Вплив вищої освіти та науки на бізнес (підприємництво) і на основні сфери ді-

яльності в суспільстві із забезпечення життєвих потреб людства.
5. Головні ознаки ЗВО підприємницького типу за Бартоном Р.Кларком.

Методичні рекомендації для кращого засвоєння матеріалу розділу 3

Студенти мають усвідомити, що підприємницька діяльність, як і академічне або 
університетське підприємництво, є важливим типом людської творчої і виробничої 
діяльності. Особливою рисою університетського підприємництва є комерціалізація 
результатів наукової (інтелектуальної діяльності), що завдяки ефективній переда-
чі та поширенню новітніх технологій сприяє соціально-економічному зростанню та 
прискоренню НТП. Підтвердженням і розвиненням концепції Б. Кларка щодо шляхів 
трансформації ЗВО у напрямі «підприємницького університету» є значна кількість орі-
єнтованих на академічне підприємництво університетів США і багатьох країн світу, що 
постійно збільшується.
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Розділ 4. 
Підприємницькі університети як чинники інноваційного 

розвитку сфери вищої освіти

4.1. Базові поняття з теорії університетського підприємництва

Як вже зазначалось раніше, термін «академічний капіталізм» запропонував ще у 
1990 році Е. Хаккет, який у своїй роботі «Наука як професія в 1990-х: Зміна організацій-
ної культури науки» [46] визначив важливі структурні зміни у науці та виявив залеж-
ність професійних науковців від зовнішніх джерел фінансування. Далі важливою тео-
ретичною роботою в цій галузі стала монографія С. Слотер і Л. Леслі [47], в якій вони 
зазначили, що для збереження або збільшення ресурсів викладачі повинні все більше 
конкурувати за «зовнішні» долари, пов’язані з ринково-орієнтованими дослідженнями 
у різних сферах прикладних, комерційних, стратегічних і цільових досліджень. Ці гроші 
можуть бути отримані у формі дослідницьких грантів і контрактів як наслідок партнер-
ства з промисловістю і урядом, трансферу технологій або ж у формі залучення більшо-
го числа студентів, здатних запропонувати вищу плату за навчання. Автори книги на-
зивають ринкову або ринково-подібну (marketlike) діяльність ЗВО як закладу, так і його 
співробітників  – викладачів і науковців із залучення зовнішніх грошових коштів ака-
демічним капіталізмом. Головними суб’єктами академічного капіталізму виступають 
«підприємницько-орієнтовані ЗВО» разом із своїм професорсько-викладацьким, на-
уковим, інженерним і допоміжним персоналом (із обов’язковим залученням студентів).

Поняття і концепції «підприємницького університету» досліджувалися і були вине-
сеними на розгляд різними науковцями й у різні роки. Значний внесок у дослідження 
феномена підприємництва у ЗВО і розвиток теорії «підприємницького університету» 
зробили Г. Іцковіц, Б. Кларк, Дж. Крісман, Т. Гінес, С. Фрейзер, Д. Ділл, Й. Рьопке, Г. Са-
ботски, Д. Кірбі, М. Джакоб, М. Лундквіст, Х. Хелсмарк, Г. Вільямс, Г. Константинов, С. Фі-
лонович та багато інших дослідників і фахівців освітньої сфери. Узагальнюючи головні 
риси, ознаки та характеристики, що є властивими підприємницьким ЗВО, можна нада-
ти таке їхнє визначення. Підприємницькими вважаються ЗВО:

•	 які успішно виконують такі головні функції – надання вищої професійної, загальної 
і спеціальної освіти (навчання), виконання наукових досліджень, сприяння еконо-
мічному зростанню та підвищенню конкурентоспроможності промисловості;

•	 заробляють кошти під час здійснення своєї статутної академічної діяльності – на-
вчальної роботи (підготовка фахівців різних рівнів із наданням різних наукових 
ступенів), наукових досліджень (пошуку та генерації нових знань), дослідно-кон-
структорської і науково-виробничої діяльності (науково-технічні та  інженерні 
розробки, створення новітніх технологій, методів і методик), досягають соціаль-
ного ефекту в процесі громадської, суспільної та виховної роботи;

•	 що сповідують академічний капіталізм, підпорядковуються корпоративній під-
приємницькій культурі та успішно функціонують в умовах академічного капіта-
лізму;
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•	 що вдало комерціалізують результати своїх НДДКР (R&D) і ефективно використо-
вують свої основні й допоміжні ресурси в комерційних цілях;

•	 які успішно розвивають і впроваджують інновації (інноваційні технології), спін-
офф (спін-аут) підприємства і запускають стартові (стартап) компанії (отримуючи 
від цього економічний ефект);

•	 що успішно знаходять і використовують додаткові (диверсифіковані) джерела 
фінансування своєї статутної академічної діяльності;

•	 що мають підприємницьке бачення та підприємницькі навички (риси характе-
ру), знаходять і ефективно використовують підприємницькі можливості, у своїй 
освітньо-науковій діяльності застосовують підприємницькі прийоми і у складі 
яких на головних позиціях знаходяться підприємці – найвищі управлінці (керів-
ники директорату), керівники підрозділів, співробітники структурних одиниць;

•	 які активно навчають студентів (у тому числі – іноземних) усіх категорій і слуха-
чів курсів підприємництва і наук з організації і управління бізнесом, створюють 
бізнес-інкубатори, запрошують до викладацької роботи і практичного керівни-
цтва провідних (успішних) підприємців, здійснюють міжнародну діяльність;

•	 які мають тісні зв’язки з промисловістю і бізнесом, активно сприяють місцевому/
регіональному інноваційному розвитку та економічному зростанню нації;

•	 які успішно розвивають свою периферію ЗВО – відкривають нові підрозділи;
•	 випускники яких є результативними підприємцями, бізнесменами тощо.
Існують також й інші різні підходи і погляди щодо віднесення орієнтованих на під-

приємництво університетів, бізнес-коледжів і бізнес-шкіл до підприємницьких.
Надамо власне узагальнення різних підходів до класифікації підприємницьких 

ЗВО (рис. 13) і їхніх характерних ознак (рис. 14).

4.2. Визначення поняття «підприємницького університету» (ЗВО)

Найбільш вживаними варіантами визначення поняття підприємницького універ-
ситету (ЗВО), введеними в науковий обіг вченими, фахівцями і практиками академіч-
ного (університетського) підприємництва, є такі:

1. Університети, які розглядають нові джерела фінансування як патенти, дослі-
дження в рамках договорів і вступ у партнерство (кооперацію) з приватним підпри-
ємством (1983 рік, H. Etzkowitz [64]).

2. Підприємницький університет спонукає (сприяє, включає в себе) створення но-
вих підприємств університетськими професорами (викладачами), технічними співро-
бітниками або студентами (1995 рік, J. Chrisman, T. Hynes, S. Fraser [65]).

3. Трансфер (передача) університетських технологій визначається як формальне 
зусилля заробити на університетських дослідженнях шляхом приведення (впрова-
дження) результатів досліджень у життя як комерційні підприємства (капіталізація 
університетських досліджень). У свою чергу, формальні зусилля визначаються як ор-
ганізаційні одиниці з прямою відповідальністю за просування (промоцію, сприяння) 
передачі технологій (1995 рік, D. Dill [66]).

4. Підприємницький університет активно прагне до інновацій у своїй роботі. Він 
хоче суттєво змінити характер діяльності організації для того, щоб виявитися у майбут-
ньому у більш сприятливому положенні. Підприємницькі університети прагнуть стати 
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«стійкими» університетами і важливими самостійними гравцями. Підприємливість ін-
ститутів одночасно можна вважати процесом і результатом (1998 рік, B. R. Clark [52]).

5. Підприємницький університет може означати три речі: сам університет, як ор-
ганізація, стає підприємницьким; члени університетського викладацького складу, 
студенти, співробітники перетворюють себе якимось чином у підприємців; а також 
взаємодія університету з зовнішнім середовищем, «структурний зв’язок» між універ-
ситетом і регіоном слідує підприємницькому духу (1998 рік, J. Röpke [67–68]).

6. Підприємницький університет характеризується більш щільним партнерством 
університету з бізнесом, більшою відповідальністю працівників (співробітників) за до-
ступність зовнішніх джерел фінансування, а також менеджерським ідеалом інститу-
ційного управління, керівництва (лідерства) та планування (1999 рік, G. Subotzky [69]).

7. Знаходячись у серці (центрі) будь-якої підприємницької культури, підприєм-
ницькі університети мають можливість здійснювати інновації, розпізнавати і створю-
вати можливості, працювати в команді, приймати (брати на себе) ризики і відповідати 
на виклики часу (2002 рік, D. A. Kirby [70]).

8. Подібно до того, як університет готує окремих студентів і випускає їх у світ, під-
приємницький університет є природним інкубатором, що забезпечує структурну під-
тримку викладачам і студентам для ініціації (відкриття) нових підприємств: інтелекту-
альних, комерційних і спільних (2003рік, H. Etzkowitz [71]).

Підприємницький університет
(бізнес-коледж або бізнес-школа підприємницького типу)

ВНЗ, який займаєть-
ся університетським 
(академічним) підпри-
ємництвом, але не 
обов’язково навчає (го-
тує) підприємців і може 
навіть не мати підпри-
ємницьких програм (не 
мати навчальних під-
приємницьких і бізнес-
спеціальностей)

ВНЗ, який готує 
підприємців і ви-
користовує у своїй 
статутній діяльнос-
ті підприємництво 
(займається акаде-
мічним (універси-
тетським) підпри-
ємництвом)

ВНЗ, завданням якого не є підпри-
ємницька діяльність самого за-
кладу (тобто заробляння коштів 
завдяки академічному (універси-
тетському) підприємництву). Його 
завдання – якісна академічна під-
готовка фахівців із підприємництва 
і бізнес-спеціальностей (підприєм-
ництво, адміністрування бізнесом, 
маркетинг, менеджмент, реклама, 
логістика, управління людськими 
ресурсами, PR тощо), наявність 
удосконалених навчальних планів і 
програм у цій сфері, значні резуль-
тати із підготовки підприємців, а 
головне – залучення успішних під-
приємців із практичним бізнес-до-
свідом до викладацької діяльності 
і професійної підготовки студентів 

Рис. 13. Приклад різних підходів до класифікації університетів і коледжів  
як підприємницьких ЗВО
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Підприємницькими університетами 
(бізнес-коледжами, бізнес-школами) США, Великобританії і деяких інших економічно 
розвинених країн можуть вважатися ЗВО, що концентруються на таких аспектах, як:

Формування значних обсягів фінансової 
допомоги своєму підприємницькому 

ЗВО від держави, фірм, компаній 
і підприємств, приватних осіб, 

випускників, меценатів

Наявність фінансових й інших стимулів 
навчання програм (спеціальностей) із 
бізнесу і підприємництва – стипендій, 

грантів, матеріальних винагород, інших 
заохочень

Популярність цього підприємницького 
університету, інституту чи коледжу 

(бізнес-школи) на регіональному і на 
загальнонаціональному рівнях

Залучення до професійної підготовки 
студентів провідних бізнесменів 

і підприємців

Якість і престижність працевлаштування 
випускників підприємницьких і бізнесо-
вих програм, наявність серед випускни-
ків провідних підприємців і бізнесменів

Наявність і ефективність бізнес-інкуба-
торів і програм із наставництва бізнесу і 
підприємництва, ефективність комерціа-
лізації результатів НДДКР (R&D), отриман-

ня спін-офф та утворення стартапів

Організація підготовки фахівців із 
підприємництва і бізнесу

Якість підготовки фахівців із 
підприємництва і бізнесу

Рис. 14. Класифікація ознак підприємницьких ЗВО

9. Підприємницький університет заснований як на комерціалізації (традиційно 
або історично створених курсів подальшої освіти, консультаційних послуг і розши-
ренні діяльності), так і на комодитизації (поширенні патентів, продажі ліцензій або за-
снуванні студентами стартапів) (2003 рік, M. Jacob, M. Lundqvist, H. Hellsmark [72]).

10. ... не більше, ніж продавець послуг у галузі знань ... (2003 рік, G. Williams [73])
11. Підприємницький університет  – це вищий навчальний заклад, який система-

тично докладає зусиль із подолання обмежень у трьох сферах – генерації знань, ви-
кладанні і перетворенні знань у практику  – шляхом ініціювання нових видів діяль-
ності, трансформації внутрішнього середовища і модифікації взаємодії із зовнішнім 
середовищем (2007 рік, Г. Н. Константинов, С. Р. Филонович [74]).

12. Капіталізація знань – основа нової місії університету, що більш тісно пов’язує 
його із споживачами знань і що декларує його як самостійного економічного суб’єкта 
на динамічному ринку освітніх і наукових послуг.

Основними принципами підприємницького університету є: здатність академічно-
го керівництва визначати страте гічні цілі і досягати їх; правовий контроль за академіч-
ними ресурсами, включаючи матеріальну власність, таку, як університетські будівлі, і 
інтелектуальну власність у вигляді результатів досліджень; організаційна здатність 
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для трансферу технологій через патентування, ліцензування і створення інкубаторів; 
корпоративна підприємницька етика серед представників адміністрації, факультетів і 
студентів (2008 рік, H. Etzkowitz [75–76]).

4.3. Визначення концептуальних рамкових основ підприємницького ЗВО

На базі положень інституційної економічної теорії проаналізуємо далі формальні 
та неформальні фактори навколишнього середовища, що розглядаються як рамкові 
основи (англ. framework – каркас, структура) для підприємницьких університетів. На-
гадаємо, що під формальними інституціональними факторами (формальними інсти-
тутами) розуміються правила, створені і підтримувані спеціально уповноваженими 
людьми (державними чиновниками).

Під неформальними інституціональними факторами (неформальними інститута-
ми) звичайно розуміють загальноприйняті умовності та етичні кодекси поведінки лю-
дей. Інститут (від лат. Institutum – встановлення, установа) у цьому контексті розгля-
дається не як ЗВО, а як сукупність норм права, що охоплюють певне коло суспільних 
установлень (настанов або постанов). Формальними інституціональними чинниками 
підприємницьких ЗВО можуть бути: Організаційні структури університету та вище 
університетське керівництво (уряд). Заходи підтримки університетських стартапів. 
Університетські програми навчання підприємництва.

До групи неформальних інституціональних чинників можуть належати: Універси-
тетське ставлення до підприємництва. Предмети з підприємництва в університеті. 
Рольові моделі, кейсові студії (аналіз і розбір практичних ситуацій  – дослідження за 
методом ситуаційного аналізу) та університетська система нагород і заохочень.

Детальне визначення концептуальних рамкових основ  – формальних і нефор-
мальних інституціональних чинників (формальних і неформальних інститутів) навко-
лишнього середовища інноваційного підприємницького університету (ЗВО) можна 
подати таким чином (табл. 1).

Зазначимо, що до формальних інституціональних чинників доцільно віднести 
організаційну структуру ЗВО та уряд навчального закладу (вищий адміністративно-
управлінський склад), заходи з підтримки у ЗВО стартапів, а також наявність і розма-
їття університетських освітніх програм і курсів із підприємництва. До неформальних 
інституціональних чинників доречно віднести ставлення ЗВО (усіх типів його співро-
бітників, студентів та їхніх батьків і спонсорів) до підприємництва, місце предмета з 
підприємництва у ЗВО (методика викладання, інтенсивність, ефективність і якість на-
вчання, зацікавленість у підприємницькому навчанні тощо), а також рольові моделі, 
кейсові студії (розгляд, розбір і вивчення практичних ситуацій, практичних випадків 
із реального бізнесу), ділові ігри, стажування і систему академічних університетських 
нагород і заохочень.

Концептуальні рамкові основи (засади) використовуються в дослідженнях з метою 
накреслити можливі напрями дій або представити (надати) кращий підхід до ідеї або 
думки. Концептуальні рамкові основи (теоретичні засади) є свого роду проміжними 
теоріями, що їх науковці намагаються підключити до всіх аспектів дослідження (на-
приклад, таких, як: визначення проблеми, мети, методології; огляд літератури; збір та 
аналіз даних). Концептуальні рамки можуть слугувати картами (мапами), що надають 
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Таблиця 1.
Концептуальні рамкові основи для підприємницьких університетів (ЗВО) – 

формальні та неформальні чинники навколишнього середовища.

Формальні інституціональні чинники 
(формальні інститути)

Неформальні інституціональні 
чинники (неформальні інститути)

1. Організаційні структури університету та 
вище університетське керівництво (уряд)
•	Місія
•	Організаційна структура
•	Стратегічне управління
•	Професійний менеджмент 

університетом
•	Незалежність
•	Гнучкість

1. Університетське ставлення до підпри-
ємництва
•	Студенти
•	Професорсько-викладацький склад
•	Наукові та інші працівники 

університету

2. Заходи підтримки університетських 
стартапів
•	 Інформація
•	Консультації
•	Бізнес-інкубатори
•	Центри для створення нових фірм
•	Наукові парки і т.і.

2. Предмети з підприємництва в універ-
ситеті
•	Методики викладання і навчання
•	Застосування інноваційних технологій
•	Залучення до викладання успішних 

підприємців-практиків тощо

3. Університетські програми навчання 
підприємництва
•	Докторантура
•	Магістерські і бакалаврські програми
•	Курси з підвищення кваліфікації і 

поглиблення знань, окремі курси за 
вибраними підприємницькими дис-
циплінами

•	Підприємницькі курси для початків-
ців – учнів шкіл, домогосподарок, 
пересічних громадян тощо

3. Рольові моделі, кейсові студії (аналіз і 
розбір практичних ситуацій  – досліджен-
ня за методом ситуаційного аналізу) та уні-
верситетська система нагород і заохочень
•	Успіх студентів, професорсько-

викладацького складу, наукових 
та інших працівників університету

•	Університетська система нагород та 
заохочень

узгодженості емпіричним дослідженням. У зв’язку з тим, що концептуальні рамки по-
тенційно є такими близькими до емпіричного дослідження, вони можуть приймати 
різні форми залежно від питання або проблеми дослідження. Для досягнення таких 
цілей дослідження, як ініціативне початкове розвідування (пошук) або пошукові до-
слідження; опис або описові дослідження; вимірювання; прийняття рішень; пояснен-
ня; прогноз можуть використовуватися такі концептуальні рамкові основи (засади): 
робоча гіпотеза; описові категорії; практичні ідеальні типи; моделі дослідження опе-
рацій; формальні гіпотези тощо.

У табл. 2 наведено теоретичні засади, що їх використовували різні дослідники у за-
пропонованих ними моделях підприємницьких ЗВО.



67

Таблиця 2.
Теоретичні засади (основи) моделей підприємницьких університетів (ЗВО).

Автор(и) 
моделі, рік 
і бібліогра-

фічне 
джерело

Головні модератори (стимулятори, натхненники, прискорювачі): 
оточуюче середовище (регіональний вплив і взаємодія ВНЗ 

із місцевою/регіональною громадою), глобальні виклики 
суспільства, макроекономічні та мікроекономічні впливи на 

вищу освіту тощо

Чинники навколишнього середовища

Формальні інституціональні 
чинники (формальні інститути)

Неформальні  
інституціональні чинники  
(неформальні інститути)

Clark B.R.,  
1998 [52]

1. Зміцнене (посилене) направля-
юче ядро (стрижень)
2. Розширена (розгалужена) пе-
риферія розвитку
3. Диверсифікована база фінансу-
вання (ресурсна база)

1. Стимульовані центральні 
академічні структури (академічна 
серцевина)
2. Інтегрована підприємницька 
культура

Sporn, B.,  
2001 [77]

1. Місія і цілі
2. Структура, менеджмент, вище 
управління і лідерське керівни-
цтво
3. Мережі, конгломерати і страте-
гічні альянси

1. Культура

Etzkowitz H., 
2004 [78]

1. Взаємозалежність із промис-
ловістю і урядом, незалежність у 
інших інституційних сферах
2. Гібридні організаційні форми
3. Капіталізація знань

1. Оновлення

Kirby D.A.,  
2006 [79]

1. Об'єднання (корпорація, реє-
страція, оформлення як юридич-
ну особу, фірму і т. п.)
2. Реалізація
3. Зв'язок (комунікація)
4. Організація
5. Заохочення і підтримка

1. Визнання і винагорода
2. Схвалення
3. Просування

Guerrero-Cano 
M., Kirby D., 
Urbano D., 
2006 [80]

1. Організаційна структура уні-
верситету та університетський 
уряд (вище керівництво)
2. Університетські програми на-
вчання підприємництва
3. Підтримка заходів в універси-
теті зі створення стартапів, уні-
верситетських та інших інкубато-
рів, підприємницької діяльності в 
університеті

1. Методологія викладання 
підприємницьких дисциплін і 
академічні системи винагород і 
заохочень
2. Інституційні цінності, універси-
тетське ставлення до підприєм-
ництва, рольові моделі
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Автор(и) 
моделі, рік 
і бібліогра-

фічне 
джерело

Головні модератори (стимулятори, натхненники, прискорювачі): 
оточуюче середовище (регіональний вплив і взаємодія ВНЗ 

із місцевою/регіональною громадою), глобальні виклики 
суспільства, макроекономічні та мікроекономічні впливи на 

вищу освіту тощо

Rothaermel F. T., 
Agung S. D., 
Jiang L.,  
2007 [81]

1. Політика і технології 1. Культура

Внутрішні чинники

Ресурси Можливості

O’Shea R. P., 
Allen T. J., 
Chevalier A., 
Roche F.,  
2005 [82];
O’Shea R. P., 
Chugh H., 
Allen T. J.,  
2008 [83]

1. Капітал людських ресурсів 
(людський капітал)
2. Фінансові ресурси
3. Матеріальні ресурси
4. Комерційні ресурси

1. Статус і престиж
2. Мережі та альянси
3. Локалізація

Rothaermel F. 
T., Agung S. D., 
Jiang L., 2007 
[81]

1. Агенти 1. Статус
2. Мережі
3. Локалізація

У табл. 3 у стислому вигляді наведено дані щодо проведених різними вченими в 
різні роки емпіричних досліджень у підприємницьких університетах – різних моделей 
підприємницьких ЗВО, а саме: авторів досліджень; об’єкти та мету досліджень; теоре-
тичні та рамкові основи різних моделей підприємницьких ЗВО; методологію аналізу, а 
також – отримані результати.

4.4. Концептуальна модель підприємницького університету (ЗВО)

Виходячи з цілей підприємницького університету і його трьох основних місій – на-
вчання, виконання НДДКР (R&D) і комерціалізації інтелектуальної власності вони, за 
логікою їхнього розвитку, повинні поступово перетворюватися на підприємницькі 
організації. На це вказували багато фахівців, у тому числі Г. Іцковіц [78] і Й. Рьопке [67–
68]. Ґрунтуючись на розглянутих вище концепціях університетів (ЗВО) підприємниць-
кого типу, формальних і неформальних інституціональних факторах, що впливають на 
досягнення очікуваних результатів, а також з урахуванням результатів робіт [105; 108–
109] і об’єктивного чинника – необхідної підтримки суспільством підприємництва уні-
верситетів  – представимо на рис. 15 таку концептуальну модель підприємницького 
університету (ЗВО).
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Таблиця 3.
Емпіричні дослідження в підприємницьких університетах (ЗВО).

Автор(и) 
моделі, рік, 
бібліограф. 

джерело, 
об’єкт(и) до-

слідження

Мета 
дослідження

Теоретичні та 
рамкові основи 
(засади) різних 

моделей підпри-
ємницьких ЗВО

Методологія 
аналізу 

(дослідження)

Отримані
результати

Формальні інституціональні чинники (формальні інститути)

Keast, D.,  
1995, [84], 
Альберта, 
Канада

Ідентифікація 
підприємницької 
діяльності і органі-
заційної структу-
ри для промоції 
(просування) 
досліджень

Підприємництво Інтерв'ю з віце-
президентом і 
директором із 
досліджень

Підприємництво і 
пов'язана з ним ді-
яльність (заходи) або 
ініціативи стають все 
більше важливими 
для адміністраторів

Chrisman J., 
Hynes T., 
Fraser, S.. 1995, 
[65], Альбер-
та, Канада

Визначити вплив 
підприємницької 
діяльності

Підприємництво Інтерв’ювання 
персоналу

Ідентифікація адмі-
ністративної ролі, 
вплив скорочення 
коштів і різних видів 
підприємницької ді-
яльності

Slaughter S., 
Leslie L.L., 
1997, [47], 
США, Австра-
лія, Велико-
брит. і Канада

Визначення струк-
тур, які б відпові-
дали змінам

Кейнсіанська
і марксистська 
моделі

Інтерв'ю з 
професорами, 
науковцями і 
співробітника-
ми універси-
тетів

Пояснення та розви-
ток концепції акаде-
мічного капіталізму

Schmoch U., 
1999, [85], 
ФРН і США

Аналіз взаємодії 
між університетом 
та промисловістю

Трансфер (пере-
дача) знань

Опис взаємодії Ідентифікація спіль-
ного та відмінного, 
пов'язаних із форма-
лізацією

Klofsten M., 
Jones-Evans 
D., 2000, [86],
університети 
Ірландії та 
Швеції

Вивчення діяль-
ності із залучення 
академічного 
персоналу до про-
мисловості в двох 
невеликих країнах 
Європи

Академічне
підприємництво 

10 досліджень 
за методом 
ситуаційного 
аналізу і 1857 
структуро-
ваних анкет 
опитування для 
всіх вчених 

Вплив попереднього 
підприємницького 
досвіду серед вчених 
і професорів у обох 
країнах і практич-
не застосування 
підприємницького 
досвіду в діяльності 
з консультування та 
досліджень за контр-
актами

Jacob M., 
Lundqvist M., 
Hellsmark, 
H., 2003, [72], 
Технологічний 
університет 
Чалмерс
у Швеції

Опис і аналіз внут-
рішнього процесу 
трансформації

Підприємницькі 
університети 
(Clark В., 1998, 
[52–53])

За допомогою 
інтерв'ю з 
основними ді-
ючими особами 
внутрішніх 
процесів транс-
формації

Одним із важливих 
елементів, потріб-
них для інновацій, є 
макро- (бачення та 
реалізації) та мікро- 
(організація універси-
тету) рівні гнучкості та 
різноманітності
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Автор(и) 
моделі, рік, 
бібліограф. 

джерело, 
об’єкт(и) до-

слідження

Мета 
дослідження

Теоретичні та 
рамкові основи 
(засади) різних 

моделей підпри-
ємницьких ЗВО

Методологія 
аналізу 

(дослідження)

Отримані
результати

Ranga L.M., 
Debackere 
K., Von-
Tunzelmann, 
N., 2003, [87], 
Католицький 
університет 
Левен, Бельгія

Дослідження 
впливу науково-
промислових 
зв’язків на ви-
робництво (проду-
кування) нових 
знань академічни-
ми дослідницьки-
ми групами

Виробництво 
(продукування) 
знань, «потрійна 
спіраль» 

Дані 2356 
публікацій в 
Science Citation 
Index (SCI) 

Припущено, що зна-
чна кількість звітів 
із фундаментальних 
досліджень груп ака-
демічних дослідників 
не здійснює впливу на 
прикладні досліджен-
ня

Zhao F., 2004, 
[88], універси-
тети Австралії

Вивчення питань, 
пов'язаних із 
комерціалізацією 
університетських 
досліджень

Академічне
підприємництво 

Всебічні й де-
тальні інтерв’ю 
з академічними 
підприємцями 
та менеджера-
ми з комерціа-
лізації 

Визначено та розгля-
нуто основні питання 
у сфері навчання і 
запропоновано низку 
рекомендацій для 
підвищення загальної 
продуктивності ко-
мерціалізації дослі-
джень в університетах

 Lazzeretti L., 
Tavoletti E., 
2005, [89], 
університет 
Твенте, Гол-
ландія

Показати, що мета 
місцевого еконо-
мічного розвитку 
та устремління 
до міжнародного 
рівня і міжнарод-
ної переваги не є 
суперечливими 
цілями

Підприємницькі 
університети 
(Clark В., 1998, 
[52–53])

Пряме спосте-
реження, деякі 
інтерв'ю та до-
кументація

Сильне підпри-
ємницьке бачення, 
прийняття і викорис-
тання різних концеп-
цій знань може бути 
ключем для досяг-
нення як місцевих 
економічних завдань 
розвитку, так і міжна-
родної досконалості 
та переваги

Bernasconi 
A., 2005, [90], 
Католицький 
університет 
Чилі

Опис трансформа-
ції (перетворення) 
університету під 
впливом привати-
заційного тиску

Підприємницькі 
університети 
(Clark В., 1998, 
[52–53])

Вторинні дже-
рела

Отримані результати 
свідчать про орієн-
тацію на ринок як 
засіб виживання і 
зростання під тиском 
приватизації, ніж як 
результат стратегії 
«потрійної спіралі» 
університту

De Zilwa
D., 2005, [91],
університети 
Австралії

Представити про-
філь (набір) дій, 
що їх використо-
вують університе-
ти для диверсифі-
кації своїх потоків 
доходів

Категорії універ-
ситетів і контраст-
ні рівні незалеж-
ності

Вторинні дані, 
отримані з 
річних фінансо-
вих звітностей 
системи вищої 
освіти Австралії

Університети вико-
ристовували тактику 
ізоморфізму і
трансформували себе 
від перебування у 
стані жорсткої бюро-
кратії до переходу до 
більш гнучкої мережі 
підприємств
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Автор(и) 
моделі, рік, 
бібліограф. 

джерело, 
об’єкт(и) до-

слідження

Мета 
дослідження

Теоретичні та 
рамкові основи 
(засади) різних 

моделей підпри-
ємницьких ЗВО

Методологія 
аналізу 

(дослідження)

Отримані
результати

Brennan M. 
C., Wall A.P., 
McGowan, P., 
2005, [92],
університети
Великобрит. 

Аналіз підприєм-
ницької діяльності 
і бар'єрів

Професори, вчені 
та корпоративне 
підприємництво 

Інтерв'ю та об-
стеження

Ідентифікація різних 
типів академічних під-
приємців

Audretsch D., 
Lehrmann E., 
2005, [93], 
університети
ФРН 

Порівняльний 
аналіз того, чи 
є технічні уні-
верситети більш 
успішними в галузі 
комерціалізації 
знань, ніж інші 
університети 

Академічне
підприємництво, 
зростання
фірм

276 первинних 
публічних про-
позицій про-
дажу акцій (IPO) 
фірм у ФРН із 
73 університет-
ських регресій-
них моделей

Технічні університети 
не дають переваги ні 
в розміщенні фірми, 
ні у продуктивності 
й ефективності її 
роботи. Таким чином, 
необхідно більше, 
ніж просто цей тип 
університетів, для 
створення і розпо-
всюдження знань 

Debackere 
K., Veugelers 
R., 2005, [94], 
Католицький 
університет 
Левен, Бельгія

Документування 
та аналіз еволюції 
«ефективного 
університетського 
механізму переда-
чі технологій»

Академічне
підприємництво, 
інституційна 
економіка

Дослідження за 
методом ситуа-
ційного аналізу 
(кейсові методи 
або кейс-стаді), 
вторинні дже-
рела

Розвиток адекватної 
структури та про-
цесів, що потребують 
ретельної уваги та 
підтримки з боку 
університетського ме-
неджменту, а також – 
розвиток інституцій-
ного контексту

Powers J., 
McDougall 
P., 2005, [95], 
інтенсивні 
дослідницькі 
інституції 
США

Вивчення впливу 
особливих на-
борів ресурсів на 
два типи універси-
тетської діяльності 
з комерціалізації: 
додаткові доходи 
із створенням 
спін-офф компа-
ній, а також пер-
винне публічне 
розміщення акцій 

Аналіз
ступеня доступ-
ності ресурсів – 
ресурсний підхід 
або RBV,
академічне під-
приємництво

120 інтенсив-
них дослід-
ницьких 
університетів, 
інституцій 
(установ)

Отримані результати 
підтверджують, що 
фінансування
університетів (універ-
ситетські фінансові 
фонди), людський 
капітал і організаційні 
ресурси є найбільш 
значущими передві-
сниками (чинниками 
для отримання) 
додаткових доходів із 
створенням спін-офф 
компаній, а також 
первинних публічних 
розміщень акцій
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Автор(и) 
моделі, рік, 
бібліограф. 

джерело, 
об’єкт(и) до-

слідження

Мета 
дослідження

Теоретичні та 
рамкові основи 
(засади) різних 

моделей підпри-
ємницьких ЗВО

Методологія 
аналізу 

(дослідження)

Отримані
результати

Baldini N., 
Grimaldi R., 
Sobrero M., 
2006, [96], 
університети 
Італії

Зосередження 
уваги на тому, 
як діяльність із 
патентування 
залежить від вну-
трішніх правил

Виробництво 
(продукування) 
знань і трансфер 
технологій

637 патент-
них заявок за 
період з 1965 
по 2002 рік, 
вторинні бази 
даних, багато-
факторний 
(багатомірний) 
аналіз

Під впливом регулю-
вання (застосування 
внутрішніх правил) 
кількість патентів 
значно (та стабільно) 
зросли. Ця інститу-
ційна характеристика 
позитивно вплинула 
на різницю у патент-
ній діяльності

Eun J., Lee K., 
Wu G., 2006, 
[97], універси-
тети КНР

Оцінити і пояс-
нити еволюцію 
перспективних 
університетських 
підприємств КНР

Потрійна спіраль, 
нова економіка 
науки

Ситуація у 
КНР у період 
із 1980-х по 
1990-ті роки, 
вторинні дані

Університети демон-
струють шлях від 
тісної інтеграції із 
промисловістю до по-
ступового відділення 
від неї

Yokoyama K., 
2006, [98],
університети 
Японії та Ве-
ликобританії

Ретельно вивчити 
та структурувати 
організаційні змі-
нити в японських 
і британських 
університетах, що 
є залученими до 
підприємницької 
діяльності

Підприємницькі 
університети 
(Clark В., 1998, 
[52–53]; Sporn В., 
2001 [77])

4 дослідження 
за методом 
ситуаційного 
аналізу (Японія 
і Великобрита-
нія), вторинні 
джерела (до-
кументація)

Нові інституційні 
стратегії (вище керів-
ництво, менеджмент, 
лідерство і фінан-
сування), а також 
зв’язки з іншими 
інституціями (устано-
вами) забезпечують 
п'ять типів підприєм-
ницьких університетів

Tijssen R.J.V., 
2006, [99],
університети 
країн ОЕСР

Введення концеп-
ції (поняття), теорії 
і вимірювальних 
моделей для ви-
значення стану 
(етапів) підприєм-
ницької орієнтації 
університету

Підприємницькі 
університети 
(Clark В., 1998 
[52–53])

Кількісний під-
хід, база даних 
ОЕСР, багато-
факторний 
(багатомірний) 
аналіз

Концептуальні рамки 
(основи) та модель 
науково-обґрунто-
ваного вимірювання 
рівня (стану) підпри-
ємницької орієнтації 
університету у трьох 
фазах: прикладні до-
слідження; продукт 
(продукція); бізнес

Неформальні інституціональні чинники (неформальні інститути)

Clark B.R., 
1998, [52], 
університети 
Англії, Нідер-
ландів, Шот-
ландії, Швеції, 
Фінляндії

Вивчення різних 
організаційних 
форм підприєм-
ницьких органі-
зацій

Глобалізаційне 
підприємництво

Напівструкту-
ровані інтерв'ю, 
прямі спосте-
реження і до-
кументація

Ідентифіковано п'ять 
центральних (осно-
вних) елементів 
підприємницьких 
університетів
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Автор(и) 
моделі, рік, 
бібліограф. 

джерело, 
об’єкт(и) до-

слідження

Мета 
дослідження

Теоретичні та 
рамкові основи 
(засади) різних 

моделей підпри-
ємницьких ЗВО

Методологія 
аналізу 

(дослідження)

Отримані
результати

Ryu M., 1998, 
[100], універ-
ситет Йонсей, 
Корея

Вивчення того, як 
корейські універ-
ситети та їх про-
фесори реагували 
на запити (і відпо-
відали вимогам) 
утворення знань

Підприємницька 
вченість (під-
приємницький 
досвід) 

Напівструкту-
ровані інтерв'ю 
з постійно 
працюючими 
професорами 
(чоловіками)

Визначення страте-
гічного планування і 
розвиток академічних 
послуг

22. Hsu D.H., 
Roberts E.B., 
Eesley C.E., 
2007, [101],
МІТ, США

Аналіз основних 
моделей і тенден-
цій у розвитку 
підприємництва 
серед інженерно-
технологічних 
випускників 
університету (по-
чинаючи з 1930-х 
років)

Підприємницькі 
наміри –
налаштованість 
на підприємни-
цтво 

Підприємства, 
засновані ви-
пускниками 
МІТ,
багатофактор-
ний (багатомір-
ний) аналіз

Кількість випускників-
підприємців збіль-
шується відповідно 
до ступеня розвитку 
бізнесу і підприєм-
ницького оточення
(бізнес-середовища). 
Насправді, це дійсно 
засвідчує важливість 
зміцнення й нарощу-
вання науково-до-
слідницької діяль-
ності

Формальні і неформальні інституціональні чинники
(формальні і неформальні інститути)

Sporn B., 
2001, [77], 
університети 
США, Італії та 
Австралії 

Дослідити стра-
тегію адаптування 
до змін у навко-
лишньому серед-
овищі

Підходи, пов'язані 
з силами на-
вколишнього 
середовища і 
структурами 
університетів

6 тематичних 
досліджень 
інституцій за 
методом ситуа-
ційного аналізу, 
що відобра-
жають зміни 
навколишнього 
середовища і 
мають історію 
адаптації

Визначення найваж-
ливіших чинників, 
пов'язаних з проце-
сом адаптації: навко-
лишнє середовище, 
культура, структура, 
адміністрація, управ-
ління та лідерство 
(вище керівництво)

Poole D., 
2001, [102], 
університети 
Австралії

Визначення типів 
міжнародних 
стратегій

Підходи, пов'язані 
з міжнародними 
стратегіями 

Інтерв'ю з від-
повідальними 
за цю сферу 
діяльності

Визначення струк-
тури, сприйняття 
учасників та успішних 
і невдалих факторів 
(чинників)

Грудзинский 
А.О., 2004, 
[103], Нижего-
родсь.
держ. ун-т ім. 
М. І. Лобачев-
ського
РФ 

Визначення мето-
дів стратегічного 
проєктно-орієнто-
ваного управління 
інноваційною 
діяльністю під-
приємницького 
університету 

Професійна 
підприємницька 
проєктно-орієн-
тована модель 
університету 

Прямі дослі-
дження, екс-
периментальне 
проєктування 
і випробуван-
ня, вторинні 
джерела

Модель, структура 
і основні принципи 
діяльності інновацій-
них дослідницьких 
проєктно-орієнтова-
них підприємницьких 
університетів
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Автор(и) 
моделі, рік, 
бібліограф. 

джерело, 
об’єкт(и) до-

слідження

Мета 
дослідження

Теоретичні та 
рамкові основи 
(засади) різних 

моделей підпри-
ємницьких ЗВО

Методологія 
аналізу 

(дослідження)

Отримані
результати

Heffernan T., 
Poole D., 2005, 
[104], Малай-
зія, Гонконг, 
Сінгапур 

Визначення клю-
чових чинників, 
пов'язаних із 
відносинами з 
іншими універси-
тетами

Міжнародна 
освіта

10 досліджень 
за методом си-
туаційного ана-
лізу, інтерв'ю

Визначено ключові 
чинники (фактори), 
пов'язані з довірою, 
компромісом, комуні-
кацією та культурою

Guerrero M., 
Urbano D.,
2007, [105], 
автономний 
університет 
Барселони, 
університети 
Іспанії

Визначення чин-
ників навколиш-
нього середови-
ща, які впливають 
на створення та 
розвиток під-
приємницьких 
університетів

Потрійна місія: 
навчання, дослі-
дження і транс-
фер
(передача)
знань

Експертне 
опитування, 
дослідження за 
методом ситуа-
ційного аналізу 
(кейсові методи 
або кейс-стаді), 
збір даних і 
їхній аналіз

Нова пропозиція 
моделі підприємниць-
кого університету

Smilor R., 
O’Donnell 
N., Stein G., 
Welborn R.S.III, 
2007, [106], 
центри висо-
ких техноло-
гій США

Дослідити ті 
двигуни (рушійні 
сили), які сфор-
мували найбільш 
проактивні і під-
приємницькі під-
ходи для створен-
ня дослідницьких 
підприємницьких 
університетів 

Виробництво 
(продукування) 
знань, трансфер 
технологій

4 тематичні 
дослідження 
за методом 
ситуаційного 
аналізу (кейсові 
методи або 
кейс-стаді), в 
підприємниць-
кому регіоні, 
вторинні дані

Дослідження за мето-
дом ситуаційного ана-
лізу виявити вплив 
організації, лідерства, 
рольових моделей, 
фінансових ресурсів, 
а також переваги все-
редині дослідницько-
го підприємницького 
університету

Wong P.-K., Ho 
Y.-P., Singh A., 
2007, [107], 
Нац. універси-
тет Сінгапуру

Дослідити, як 
азіатські універси-
тети відповідають 
на глобалізацію 
економіки знань

Виробництво 
(продукування) 
знань і економіч-
ний розвиток

Тематичні до-
слідження за 
методом ситуа-
ційного аналізу 
(кейсові методи 
або кейс-стаді), 
вторинні дані

Репрезентує (де-
монструє) перехід у 
Сінгапурі від малої і 
нової промислової 
економіки до еконо-
міки, заснованої на 
знаннях

 Ступінь (рівень) доступності ресурсів (RBV)

O’Shea R., 
Allen T. J., 
Chevalier A., 
Roche F., 2005, 
[82], універси-
тети США

Проаналізувати, 
чому деякі уні-
верситети є більш 
успішними, ніж 
інші в утворенні 
(генерації) спін-
оффів

Ресурсний підхід 
або RBV: інсти-
туційні, людські, 
фінансові, комер-
ційні ресурси

Використання 
панельних 
даних за період 
із 1980 до 2001 
року

Наявність доступних 
університету ресурсів 
та їхня комбінація 
впливали на різницю 
в спін-офф діяльності 
(в активності утворен-
ня спін-оффів) 
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Автор(и) 
моделі, рік, 
бібліограф. 

джерело, 
об’єкт(и) до-

слідження

Мета 
дослідження

Теоретичні та 
рамкові основи 
(засади) різних 

моделей підпри-
ємницьких ЗВО

Методологія 
аналізу 

(дослідження)

Отримані
результати

Константинов 
Г.Н., Филоно-
вич С.Р., 2007, 
[74],
університети 
світу, зорієн-
товані на під-
приємницьку 
діяльність 

Визначити, як 
подолати роз-
рив між трьома 
культурами: 
гуманітарною, на-
уковою і діловою 
(бізнесовою) і як 
здолати ресурсні 
обмеження

Ресурсний підхід 
або RBV: інсти-
туційні, людські, 
фінансові, комер-
ційні ресурси

Теоретичні до-
слідження, ана-
ліз бібл. джерел 
і вторинних
даних

Підприємницькі уні-
верситети можуть 
подолати розрив 
між гуманітарною, 
науковою і діловою 
культурою, ресурсні 
обмеження і бути 
важливою части-
ною промислових 
кластерів, сприяти 
розвитку регіонів. 
Вони повинні при-
діляти більше уваги 
створенню соціаль-
них мереж (зокрема, 
через діяльність своїх 
випускників)

O’Shea R., 
Chugh H., 
Allen T. J., 
2008, [83], 
Массачусетсь.
Технологічн.
Інститут (МІТ)
США 

Пояснити ана-
томію підприєм-
ницького універ-
ситету

Ресурсний підхід 
або RBV

Тематичні до-
слідження за 
методом ситуа-
ційного аналізу 
(кейс-стаді), 
вторинні бази 
даних, інтерв’ю 

Факти свідчать про те, 
що чотири атрибути 
є важливими для 
підтримки утворення 
спін-оффів (спін-офф 
діяльності): індивіду-
альні особи, організа-
ція, культура та навко-
лишнє середовище

На рис. 16 представимо узагальнену теоретичну модель підприємницького ЗВО 
(університету), а на рис. 17 – головні результати діяльності підприємницьких універ-
ситетів (ЗВО).

Головні результати діяльності підприємницьких університетів (ЗВО) можуть бути 
досить різноманітними і значущими для суспільства. Це:

1. Соціальні, громадянські та суспільно-корисні результати (соціальна сфера). 
У тому числі:

•	 підвищення інтелекту суспільства;
•	 створення нових колективів і соціальних мереж;
•	 протидія безробіттю – утворення нових робочих місць;
•	 просування, застосування і впровадження нових технологій для лікування і 

охорони здоров’я людей, тваринного світу, захисту і збереженню довкілля.
2. Економічно-промислова користь (економіка і промисловість). Найбільш важли-

вими результатами доцільно вважати:
•	 вплив на розвиток підприємництва, економічно-промислове зростання (локаль-

не, регіональне, національне), трансформацію, розвиток і удосконалення місце-
вих індустріальних галузей, підвищення конкурентоспроможності економіки;
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Результати

Підприємницька діяльність

Формальні інституціональні чинники 
(формальні інститути)

Викладання, навчальна діяльність

Дослідження (наукова діяльність)

Неформальні інституціональні 
чинники (неформальні інститути)

Рис. 15. Концептуальна модель підприємницького університету (ЗВО)

Підприємницькі курси для  
студентів і викладачів
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Рис. 16. Узагальнена теоретична модель підприємницького університету (ЗВО)
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•	 перенесення і прищеплення (трансплантація) на місцевому рівні нових видів 
промисловості; трансфер інноваційних технологій і співпраця з промисловіс-
тю (бізнесом);

•	 створення спін-офф і стартап компаній, сприяння розвиткові приватного під-
приємництва, малого і середнього бізнесу тощо.

3. Освітня, культурна і науково-технічна користь (освіта, наука, техніка, куль-
тура).

4. Користь від академічного (університетського) підприємництва (академічне або 
університетське підприємництво):

•	 Матеріально-фінансова.
•	 Ділові зв’язки з промисловістю, бізнесом, потенційними замовниками освітніх 

послуг і роботодавцями.
5. Користь для підприємницького університету (ЗВО) у сфері суспільного (громад-

ського) визнання для підвищення рейтингу на ринках освітніх і наукових послуг, укрі-
плення іміджу і розширення громадських комунікацій (зв’язків із громадськістю) (сус-
пільне визнання досягнень підприємницького університету або підприємницького ЗВО).

Рис. 17. Головні результати діяльності підприємницьких університетів (ЗВО) у різних сферах

ГОЛОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ УНІВЕРСИТЕТІВ (ЗВО)  
У РІЗНИХ СФЕРАХ
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Можливі види і сутність підприємницької діяльності ЗВО наведемо нижче.
1. Соціальні, громадянські та суспільно-корисні результати:
•	 створення нових колективів і соціальних мереж;
•	 протидія безробіттю – утворення нових робочих місць;
•	 просування, застосування і впровадження нових технологій для лікування і 

охорони здоров’я людей, тваринного світу, захисту і збереженню довкілля;
•	 протидія голоду на Землі – пошук, відкриття і просування нових видів харчів і 

харчових технологій;
•	 підвищення загального інтелектуального рівня народів світу;
•	 розповсюдження морально-етичних норм співіснування в глобальному світо-

вому суспільстві;
•	 укріплення інституту сім’ї і шлюбу;
•	 боротьба за здоровий спосіб життя, правильне харчування і мирне співісну-

вання на Землі;
•	 прогнозування негативних наслідків природних катаклізмів, розробка методів 

і технологій їхнього попередження і протидії ним;
•	 прогнозування наслідків неконтрольованого росту населення на Землі та клі-

матичних змін; інтернаціоналізація освіти, культури і науки тощо
2. Економічно-промислова користь:
•	 вплив на розвиток підприємництва, економічно-промислове зростання (ло-

кальне, регіональне, національне), трансформацію, розвиток і удосконалення 
місцевих індустріальних галузей;

•	 перенесення і прищеплення (трансплантація) на місцевому рівні нових видів 
промисловості; трансфер інноваційних технологій і співпраця з промисловіс-
тю (бізнесом);

•	 створення спін-офф і стартап компаній, сприяння розвиткові приватного під-
приємництва, малого і середнього бізнесу тощо

3. Освітня, культурна і науково-технічна користь:
•	 просвіта, освіта, наука, культура, пошук і розповсюдження нових знань, ство-

рення нових технологій у всіх сферах людського життя;
•	 підготовка кадрів високої професійної і вищої наукової кваліфікації, виховна 

робота з молоддю, укріплення культурних традицій і співпраця з місцевими 
громадами;

•	розвинення та удосконалення університетських структур, методів і мето-
дик викладання і навчання, розробка і впровадження нових напрямів на-
вчання і наукових досліджень, здійснення наукових відкриттів і винаходів 
тощо.

4. Користь від академічного (університетського) підприємництва:
Матеріально-фінансова:
•	 поповнення бюджету університету (ЗВО) за рахунок коштів від оплати навчан-

ня місцевих, іногородніх і зарубіжних студентів (бакалаврів і магістрів), підго-
товки науковців і від контрактних НДДКР, різноманітних грантів, стипендій, ен-
даументів, пожертвувань, спонсорських коштів;

•	 отримання університетами, кафедрами, професорами, науковцями та  іншими 
виконавцями НДДКР процентів від використання патентів, продажу ліцензій, 
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роялті від трансферу технологій і різних видів комерціалізованої наукової та 
науково-технічної продукції;

•	 отримання університетами, кафедрами, професорами, науковцями і виклада-
чами наукових грантів, премій і нагород за науково-технічну, викладацьку ді-
яльність, публікацію наукових монографій, навчальних підручників, посібни-
ків.

Ділові зв’язки з промисловістю, бізнесом, потенційними замовниками освітніх по-
слуг і роботодавцями:

•	 прискорення трансферу технологій;
•	 прискорення впровадження результатів НДДКР;
•	 спільне створення спін-офф і стартап компаній, науково-технічних і виробни-

чих кластерів, технопарків тощо;
•	 отримання контрактів на НДДКР;
•	 спільне виконання пошукових і прикладних наукових досліджень;
•	 працевлаштування випускників університету;
•	 прийом на професійне навчання студентів, направлених діловими партнера-

ми (представниками промисловості і бізнесу);
•	 прийом до магістратури і докторантури представників промисловості і бізне-

су;
•	 отримання фінансової (спонсорської) допомоги від представників ділових кіл 

і бізнесу тощо.
5. Користь для підприємницького університету (ЗВО) у сфері суспільного (громад-

ського) визнання, для підвищення рейтингу на ринках освітніх і наукових послуг, укрі-
плення іміджу і розширення громадських комунікацій (зв’язків із громадськістю):

•	 укріплення матеріально-технічної бази університету і розвинення інфраструктури;
•	 відкриття периферійних філій, відділень, підприємств, виробництв тощо;
•	 укріплення фінансового стану університету, створення ендаументів, фондів, на-

копичення бюджетних коштів університету;
•	 створення комфортних умов для кращих науковців, професорів, викладачів, ін-

женерно-технічного персоналу тощо;
•	 фінансова підтримка навчання кращих студентів, запрошення до співпраці ви-

датних вчених і практиків, провідних викладачів, закріплення кадрів високої 
кваліфікації;

•	 розвинення спортивної і культурно-масової роботи, організація дозвілля і свят;
•	 широка видавнича діяльність, співпраця з мас-медіа, активна робота з потенцій-

ними абітурієнтами, їхніми батьками і спонсорами;
•	 участь у конкурсах, рейтингах, іміджевих заходах, проведення на базі універси-

тету культурних і суспільно-громадських заходів для місцевої громади.

4.5. Складові підприємницького дослідницького університету та його 
роль у трансфері технологій і створенні нових фірм

На рис. 18 представимо головні складові інноваційного підприємницького дослід-
ницького університету. Наведено опис переліку головних складових підприємниць-
кого дослідницького університету (за [81]).
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Рис. 18. Складові підприємницького дослідницького університету  
(за матеріалами з [81])

Різноманітність параметрів і чинників та їхня сутність:
1. Спонукальна система:
•	 Професорсько-викладацький склад і науковий персонал.
•	 Департаменти (факультети, відділи, відділення, інститути, НДЛ тощо).
•	 Офіси з трансферу технологій (за [109]).

2. Статус:
•	 Державний / приватний.
•	 Університетський престиж.
•	 Департаменти (факультети, відділи, відділення, інститути, наукові лабораторії, 

медичні школи тощо) (за [110]).
3. Розташування:
•	 Близькість (наближеність) до високих технологій (високотехнологічних фірм і 

промисловості) (за [111]).
4. Культура:
•	 Культура.
•	 Історичний контекст.
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•	 Прихильність до підприємницької культури, що підтримує утворення інте-
гральної корпоративної підприємницької культури університету (за [72]).

5. Політика:
•	 Інтелектуальна власність.
•	 Балансуючі інтереси зацікавлених сторін і посередників.
•	 Зосередження на дослідницьких групах.
•	 Активний підтримуючий менеджмент (вибірковість, підтримування участі).
•	 Зміни.
•	 Ефективне використання (розміщення) бюджету (за [112]).

6. Посередницькі агенти:
•	 Офіси з трансферу технологій (придатність, вік, перспектива).
•	 Інкубатори (за [113]).

7. Професорсько-викладацький склад і науковий персонал:
•	 Мотивація.
•	 Відповідність (сумісність).
•	 Розуміння бізнес-знань і ринку.
•	 Участь (залучення, причетність) і співробітництво.
•	 Походження (біографічна історія).
•	 Якість (кваліфікація).
•	 Демонстрація (показ) привабливості для зовнішніх агентів.
•	 Статус.
•	 Сприйняття.
•	 Налаштованість (рішення) на розкриття результатів (винаходів, відкриттів) (за 

[65]).
8. Досвід:
•	 Університетське навчання.
•	 Університетський досвід (за [114]).

9. Технології:
•	 Здійсненність.
•	 Внесок / сфокусованість на досягненні ефекту від впровадження.
•	 Радикальність.
•	 Продуктивність (за [115]).

10. Визначена (певна) роль та ідентичність:
•	 Кордони (межі) взаємодії з промисловістю.
•	 Розподіл праці (фундаментальні дослідження на противагу прикладним дослі-

дженням) та його наслідки (значення).
•	 Вирівнювання (відповідність) академічної місії (навчання і дослідження на 

противагу підприємництву) (за [71]).
11. Промислові умови:
•	 Ресурси.
•	 Можливості.
•	 Корпоративні практики.
•	 Концентрація.
•	 Одержувач (за [116]).
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12. Урядова політика (підтримка університетського підприємництва, трансферу 
технологій тощо):

•	 Акт Бай-Доула.
•	 Інші законодавчі акти (за [117–118]).

4.6. Продуктивність офісів (бюро) з передачі технологій

На рис. 19 наведено дані, а нижче – складові щодо продуктивності офісів (бюро) з 
передачі технологій (за [81]).

Перелік складових продуктивності офісів (бюро) з передачі технологій (за [81]). 
Різноманітність параметрів і чинників та їхня сутність:

1. Технології:
•	 Стадія (за [119–120]).

2. Методи:
•	 Фінансові повернення від ліцензування на противагу акціонерному капіталу.
•	 Стратегії з ліцензування.
•	 Ефективність патенту.
•	 Вибір проєктів і оцінка (за [121]).

3. Персонал:
•	 Адміністративна схильність до ліцензій і ліцензійної діяльності (до ліцензування).
•	 Здатність (здібність) до адміністративної діяльності та до активної діяльності 

на ринках (за [122]).

Рис. 19. Продуктивність офісів (бюро) з передачі технологій (за матеріалами з [81])

ПРОДУКТИВНІСТЬ ОФІСІВ (БЮРО) З ПЕРЕДАЧІ ТЕХНОЛОГІЙ

Професорсько-
викладацький склад 
і науковий персонал

Підприємницька діяльність

Чинники оточуючого 
середовища

Університетська система

МетодиТехнології

Офіси (бюро)  
з передачі технологій

Структура

Система

Персонал 
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4. Система:
•	 Стимули для персоналу офісів (бюро) з передачі технологій.
•	 Ресурси.
•	 Ступінь самостійності.
•	 Збалансованість цілей університету з цілями професорсько-викладацького 

складу і наукового персоналу (за [123]).
5. Структура:
•	 Інтелектуальна власність.
•	 Система звітності (відносини з інформування, звітності та повідомлення).
•	 Автономія (автономність).
•	 Вік (за [124]).

6. Університетська система:
•	 Захист інтелектуальної власності.
•	 Культура.
•	 Державна / приватна.
•	 Система мотивації для професорсько-викладацького складу і наукового пер-

соналу.
•	 Інтенсивність НДДКР (R & D).
•	 Департаменти, факультети, відділи, відділення, науково-дослідницькі інститу-

ти і лабораторії, школи (наприклад, медичні школи) тощо (за [125]).
7. Професорсько-викладацький склад і науковий персонал:
•	 Схильність до пошуку, дослідництва, винаходів і відкриттів.
•	 Розкриття інформації щодо результатів НДДКР, винаходів і відкриттів.
•	 Орієнтація на результативність у дослідженнях (за [120; 126]).

8. Чинники оточуючого середовища:
•	 Підтримка досліджень промислового характеру, індустріальна підтримка до-

сліджень.
•	 Економічне зростання регіонального і державного рівня.
•	 Науково-дослідна діяльність місцевих фірм (НДДКР, R&D) (за [127]).

4.7. Утворення підприємницькими дослідницькими університетами 
(ЗВО) нових фірм, компаній і підприємств – спін-офф, стартап, малих і 
середніх підприємств тощо

Далі, на рис. 20 наведемо дані з утворення підприємницькими дослідницькими 
університетами (ЗВО) нових фірм, компаній і підприємств (спін-офф, стартап, малих 
і середніх підприємств тощо). Також представимо складові продуктивності офісів 
(бюро) з передачі технологій (за [81]).

Складові продуктивності офісів (бюро) з передачі технологій, різноманітність па-
раметрів і чинників та їхня сутність:

1. Професорсько-викладацький склад і науковий персонал:
•	 Час і місце.
•	 Роль.
•	 Особистість.
•	 Департамент (факультет, відділ, інститут, кафедра, лабораторія).
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•	 Якість.
•	 Очікування.
•	 Досвід.
•	 Міцність зв’язків (за [82]).

2. Офіси (бюро) з передачі технологій:
•	 Наявність.
•	 Очікування (повернення коштів за ліцензіями і патентами).
•	 Бізнес-можливості.
•	 Досвід.
•	 Вік (за [128]).

3. Засновники і команди:
•	 Досвід.
•	 Соціальний капітал.
•	 Розвиток команди.
•	 Однорідність команди.
•	 Наукова досконалість (за [129]).

4. Інвестори:
•	 Інформаційний розрив (інформаційна порожнеча).
•	 Наявність.
•	 Зв’язок.
•	 Угода (договір) із спільним підприємством (спільною компанією) (за [130–131]).

5. Зовнішні умови (можливості):
•	 Фінансування промисловістю НДДКР (R & D).

Рис. 20. Утворення підприємницькими дослідницькими університетами (ЗВО) нових фірм, 
компаній і підприємств – спін-оффів, стартапів, малих і середніх підприємств тощо  

(за матеріалами з [81])
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•	 Федеральний ресурсний фонд.
•	 Ринкові можливості.
•	 Привабливість для промисловості (за [132]).

6. Університетська система:
•	 Політика:

 – ставлення до сурогатних (комплексних) підприємців;
 – перевага методів трансферу технологій;
 – стимули (участь у акціонерному капіталі, у розподілі роялті, у преміюванні);
 – захист інтелектуальної власності.

•	 Інкубаційні моделі (проактивні, вибіркові (селективні), підтримки (з підтрим-
кою), плановані /спонтанні).

•	 Дослідження навколишнього середовища (за [133]).
7. Технології:
•	 Кількість.
•	 Якість (за [134]).

8. Мережі:
•	 Міцність зв’язків.
•	 Формальність зв’язків / співпраці (за [135]).

4.8. Вплив чинників навколишнього середовища та інноваційних мереж 
на підприємницьку діяльність підприємницького дослідницького 
університету

На рис. 21 схематично означено вплив чинників навколишнього середовища та ін-
новаційних мереж на підприємницьку діяльність підприємницького дослідницького 
університету, включаючи інноваційні мережі (за [81]).

Далі наведемо аналіз впливу чинників навколишнього середовища (включаючи
інноваційні мережі) на підприємницьку діяльність дослідницького університету 

(ЗВО) (за [81]). Різноманітність параметрів і чинників та їхня сутність:
1. Наукові дослідження і професорсько-викладацький склад із науковим персона-

лом:
•	 Тип дослідження.
•	 Роль (засновник, керівник, консультант) (за [136]).

2. Інноваційні мережі:
•	 Охоплення і дефіцит (брак) учасників (кількість, різноманітність) і сфери дослі-

джень (кількість, рівень досвіду і кваліфікації).
•	 Зв’язки з вищими навчальними закладами.
•	 Співпраця з ученими університету (за [137]).

3. Наукові парки:
•	 Зростання.
•	 Додана вартість.
•	 Членство (за [138]).

4. Інкубатори (університетські технологічні бізнес-інкубатори):
•	 Види.
•	 Послуги.
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•	 Додана вартість.
•	 Потоки знань (за [139–140]).

5. Географія / Розташування – наближеність до університету (за [141]).

Запитання і завдання до розділу 4

1. Визначіть базові поняття з теорії університетського підприємництва.
2. Які існують підходи до класифікації університетів і коледжів як підприємниць-

ких ЗВО (приклади)?
3. Як може виглядати класифікація ознак підприємницьких ЗВО?
4. Надайте визначення поняття «підприємницького університету» (ЗВО).
5. Визначіть концептуальні рамкові основи підприємницького університету.
6. Якою є концептуальна модель підприємницького університету (ЗВО)?
7. Які головні результати діяльності підприємницьких університетів у різних сфе-

рах?
8. Що таке підприємницький дослідницький університет?
9. Визначіть складові підприємницького дослідницького університету та його 

роль у трансфері технологій і створенні нових фірм.
10. Які складові і чинники продуктивності офісів (бюро) з передачі технологій?
11. Як утворюються підприємницькими дослідницькими університетами нові фір-

ми, компанії і підприємства  – незакінчене речення, малі та середні підприєм-
ства тощо?

12. Яким є вплив чинників навколишнього середовища та  інноваційних мереж на 
підприємницьку діяльність підприємницького дослідницького університету?

13. Яким є місце і роль підприємницького дослідницького університету у сучасно-
му суспільстві?

КОНТЕКСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, ВКЛЮЧАЮЧИ ІННОВАЦІЙНІ МЕРЕЖІ

Рис. 21. Вплив чинників навколишнього середовища та інноваційних мереж на 
підприємницьку діяльність підприємницького дослідницького університету  

(за матеріалами з [81])

Підприємницька діяльність

Географія / Розташування

Наукові дослідження і професорсько-викладацький склад із науковим персоналом
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Теми рефератів (есе) і контрольних робіт до розділу 4

1. Підприємницькі університети як чинники інноваційного розвитку сфери вищої 
освіти.

2. Різні підход до класифікації університетів і коледжів як підприємницьких ЗВО 
(приклади)

3. Класифікація ознак підприємницьких ЗВО.
4. Концептуальні рамкові основи для підприємницьких університетів – формальні 

та неформальні чинники навколишнього середовища.
5. Теоретичні засади (основи) моделей підприємницьких університетів (ЗВО).
6. Емпіричні дослідження в підприємницьких університетах.
7. Аналіз концептуальної моделі підприємницького університету (ЗВО).
8. Аналіз узагальнененої теоретичної моделі підприємницького університету (ЗВО).
9. Головні результати діяльності підприємницьких університетів у різних сферах.
10. Складові підприємницького дослідницького університету та його роль у транс-

фері технологій і створенні нових фірм.

Методичні рекомендації для кращого засвоєння матеріалу розділу 4

Метою розділу є надання поглиблених знань студентам (слухачам) у важливій 
ролі підприємницьких університетів як чинників інноваційного розвитку сфери вищої 
освіти та ЄНГК. Базові поняття з теорії університетського підприємництва дозволяють 
студентам зрозуміти глибинну сутність нової місії університетського підприємництва, 
поняття, концептуальні рамкові основи та умови діяльності підприємницьких ЗВО. 
Концептуальна модель підприємницького університету розкриває його структуру, а 
головними результатами його діяльності можуть бути досягнення у соціальній сфері, 
економіці і промисловості, освіті, науці, техніці і культурі, академічному або універси-
тетському підприємництві, утворенні підприємницького менталітету нації та суспіль-
не визнання досягнень підприємницького університету або підприємницького ЗВО.

Також важливим є усвідомлення місії підприємницького дослідницького ЗВО.
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Розділ 5.
Зарубіжний досвід формування та впровадження  

інноваційної підприємницької діяльності  
в об’єкти вищої освіти

Провідні дослідницькі ЗВО світу підприємницького типу, у першу чергу в США, 
безумовно, формують інноваційне освітньо-наукове середовище, що є у значній мірі 
сприятливим для університетського (академічного) підприємництва. Головним ви-
дом підприємницької діяльності ЗВО і наукових установ (лабораторій) США є резуль-
тативне впровадження на комерційній основі результатів НДДКР (комерціалізація 
результатів НДДКР). Цьому сприяють як державна та громадська підтримка, так і за-
цікавленість промисловості і бізнесових структур в отриманні і використанні резуль-
татів НДДКР – нових технологій, ноу-хау, різноманітних експериментальних розробок 
тощо. Не аналізуючи організаційно-правові питання патентування і ліцензування ви-
находів і потенційно спроможних для промислового використання інших результатів 
НДДКР, далі наведемо важливі фактичні дані щодо реального внеску дослідницьких 
підприємницьких ЗВО США в інноваційний розвиток своєї країни, їхній економічний 
і соціальний вплив на розвиток США в передкризовий, кризовий та початковий піс-
лякризовий період у 2006–2010 роках, проілюструємо значний влив провідного під-
приємницького дослідницького ЗВО – Массачусетського технологічного інституту на 
економічний і соціальний розвиток американських регіонів. Також проаналізуємо 
фактичний внесок дослідницьких університетів, інститутів, організацій та установ 
США у соціально-економічний розвиток країни у післякризовий період  – з 2010 по 
2016 роки. Результати такого аналізу та досвід підприємницької діяльності провідних 
ЗВО США є важливими для використання і адаптації в умовах українських реалій.

5.1. Інноваційна підприємницька діяльність американських ЗВО

ЗВО США і, в першу чергу, інноваційні дослідницькі університети підприємниць-
кого типу являють собою свого роду інтелектуальні центри, в яких фундаментальні та 
прикладні дослідження є тісно пов’язаними з підготовкою фахівців і фінансуються з 
різних джерел [142–143]. Велика частина НДДКР у США фінансується й здійснюється 
приватним сектором промисловості, а обсяги державної підтримки науково-дослід-
ної діяльності університетів і коледжів США, незалежно від того, чи вони є приватни-
ми, чи державними (федеральними або такими, що належать штату) є значно вищими, 
ніж в інших країнах. Так, наприклад, якщо загальний бюджет США у 1997 році складав 
1600 млрд. доларів США, то сумарні витрати на НДДКР в країні складали більше 190 
млрд. доларів США (11,875 %), що перевищило витрати на ці ж цілі Японії, Великобри-
танії, Франції і ФРН разом узятих [142–145].

Через 10 років, у 2007 році сукупні витрати на наукові дослідження в усьому сві-
ті, розраховані відповідно до паритету купівельної спроможності долара США, склада-
ли більше 1054 млрд. доларів США і були приблизно розподілені між країнами таким 
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чином: США  – 369 млрд. доларів США; країни Європейського Союзу  – 208 млрд. до-
ларів США (у тому числі: ФРН – 72 млрд. доларів США і Великобританія – 39 млрд. до-
ларів США); Японія – 148 млрд. доларів США; КНР – 102 млрд. доларів США; Південна 
Корея – 42 млрд. доларів США; всі інші країни світу (за винятком країн ЄС) – 186 млрд. 
доларів США (див. рис. 22).

Наступного, 2008 року, сукупні витрати на наукові дослідження в усьому світі, роз-
раховані відповідно до паритету купівельної спроможності долара США, складали вже 
більше 1151 млрд. доларів США і були приблизно розподілені між країнами таким чи-
ном: США – 398 млрд. доларів США; ФРН – 82 млрд. доларів США, Франція – 46 млрд. 
дол. США, Великобританія – 40 млрд. доларів США; інші країни Європейського Союзу – 
126 млрд. доларів США; Японія – 149 млрд. доларів США; КНР – 121 млрд. доларів США; 
Південна Корея – 44 млрд. доларів США; всі інші країни світу (за винятком країн ЄС) – 
146 млрд. доларів США (див. рис. 23) [146].

Сукупні витрати на наукові дослідження в усьому світі у 2007 році  
(у млрд. дол. США). Загалом: 1054 млрд. дол. США (100 %)

США – 369 (35 %)
ФРН – 72 (6,8 %)
Великобританія – 39 (3,7 %)
 Країни ЄС (без ФРН і Великобританії) –  
97 (9,2 %)

Японія – 148 (14 %)
КНР – 102 (9,7 %)
Південна Корея – 42 (4 %)
Всі інші країни світу – 186 (17,6 %)
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Сукупні витрати на наукові дослідження в усьому світі у 2008 році 
(млрд. дол. США). Загалом – 1151 млрд. дол. США (100 %)
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Рис. 22. Порівняння розподілу витрат країн світу на НДДКР у 2007 році (за даними [147])

США – 398 (34,6 %)
ФРН – 82 (7,1 %)
Франція – 46 (4 %)
Великобританія – 40 (3,5 %)
Інші країни ЄС – 126 (10,9 %)
Японія – 149 (12,9 %)
КНР – 121 (10,5 %)
Південна Корея – 44 (3,8 %)
Всі інші країни світу – 146 (12,7 %)

Рис. 23. Порівняння розподілу витрат країн світу на НДДКР у 2008 році (за даними [148])
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У 2008 фінансовому році асигнування на НДДКР загалом складали біля 397,5 млрд. 
доларів США, у тому числі за їхнім характером і джерелами фінансування:

1. Фінансування федерального уряду  – загалом 105 млрд. доларів США. У  тому 
числі – за призначенням:

•	 Базові фундаментальні дослідження – 40 млрд. доларів США.
•	 Прикладні дослідження – 27,5 млрд. доларів США.
•	 Розвиток, впровадження та удосконалення інноваційної продукції – нової техні-

ки і нових технологій – 37,5 млрд. доларів США.
2. Приватне промислове фінансування – 267,5 млрд. доларів США. У тому числі – 

за призначенням:
•	 Базові фундаментальні дослідження – 10 млрд. доларів США.
•	 Прикладні дослідження – 55,5 млрд. доларів США.
•	 Розвиток, впровадження та удосконалення інноваційної продукції – нової техні-

ки і нових технологій – 202,5 млрд. доларів США.
3. Інші джерела фінансування – 25 млрд. доларів США. В тому числі – за призна-

ченням:
•	 Базові фундаментальні дослідження – 17,5 млрд. доларів США.
•	 Прикладні дослідження – 5 млрд. доларів США.
•	 Розвиток, впровадження та удосконалення інноваційної продукції  – новітньої 

техніки і нових технологій – 2,5 млрд. доларів США [147].
Цікавими для порівняння з 2007–2008 роками є дані щодо сукупних витрат країн 

світу на НДДКР у 2015 році. Так, у 2015 році сукупні витрати на науково-дослідні та до-
слідно-конструкторські роботи (R&D) в усьому світі, розраховані відповідно до паритету 
купівельної спроможності долара США, складали 1729,6 млрд. дол. США і були розподі-
лені між країнами таким чином: США – 502,9 млрд. доларів США; КНР – 408,8 млрд. до-
ларів США; Японія – 170,1 млрд. доларів США; ФРН – 112,8 млрд. доларів США; Південна 
Корея – 74,2 млрд. доларів США; Франція – 60,9 млрд. дол. США; Великобританія – 46,3 
млрд. доларів США; інші країни Європейського Союзу (без ФРН, Франції та Великобри-
танії)  – 164,2 млрд. доларів США; інші країни Європейської організації економічного 
співробітництва – 113,2 млрд. доларів США; інші країни, що не входять до Європейської 
організації економічного співробітництва – 76,2 млрд. доларів США. (див. рис. 24) [149].

Як бачимо, США є світовими лідерами з інвестування НДДКР.
Науково-дослідні проєкти ЗВО США отримують фінансову підтримку від федераль-

ного уряду у формі грантів, контрактів, угод про спільну діяльність тощо. Головним 
чином урядове федеральне фінансування від імені влади здійснюють такі федераль-
ні агентства, як: Department of Defense – DOD (Міністерство оборони), Department of 
Energy – DOE (Міністерство енергетики), Department of Health & Human Services – HHS 
(Міністерство охорони здоров’я та соціальних служб), Department of Agriculture  – 
USDA (Міністерство сільського господарства), National Science Foundation – NSF (Наці-
ональний фонд науки), National Aeronautics & Space Admi nistra tion – NASA (Національ-
не управління з аеронавтики і дослідження космічного простору) та деякі інші [142].

Але паралельно в США створено систему трансферу результатів НДДКР, викона-
них в університетах і федеральних наукових центрах, і накопичено багаторічний до-
свід комерціалізації результатів університетських наукових досліджень, виконаних за 
рахунок бюджетного фінансування.
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Рис. 24. Порівняння розподілу витрат країн світу на НДДКР у 2015 році (за даними [149])

Сукупні витрати на науково-дослідницькі та дослідно-конструкторські роботи 
(R&D) в усьому світі у 2015 р. (у млрд. дол. США) – 1729,6 (100 %)

США – 502,9 (29,08 %)
КНР – 408,8 (23,64 %)
Японія – 170,1 (9,83 %)
ФРН – 112,8 (6,52 %)
Південна Корея – 74,2 (4,29 %)
Франція – 60,9 (3,52 %)
Великобританія – 46,3 (2,68 %)
 Інші країни ЄС (без ФРН, Франції  
і Великобританії) – 164,2 (9,49 %)
 Інші країни Європейської організації економічного 
співробітництва – 113,2 (6,54 %)
 Інші країни, що не входять до Європейської організації 
економічного співробітництва – 76,2 (4,41 %)
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Задля ознайомлення та порівняння корисно навести світову статистику з обсягів 
інвестування НДДКР (R&D, тобто  – досліджень і розробок) у провідних економічно 
розвинутих країнах світу. Також доцільно проананалувати частку світових витрат на 
інвестування НДДКР (R&D) за регіонами світу.

Для визначення та порівняння обсягів інвестицій у НДДКР (R&D) країн світу вико-
ристовується термін GERD (‘000, PPP$) US Dollars. GERD означає валові внутрішні ви-
трати на НДДКР країни. Сутність змісту GERD (‘000, PPP$) полягає у тому, що це – за-
гальні внутрішні витрати на НДДКР, виконані на національній території протягом 
певного періоду, виражені в доларах паритету купівельної спроможності (PPP $). Це 
включає в себе дослідження та розробки, що виконуються в межах країни та фінан-
суються з-за кордону, але не включає платежі за дослідження та розробки, що про-
водяться за кордоном. GERD (‘000, PPP$) часто відображається як матриця виконавчих 
та фінансових секторів. GERD і матриця GERD є основою міжнародних порівнянь ви-
трат на НДДКР. Вони також забезпечують систему обліку, в якій можуть застосовувати-
ся інституційні класифікації та функціональні розподіли [150].

Безумовними світовими лідерами з інвестицій в НДДКР (R&D) – GERD у 2017 році, 
у млрд. доларів США за паритетом купівельної спроможності долара – PPP $ є дві кра-
їни  – США і КНР. Нижче, на рис. 25 наведено порівняльні обсяги загальних витрат у 
2017 році на інвестування НДДКР (R&D)  – GERD серед десяти провідних економічно 
розвитених країн світу [151].

5.2. Світові витрати на науково-дослідні та дослідно-конструкторські 
роботи (GERD) за регіонами

На рис. 26 розглянуто частку світових витрат на науково-дослідні та дослідно-кон-
структорські роботи (GERD) за регіонами, 2008, 2010, 2012, 2014 та 2016 років, а на 
рис. 27 – валові внутрішні витрати на НДДКР у відсотках від ВВП за регіонами у 2008, 
2010, 2012, 2014 та 2016 роках (за даними [151]).
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Рис. 25. 10 країн-світових лідерів з інвестицій в НДДКР (R&D) – GERD у 2017 році, у млрд. 
доларів США за паритетом купівельної спроможності долара – PPP $ (за даними [151])

Загальні внутрішні витрати на НДДКР десяти провідних караїн світу за 2017 рік  
у млрд. доларів США за паритетом купівельної спроможності долара (PPP $)

Середні регіональні показники 2016 року для частки ВВП, присвяченої науково-
дослідній діяльності, склали:

•	 2,4 % для Північної Америки та Західної Європи;
•	 2,1 % для Східної Азії та Тихого океану;
•	 1,7 % для Світу;
•	 1,0 % для Центральної та Східної Європи;
•	 0,7 % для Латинської Америки та Карибського басейну;
•	 0,6 % для арабських держав;
•	 0,5 % для Південної та Західної Азії;
•	 0,4 % для країн Південної Сахари;
•	 0,2 % для Середньої Азії;
На рис. 28 наведемо дані щодо кількості дослідників у мільйонах осіб у десяти 

провідних країнах світу у 2017 році, а на рис. 29 – кількість дослідників на 1 млн. жите-
лів за регіонами світу у 2008, 2010, 2012, 2014 та 2016 роках [152].

Запитання і завдання до розділу 5

1. Як фінансується інноваційна підприємницька діяльність американських ЗВО?
2. Якими є світові витрати на НДДКР (GERD) за регіонами світу?

Теми рефератів (есе) і контрольних робіт до розділу 5

1. Формування та впровадження інноваційної підприємницької діяльності в об’єк-
ти вищої освіти (зарубіжний досвід).

2. Статистичні дані щодо витрат та виконавців НДДКР у регіонах світу.

Методичні рекомендації для кращого засвоєння матеріалу розділу 5

Доцільно звернути увагу студентів (слухачів) на обсяги фінансування НДДКР та 
кількості виконавців наукових досліджень за регіонами світу.

Загальні внут-
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Рис. 26. Частка світових витрат на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи (GERD) 
за регіонами 2008, 2010, 2012, 2014 та 2016 років
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Рис. 27. Валові внутрішні витрати на НДДКР у відсотках від ВВП за регіонами світу  
у 2008, 2010, 2012, 2014 та 2016 роках
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Рис. 28. Кількість дослідників у мільонах осіб у десяти провідних країнах світу у 2017 році

Рис. 29. Кількість дослідників на 1 млн. жителів за регіонами світу  
у 2008, 2010, 2012, 2014 та 2016 роках
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Розділ 6. 
Система утворення знань: шлях від НДДКР  

до впровадження (реалізації) і комерціалізації результатів

Здобуття, одержання, осмислення і використання знань є основою життя і всіх 
сфер діяльності людства. Здобуття наукових і практичних знань здійснюється в ре-
зультаті виконання фундаментальних і прикладних наукових досліджень та науково-
експериментальної діяльності.

Фундаментальні наукові дослідження    – це теоретичні та експериментальні на-
укові дослідження, спрямовані на одержання нових знань про закономірності орга-
нізації та розвитку природи, суспільства, людини, їх взаємозв’язків. Результатом фун-
даментальних наукових досліджень є гіпотези, теорії, нові методи пізнання, відкриття 
законів природи, невідомих раніше явищ і властивостей матерії, виявлення законо-
мірностей розвитку суспільства тощо, які не орієнтовані на безпосереднє практичне 
використання у сфері економіки [153]. Вони виконуються з метою поглиблення розу-
міння фундаментальних принципів.

Фундаментальні (теоретичні) наукові дослідження означають: основні, головні, 
чисті. Такі дослідження не призначені для отримання безпосередньої комерційної ви-
годи. Фундаментальні наукові дослідження можна розглядати як такі, що виникають 
з допитливості, цікавості. Тим не менш, в довгостроковій перспективі ці дослідження 
і отримані нові знання (результати) є основою для багатьох комерційних продуктів і 
прикладних досліджень. У багатьох економічно розвинутих державах й інших країнах 
світу фундаментальні дослідження здійснюються, як правило, в університетах і коле-
джах (у ЗВО).

Прикладні наукові дослідження   визначаються як   теоретичні та експериментальні 
наукові дослідження, спрямовані на одержання і використання нових знань для прак-
тичних цілей. Результатом прикладних наукових досліджень є нові знання, призначені 
для створення нових або вдосконалення існуючих матеріалів, продуктів, пристроїв, 
методів, систем, технологій, конкретні пропозиції щодо виконання актуальних науко-
во-технічних і суспільних завдань [153]. 

Прикладні наукові дослідження є однією з форм систематичного дослідження, 
пов’язаного з практичним застосуванням науки. Вони спираються і посилаються на 
здобутки (результати) фундаментальних (теоретичних) наукових досліджень, вико-
ристовують деяку їхню частину, а також усю гаму різноманітних наукових досліджень 
суспільства, накопичених теорій, знань, методів і технік, для конкретних цілей, часто 
скерованих державою, бізнесом, або іншими клієнтами (споживачами). Результатом 
прикладних наукових досліджень є розробка нових виробів, інноваційних матеріалів, 
технологій і технологічного обладнання, прогресивних методів практичного вирішен-
ня загальнолюдських проблем і задоволення потреб суспільства.

На рис. 30 схематично зображено систему створення знань, а також етапи філь-
трації знань на комерційно корисні та соціально значущі (що не мають прямої еконо-
мічної користі) [154].
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У сучасному індустріальному суспільстві наукові дослідження підрозділяються на 
два основні види досліджень: академічні та промислові. До академічних в основно-
му відносяться фундаментальні дослідження, які, головним чином, виконуються в 
університетах, інших ЗВО і НДІ. Промислові (або – індустріальні) дослідження, у пер-
шу чергу, включають у себе прикладні дослідження та дослідно- конструкторські ро-
боти (НДДКР або R&D) і здійснюються безпосередньо в промислових підприємствах 
або державних лабораторіях. У США фундаментальні конструкторські роботи (НДДКР, 
R&D) здійснюються безпосередньо промисловими НДІ на підприємствах або у дер-
жавних лабораторіях. Фундаментальні ж наукові дослідження, близько 60 % з яких ви-
конується в університетах, звичайно складають у США трохи менше 20 % від загально-
го обсягу НДДКР (R&D), у той час, як прикладні дослідження становлять трохи більше 
20 %. Решта 60 % є розвитком проєктно-конструкторських робіт і створенням іннова-
ційних технологій [154].

Більша частина академічних фундаментальних наукових досліджень і значна 
частина промислових НДДКР (R&D) не мають прямої комерційної цінності (тобто не 
є економічно корисними). Частина індустріальних (промислових) НДДКР (R&D) (див. 
нижню ліву частину рис. 30), які, як вважається, мають потенційну економічну цінність 
(тобто проходять фільтр економічного значення), можна перетворити в інтелектуаль-
ну власність для подальшої комерціалізації (якщо виявляється, що вона має достат-
ню комерційну цінність). Або ж вони можуть бути комерціалізовані побічним шляхом 
збільшення поглинаючої здатності або бази знань компанії. Комерціалізації може бути 
досягнуто за допомогою розширення діяльності (створення нових або вдосконале-
них товарів і послуг) в існуючих фірмах – головній економічній базі країни, або через 
спін-офф – для нових юридичних утворень (підприємств, фірм), або через ліцензуван-
ня для інших фірм.

Більшість наукових досліджень (див. верхню частину рис. 30) є фундаментальни-
ми і не мають безпосереднього економічного значення. Фундаментальні (основні) на-
уки, такі, як хімія, фізика і математика не мають безпосередньої (миттєвої) економічної 
цінності, але є необхідними для більшості прикладних сфер, вихід у яких має дійсно 
потенційне економічне значення (вартість, ціна). Існують два типи результатів дослі-
джень, що мають потенційну економічну цінність. Перший і найголовніший проявля-
ється у вигляді знань, які студенти-випускники можуть взяти з собою на ринок праці, 
тобто  – добре навчені (гарно освічені) трудові кадри (людські ресурси)  – людський 
капітал, в тому числі – кваліфіковані дослідники. Інший важливий результат – це до-
слідження, які, як вважається, мають потенційну економічну цінність, тобто вони про-
ходять інституційний фільтр. Першим кроком в процесі комерціалізації винаходу є 
розкриття інформації про результати дослідження (про відкриття, винахід, результат 
НДДКР). Дослідник (винахідник) і/або організація з передачі технологій роботодавця 
(університет, ЗВО) вирішує, чи слід подати заявку на патент. Якщо в результаті патентну 
заявку подано, і якщо патент буде схвалений, винахід проходить фільтр щодо еконо-
мічного значення і стає інтелектуальною власністю, яка може бути комерціалізованою 
через видачу ліцензії (ліцензування) для існуючої фірми або через запуск (стартап) но-
вої фірми.

Утворені (здобуті, продуковані) в академічних колах нові фундаментальні знання 
можуть бути в тих сферах, які мають мало, або, взагалі, не мають ніякої економічної 
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цінності (хоча вони можуть містити в собі значні людські цінності; наприклад, гумані-
тарні науки). Також, дослідження можуть не бути достатньо розроблені та розвинені, 
щоб вийти на передові позиції нових знань і відкривати нові наукові кордони (гори-
зонти). Або можуть не бути достатньо широкими, глибокими та систематичними, щоб 
виявитися корисними у прикладних наукових, інженерно-технічних дослідженнях і 
практичних розробках, що можуть призвести до комерціалізації. З практичної точки 
зору, виділення фінансування наукових досліджень у США може розглядатися як ві-
дображення передбачуваної економічної цінності досліджень у різних дисциплінах. 
Наприклад, у 2004 році майже 60 % фінансування всіх НДДКР (R&D) в університетах і 
коледжах США отримали науки про життя, всі інші науки (в тому числі соціальні на-
уки) – близько 25 %, а інженерні – решту в 15 % [154].

Бар’єри для перетворення дослідження в комерційні знання можуть бути визна-
чені як «фільтр знань». Перший компонент фільтру знань, що стосується і турбується 
про якість і цінність академічних наукових досліджень (разом із тим, що оточує і сто-
сується перетворення фундаментальної науки в прикладні знання), може бути пред-
ставленим як інституціональний фільтр. Він складається з організаційних бар’єрів, 
університетської політики, негативного ставленням викладачів та університетських 
адміністраторів до комерціалізації результатів наукових досліджень, а також із відсут-
ності стимулів для комерціалізації. Основним результатом наукових досліджень часто 
є висококваліфікована робоча сила. Чим вищими є бар’єри на шляху комерціалізації 
результатів наукових досліджень, тим більшою є частка результатів досліджень, що 
поширюються (впроваджуються) через підготовку кваліфікованої робочої сили.

Результатом тільки близько половини розкриттів інформації про винаходи в уні-
верситетах і коледжах (інших ЗВО) США стають патентні заявки. Тільки половина з 
патентних заявок в результаті перетворюється у патенти. Тільки одна третина патен-
тів ліцензується. І тільки 10–20 % ліцензій приносять значні доходи. Іншими словами, 
тільки від 1 % до 2 % винаходів є успішними в досягненні ринку і приносять реальний 
дохід [154].

Другим і третім компонентами фільтру академічних знань є фільтри економічної 
та комерційної цінності, які відображають можливість конвертувати розкриття ін-
формації про винаходи у сферу інтелектуальної власності (насамперед – у вигляді па-
тентів), щоб потім комерціалізувати інтелектуальну власність за допомогою ліцензій 
і стартапів (запусків нових фірм). Подібні фільтри є і для промислових НДДКР (R&D). 
Вони відображають труднощі бізнесових організацій і підприємств у перетворенні до-
слідження в інтелектуальну власність і комерціалізацію нових продуктів. Чим більше є 
перешкод на шляху комерціалізації результатів наукових досліджень, тим товстішим є 
фільтр знань.

Потужність науково-дослідницької діяльності американських університетів і коле-
джів, інших академічних наукових установ весь час стрімко зростає, маючи при цьому 
різні економічні наслідки. В цілому, університети та ЗВО США були і є набагато більш 
успішними в справі комерціалізації досліджень, ніж їхні закордонні колеги. Але зо-
внішнє фінансування наукових досліджень є відносно новим явищем. Дослідницькі 
університети виникли у США незадовго до початку Другої світової війни. Але в останні 
роки фундаментальні наукові дослідження почали відігравати важливу роль в еконо-
міці, спонукаючи і надихаючи прикладні НДДКР (R&D).
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Запитання і завдання до розділу 6

1. Що таке фундаментальні наукові дослідження і у чому їх цінність?
2. Що таке прикладні наукові дослідження і чому вони є необхідними? 

Теми рефератів (есе) і контрольних робіт до розділу 6

1. Етапи шляху нових знань у системі створення знань.
2. Різниця між результатами НДДКР комерційного і некомеруійного значення.

Методичні рекомендації для кращого засвоєння матеріалу розділу 6

Слід наголосити на тому факті, що здобуття, одержання, осмислення і використан-
ня знань є основою життя і всіх сфер діяльності людства. Здобуття наукових і практич-
них знань здійснюється в результаті фундаментальних і прикладних наукових дослі-
джень та науково-експериментальної діяльності.
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Розділ 7. 
Роль підприємницької діяльності ЗВО в альтернативному, 
інноваційно-спрямованому місцевому та регіональному 

зростанні США

Американські університети взаємодіють із місцевими громадами у різні способи. 
Цікаво зосередити увагу на ролі університетів у місцевих інноваційних процесах. Але 
є багато інших аспектів взаємодії, в яких університети можуть бути важливими куль-
турними, інтелектуальними, архітектурними, естетичними, художніми, спортивними, 
рекреаційними та медичними носіями ресурсів для їхніх громад. Студенти та співро-
бітники можуть брати участь у важливих місцевих соціальних проєктах. Випускники 
університету, якщо вони залишаються в цьому районі, будуть робити внесок у життя 
своїх громад у різноманітних формах. Можна навіть стверджувати, що університети 
сприяють згуртованості сім’ї, без хороших місцевих університетів молоді люди будуть 
змушені покинути або перервати своє навчання і свої дослідження, і мало імовірно, 
щоб вони повернулися назад пізніше.

Навіть у суто економічній сфері є важливі аспекти ролі університетів. У  багатьох 
громадах університет є одним із найбільших роботодавців і споживачів продукції та 
послуг, вироблених місцевою економікою. Університети також можуть бути важливи-
ми власниками місцевої нерухомості. Університетський внесок у місцеві інноваційні 
процеси, таким чином, є тільки частиною його місцевої присутності. Інтегруюча роль 
університету в інноваційно-спрямованому розвитку місцевої (локальної/регіональ-
ної) промисловості може відбуватися за такими чотирма освітньо-науковими і інду-
стріально-орієнтованими напрямами:

•	 Освіта і професійна підготовка. Університети і коледжі здійснюють важливий 
внесок у місцевий розвиток людського капіталу, готуючи студентів, магістрів, 
докторів, навчаючи (підвищуючи кваліфікацію) в середині кар’єри (протягом 
життя), а також надаючи необхідний рівень освіти для керівників.

•	 Додавання до фонду (акції) кодифікованих знань, включаючи: публікації в техніч-
ній літературі, патенти, програмне забезпечення та апаратні прототипи.

•	 Збільшення місцевого потенціалу для наукового і технологічного вирішення про-
блем (розв’язання наукових і технологічних задач/завдань), експертних оцінок і 
консультування. Це включає в себе різні форми підтримки для створення та розроб-
ки нових, орієнтованих на нові знання і технології підприємств, таких, як програми 
наставництва з бізнесу (підприємництва) та з промисловості, запуск клінік та  інку-
баторів. Це також включає контрактні дослідження, що виконуються дослідниками 
університетів для промисловості, спільні дослідницькі проєкти, що здійснюється 
спільно дослідниками з університетів і з промисловості, консалтинг викладачів і на-
уковців і ліцензування технологій. Університети можуть також внести свій внесок, 
надаючи місцевим фірмам доступ до спеціалізованих приладів та обладнання.

•	 Надання місця для відкритого обговорення, бесід і розмов щодо шляхів розви-
тку промисловості та нових технологічних і ринкових можливостей.
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Ці так звані «місця для громадського користування», деякі з них зосереджені на 
проблемах конкретних галузей, а інші – ні, включають організовані, розміщені і про-
ведені університетами наради і конференції, нормативні форуми, форуми для потен-
ційних інвесторів (бізнес-ангелів, інвесторів венчурного капіталу), конкурси бізнес-
планів, програми промислових зв’язків, програми з діяльності мережі випускників, а 
також залучення місцевих фахівців-промисловців до роботи комітетів і комісій з роз-
робки навчальних програм.

Зазначимо, що бізнес-ангели інвестують частину власних коштів в інноваційні 
компанії ранніх стадій розвитку – «посівної» (seed) і початкової (start-up), підтримуючи 
їхній технічний і комерційний розвиток. Особливість бізнес-ангелів – «бути готовими 
до ризику і реально інвестувати ризикові проєкти» – роблять цих інвесторів такими, 
що заслуговують на увагу громадськості та гідними підтримки з боку держави. Бізнес-
ангели дієво сприяють ефективності державної економіки. Вони не позичають гроші, 
як банк (боргове фінансування), а надають гроші, зв’язки і досвід в обмін на частку ак-
цій в новій компанії (часткове фінансування).

Таким чином, діяльність ЗВО є тісно пов’язаною як з місцевою (локальною), так і 
регіональною громадою (рис. 31). Це, в першу чергу, стосується великих дослідниць-
ких університетів, які є дійсно міжнародними організаціями, що навчають студентів 
із різних країн світу, сприяють розвиткові міжнародної наукової літератури, вза-
ємодіють із фірмами і урядами багатьох країн і запрошують до освітньої діяльності 
й НДДКР (R&D) міжнародно-визнаних інтелектуальних лідерів із усього світу. Але на-
віть ці «глобальні» університети спрямовують економічні наслідки своєї діяльності, в 
першу чергу, на свої місцеві спільноти. Для інших ЗВО економічні наслідки є виключ-
но важливими для локального/регіонального соціально-економічного середовища 
[155, с. 24–26]. Слід підкреслити, що роль університетів у місцевих інноваційних про-
цесах залежить від того, якими шляхами планується здійснення промислової транс-
формації (реорганізації, розвитку). Незважаючи на багато спільного, все ж спостері-
гається тенденція до певних напрямів (типів) діяльності університетів, найбільш тісно 
пов’язаних з інноваційними шляхами місцевого локального або регіонального роз-
витку.

Перший напрям пов’язаний із створенням нової промисловості, побудованої на 
наукових знаннях і прогресивних технологіях, і важливою діяльністю, що включає в 
себе надання різних видів підтримки для формування нового бізнесу, активні програ-
ми і політику з ліцензування технологій і зусилля з встановлення і укріплення зв’язків 
між академічними дослідниками і місцевими підприємцями. Ключові особи в універ-
ситеті можуть також відігравати важливу роль у створенні стилю або ідентичності для 
нової галузі, проведення конференцій і семінарів, виконувати важливу діяльність із 
встановлення стандартів, і в цілому виступати як так звані «хрещені батьки» і «покро-
вителі» нових видів промисловості, привертати увагу до існування місцевої концен-
трації взаємопов’язаної діяльності та малювати картину майбутнього впливу на інду-
стріальний розвиток і потенціал місцевого (локального/регіонального) зростання.

Для другого напряму, пов’язаного з перенесенням (трансплантацією) нових типів 
промисловості до свого регіону, важливою діяльністю університету є реагування на 
місцеві потреби робочої сили в процесі перенесення (трансплантації) нових типів 
промислових фірм, особливо – шляхом розробки нових, індивідуальних навчальних 
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ІНТЕГРУЮЧА РОЛЬ УНІВЕРСИТЕТУ (ЗВО) В ІННОВАЦІЙНО-СПРЯМОВАНОМУ
РОЗВИТКУ МІСЦЕВОЇ (ЛОКАЛЬНОЇ/РЕГІОНАЛЬНОЇ) ПРОМИСЛОВОСТІ

Рис. 31. Інтегруюча роль університету (ЗВО) в інноваційно-спрямованому розвитку  
місцевої (локальної/регіональної) промисловості (за джерелом [155]
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планів і програм безперервної освіти. Ще одна важлива роль полягає в наданні тех-
нічної допомоги місцевим постачальникам і субпідрядникам.

Для третього напряму, пов’язаному з диверсифікацією існуючих місцевих під-
приємств і старих індустріальних галузей у нові високотехнологічні, ключовою роллю 
для університету є встановлення і підтримка технологічних зв’язків між роз’єднаними 
дійовими особами, наприклад, шляхом створення на території кампусу форумів для 
обговорення нових програм місцевих промислових технологій. Ще одна важлива 
роль полягає у допомозі в утворенні ідентичності нової галузі на місцевому рівні.

Для четвертого напряму, пов’язаному з модернізацією і нарощуванням техно-
логічної бази існуючих видів місцевої промисловості, місцеві університети мають 
сприяти вирішенню технічних і технологічних проблем через контрактні досліджен-
ня і консалтинг професорсько-викладацького і наукового персоналу, розробляти і 
впроваджувати орієнтовані на промисловість відповідні навчальні плани і програми, 
що ведуть до отримання ступеня, забезпечувати безперервну освіту, створення мож-
ливості для стажування студентів і викладачів на об’єктах місцевої промисловості, 
скликати конференції і проводити семінари і практичне навчання для представників 
промисловості, користувачів і постачальників, проводити науково-технічні розвідки 
для передбачення та прогнозування можливого розвитку подій у промисловості, на-
уці і техніці, а також брати участь у вивченні і запозиченні глобальних передових до-
сягнень (практики і технологій діяльності) для потреб місцевої промисловості. Таким 
чином, не існує єдиного ефективнішого універсального підходу у визначенні ролі уні-
верситету в економічному і технологічному місцевому (регіональному) розвитку. Ба-
гато університетів акцентують свою увагу на патентуванні, ліцензуванні та стартапах.

Необхідно зважати на більш широку і диференційовану роль ЗВО. Всі місцеві еко-
номіки відрізняються одна від одної, також як і університети. Університети, що є ліде-
рами інтелектуального розвитку, мають (і можуть!) виконувати інтегруючу роль в ін-
новаційно-спрямованому (інноваційно-скерованому) розвиткові місцевої (локальної/
регіональної) промисловості, бути відповідальними за розвиток економічної місії, 
повинні розуміти особливості, обставини і потреби місцевої промисловості, а також 
сильні і слабкі сторони їхніх власних установ. Ці лідери повинні вміти обирати і розу-
міти шляхи, якими місцеві галузі можуть досягти необхідного розвитку, створювати і 
підтримувати інноваційні процеси, що пов’язані з обраними шляхами [155, с. 26–28].

Як бачимо, роль підприємницьких університетів у регіональному розвитку своєї 
країни є надзвичайно важливою. Одну з перших регіональних теоретичних моделей 
підприємницького університету, що мала назву «Потрійної спіралі», розробив, тео-
ретично обґрунтував і практично застосував Генрі Іцковіц. Ця модель, заснована на 
успішній практиці комерціалізації наукових досліджень у високотехнологічних галу-
зях, є яскравим прикладом університетської підприємницької діяльності провідних 
дослідницьких університетів США  – Стенфордського університету та Массачусет-
ського технологічного інституту (МІТ). За словами Г. Іцковіца, головною особливістю 
підприємницького університету є комерціалізація результатів досліджень шляхом 
створення суміжних «гібридних структур» з державою і промисловістю [156–157]. 
Застосовність моделі, однак, обмежється галузями з більш високим поглинанням, 
а в регіональному випадку  – місцевими фірмами, які здатні комерціалізувати склад-
ні результати наукових досліджень [158]. В  іншій концептуалізації підприємницьких 
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університетів Б. Кларк заснував свою модель на європейських і британських універси-
тетах і розширив погляд Г.Іцковіца на якісні характеристики університетів [50; 52–53]. 
Крім діяльності, орієнтованої на отримання прибутку (тобто диверсифікованої бази 
фінансування), Б.Кларк підкреслив стратегічну і управлінську гнучкість, автономне 
прийняття рішень і інтегровану підприємницьку культуру в університетах [159].

Єдиний однобічний підхід до визначення підприємницького університету є від-
сутнім. Проте, у більшості пов’язаних робіт підкреслюються ті ж особливості: розви-
ток діяльності так званої «третьої місії», тобто – передача технологій та зв’язок між уні-
верситетами та промисловістю, а також внесок у регіони, як матеріальний (створення 
нових робочих місць та отримання доходів), так і нематеріальний (формування під-
приємницького мислення та інноваційної культури в суспільстві). Таким чином, мож-
на розширити визначення «підприємницького університету» за їхньою роллю у регіо-
нальному розвитку [158].

Д. Кірбі, М. Герреро та Д. Урбано визначають підприємницький університет як при-
родний інкубатор, який, приймаючи узгоджену стратегію в критично важливих видах 
діяльності (наприклад, викладання, дослідження та підприємництво), намагається 
забезпечити адекватну атмосферу, в якій університетська спільнота (наприклад, про-
фесорсько-викладацький склад, студенти та співробітники) може досліджувати, оці-
нювати і використовувати ідеї, які можуть бути перетворені в соціально-економічні 
підприємницькі ініціативи [160].

Роль університетів – це не просто передача технологій (патенти, побічні продук-
ти (спін-оф) і стартапи), а, скоріше, сприяння і лідерство в створенні підприємницьких 
мислення, дій, інститутів і підприємницького капіталу [161].

Підприємницький університет може бути визначений як такий, що вижив у конку-
рентному середовищі, із загальною стратегією, орієнтованою на те, щоб бути кращим 
у всій своїй діяльності (наприклад, мати хороші фінанси, вибирати хороших студентів і 
викладачів, проводити якісні дослідження) [162].

Модель підприємницького університету виникла в процесі корисності знань для 
промисловості, в якій значні прибутки будуть отримані шляхом продажу знань [163].

Підприємництво в широкому сенсі – отримання зростаючого відсотка фінансуван-
ня з недержавних джерел або утворення більш тісного зв’язку з суспільством за допо-
могою діяльності третього потоку з промисловою або комерційною асоціацією [164].

Підприємницький університет повинен стати підприємницькою організацією, 
його члени повинні стати підприємцями, а його взаємодія з навколишнім середови-
щем повинна слідувати підприємницькій моделі [165].

Природа підприємницького університету така, що випускники сприймаються 
не тільки як майбутні шукачі роботи, але і як майбутні творці роботи, і організація та 
зміст викладацької діяльності відображають цю концепцію [166].

Підприємницька модель стверджує, що університети сприяють розвитку своїх ре-
гіонів, беручи участь у патентній, ліцензійній та академічній діяльності, що формуєть-
ся з університетських предметів, таких, як інженерія, інформаційні технології та біо-
технології, в яких отримані знання легше перетинаються з продуктами та процесами, 
що їх промисловість та ринкові структури можуть поглинати [167].

Підприємницький університет – це насамперед регіональний актор [156].
На нашу думку підприємницький університет (ЗВО) можна визначити як:
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«Самодостатній науково-освітньо-культурний і виробничий комплекс, що є голов-
ною фундаментальною основою сучасного суспільства знань і головною складовою 
ЄНГК».

Запитання і завдання до розділу 7

1. У які способи університети США взаємодіють із місцевими громадами?
2. Хто такі «бізнес-ангели» і яка їхня роль у сучасному суспільстві?
3. Якою є особливість бізнес-ангелів?
4. Які напрями формують інтегруючу роль університету (ЗВО) в інноваційно-спря-

мованому розвитку місцевої (локальної/регіональної) промисловості?
5. Назвіть приклади регіональних теоретичних моделей підприємницького уні-

верситету в США.

Теми рефератів (есе) і контрольних робіт до розділу 7

1. Роль і місії підприємницької діяльності університету в альтернативному, іннова-
ційно-спрямованому місцевому та регіональному зростанні США.

2. Інтегруюча роль університету (ЗВО) в інноваційно-спрямованому розвитку міс-
цевої (локальної/регіональної) промисловості США.

3. Розширення визначення «підприємницького університету» за їхньою роллю у 
регіональному розвитку країни.

Методичні рекомендації для кращого засвоєння матеріалу розділу 7

Слід підкреслити роль університетів у місцевих інноваційних процесах, якими шля-
хами здійснюється промислова трансформація і тенденції, найбільш тісно пов’язані з 
інноваційними шляхами місцевого локального/регіонального розвитку.
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Розділ 8. 
Внесок дослідницьких університетів (ЗВО) США  

в інноваційний розвиток своєї країни
Оцінку внеску університетів та  інших ЗВО США в економічний і соціальний роз-

виток своєї країни будемо розглядати за матеріалами досліджень всесвітньо відомої 
Асоціація менеджерів університетських технологій (AUTM) [168].

AUTM є визнаним некомерційним лідером у навчанні, просуванні та натхненні 
професіоналів для підтримки розвитку академічних досліджень, які змінюють світ та 
рухають інновації вперед. Громада AUTM складається з понад 3000 членів, які працю-
ють у більш ніж 800 університетах, науково-дослідних центрах, лікарнях, бізнесах та 
урядових організаціях по всьому світу.

Члени AUTM тісно співпрацюють з комерційними партнерами, щоб перетворити 
ідеї на можливості, в результаті чого щороку створюються тисячі продуктів, послуг та 
стартапів та мільйони доларів економічного розвитку. Перш за все, їхня робота озна-
чає покращене життя щодня, скрізь.

AUTM відстоює та підтримує весь спектр роботи своїх членів – від корпоративного 
залучення до захисту інтелектуальної власності – розширення можливостей динаміч-
них, провідних професійних практик та просунення нинішніх та майбутніх поколінь 
лідерів у галузі передачі технологій.

Дослідження AUTM Licensing Activity Surveys пропонує кількісні дані та приклади 
в реальному світі щодо ліцензійної діяльності в США та канадських університетах, лі-
карнях та науково-дослідних установах (див., наприклад, [169–172].

Цікаво порівняти дані щодо внеску дослідницьких університетів, інститутів, ор-
ганізацій та установ США в соціально-економічний розвиток держави, активності ін-
новаційної підприємницької діяльності дослідницьких ЗВО США у 2006–2017 роках, у 
тому числі, таких, як:

•	 динаміка росту обсягів фінансування НДДКР і розробки інноваційних техноло-
гій, наданих американським університетам у 2007–2017 роках (рис. 32);

•	 кількість завершених наукових розробок університетів США, що були представ-
лені у 2006–2017 роках як нові комерційні продукти (рис. 33);

•	 кількість нових стартап-компаній, заснованих американськими університетами у 
2006–2017 роках (рис. 34);

•	 кількість оприлюднених ЗВО США доповідей (рефератів) щодо результатів на-
укових досліджень, пошукових і науково-технічних робіт (розкриттів інформації 
з НДДКР, винаходів, відкриттів), що мають нові знання, нові технології, містять ви-
находи або відкриття за період 2006–2017 років (рис. 35);

•	 захист інтелектуальної власності науковців і дослідників: подача, розгляд і вида-
ча патентів США у 2013–2017 роках (рис. 36);

•	 виконання ексклюзивних ліцензій, опціонів та неексклюзивних ліцензій амери-
канських університетів у 2013–2017 роках (рис. 37);

•	 загальна кількість активних (діючих) ліцензій університетів та наукових інститу-
цій США у період із 2000 до 2017 року (рис. 38);
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Рис. 32. Динаміка росту обсягів фінансування НДДКР і розробки інноваційних технологій, 
наданих університетам США у 2007–2017 роках (у млрд. дол. США)

2017 рік, загалом 
68,2 млрд. дол. США

2016 рік, загалом 
66,8 млрд. дол. США

2015 рік, загалом 
66,6 млрд. дол. США

2014 рік, загалом 
63,0 млрд. дол. США

2013 рік, загалом 
65,2 млрд. дол. США

2012 рік, загалом 
63,9 млрд. дол. США

2011 рік, загалом 
61,4 млрд. дол. США

2010 рік, загалом 
59,2 млрд. дол. США

2009 рік, загалом 
53,9 млрд. дол. США

2008 рік, загалом 
51,5 млрд. дол. США

2007 рік, загалом 
48,8 млрд. дол. США

Фінансування 
від федераль-
ного уряду, у 
млрд. дол. США

Фінансування 
від промисло-
вості, у млрд. 
дол. США

Інше фінансу-
вання, у млрд. 
дол. США

•	 середній дохід від ліцензування результатів НДДКР американських ЗВО (у тися-
чах дол. США) з 2012 по 2017 рік (рис. 39);

•	 кількість ліцензій університетів і наукових інституцій США, що генерують (прино-
сять) більше одного мільйона доларів США (рис. 40);

•	 валовий дохід від ліцензування результатів НДДКР американських ЗВО (млрд. 
дол. США) за 1997, 2004, 2010 та з 2012 по 2017 роки (рис. 41).

Зауважимо, що у сфері винахідництва розкриття інформації щодо результатів 
НДДКР  – це, так званий, стартовий майданчик для оцінки нових винаходів, аналізу 
ринкового потенціалу та розробка стратегій захисту інтелектуальної власності.

0 10 20 30 40 50 60 70 80
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Університетами 
США у 2006–
2017 роках 
представлено 
8638 нових 
комерційних 
продуктів

Рис. 33. Кількість завершених наукових розробок американських університетів,  
що були представлені у 2006–2017 роках як нові комерційні продукти

Рис. 34. Кількість нових стартап-компаній, заснованих американськими університетами  
у 2006–2017 роках

Університетами США у 2006–2017 роках представлена така кількість  
нових комерційних продуктів

Кількість стартап-компаній, заснованих за сприяння університетів США  
у 2006–2017 роках
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Кількість результатів НДДКР, винаходів і відкриттів,  
розкритих університетами США у 2006-2017 роках

2017
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2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

Університетами 
США у 2006–2017 
роках було роз-
крито інформацію 
(заявлено) про 
269 658 результа-
тів НДДКР, вина-
ходів і відкриттів

2017

2016

2015

2014

2013

Видано патентів 
США

Подано заявок на 
корисні патенти 
США

Подано попере-
дніх заявок на 
патенти

Рис. 35. Кількість оприлюднених ЗВО США доповідей (рефератів) щодо результатів наукових 
досліджень, пошукових і науково-технічних робіт (розкриттів інформації з НДДКР, винаходів, 

відкриттів), що мають нові знання, нові технології, містять винаходи або відкриття  
(за період 2006–2017 років)

Рис. 36. Захист інтелектуальної власності науковців і дослідників.  
Подача, розгляд і видача патентів США у 2013–2017 роках
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Загальна кількість активних (діючих) ліцензій  
у 2000, 3005, 2010, 2015 та 2017 роках
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Ексклюзивні 
ліцензії

Загальна 
кількість 
активних 
(діючих) 
ліцензій

Рис. 37. Виконання ексклюзивних ліцензій, опціонів та неексклюзивних ліцензій 
американських університетів у 2013–2017 роках

Рис. 38. Загальна кількість активних (діючих) ліцензій університетів  
та наукових інституцій США у період із 2000 до 2017 року
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Рис. 40. Кількість ліцензій університетів і наукових інституцій США,  
що генерують (приносять) більше одного мільйона доларів США

Середній дохід від ліцензування результатів НДДКР американських ЗВО  
(у тисячах дол. США) з 2012 по 2017 рік
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2000 рік (0,62% від загальної 
кількості активних ліцензій)
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від ліцензування 
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чах дол. США) з 
2012 по 2017 рік
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Рис. 39. Середній дохід від ліцензування результатів НДДКР американських ЗВО  
(у тисячах дол. США) з 2012 по 2017 рік
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Рис. 41. Валовий дохід від ліцензування результатів НДДКР американських ЗВО  
(млрд. дол. США) за 1997, 2004, 2010 та з 2012 по 2017 роки
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Ключовим кроком у передачі технології є захист нових винаходів. Патентний за-
хист забезпечує як економічні можливості для спонсорування науково-дослідних 
установ, так і стимул для підприємців та компаній інвестувати в нові технології.

Наступним кроком у процесі комерціалізації захищеної інтелектуальної власності 
є ліцензування. Кількість виконаних ексклюзивних ліцензій є провідним показником 
доходів від ліцензування та комерційного розвитку нових продуктів та послуг через 
п’ять-десять років.

У дуже цікавому та змістовному джерелі [173] використовується оновлений, більш 
складний і найсучасніший підхід «вхід-вихід» (І-О) для оцінки економічного впливу 
академічного ліцензування. Не передбачаючи жодних згубних ефектів заміщення 
продукту, і підсумовуючи цей вплив протягом 22 років (1996–2018) наявних даних для 
респондентів з опитування AUTM в США,

•	 загальний внесок цих академічних ліцензіатів у валовий обсяг виробничої галу-
зі становить від 723 млрд. до 1,7 трлн. дол. США (за купівельною спроможністю 
американського долара 2012 року);

•	 внески у валовий внутрішній продукт (ВВП) становлять від 374 млрд. до 865 
млрд. дол. США (за купівельною спроможністю американського долара 2012 
року);

•	 а підрахунки загальної кількості робочих років працівників, підтриманої прода-
жами ліцензованих товарів цих академічних ліцензіатів, коливаються у межах від 
2,676 до 5,883 мільйонів протягом 22-річного періоду.

Високий кінець діапазону, зокрема внесок у 1,7 трлн. дол. США до валового обсягу 
виробництва, внесок до ВВП у 865 млрд. дол. США та підтримка 5,883 млн. робочих 



115

місць за 22-річний період, ґрунтується на припущенні 2 % заробленої ставки роялті на 
продаж продукції ліцензіатів.

Низький кінець діапазону, зокрема внесок у 723 мільярдів доларів до валового об-
сягу виробництва, внесок у 374 мільярдів доларів до ВВП та підтримка 2,667 мільйонів 
робочих місць протягом 22-річного періоду, ґрунтується на припущенні 5 % заробле-
ної ставки роялті на продаж продукції ліцензіатів.

У цьому ж джерелі наводиться історія використання підходу I-O для оцінки еконо-
мічного впливу ліцензування академічних наук, а також причини, що розвиваються до 
поточного впровадження. Надано пояснення підходу I-O, а також використовуються 
припущення та огляд можливого впливу припущень на оцінки.

Внески, пов’язані з AUTM, що розраховуються з використанням підходу I-O, порів-
нюються з ВВП США в цілому та з обраною галуззю, визначеною кодами Північноаме-
риканської промислової класифікаційної системи (NAICS), внесками до ВВП [173].

Запитання і завдання до розділу 8

1. Що таке Асоціація менеджерів університетських технологій?
2. Якими є завдання AUTM, що вони досліджують?
3. Що таке «розкриття інформації щодо результатів НДДКР»?
4. Що забезпечує «патентний захист»?
5. Для чого необхідно «ліцензування»?
6. Як здійснюється «комерціалізація» результатів НДДКР?

Теми рефератів (есе) і контрольних робіт до розділу 8

7. Внесок дослідницьких університетів, інститутів і наукових організацій та уста-
нов США в соціально-економічний розвиток країни, активність інноваційної 
підприємницької діяльності дослідницьких ЗВО США у 2006–2017.

8. Шлях від розкриття інформації щодо результатів НДДКР до результатів їхнього 
комерційного використання.

9. Оцінка валового доходу від ліцензування результатів НДДКР ЗВО США?

Методичні рекомендації для кращого засвоєння матеріалу розділу 8

Слід наголосити на досвіді США правової підтримки шляху від початку НДДКР до 
отримання та захисту результатів, патентування, ліцензування та подальшої ко-
мерціалізації і швидкого впровадження усіх результатів у діяльність ЄНГК.
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Розділ 9. 
Вплив провідного підприємницького дослідницького ЗВО 

США – Массачусетського технологічного інституту (МІТ) 
на економічний і соціальний розвиток регіонів країни

За даними дослідження «Підприємницький вплив: Роль MIT» [174], у якому аналі-
зується економічний ефект від заснованих випускниками MIT компаній і підприєм-
ницька екосистема МІТ, випливає таке. Якщо із активних компаній, заснованих випус-
книками Массачусетського технологічного інституту, гіпотетично створити незалежну 
державу, то доходи цих пов’язаних із МІТ компаній можуть зробити цю націю принай-
мні сімнадцятою у світі за величиною економіки. У США ці компанії в даний час ге-
нерують сотні мільярдів доларів і відкривають сотні тисяч робочих місць у регіональ-
них економіках, особливо  – в Массачусетсі і Каліфорнії. Станом на кінець 2006 року 
випускники МІТ створили 25800 діючих на той час компаній, у яких були зайняті 3,3 
млн. чоловік. Глобально, якщо менш консервативно оцінювати щорічні світові прода-
жі пов’язаних із МІТ компаній, загальні доходи можуть становити 2 трлн. доларів США, 
що дорівнюватиме еквіваленту одинадцятої за величиною економіки в світі.

Критичний додатковий висновок стверджував, що ті компанії, які були засновані 
на технологіях МІТ та інших університетів, генерували (створили) 1,7 млн. із цих робо-
чих місць і близько 1 трлн. доларів США загальних доходів. Додатковий мільйон ро-
бочих місць і 700 мільярдів доларів у глобальних доходах надходили від утворених 
випускниками МІТ фірм, що базувалися на технологіях для промисловості та держави, 
при цьому тільки 15 % відсотків економічних результатів було отримано з нетехнічних 
компаній [175155].

За оцінками зазначених вище досліджень:
•	 6900 створених випускниками MIT компаній із світовим обсягом продажів близь-

ко 164 млрд. дол. США знаходилося в одному тільки штаті Массачусетс, складаю-
чи 26 % продажів усіх компаній штату Массачусетс;

•	 4100 фірми, відкритих випускниками MIT, базувалися в штаті Каліфорнія і генеру-
вали (вносили) до економіки штату приблизно 134 млрд. дол. США від продажів 
у всьому світі;

•	 велику кількість робочих місць у різних штатах США і по всьому світі було ство-
рено за допомогою і за безпосереднього сприяння пов’язаних із MIT компаній і 
його випускників (кількість робочих місць, відкритих такими компаніями у штаті 
Массачусетс і по всьому світі, досягала майже 1 млн.; у штаті Каліфорнія – 526 тис. 
робочих місць; Нью-Йорк  – 231 тис.; штат Техас  – 184 тис. і штат Вірджинія  – 
136 тис. робочих місць).

Фахівці в сфері науки, освіти і трансферу технологій вважають, що патентування та 
ліцензування є лише одним з декількох шляхів передачі знання з університетів у про-
мисловість. Так, наприклад, фірми можуть:

•	 як альтернативу використовувати результати останніх університетських дослі-
джень, опубліковані у відкритій літературі;
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•	 використовувати університетських учених-дослідників і професорів-викладачів 
як консультантів із метою використання (застосування) добре розроблених та 
усталених інженерних і наукових знань для розробки або розвитку того чи іншо-
го продукту;

•	 співпрацювати з університетськими вченими та інженерами і застосовувати нові 
наукові знання, розроблені дослідниками в інших університетах;

•	 набирати студентів із провідних дослідницьких університетів у цій галузі.
Деякі фахівці на основі проведених досліджень припускають, що патентування та 

ліцензування не є найважливішими з наявних шляхів передачі знань (трансферу тех-
нологій) із університетів у промисловість. Це також думка і самих учених-дослідників. 
Наприклад, науковці і викладачі Массачусетського технологічного інституту, всі з яких 
були власниками патентів, вважали, що патентування і діяльність із ліцензування для 
трансферу технологій складає лише 7 % від загальної діяльності з поширення (розпо-
всюдження і передачі) новітніх знань і трансферу інноваційних технологій. Консульта-
ції професорсько-викладацького і науково-дослідницького персоналу, публікації, за-
хист дисертацій, набір студентів усіх рівнів навчання має велике значення. Але однією 
з найкращих і найефективніших форм передачі технології є «рухомий фургон, який пе-
ревозить доктора чи кандидата наук від університетської лабораторії на нову роботу 
в промисловості» [155]. На рис. 42 представимо найбільш ефективні шляхи передачі 
знань із ЗВО у промисловість (альтернативні канали передачі знань за визначенням 
співробітників МІТ [115, с.44]).

Звичайно, ці порівняння не враховують усі переваги патентування та ліцензуван-
ня університету, які є потужним стимулом для підприємницького мислення серед ви-
кладачів і студентів. Це підкреслює необхідність більш широкого залучення ЗВО до 
локального (регіонального) розвитку, визначає провідну роль університету в місцевій 
економіці – як творців, розповсюджувачів і тлумачів нових знань, технологій, іннова-
цій та ідей, як джерела людського капіталу, а також як ключового компонента соціаль-
ної інфраструктури і соціального капіталу.

Найбільш ефективні шляхи передачі (трансферу) знань (технологій) 
із університетів у промисловість (загалом 100 %)

Публікації, захист дисертацій – 
18 %
Конференції, форуми, семі-
нари – 5 %
Консультації, консультування – 
26 %
Обговорення, співбесіди – 6 %
Дослідження у співпраці 
(спільні дослідження) – 12 %
Патенти і ліцензування – 7 %
Набір студентів різних рівнів 
на навчання – 17 %
Спільне керівництво, спільний 
контроль – 9 %

18 %

5 %

26 %
12 %

7 %

17 %

9 %

Рис. 42. Найбільш ефективні шляхи передачі (трансферу) знань (технологій)  
із університетів у промисловість (загалом 100 %)

6 %
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Рис. 43. Джерела доходів МІТ у 2012 фінансовому році,  
що загалом складали 2,9903 млрд. дол. США

Загальні операційні доходи MIT у 2012 фінансовому році  
складали 2,9903 млрд. дол. США

Лабораторія Лінкольна – 28,3 % 
(844,9 млн. дол. США) 
Кампус МІТ – 21,9 % (654,4 млн. 
дол. США)
Повернення інвестицій – 18,3 % 
(547,3 млн. дол. США) 
Плата за навчання – 9,2 % (276,0 
млн. дол..США) 
Інші операційні доходи – 12,5 % 
(374,0 млн. дол. США) 
Подарунки і спадщина – 5,2 % 
(156,2 млн. дол. США)
Дохід від допоміжних підпри-
ємств – 3,6 % (108,9 млн. дол. США) 
Дохід від НДДКР (R&D) Альянсу 
МІТ – Сінгапур – 1 % (28,6 млн. дол. 
США)

0,6544
0,5473

0,276

0,374

0,1562 0,1089
0,0286

0,8449

За даними MIТ Facts 2013: Financial Data [176] загальні операційні доходи МІТ у 
2012 фінансовому році дорівнювали 2,9903 млрд. дол. США. Ці доходи МІТ отримав від 
таких джерел (див. рис. 43):

1. 844,9 млн. дол. США (28,3 %) – від комерціалізації наукових досліджень Лабора-
торії Лінкольна MIT (МІТ Lincoln Laboratory), розташованої в Лексінгтоні, штат Масса-
чусетс. Вона є центром досліджень і розробок, що на контрактній основі виконує для 
Департаменту оборони США НДДКР (R&D) із застосовування передових технологій 
для вирішення завдань і проблем національної безпеки. НДДКР (R&D) цієї лабораторії 
спрямовані на довгостроковий розвиток технологій, а також системи швидкої розроб-
ки прототипів (експериментальних моделей, технологічних рішень, зразків) і їхньої 
демонстрації. Діяльність лабораторії орієнтована на ключові сфери оборонної місії, 
вона тісно співпрацює з промисловістю з метою якнайшвидшого переходу нових кон-
цепцій і технологій в цілях розвитку та розгортання системи національної безпеки.

2. 654,4 млн. дол. США (21,9 %) – від комерціалізації значної кількості НДДКР (R&D) 
різноманітних наукових лабораторій, центрів, інститутів, а також науково-дослідниць-
ких структурних підрозділів факультетів основного Кампусу МІТ.

Примітка. За станом на 07.09.2019 року Wikipedia [177] зазначає, що Массачусет-
ський технологічний інститут (MIT) – приватний дослідницький університет у Кембри-
джі, штат Массачусетс. МІТ – це «land-grant», «sea-grant» та «space-grant» університет 
із міським містечком, що простягається на відстані більше милі (1,6 км) поряд із річ-
кою Чарлі. Інститут також охоплює ряд основних закладів поза кампусом, таких, як Ла-
бораторія МІТ Лінкольна, Центр Бейтса та Обсерваторія Сіна, а також пов’язані з ним 
лабораторії, такі, як Інститути Броада та Уайтхеда. Заснований у 1861 році у відповідь 
на зростаючу індустріалізацію США, MIT прийняв європейську модель політехнічного 
університету та наголосив на лабораторній інструкції з прикладної науки та техніки. 
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Операційні витрати МІТ у 2012 фіскальному році –  
загалом 2,7446 млрд. дол. США

Спонсорські дослідження – 48,7 % 
(1,3356 млрд. дол. США)
Допоміжні підприємства – 4,4 % 
(0,1201 млрд. дол. США)
Загальні та адміністративні – 
21,4 % (0,5863 млрд. дол. США)
Навчання і неспонсоровані дослі-
дження – 25,2 % (0,6919 млрд. дол. 
США)
Асоціація випускників MIT – 0,4 % 
(0,0107 млрд. дол. США)

1,3356

0,1201

0,5863

0,6919
0,0107

Рис. 44. Загальні операційні витрати МІТ у 2012 фіскальному році –  
загалом 2,744 млрд. дол. США

З того часу вона відіграла ключову роль у розвитку багатьох аспектів сучасної науки, 
техніки, математики та технологій, і широко відома своїми інноваціями та академіч-
ною силою, що робить її одним з найпрестижніших вищих навчальних закладів у світі.

Станом на березень 2019 року з МІТ були пов’язані як випускники, викладачі чи 
дослідники 93 лауреати Нобелівської премії, 26 лауреатів премії Тюрінга та 8 галузе-
вих медалістів. Крім того, з МІТ були пов’язані 58 лауреатів національних медалей з 
науки, 29 лауреатів національних медалей за технології та  інновації, 50 стипендіатів 
Макартура, 73 науковці Маршалла, 45 науковців Родоса, 41 астронавт і 16 головних 
вчених Повітряних сил США. У  МІТ існує сильна підприємницька культура, і сукупні 
щорічні доходи компаній, заснованих випускниками MIT (1,9 трлн. дол. США), могли б 
у 2014 році стати десятою за величиною економікою світу. MIT є членом Асоціації аме-
риканських університетів (AAU). У 2018 році ендавмент МІТ складав біля 16,53 млрд. 
дол. США. У 2019/2020 навчальному році академический персонал МІТ складає 1 074 
осіб, студентів (усього) – 11 574. З них – 4 602 на бакалаврському навчанні та 6972 – ас-
піранти (докторанти).

3. 496,8 млн. дол. США (18,1 %) – дохід від повернення інвестицій, що спрямову-
ється на операційну діяльність МІТ.

4. 253,5 млн. дол. США (9,2 %) – плата за навчання, за винятком знижок.
5. 341,9 млн. дол. США (12,4 %) – інші операційні доходи – фінансові надходження, 

пов’язані з основною діяльністю МІТ (здавання в оренду майна, проведення симпозі-
умів, конференцій семінарів, продаж власних виробів, товарів і послуг, використання 
символіки тощо).

6. 111,1 млн. дол. США (4 %) – подарунки та спадщина (передані до МІТ).
7. 100,1 млн. дол. США (3,6 %) – дохід від допоміжних підприємств.
8. 23,5 млн. дол. США (0,9 %) – дохід від НДДКР (R&D) Альянсу МІТ –Сінгапур.
Загальні ж операційні витрати МІТ у 2012 фінансовому році дорівнювали 2,744 

млрд. дол. США, причому 1,3356 млрд. дол. США (48,7 %) склали різноманітні джерела 
зовнішнього фінансування (див. рис. 44).
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А за даними [178] у 2018 році MIТ ще більше нарощував свої НДДКР та фінансові 
показники. Так, джерела доходів МІТ у 2018 фінансовому році загалом складали 3,6266 
млрд. дол. США (100 %), у тому числі (див. рис. 45):

Джерела доходів МІТ у 2018 фінансовому році,  
що загалом складали 3,6266 млрд. дол. США  

Лабораторія Лінкольна – 27,1 % 
(0,9813 млрд. дол. США) 
Кампус МІТ – 18,8 %  
(0,6818 млрд. дол. США)
Повернення інвестицій – 22,9 % 
(0,8317 млрд. дол. США) 
Плата за навчання – 9,8 %  
(0,3537 млрд. дол. США) 
 Інші операційні доходи – 10,6 % 
(0,3838 млрд. дол. США)
Подарунки і спадщина – 6,1 % 
(0,2202 млрд. дол. США)
Дохід від допоміжних підпри-
ємств – 3,6 % (0,1319 млрд.  
дол. США) 
Дохід від НДДКР (R&D) Альянсу 
МІТ – Сінгапур – 1,2 %  
(0,0422 млрд. дол. США) 

0,9813

0,6818

0,8317

0,3537

0,3838

0,2202
0,1319 0,0422

Рис. 45. Джерела доходів МІТ у 2018 фінансовому році,  
що загалом складали 3,6266 млрд. дол. США

•	 Лабораторія Лінкольна – 0,9813 млрд. дол. США або 27,1 %;
•	 Кампус МІТ – 0,6818 млрд. дол. США або 18,8 %;
•	 Повернення інвестицій – 0,8317 млрд. дол. США або 22,9 %;
•	 Плата за навчання – 0,3537 млрд. дол. США або 9,8 %;
•	 Інші операційні доходи – 0,3838 млрд. дол. США або 10,6 %;
•	 Подарунки і спадщина – 0,2202 млрд. дол. США або 6,1 %;
•	 Дохід від допоміжних підприємств – 0,1319 млрд. дол. США або 3,6 %;
•	 Дохід від НДДКР (R&D) Альянсу МІТ-Сінгапур – 0,0422 млрд. дол. США або 1,2 %.
•	 Операційні ж витрати МІТ у 2018 фіскальному році загалом складали 3,5778 

млрд. дол. США (100 %) (див. рис. 46).
У тому числі:
•	 Спонсорські дослідження – 1,5235 млрд. дол. США, або 42,6 %;
•	 Допоміжні підприємства – 0,1597 млрд. дол. США, або 4,5 %;
•	 Загальні та адміністративні – 0,8482 млрд. дол. США, або 23,7 %;
•	 Навчання і неспонсоровані дослідження – 1,0291 млрд. дол. США, або 28,8 %;
•	 Асоціація випускників MIT – 0,0173 млрд. дол. США, або 0,5 %.
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Запитання і завдання до розділу 9

1. Якими були доходи і витрати МІТ у 2012 році?
2. Якими були доходи і витрати МІТ у 2018 році?

Теми рефератів (есе) і контрольних робіт до розділу 9

3. Найбільш ефективні шляхи передачі (трансферу) знань (технологій) із універси-
тетів у промисловість (за даними співробітників МІТ).

4. Вплив МІТ на економічний і соціальний розвиток регіонів США.

Методичні рекомендації для кращого засвоєння матеріалу розділу 9

Приклад МІТ є цікавим і повчальним, оскільки має величезні науково-освітні, еко-
номічні і підприємницькі здобутки, одним із провідних університетських лідерів світу 
й постійно нарощує свою потужність і значимість для науки і техніки США.

Рис. 46 Загальні операційні витрати МІТ у 2018 фіскальному році –  
загалом 3,5778 млрд. дол. США

Операційні витрати МІТ у 2018 фіскальному році –  
загалом 3,5778 млрд. дол. США

Спонсорські дослідження – 42,6 % 
(1,5235 млрд. дол. США)
Допоміжні підприємства – 4,5 % 
(0,1597 млрд. дол. США)
Загальні та адміністративні – 
23,7 % (0,8482 млрд. дол. США)
Навчання і неспонсоровані дослі-
дження – 28,8 % (1,0291 млрд. дол. 
США)
Асоціація випускників MIT – 0,5 % 
(0,0173 млрд. дол. США)

1,5235

0,1597
0,8482

1,0291
0,0173



122

Розділ 10. 
Державні (бюджетні) витрати на вищу освіту США

За даними Фінансового звіту державної вищої освіти США за 2012 рік [179] тенден-
ції у державному фінансуванні національної вищої освіти є такими. Державні та му-
ніципальні фінансові зобов’язання щодо вищої освіти значно збільшилися за останні 
двадцять п’ять років. У 1987 році штати і місцеве самоврядування разом надали 33,3 
млрд. дол. США прямої підтримки загальних експлуатаційних витрат державних і не-
залежних ЗВО. Ці інвестиції збільшилися до 50,3 млрд. дол. США в 1997 році, 82,7 млрд. 
дол. США в 2007 році і до 88,8 млрд. дол. США у 2008 році (найвище сукупне націо-
нального фінансування вищої освіти).

Початок рецесії у 2008 році різко скоротив доходи держави і дещо зменшив дер-
жавну допомогу вищій освіті США. Однак, відповідно до заходів щодо оздоровлен-
ня американської економіки і реінвестування (ARRA), затвердженим 17 лютого 2009 
року, федеральний уряд, уряди штатів і місцеві (муніципальні) уряди забезпечили 
максимальне фінансування для стабілізації державної підтримки освіти (серед інших 
заходів), щоб досягти економічного відновлення. Наприклад, у 2011 році 31 штат на-
дав додаткове (оздоровче – ARRA) фінансування для своїх систем вищої освіти на за-
гальну суму 2,8 млрд. дол. США, допомагаючи компенсувати скорочення у 2008 році 
державної та місцевої підтримки. Державна і місцева фінансова підтримка в 2011 році 
(у тому числі ARRA) склала 87,4 млрд. дол. США. Однак, до 2012 року значну частку ко-
штів ARRA на оздоровлення американської економіки і реінвестування було витраче-
но і державна та місцева підтримка для здобуття вищої освіти впала більш ніж на 7 
відсотків  – до 81,2 млрд. дол. США. У  ці роки ВВП США складав 16,363 і 16,481 трлн. 
дол. США відповідно.

Крім державних і місцевих доходів, державні ЗВО й освітні установи зібрали у 2012 
році чистий дохід за навчання в розмірі 59,9 млрд. дол. США, що разом із фінансовою 
підтримкою штатів, муніципальною підтримкою та коштами з фонду ARRA й іншими 
надходженнями склало в цілому близько 141, 1 млрд. дол. США для підтримки загаль-
них операційних витрат вищої освіти.

Необхідно зазначити, що частка від сумарного доходу на загальні оперативні ви-
трати вищої освіти, що походить з чистого доходу за навчання у державних ЗВО й ін-
ших освітніх і наукових закладах, постійно зростала з 31,6 % у 2008 році до 38,5 % у 
2011 році і 42,5 % у 2012 році. Доходи за навчання, зібрані незалежними (приватними, 
неприбутковими) і некомерційними ЗВО й освітніми установами, не входить в цю за-
гальну суму.

З 81,2 млрд. дол. США державної (штатів) та місцевої підтримки вищої освіти у 2012 
році, 76,5 % було виділено на загальні операційні витрати державної вищої освіти. 
На спеціальні цілі, обмежені програми досліджень, розширення й розвиток знань у 
галузі сільського господарства і медичну освіту було відведено 12,6 % від загальної 
суми державної підтримки вищої освіти. У  2012 році значно збільшилася фінансо-
ва допомога для студентів, які відвідують державні установи  – 7,4 % (у порівнянні з 
5,6 % у 2007 році, що підтверджує зусилля держави зберегти найважливіші програми 
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допомоги у сфері вищої освіти в період економічного спаду). Решта 3,5 % державної 
допомоги було направлено на підтримку студентів незалежних (приватних, безпри-
буткових) ЗВО, операційних витрат незалежних освітніх установ, а також на некредит-
не навчання (без надання ступенів) та на освіту протягом життя (рис. 47). Це склало 
0,49 % ВВП США (16,481 трлн. дол. США).

Державна (штатів) і місцева підтримка вищої освіти США  
у 2012 фінансовому році – 81,2 млрд. дол. США (100 %)

Загальні операційні витрати держав-
ної вищої освіти– 62,118 млрд. дол. 
(76,5 %)
Спеціальні цілі, обмежені програми 
досліджень, розширення й розви-
ток знань у галузі сільського госпо-
дарства і медичної освіти – 10,2312 
млрд. дол. (12,6 %)
Фінансова допомога для студентів, 
які відвідують державні установи – 
6,0086 млрд. дол. (7,4 %)
Підтримка студентів незалежних 
(приватних, безприбуткових) ВНЗ, 
операційних витрат незалежних 
освітніх установ, а також на некре-
дитне навчання (без надання сту-
пенів) та на освіту протягом життя – 
2,842 млрд. дол. (3,5 %)

76,50 %

12,60 %

7,40 % 3,50 %

Рис. 47. Державна (штатів) і місцева підтримка вищої освіти США у 2012 році

Вища освіта історично відчувала значне збільшення кількості студентів у період 
економічної рецесії, і ця тенденція посилюється, демонструючи зростаючу економіч-
ну важливість вищої освіти.

Далі наведемо дані щодо підтримки загальних операційних витрат вищої освіти 
США у 2011 та у 2012 фінансових роках за рахунок державного та місцевого (регіо-
нального, локального) фінансування, чистого доходу від оплати за навчання, а також 
надходжень з фонду ARRA – 142,1 млрд. дол. США (100 %):

2011 фінансовий рік (рис. 48):
•	 Уся державна підтримка – 75,7 млрд. дол. США (53 %).
•	 Місцеві (локальні, регіональні) податки – 8,9 млрд. дол. США (6 %).
•	 Чистий дохід від оплати за навчання – 54,7 млрд. дол. США (39 %).
•	 Надходження з фонду Оздоровлення американської економіки та реінвестуван-

ня (ARRA) – 2,8 млрд. дол. США (2 %).
Загалом: 142,1 млрд. дол. США (100 %), або 0,87 % від ВВП США.
2012 фінансовий рік (рис. 49):
•	 Уся державна підтримка – 72,1 млрд. дол. США (51 %).
•	 Місцеві (локальні, регіональні) податки – 8,9 млрд. дол. США (6 %).
•	 Чистий дохід від оплати за навчання – 59,9 млрд. дол. США (43 %).
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Рис. 48. Фінансова підтримка вищої освіти США у 2011 фінансовому році

Рис. 49. Фінансова підтримка вищої освіти США у 2012 фінансовому році

Підтримка загальних операційних витрат вищої освіти США у 2011 фінансовому  
році за рахунок державного та місцевого (локального) фінансування,  

чистого доходу від оплати за навчання, а також надходжень  
з фонду ARRA – 142,1 млрд. дол. США (100%)

Уся державна підтримка – 
75,7 млрд. дол. (53 %)
Місцеві (локальні, регіональні) 
податки – 8,9 млрд. дол. (6 %)
Чистий дохід від оплати за 
навчання – 54,7 млрд. дол.(39 %)
Надходження з фонду ARRA – 
2,8 млрд. дол. (2 %)

53 %

6 %

39 %

2 %

Підтримка загальних операційних витрат вищої освіти США у 2012 фінансовому 
році за рахунок державного та місцевого (локального) фінансування,  

чистого доходу від оплати за навчання, а також надходжень  
з фонду ARRA - 141,1 млрд. дол. США (100%)

Уся державна підтримка – 
72,1 млрд. дол. (51 %)
Місцеві (локальні, регіональні) 
податки – 8,9 млрд. дол. (6 %)
Чистий дохід від оплати за 
навчання – 59,9 млрд. дол.(43 %)
Надходження з фонду ARRA – 
0,1 млрд. дол. (0 %)

51 %

6 %

43 %

0 %

Надходження з фонду Оздоровлення американської економіки та реінвестування 
(ARRA) – 0,1 млрд. дол. США (0 %).

Загалом: 141,1 млрд. дол. США (100 %), або 0,86 % від ВВП США.
Зазначимо, що з 1987 по 2012 рік набір на стаціонарну форму навчання в держав-

ні ЗВО збільшився з 7,1 млн. до 11,5 мільйонів осіб. За цей же час фінансова підтрим-
ка вищої освіти штатами та місцевим самоврядуванням збільшилась з 33,3 млрд. дол. 
США до 81,2 млрд. дол. США.

Підтримка вищої освіти є третьою за величиною бюджетною сферою державних 
видатків США із державних та місцевих податкових джерел. За даними Національної 
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асоціації державних бюджетних службовців (NASBO), 9,7 % державних коштів виділя-
ються на вищу освіту [180].

Загалом розуміється, що державне фінансування вищої освіти виступає в ролі «ба-
лансового колеса» під час економічної кризи, причому скорочення фінансування, як 
правило, більше, ніж скорочення інших бюджетних сфер. Частково це пов’язано з тим, 
що зниження фінансування вищої освіти можна компенсувати (повністю або частко-
во) за рахунок грошових коштів від навчання.

Далі наведено доступні дані та аналіз джерел підтримки державною та місцевою 
владою вищої освіти з урахуванням останньої п’ятирічної тенденції (2013–2018 рр.), 
протягом якої більшість штатів значною мірою відновилася після Великої рецесії. На-
ведемо огляд основних видів використання цієї підтримки, включаючи державну під-
тримку для:

•	 загальної підтримки операцій у державних закладах вищої освіти;
•	 досліджень, розвитку сільського господарства та медичної освіти;
•	 студентської фінансової допомоги;
•	 фінансування незалежних, приватних, неприбуткових закладів вищої освіти;
а також
•	 некредитної (такої, що не передбачає надання вищої освіти з присвоєнням сту-

пенів і отриманням дипломів про вищу освіту) та безперервної освіти.
У таблиці 4 нижче представлені суми   державної та місцевої фінансової підтримки 

у невідкорегованих до паритетної купівельної спроможності поточних доларах за фіс-
кальні роки з 2013 по 2018 рік [181]. Дані ілюструють тривалий вплив Великої рецесії 
та свідчення про триваюче відновлення державних та місцевих джерел фінансування, 
наданих для вищої освіти.

Джерела для формування 99,022 млрд. доларів США у підтримці державної та міс-
цевої влади вищої освіти у 2018 році включали таке:

1. Державні податкові асигнування, що і далі залишаються найбільшими із усіх 
джерел фінансування – на суму 83,878 млрд. доларів (84,7 % від усієї підтримки).

2. Місцеві податкові асигнування штатів становили 10,9 % від загальної суми дер-
жавної та місцевої бюджетної підтримки і збільшилися на 5 % з 10,502 до 10,789 млрд. 
доларів у порівнянні з 2017 роком.

3. Додаткові асигнування, переважно із державних лотерей, що продовжували 
зростати і в 2018 році перевищили 3,537 млрд. доларів (3,6 %).

4. Державні накопичувальні доходи склали ще 0,6 %.
5. Непряма (незалежна) підтримка, часто з нарахувань роялті на нафту та корисні 

копалини, становили 0,1 % від загального фінансування, наданого державою і місце-
вими органами влади.

Основні напрями використання 99,022 млрд. доларів із державного та місцевих 
бюджетів на вищу освіту в 2018 році включали таке:

1. 77,614 млрд. доларів США (78,4 %) – загальні операційні витрати державних за-
кладів і установ вищої освіти.

2. 10,3 млрд. доларів (або 10,4 %) – спеціальні асигнування на дослідження, про-
грами розвитку сільського господарства і медичної освіти.

3. 8,219 млрд. доларів було спрямовано на державні програми фінансової допо-
моги студентам.
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Таблиця 4.
Державна та місцева підтримка вищої освіти США: розподіл джерел 

і використання; фіскальні роки: 2013–2018 рр. (поточні долари, у мільярдах)

Джерело: 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2018 % 
розподіл

Державна підтримка

Фонди ARRA 0 0 0 0 0 0 –

Податкові надходження 69,376 73,534 77,416 79,189 82,438 83,878 84,7 %

Уся неподаткова під-
тримка

2,932 3,031 3,137 3,261 3,344 3,537 3,6 %

Непряма (незалежна) 
підтримка

0,092 0,093 0,121 0,117 0,123 0,128 0,1 %

Надходження з фінан-
сованих державою 
ендавментів

0,498 0,530 0,483 0,582 0,541 0,547 0,6 %

Інша підтрика * 0,277 0,323 0,214 0,189 0,199 0,220 0,2 %

Кошти, недоступні для 
використання **

0,072 0,081 0,071 0,054 0,158 0,077 0,1 %

Державна підтримка 
загалом (усього)

73,103 77,431 81,299 83,284 86,487 88,232 89,1 %

Підтримка з локальних 
(місцевих) податкових 
надходжень

9,197 9,322 8,973 9,838 10,502 10,789 10,9 %

Загалом (усього) 82,300 86,753 90,272 93,122 96,989 99,022 100,0 %

Напрями використання:

Загальні бюджетні (дер-
жавні) операції

63,124 67,261 70,461 73,041 76,470 77,614 78,4 %

Дослідження – сільське 
господарство – меди-
цина (RAM)

9,794 10,057 10,002 10,098 10,236 10,300 10,4 %

Державна допомога
студентам ***

6,585 6,599 6,922 7,184 7,399 8,219 8,3 %

Незалежна допомога 
студентам ****

2,270 2,296 2,326 2,290 2,319 2,366 2,4 %

Допомога зовнішнім 
студентам (нерезиден-
там штату)

0,038 0,037 0,037 0,034 0,034 0,033 0,0 %

Незалежні інституції 0,176 0,188 0,208 0,195 0,215 0,215 0,2 %
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Основна частина цієї допомоги поширюється на студентів, які відвідують державні 
установи в межах штату. До рецесії, найвищим показником у 2008 році були 4,7 млрд. 
доларів, наданих державою на фінансову допомогу студентів у державних ЗВО (уста-
новах).

4. Незалежні інституції штатів забезпечили фінансування операцій у незалежних 
ЗВО (установах) і ця сума у 2018 році становила 215 мільйонів доларів.

5. Двісті сімдесят п’ять мільйонів доларів США (0,2 %) було витрачено на програ-
ми некредитної та безперервної освіти у штатах.

Витрати на вищу освіту у 2018 фінансовому році. У 2018 фінансовому році шта-
ти спрямували на вищу освіту 204,6 млрд. дол., що були витраченими так:

•	 загальні фонди становили 80,0 млрд. доларів або 39,1 відсотка від загальних дер-
жавних видатків на вищу освіту;

•	 інші державні фонди – 99,8 млрд. дол. або 48,8 %;
•	 федеральні фонди – 20,5 млрд. дол. або 10,0 %;
•	 облігації та цінні папери – 4,5 млрд. дол. або 2,2 % (рис. 50).
Державні витрати на вищу освіту відображають фінансову підтримку державних 

університетських систем, громадських коледжів, кар’єрних та технічних навчальних 
закладів та фінансову допомогу студентам.

Запитання і завдання до розділу 10

1. Якою була державна і місцева підтримка вищої освіти США у 2013–2018 рр.?
2. Яким був розподіл за джерелами витрат на вищу освіту США у 2018 році?

Джерело: 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2018 % 
розподіл

Некредитна та безпе-
рервна освіта

0,313 0,314 0,317 0,280 0,317 0,275 0,2 %

Загалом (усього) 82,300 86,753 90,272 93,122 96,989 99,022 100,0 %

Відсотки можуть не бути рівними 100 за округлення.
Примітки:
* «Інша підтримка» включає багаторічні асигнування з попередніх років та кошти, не 

класифіковані в одній із інших категорій джерел.
** «Кошти, недоступні для використання» включають асигнування, які повернуті дер-

жаві, а також частини кількох річних асигнувань, які будуть розподілені протягом інших 
років.

*** «Державна допомога студентам» – державна асигнована студентська фінансова до-
помога для навчання та зборів державних установ. Включає в себе допомогу, виділену за 
межами визнаної державної програми допомоги студентам. Деякі респонденти не могли 
відокремити допомогу на навчання від допомоги на проживання.

**** «Незалежна допомога студентам» – державна асигнована студентська фінансова 
допомога студентам, які відвідують незалежні установи в державі.
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Теми рефератів (есе) і контрольних робіт до розділу 10

3. Державна та місцева підтримка вищої освіти США.

Методичні рекомендації для кращого засвоєння матеріалу розділу 10

США витрачають на вищу освіту безпрецедентно великі кошти, розуміючи доціль-
ність цих витрат і реально чекаючи на значну фактичну віддачу для держави.

Рис. 50. Розподіл витрат на вищу освіту США у 2018 році за джерелами надходження

Розподіл 204,6 млрд. дол. державних видатків США на вищу освіту  
у 2018 фінансовому році за джерелами надходження (у млрд. дол. США)

Загальні фонди – 39,1 %  
(80,0 млрд. дол.)
Інші державні фонди – 48,8 %  
(99,8 млрд. дол.)
Федеральні фонди – 10,0 %  
(20,5 млрд. дол.)
Облігації цінні папери – 2,2 %  
(4,5 млрд. дол.)

80

99,8

20,5 4,5
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Розділ 11. 
Державне стимулювання інноваційної діяльності університетів 
США та підтримка трансферу технологій американськими ЗВО

Відповідно до законодавства США американські ЗВО виробили нормативні доку-
менти, що регламентують увесь ланцюжок процедур – від правил подачі заявок на на-
уково-дослідницькі та дослідно-конструкторські роботи (НДДКР), визначення їхньої 
вартості (прямі і непрямі витрати) до ліцензування результатів і розподілу отриманих 
доходів. Політика ЗВО щодо НДДКР будується, виходячи з принципів і пріоритетів, за-
кладених у статутних документах університетів і коледжів. Базисним елементом цієї 
політики є право власності ЗВО США на результати інтелектуальної діяльності, що ви-
никли в процесі виконання НДДКР, і це право закріплено федеральним законодав-
ством.

Уже на етапі підписання контракту керівництва ЗВО із персоналом (про прийом на 
роботу) обумовлюється, що співробітники беруть участь у проєктах, які фінансуються 
з федерального бюджету, що співробітники повинні розкривати університету всі, на 
їхню думку, патентоспроможні результати і виконувати необхідні процедури, пов’язані 
з патентуванням і можливим ліцензуванням. Назви винаходів також є власністю уні-
верситету. Дотримання цих норм контролюється Опікунською (або Піклувальною) 
радою університету. У свою чергу, університет бере на себе зобов’язання, пов’язані з 
патентуванням (якщо експертиза підтвердить доцільність), з ліцензуванням (якщо екс-
пертиза підтвердить доцільність) і з виплатою певної частки отримуваних ліцензійних 
платежів (якщо такі будуть надходити) [182–183].

Основним надбанням університетів і коледжів є інтелектуальна власність, ко-
мерційна реалізація якої є стимулом і додатковим джерелом доходів ЗВО. Для 
практичної реалізації політики університетів із питань інтелектуальної власності в 
більшості університетів США створено офіси з ліцензування та трансферу техноло-
гій (Office of Technology Licensing та Office of Technology Transfer). Офіси, що забез-
печують трансфер технологій або консультують із цих питань, поділяються на три 
категорії:

•	 Governmental Organization Technology Offices. До цієї категорії належать офіси з лі-
цензування та трансферу технологій, в основному, з федеральних наукових цен-
трів, наприклад: National Aeronautics and Space Administration  – NASA, National 
Institutes of Health – NIH, National Institute of Standards and Technology – NIST та 
деяких інших, а також із таких федеральних агентств, як: Department of Energy – 
DOE, Department of Commerce  – DOC, Department of Transportation  – DOT, 
Department of Defense – DOD, Small Business Administration – SBA та ін.

•	 Commercial Organization Technology Offices. До цієї категорії належать компанії, 
основний вид діяльність яких пов’язаний із ліцензуванням, трансфером техноло-
гій або консультуванням із цих питань.

•	 University, Hospital, and Non-Profit Organization Technology Offices. До цієї категорії 
належать університетські офіси з ліцензування та трансферу технологій.
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На відміну від комерційних офісів, чия стратегія спрямована на максимізацію лі-
цензійних платежів (роялті), функцією університетських офісів із ліцензування та 
трансферу технологій (УОЛТТ) є: трансфер багатообіцяючих технологій у промисло-
вість; мотивація співробітників університету до збільшення числа відкриттів і винахо-
дів; фінансова підтримка дослідницької і навчальної діяльності. Складність діяльності 
УОЛТТ полягає в тому, що важливість і значущість великої кількості університетських 
відкриттів не є відразу очевидною із погляду на можливість і обсяги подальшої їхньої 
комерціалізації [142; 183].

Необхідно зазначити, що стратегія науково-технічного розвитку США складалася 
протягом останніх чотирьох десятиліть. Раніше держава забезпечувала науку ресурса-
ми, але суспільство не відчувало впливу науки на якість життя. Передумовою розробки 
інноваційної моделі розвитку країни стало усвідомлення того факту, що збільшення дер-
жавних витрат на науково-дослідні роботи є необхідною, але недостатньою умовою еко-
номічного розвитку. До 1980 року уряд США мав права на всі результати НДДКР і на всі 
отримані в результаті наукових досліджень ЗВО та інших наукових установ (інститутів, ла-
бораторій, центрів тощо) розробки, що фінансувалися за рахунок коштів федерального 
бюджету. Також американський уряд володів правами і на всі дивіденди від комерційної 
реалізації результатів, фінансованих за рахунок державного бюджету досліджень і роз-
робок. Цікаво, що в той час, як уряд США витрачав у середньому майже 30 мільярдів до-
ларів на рік на дослідження і розробки, результати цих зусиль майже ніколи не доходили 
до ринку. Тільки до 5 % від усіх отриманих патентів коли-небудь ліцензувалися [183].

Але вже з початку 1980-х років у США принципово змінилися взаємини держави з 
приватним сектором – було вжито низку важливих ініціатив і заходів із заохочення на-
укових досліджень і розробок у приватному секторі. У цей період політика уряду була 
спрямована, по-перше, на децентралізацію патентно-ліцензійної діяльності; по-друге, 
на розширення прав федеральних лабораторій на інтелектуальну власність, отриману 
за рахунок коштів федерального бюджету; по-третє, на формування правової основи 
міжнародного трансферу технологій між державним і приватним сектором. У резуль-
таті, наприклад, уже на початок 2000-х років, крім загальних законодавчих актів, що 
мають відношення до правової охорони об’єктів інтелектуальної власності, налічува-
лося більше 20 законів і указів Президента США, що визначали процедури трансферу і 
комерціалізації технологій.

На рис. 51 наведено десять найважливіших американських законодавчих актів із 
заохочення наукових досліджень, трансферу та комерціалізації технологій і впрова-
дження результатів НДДКР у промисловість (бізнес). Існує велика кількість інструкцій, 
правил, регулювань, що роз’яснюють процедури виконання цих актів.

Стимулювання інноваційної діяльності ЗВО і наукових установ США. У  да-
ний час експерти виділяють два напрями державних ініціатив, покликаних створити 
умови для розробки та комерціалізації нових технологій. Першим напрямом був ряд 
спроб підвищення комерційної значимості через фінансування досліджень, які про-
водяться в університетах та державних дослідницьких центрах.

Закон Бай-Доула, прийнятий в 1980 р., був покликаний стимулювати вчених до ви-
ходу зі своїми відкриттями на ринок, створення своїх компаній або продажу ліцензій 
на технології іншим фірмам. Іншими словами, цей закон був необхідний, щоб спонука-
ти університети звертати свої дослідження в реальні джерела доходів.
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Другим напрямом можна вважати прийняття в 1980-х роках ряду федеральних 
програм, головною метою яких було сприяння фінансуванню НДДКР, що виробляють-
ся окремими компаніями.

Сьогодні в США існує три державні програми, спрямовані на фінансування малих 
інноваційних підприємств. Це:

•	 «Програма підтримки інноваційних досліджень малого бізнесу» (the Small 
Business Innovation Research Program — SBIR);

•	 «Програма з розповсюдження технологій малого бізнесу» (the Small Business 
Technology Transfer Program — STTR);

•	 «Програма зі створення інвестиційних компаній для малого бізнесу» (The Small 
Business Investment Company — SBIC).

Дані програми координуються Адміністрацією малого бізнесу США (Small Business 
Administration). Їх фінансування частково відбувається за рахунок федерального бю-
джету на науково-дослідницьку діяльність. Так, наприклад, бюджетне фінансуван-
ня державних департаментів, агенцій і фондів, що підтримували малий бізнес у США 
у 2010 фінансовому році, складало загалом 1,0073 трильйон доларів США (100 %). У 
тому числі (рис. 52):

•	 663,7 млрд. дол. США (65,89 %) – Міністерство оборони;

Рис. 51. Десять найважливіших американських законодавчих актів із заохочення  
наукових досліджень, трансферу та комерціалізації технологій і впровадження  

результатів НДДКР у промисловість (бізнес)

Закон про національну 
конкурентоспроможність  

при передачі технологій, 1989 р.

Закон «Про фінансування 
Національного інституту стандартів і 
технологій в 1989 фінансовому році»

Закон про національні кооперативні 
дослідження, 1984 р.

Закон про торгові марки, 1984 р.

Закон про розвиток інновацій в малому 
бізнесі, 1982 р.

Закон про процедури патентування в 
університетах і малому бізнесі, 1980 р.

Закон про трансфер федеральних 
технологій, 1986 р.

Всеохоплюючий Закон з торгівлі 
і конкуренції, 1988 р.

Законодавчі акти США в сфері заохочення наукових досліджень,  
трансферу технологій і комерціалізації результатів НДДКР

Закон про технологічні інновації 
Стівенсона-Уайдлера, 1980 р.

Закон Бай-Доула, 1980 р.



132

Рис. 52. Бюджетне фінансування державних департаментів, агенцій і фондів,  
що підтримували малий бізнес у США у 2010 фінансовому році

Бюджетне фінансування державних департаментів, агенцій і фондів,  
що підтримували малий бізнес у США у 2010 фінансовому році  

(у млрд. дол. США): загалом – 1,0073 трлн. дол. США (100 %)

Адміністрація малого бізнесу – 0,07 %

Національний науковий фонд – 0,69 %

Агенція з охорони навколишнього 
середовища – 1,04 %

Міністерство торгівлі – 1,37 %

Національне управління з аеронавтики і 
дослідження космічного простору – 1,86 %

Міністерство сільського господарства – 
2,58 %

Міністерство енергетики – 2,61 %

Департамент національної безпеки – 4,24 %

Департамент освіти – 4,64 %

Міністерство транспорту – 7,2 %

Департамент охорони здоров’я та 
соціальних служб – 7,81 %

Міністерство оборони – 65,89 %
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•	 78,7 млрд. дол. США (7,81 %) – Департамент охорони здоров’я та соціальних служб;
•	 72,5 млрд. дол. США (7,2 %) – Міністерство транспорту;
•	 46,7 млрд. дол. США (4,64 %) – Департамент освіти;
•	 42,7 млрд. дол. США (4,24 %) – Департамент національної безпеки;
•	 26,3 млрд. дол. США (2,61 %) – Міністерство енергетики;
•	 26,0 млрд. дол. США (2,58 %) – Міністерство сільського господарства;
•	 18,7 млрд. дол. США (1,86 %)  – Національне управління з аеронавтики і дослі-

дження космічного простору;
•	 13,8 млрд. дол. США (1,37 %) – Міністерство торгівлі;
•	 10,5 млрд. дол. США (1,04 %) – Агенція з охорони навколишнього середовища;
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•	 7,0 млрд. дол. США (0,69 %) – Національний науковий фонд;
•	 0,7 млрд. дол. США (0,07 %) – Адміністрація малого бізнесу.
Програми SBIR і STTR забезпечують розвиток стратегічно важливих напрямів інно-

ваційної діяльності на державному рівні. Так, за програмою SBIR із загальним річним 
бюджетом понад 1 млрд. дол. США щороку реалізується близько 1 тисячі інновацій-
них технологічних проєктів. У рамках програми SBIC уряд США надає державне фінан-
сування молодим компаніям, у тому випадку, якщо підприємець зміг залучити кошти 
приватних інвесторів у співвідношенні 2:1 або 3:1 (тобто дві або три частини капіталу 
повинні бути з приватних джерел).

Загальний бюджет SBIR і STTR програм підтримки наукових досліджень і трансфе-
ру інноваційних технологій у сфері малого бізнесу у 2011 фінансовому році складав 
2,4 млрд. дол. США (рис. 53), а у 2015 фінансовому році збільшився до 2,5 млрд. дол. 
США (рис. 54).

Венчурна індустрія з’явилася в США в 1950-х роках за активної підтримки дер-
жави. Уряд чітко усвідомлював роль венчурного капіталу для розвитку науково-до-
слідницького сектору, тому впроваджував певні заходи, що стимулюють діяльність 
венчурних фондів. У  1990-х роках на частку США вже припадало понад 75 % всьо-
го світового обсягу венчурного капіталу. За даними відомої аудиторської компа-
нії «Pricewaterhouse Coopers», інвестиції американського венчурного капіталу за 
1995–2001 роки збільшилися з 7,6 млрд. доларів до 41,3 млрд. дол. США. Такі обсяги 
венчурних інвестицій послужили основою для виникнення радикальних інновацій і 

Загальний бюджет SBIR і STTR програм підтримки наукових досліджень 
і трансферу інноваційних технологій у сфері малого бізнесу  

у 2011 фінансовому році складав 2,4 млрд. дол. США

Інші Департаменти – DHS і (DOEd), Агенція 
EPA, та Міністерства DOC, DOT і USDA – 

69 млн. дол. США (2,88 %)

Національний науковий фонд (NSF) – 
124 млн. дол. США (5,17 %)

Міністерство енергетики (DOE) – 164 млн. 
дол. США (6,83 %)

Національне управління з аеронавтики і 
дослідження космічного простору (НАСА) – 

204 млн. дол. США (8,5 %)

Національні інститути здоров'я (NIH) – 
682 млн. дол. США (28,42 %)

Міністерство оборони (DOD) – 1,2 млрд. 
дол. США (50 %)
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Рис. 53. Загальний бюджет SBIR і STTR програм підтримки наукових досліджень і трансферу 
інноваційних технологій у сфері малого бізнесу у 2011 фінансовому році
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Рис. 54. Загальний бюджет SBIR і STTR програм підтримки наукових досліджень  
і трансферу інноваційних технологій у сфері малого бізнесу у 2015 фінансовому році

Загальний бюджет SBIR і STTR програм підтримки наукових знань  
і технологічних інновацій у 2015 фінансовому році складав 2,5 млрд дол. США
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Інші Департаменти – DHS і (DOEd), Агенція EPA та 

Міністерства DOC, DOT тощо – 45,7 млн. дол. США 
(1,83 %)

Міністерство сільського господарства (USDA) – 
15,3 млн. дол. США (1,01 %)

Національний науковий фонд (NSF) – 176,0 млн. 
дол. США (7,04 %)

Міністерство енергетики (DOE) – 206,1 млн. дол. 
США (8,24 %)

Національне управління з аеронавтики і дослі-
дження космічного простору (НАСА) – 180,1 млн. 

дол. США (7,2 %)
Департамент охорони здоров'я та соціальних 

служб (HHS) – 797,0 млн. дол. США (31,88 %)

Міністерство оборони (DOD) – 1,070 млрд. дол. 
США (42,8 %)
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найбільших транснаціональних корпорацій, таких, як Microsoft, Apple Computers, Intel, 
Google та інші.

У 2002 році у високотехнологічний сектор було направлено 67 % венчурних інвес-
тицій, причому пріоритети розподілилися таким чином:

1) біотехнологія – 13 %; 2) медична апаратура – 9 %; 3) програмне забезпечення – 
20 %; 4) телекомунікації – 14 %; 5) мережеве обладнання – 11 %.

На думку експертів, активний розвиток венчурної індустрії США багато в чому 
пов’язано з розвиненістю фондових ринків. Крім того, американський національний 
платоспроможний ринок теж сприяє зростанню числа інноваційних підприємств.

Далі, у таблиці 5, наведемо цікаві дані щодо федерального бюджетного фінансу-
вання НДДКР (R&D) різними департаментами (міністерствами, агенціями, фондами) 
США у 2015–2019 роках [184–187]. Слід звернути увагу на значне щорічне виділення 
бюджетних витрат на НДДКР у США протягом 2015–2019 років.

Упродовж останніх шести десятиліть у США помітно збільшилося число «бізнес-
ангелів». До «бізнес-ангелів» можна віднести як зареєстрованих, так і приватних ін-
весторів, які, як правило, беруть участь у фінансуванні бізнесу на ранній стадії розви-
тку. Вони надають стортовий капітал, науково-методичну і практичну допомогу. Отже, 
державні ініціативи, спрямовані на стимулювання інноваційної активності, можна 
розділити на законодавчі та федеральні цільові програми. Мета даних програм поля-
гає в тому, щоб допомогти наукомістким підприємствам залучити венчурні інвестиції, 
частка яких у високотехнологічної галузі зростає з кожним роком.

Аналіз американської спеціальної літератури дозволяє зробити висновок про те, 
що національна інноваційна система (НІС) США містить у собі всі елементи так званого 
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Таблиця 5
Федеральне бюджетне фінансування досліджень і розробок (R&D) 

департаментами (міністерствами, агенціями, фондами) США  
у 2015–2019 фінансових роках (млрд. дол. США)

Департаменти: 2015 р.,
фактично

2016 р.,
фактично

2017 р.,
фактично

2018 р.,
фактично

2019 р.,
запит

Міністерство оборони 65,547 71,421 49,197 52,386 57,156

Департамент охорони 
здоров'я та соціальних 
служб 

30,453 32,243 34,222 36,942 24,742

Міністерство енергетики 14,354 15,217 14,896 17,483 12,685

Національне управління 
з аеронавтики й до-
слідження космічного 
простору – NASA 

12,145 13,253 10,107 11,755 10,651

Національний науковий 
фонд 5,944 6,010 5,938 6,327 4,177

Міністерство сільського 
господарства 2,452 2,657 2,585 2,618 1,914

Міністерство торгівлі 1,524 1,681 1,794 2,029 1,361

Департамент у справах 
ветеранів 1,178 1,222 1,346 1,286 1,345

Департамент внутрішніх 
справ 0,863 0,973 0,953 0,885 0,759

Міністерство транспорту 0,885 0,927 0,904 1,043 0,826

Департамент національ-
ної безпеки 0,919 0,582 0,724 0,725 0,548

Агенція з охорони навко-
лишнього середовища 0,523 0,516 0,497 0,492 0,269

Науково-дослідний 
інститут результатів, орі-
єнтованих на пацієнтів

0,463 0,622

Смітсонівська установа 0,251 0,357 0,271

Департамент освіти 0,254 0,257 0,240

Інші 1,491 1,600 0,561 1,181 0,490

Загалом (усього) 138,278 148,302 125,289 135,765 131,000
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інноваційного циклу: фундаментальну і прикладну науку, дослідження та розробки 
(R&D), різні структури фінансування і налагоджену систему трансферу і комерціаліза-
ції інновацій.

Характеризуючи в цілому НІС США, необхідно відзначити, що сучасна система 
американських інновацій значно сильніше залежить від державно-приватного парт-
нерства, ніж кілька десятиліть тому, а держава відіграє значно більш помітну роль у 
фінансовій та законодавчій підтримці інновацій. Серед інших характерних особливос-
тей розвитку американської інноваційної сфери слід підкреслити вирішальну роль 
університетів у створенні спільних дослідницьких проєктів з приватними компаніями. 
У результаті такої співпраці вчені отримують можливість перетворити свої розробки 
в комерційну продукцію. Також відзначимо, що основні інститути інноваційної сфери 
(технопарки та венчурні фонди) з’являються практично незалежно від федеральних 
державних органів.

Крім усього іншого, у США виключно високу активність проявляють малі іннова-
ційні компанії. Цьому сприяє наявність спеціальних державних програм підтримки 
таких фірм, а також доступність венчурного капіталу – основного джерела засобів. Різ-
номаніття таких програм дає федеральним відомствам можливість фінансувати най-
більш перспективні наукові дослідження та розробки.

Сукупність перерахованих компонентів структури американської інноваційної 
системи дозволяє США протягом багатьох років утримувати лідируючі позиції на рин-
ку інновацій.

Запитання і завдання до розділу 11

1. З якою метою в університетах США створено офіси з ліцензування та трансферу 
і на три які категорії вони поділяються?

2. Які три державні програми існують у США, спрямовані на фінансування малих 
інноваційних підприємств?

Теми рефератів (есе) і контрольних робіт до розділу 11

3. Державне стимулювання інноваційної діяльності університетів США та підтрим-
ка трансферу технологій американськими ЗВО.

4. Десять найважливіших американських законодавчих актів із заохочення науко-
вих досліджень, трансферу та комерціалізації технологій і впровадження ре-
зультатів НДДКР у промисловість (бізнес).

5. Федеральне бюджетне фінансування досліджень і розробок (R&D) агенціями 
(департаментами, міністерствами, фондами) США у 2015–2019 рр.

Методичні рекомендації для кращого засвоєння матеріалу розділу 11

Необхідно зазначити найважливіші законодавчі акти США з підтримки і заохочен-
ня наукових досліджень, трансферу та комерціалізації технологійі впровадження ре-
зультатів НДДКР у промисловість (бізнес).
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Розділ 12. 
Інститут ендаументу – дієва форма фінансової підтримки 

дослідницьких ЗВО

Відомо, що енда́умент (енда́вмент, або фінансові пожертви, від англ. – endowment) – 
це пожертва коштів чи майна певній інституції [188–189]. Як правило, ендаумент – це 
грошовий або матеріальний внесок, пожертвування будь-якій особі або організації 
(але – не подарунок). Використовувати можна не сам внесок, а лише нараховані (на-
рощені) проценти (якщо це  – гроші) або гроші, отримані від комерційного викорис-
тання матеріальних засобів (наприклад: від здачі в оренду земельних ділянок, буді-
вель, приміщень, обладнання тощо). Ендаумент також означає якийсь фонд, до якого 
кожний, хто бажає, може внести визначену суму. Цей фонд може належати якому-не-
будь університету, але використовувати університет може лише відсотки (проценти) з 
цього капіталу.

Спонсори надають ендаументи для неприбуткових організацій з метою фінансової 
підтримки їх діяльності. Ці організації чи компанії з управління активами за доручен-
ням цих організацій інвестують ендаумент з метою отримання доходу. Отриманий до-
хід спрямовується на цілі, визначені надавачем ендаументу. Спонсор може визначати 
конкретні цілі, для яких призначений ендаумент, і спосіб його інвестування. Сума по-
жертви може бути недоторканною довічно чи на визначений період часу, при цьому 
використовують тільки отриманий від неї дохід.

Як правило, ендаументи використовують для фінансової підтримки діяльності:
•	 закладів освіти – університетів, коледжів, приватних інституцій і шкіл;
•	 закладів культури – театрів, музеїв, бібліотек тощо;
•	 релігійних організацій.
Особливо широкого використання ендаументи набули у ЗВО і системі вищої осві-

ти  США, хоча значні обсяги фінансових пожертв мають й університети Великобрита-
нії, Західної Європи, Канади, Австралії, Африки, деяких арабських країн, а також країн 
із інших регіонів світу. Так, наприклад, Науково-технологічний університет імені коро-
ля Абдалли (НТУА), розташований у Тувалі в провінції Мекка (Саудівська Аравія), на-
званий на честь короля Саудівської Аравії Абдалли ібн Абд аль-Азіза (King Abdullah 
University of Science and Technology (KAUST), навчає в магістратурі і докторантурі 
біля 1200 студентів і має ендаумент у 20 млрд. дол. США. НТУА був заснований в 2009 
році, побудований і експлуатується протягом перших трьох років корпорацією Saudi 
Aramco. Він фокусується виключно на післядипломній освіті та наукових досліджен-
нях, використанні англійської мови як офіційної мови навчання, пропонує програми 
в галузі природничих, фізичних і комп’ютерних наук, техніки та технологій і є одним із 
найбільш динамічно зростаючих і розвинених наукових університетів світу [190].

Ендаументи в університетах і коледжах. Велика кількість університетів і коле-
джів, особливо у США і Великобританії, володіють великими ендаументами. Обсяги 
найбільших ендаументів (понад 7,5 млрд. дол. США), що ними володіють провідні уні-
верситети США та Великобританії, наведено у табл. 6 [191–192].
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Таблиця 6
Ендаументи 17-ти провідних університетів США і 2-х із Великобританії за останні 
вісім років (2011–2018 рр.) у млрд. дол. США ($) і млрд. англ. фунтів стерлінгів (£), 

відповідно (станом на 31 грудня поточних років)

Університети 
США 2018 р. 2017 р. 2016 р. 2015 р. 2014 р. 2013 р. 2012 р. 2011 р.

 Harvard 
University $38,303 $36,021 $34,542 $36,449 $35,883 $32,334 $30,435 $31,728

University of 
Texas System 
(system-wide

$30,886 $26,535 $24,203 $24,083 $25,426 $20,448 $18,264 $17,149

Yale University $29,351 $27,176 $25,409 $25,572 $23,900 $20,780 $19,345 $19,374

 Stanford 
University $26,465 $24,785 $22,398 $22,223 $21,446 $18,668 $17,036 $16,503

 Princeton 
University $25,917 $23,812 $22,153 $22,723 $20,996 $18,200 $16,954 $17,110

Massachusetts 
Institute of 
Technology

$16,529 $14,968 $13,182 $13,475 $12,425 $11,005 $10,150 $9,713

 University of 
Pennsylvania $13,777 $12,213 $10,715 $10,134 $9,582 $7,741 $6,755 $6,582

Texas A&M 
University 
System 
(system-wide)

$13,525 $11,556 $10,540 $10,477 $11,104 $8,732 $7,639 $7,000

 University of 
Michigan $11,902 $10,936 $9,743 $9,952 $9,731 $8,382 $7,691 $7,835

 Northwestern 
University $11,088 $10,437 $9,648 $10,193 $9,778 $7,883 $7,119 $7,183

University 
of California 
(system-
wide regents 
portions only)

$11,008 $9,788 $8,341 $7,997 $7,384 $6,337 $5,963 $6,342

 Columbia 
University $10,869 $9,997 $9,041 $9,639 $9,223 $8,197 $7,654 $7,790

University of 
Notre Dame $10,728 $9,352 $8,374 $8,567 $8,040 $6,856 $6,330 $6,260

Duke 
University $8,525 $7,911 $6,840 $7,297 $7,037 $6,040 $5,555 $5,747
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Університети 
США 2018 р. 2017 р. 2016 р. 2015 р. 2014 р. 2013 р. 2012 р. 2011 р.

 University of 
Chicago $7,928 $7,524 $7,001 $7,550 $7,546 $6,668 $6,571 $6,575

Washington 
University in 
St. Louis

$7.594 $7,860 $6,462 $6,819 $6,643 $5,651 $5,226 $5,280

University of 
Virginia $6,953 $8,621 $5,852 $6,181 $5,946 $5,116 $4,789 $4,761

Університети
Велико-
британії

2018 р. 2017 р. 2016 р. 2015 р. 2014 р. 2013 р. 2012 р. 2011 р.

University of 
Cambridge 
(including 
colleges)

£4,8773 £6,2500 n/a £5,890 £4,900 n/a £7,513

University 
of Oxford 
(including 
colleges)

£5,5922 £5,0689 £4,7021 £4,2459 £4,0331 £3,7723 £3,7218

У США приватні університети та коледжі використовують ендаумент для отриман-
ня стабільного доходу, тоді як державні університети та коледжі фінансуються з фе-
дерального чи місцевого бюджету (з бюджету штату). У  Великобританії ендаументи 
менш поширені, тому що університети там є переважно громадськими (державними) 
інституціями, рідше  – приватними. Для американських і британських університетів 
ендаументи є значним джерелом фінансової підтримки. Університети управляють ен-
даументами з метою отримання доходу. Вони інвестують його у цінні папери (акції, 
облігації), нерухомість, приватні фонди та інші фінансові інструменти. Як правило, уні-
верситети та коледжі диверсифікують свої інвестиції шляхом інвестування у різні рин-
ки, різні країни та різні фінансові інструменти з метою зменшення ризику. Наприклад, 
у 2010 році Гарвардський університет 38 % своїх інвестицій (ендаумент та інші кошти 
для інвестування) вклав у акції, 23 % в реальні активи (13 % у товари та 9 % у нерухо-
мість) і 13 % – у цінні папери з фіксованою дохідністю.

Університети та коледжі або формують свої команди професійних фінансистів 
та  інвестиційних аналітиків, або доручають свій ендаумент – увесь або його частину 
компаніям з управління активами для інвестування. Наглядові ради та фінансові ме-
неджери університетів розробляють власну політику інвестування, визначають склад 
портфеля інвестицій, стратегії інвестування, політику і засоби управління ризика-
ми. Гарвардський університет, наприклад, для управління своїм портфелем інвестицій 
утворив у 1974 році як структурний підрозділ університету свою власну компанію з 
управління активами – Harvard Management Company. Ця компанія розробляє інвес-
тиційну політику. Команда цієї компанії власними силами управляє тільки третиною 
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ендаументу, решту вона надає в управління спеціалізованим командам інших інвести-
ційних фондів. Це забезпечує диверсифікацію фондів, краще бачення ринкових мож-
ливостей, гнучкість і надійність.

Освітньо-наукові академічні установи, такі, як коледжі та університети, як пра-
вило, управляють (скеровують) ендаумент для фінансування частини операцій та/
або капітальних (головних) витрат відповідно до потреб і вимог ЗВО. На додаток до 
загального ендаументу (благодійного фонду пожертвувань) кожен університет може 
мати у своєму розпорядженні ще якусь кількість обмежених фондів пожертвувань 
(обмежених ендаументів), які призначені для фінансування конкретних сфер у меж-
ах ЗВО. Найбільш поширеними прикладами є ендаументи для професорів, відомі, як 
«іменні крісла (стільці)» (або фонди для визначених кафедр), а також ендаументи для 
стипендій, грантів і фінансової підтримки «університетського братства». У США фонд 
часто є невід’ємною частиною «фінансового здоров’я» ЗВО. Випускники або друзі ЗВО 
дуже часто роблять внесок капіталу (пожертвування) в ендаумент. Культура ендаумен-
тів – утворення додаткових фондів фінансування закладів освіти – є сильною у США та 
Канаді, але менш вираженою в інших країнах, за винятком університетів Кембриджу 
та Оксфорду. Ендаументи також були створені у деяких штатах США для підтримки се-
редньої та початкової школи [188–189; 193].

Обмежені ендаументи (фонди пожертвувань). Доходи ендаументів (фондів по-
жертвувань) можуть бути обмеженими донорами багатьма способами. Ендаументи 
для професорів (кафедр), стипендій, грантів і фінансової підтримки «університетсько-
го братства» («братерської допомоги» для членів університетської громади) мають 
найбільш поширені обмеження на великі пожертвування, що їх можуть вносити до 
університетських ендаументів (фондів пожертвувань). Особливість обмеженості/не-
обмеженості ендаументу фокусується на цілях використання фондів (наприклад, ква-
зі-ендаументи, у яких чітко розрізнюються цілі, на які можна витрачати основні суми з 
доходів ендаументу).

Ендаументи для професорів (кафедр). Цільова іменна фінансова підтримка 
співробітників. Професорські ендаументи або ендаументи «іменних крісел (стільців)» 
є університетською позицією (посадою, положенням), що постійно оплачується (фі-
нансується) з доходів від ендаументу (благодійного фонду), спеціально створеного 
для цієї мети. Як правило, місцем цієї позиції (посади) має бути певний департамент 
(факультет, кафедра, відділ, лабораторія тощо). Спонсору (донору) дозволяється на-
звати цю позицію (посаду), яка зазвичай має такий формат: ім’я + прізвище + профе-
сор + назва департаменту (факультету, кафедри, відділу, лабораторії). Професор-
ський ендаумент допомагає університету матеріальним забезпеченням (фінансовою 
підтримкою) його співробітників, які не оплачуються (повністю або частково) з ді-
ючого (операційного) бюджету (тобто тих, хто працює безкоштовно на громадських 
засадах), що дозволяє університету, по-перше: зменшити співвідношення «студентів 
до кількості співробітників (викладачів)»; по-друге: покращити статистику рейтингу 
коледжів/університетів й інших інституційних оцінок; по-третє: економити кошти 
та здійснювати прямий перерозподіл грошей на інші цілі університету (замість ви-
трат на заробітну плату). Крім того, володіння такою фінансовою підтримкою з про-
фесорських ендаументів вважається честю в академічному світі, тому університет 
може використовувати професорський ендаумент як винагороду та заохочення своїх 
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найкращих співробітників – професорів, викладачів, науковців, дослідників, або наби-
рати провідних професорів з інших університетів і наукових установ.

Ендаументи для стипендій так званої «братерської допомоги». Головним 
призначенням ендаументів для надання стипендій є навчання (і, можливо, інші 
супутні навчальні витрати). Постійна грошова допомога для навчання надається 
з доходів ендаументу (благодійного фонду), спеціально створеного для цієї мети. 
Ця допомога може надаватися або на основі особистих заслуг, або на основі необ-
хідності. Вона надається тільки тим студентам, для яких витрати на навчання у ко-
леджі можуть викликати у їхніх сім’ях фінансові труднощі, а також  – і залежно від 
університетської політики або бажання (вибору, уподобань) донорів університету. 
Деякі університети сприяють зустрічам донорів із студентами, яким вони допома-
гають. Суми коштів, які мають пожертвувати для започаткування ендаументу для 
стипендій, можуть значно відрізнятися. Ендаументи для так званої «братерської 
допомоги» є аналогічними, хоча вони найчастіше пов’язуються з магістерським 
навчанням і аспірантурою (докторантурою). На доповнення до допомоги на опла-
ту навчання вони також можуть включати стипендію. Така допомога разом із сти-
пендію може спонукати студентів до наполегливої творчої роботи для отримання 
ступеня доктора (навчання в докторантурі). Часто викладання або дослідницька 
робота є обов’язковою частиною (вимогою) для отримання допомоги з ендаументу 
«братерської допомоги».

Фінансові операції з ендаументом. Фінансовий ендаумент (фінансовий фонд), 
як правило, знаходиться під контролем опікунської ради і управляється довіреною 
особою або групою професійних менеджерів. Фінансова діяльність фонду, як прави-
ло, призначена для досягнення поставлених цілей ендаументу.

В університетах, як правило, 4–6 % від активів ендаументу витрачаються кожен рік 
на фінансування операцій або капітальні витрати. Перевищення доходів, як правило, 
реінвестується у збільшення ендаументу і має компенсувати інфляцію і спад у наступ-
ні роки. Ця цифра витрат являє собою пропорцію, що історично може витрачатися без 
шкоди для основної суми ендаументу (благодійного фонду). Тим не менш, фінансова 
криза 2007–2010 років мала великий вплив на весь спектр ендаументів (благодійних 
фондів) і розмірів пожертвувань по всьому світі.

Зокрема, великі ендаументи американських коледжів і університетів, у яких були 
розміщені значні кошти і прибутки яких широко рекламувалися протягом 1990-х і 
2000-х років, зіткнулися зі значними втратами цілого ряду основних інвестицій. Ен-
даумент Гарвардського університету, який володів 37 млрд. дол. США станом на 30 
червня 2008 року, був скорочений до 26 млрд. дол. США протягом наступного року. 
Єльський університет – піонер підходу активного інвестування в різноманітні сфери, 
прибічник альтернативних інвестицій, таких, як нерухомість і приватні акції, повідо-
мив про ендаумент у розмірі в 16 млрд. дол. США за станом на вересень 2009 року, що 
засвідчило майже 30 % річний збиток, який був навіть більшим, ніж прогнозувалося в 
грудні 2008 року. У Стенфордському університеті за станом на вересень 2009 року ен-
даумент був скорочений з приблизно 17 млрд. дол. США до 12 млрд. дол. США. Ендау-
мент Університету Брауна впав на 27 відсотків до 2,04 млрд. дол. США у 2009 фінансо-
вому році. Університет Джорджа Вашингтона втратив 18 % в тому ж фінансовому році 
і ендаумент склав 1,08 млрд. дол. США [188–189; 193].
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Квазі-ендаумент. Квазі-ендаумент або фонд, що функціонує як ендаумент,  – це 
фонд, головним чином  – просто зарезервований правлінням організації, а не обме-
жений у використанні спонсорами (донорами) або зовнішніми агенціями (організація-
ми). Його призначення – інвестування для забезпечення отримання доходу на довгий, 
але невизначений термін. І  правління має право у будь-який час приймати рішення 
щодо витрат основних засобів (коштів) цього фонду. На відміну від звичайних енда-
ументів, квазі-ендаумент має інші дві особливості щодо характеристики обмеженого 
і необмеженого використання коштів, отриманих як відсотки від основного ендау-
менту або використання інвестицій з основного ендаументу. Правління організації, 
що управляє квазі-фондом, може на свій розсуд змінювати або виправляти рішення 
спонсорів (донорів) і збільшувати (зменшувати) або перенаправляти кошти квазі-фон-
ду за своїм бажанням. Наприклад, спонсори (донори) можуть заперечувати проти фі-
нансової підтримки за рахунок ендаументу спортивних команд університету, тому що 
головною метою фонду є підтримка високого рівня навчальної роботи і розвиток до-
сліджень. Але правління організації, що управляє фондом, може самостійно, всупереч 
спонсорам (донорам), прийняти рішення про підтримку спортивних команд, які пря-
мо чи опосередковано впливають на підвищення якості та високого рівня навчання і 
НДДКР (R&D) [188–189;193].

Американський досвід внутрішньої університетської фінансової автономії допо-
магає прогнозу вати тенденції розвитку фінансових взаємин між університетом і його 
структурними підрозділа ми. Ці зв’язки в українських університетах часто (хоча дале-
ко не випадково) будуються на центра лізованій основі, коли основна частина коштів, 
зароблених підрозділами, перерозподіляється через центр. У  перспективі доцільно 
було б пере йти до системи більш розвиненої фінансової ав тономії, коли звичайний 
факультет або інститут у складі університету розпоряджається 80–85 % зароблених 
коштів, відраховуючи решту на роз виток ЗВО загалом. Цей процес пов’язаний зі сту-
пеневим перерозподілом від центру до підрозді лів закладу зобов’язань з фінансуван-
ня спочатку поточних, а потім і одночасних витрат.

Запитання і завдання до розділу 12

1. Що таке ендаументи в університетах і коледжах?
2. Якими бувають ендаументи в університетах і коледжах ?

Теми рефератів (есе) і контрольних робіт до розділу 12

3. Значення ендаументу для університетів і коледжів.
4. Ендаументи в провідних університетах і коледжах світу.

Методичні рекомендації для кращого засвоєння матеріалу розділу 12

Зазначимо, що у США приватні університети та коледжі використовують ендау-
мент для отримання стабільного доходу, тоді як державні університети та коледжі фі-
нансуються з федерального чи місцевого бюджету (з бюджету штату).
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Розділ 13. 
Роль держави у підтримці вищої освіти, підприємництва та 

розбудові підприємницької освіти в США

Цікавим і повчальним є досвід США з підтримки підприємництва (малого бізнесу), 
розбудови й удосконалення підприємницької освіти. У цьому аспекті спочатку розгля-
немо низку зусиль уряду США.

Державна підтримка вищої освіти та інноваційного підприємництва у США. 
У Економічному звіті Президента США Конгресу (лютий 2012 року) спільно з Щорічним 
звітом Ради економічних радників [194] підкреслюється зростання попиту на більш 
високий рівень освіти робочої сили, пов’язаного з ростом науково-технологічних до-
сягнень, появою нових знань, підвищенням складності професійної роботи, широким 
впровадженням нової техніки та технологій і необхідністю укріплення конкуренто-
спроможності економіки США на світовій арені. Так, у звіті зокрема зазначається, що 
«Зростання заробітної плати і нерівність у доходах за останні десятиліття в значній 
мірі є пов’язаними з тривалими структурними змінами в економіці США. Серед змін 
слід виділити: технологічні досягнення, які збільшили попит роботодавців на відповід-
но більш високий рівень освіченості робочої сили; уповільнення поширення освіти і 
її недостатній рівень; посилення конкуренції з-за кордону для багатьох робітників з 
низькооплачуваних робочих місць» [194, с. 183].

Далі у звіті зазначається, що у зв’язку з тим, що ці структурні зміни збільшили по-
пит на робочу силу з відповідно вищим рівнем освіти, значна частина загального 
збільшення заробітної плати і збільшення нерівності у доходах пов’язані зі зроста-
ючими розбіжностями в доходах між тими, хто має більше років освіти і тих, хто має 
менше років навчання. Наприклад, у 2010 році, працівники зі ступенем бакалавра або 
вище заробляли майже вдвічі більше, ніж ті, хто мав закінчену середню (шкільну) осві-
ту. Це свідчить про значний ріст значимості вищої освіти, якщо порівняти з 1980 ро-
ком, коли випускники коледжу отримували зарплату лише на 45 % більшу, ніж випус-
кники середніх шкіл. Особливо ця розбіжність у доходах виявилась під час останньої 
рецесії, коли рівень доходів тих, хто закінчив лише середню школу, впав нижче рівня 
1970 року. Одним з важливих шляхів допомогти зупинити хвилю зростання нерівно-
сті у доходах і потенційно пом’якшити економічні наслідки недостатньої освіченості 
більш зрілого покоління є збільшення числа працівників, які отримують вищу освіту і, 
як результат, одержують більш високу заробітну плату. З цієї причини Президент США 
Б. Обама «поставив амбітну мету повернення США до 2020 року на позицію світово-
го лідера з найбільшою часткою населення з вищою освітою у віці від 25 до 34 років» 
[194, с. 186].

Далі у доповіді відзначається важлива роль інновацій в економіці США. Незважа-
ючи на те, що не існує досконалого вимірювання важливості інновацій для економі-
ки, все ж багато інноваційних заходів відіграють все більш важливу роль в економі-
ці США в останні десятиліття. Наприклад, за даними Національного наукового фонду 
(2010, 2012) внесок до загальної економіки США тих галузей промисловості США, які 
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класифікуються за ОЕСР як «базовані на знаннях і інтенсивних технологіях», незмінно 
зростає – із 34 % ВВП у 1992 році до 40 % у 2010 році [194, с. 243].

Конкуренція у приватному секторі економіки є основною рушійною силою інно-
вацій. Компанії в інноваційних галузях повинні постійно працювати над поліпшенням 
своєї продукції або підвищувати їх ефективність, щоб уникнути втрати частки ринку 
на користь конкурентів. Підприємства, які успішно інвестують до інновацій, будуть 
винагородженні на ринку. Стимули для бізнесу (підприємств) щодо інвестування до 
інновацій часто здаються менш оптимальними, ніж того хотілося б інвестору. Це, в 
першу чергу, пояснюється тим, що новатор може бути не в змозі отримати всі поро-
джені інноваціями переваги. Позитивні зовнішні ефекти від інновацій означають, що 
приватні доходи від інновацій часто будуть меншими, ніж соціальна віддача. Особли-
во, коли мова йде про фундаментальні дослідження. Приватні фірми мають обмежені 
стимули для проведення фундаментальних наукових досліджень, з яких вони взагалі 
можуть отримати лише невелику частину вартості, яка виникає з цього дослідження 
[194, с. 244].

У результаті приватні ринки можуть призвести до недостатніх інвестицій у фунда-
ментальну науку та обмеженого поширення наукових досягнень. Оскільки приватні 
стимули інвестувати в інновації часто є недостатніми, державний сектор підтримки 
інновацій має важливі переваги. Уряд може і повинен сприяти інноваціям багатьма 
шляхами. При роботі добре функціонуючої системи прав інтелектуальної власності 
уряд може допомогти новаторам отримати доходи, співмірні (співвіднесені) з соці-
альним значенням своїх інновацій. Уряд може збільшити інвестиції в інновації шляхом 
витрат на проведення наукових досліджень і розвитку (R&D)  – і як прямим фінансу-
ванням, так і оподаткуванням стимулів. Це може сприяти комерціалізації інновацій 
шляхом усунення перешкод, які заважають приватному сектору перетворювати ви-
находи в товарну продукцію, і забезпечити необхідну для інновацій інфраструктуру. 
Уряд може також орієнтуватися на інноваційні ініціативи в ключових суспільно значи-
мих сферах, у тому числі – в освіті, охороні здоров’я та енергетиці. Таким чином, зусил-
ля федерального уряду із заохочення інновацій в економіці США є пріоритетними для 
поліпшення економіки країни [194, с. 244–245].

Корисною для аналізу є доповідь Національної економічної ради США «Рух аме-
риканського малого бізнесу і підприємців вперед. Створення економіки, побудованої 
навічно» (травень 2012), у якій оцінюються значення малого бізнесу і підприємців для 
США, а також сучасна політика держави з підтримки підприємництва [195].

Експерти  – помічник президента, директор Національної економічної ради 
Г. Б. Сперлінг і член Адміністрації малого бізнесу Карен Г.Мілз – вважають, що малий 
бізнес, малі підприємства та підприємці є двигуном американської економіки і одним 
з головних активів країни. За останні два десятиліття завдяки малим і новим підприєм-
ствам було створено два з кожних трьох нових робочих місць. І сьогодні 28 мільйонів 
малих фірм надають роботу 60 млн. американцям – половині робочої сили приватно-
го сектору. Історія свідчить, що коли в Америці малий бізнес є сильним і зростаючим, 
суспільство США почуває себе сильним і процвітаючим. Адміністрація Президента 
США Б. Обами докладає зусиль для створення економіки, побудованої на знаннях і но-
вітніх технологіях, всіляко підтримує впевненість мільйонів працелюбних американ-
ців у можливості досягнення добробуту та стабільності, підтверджує, що підприємці 
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та малий бізнес у США є інструментом економічного зростання та самореалізації гро-
мадян.

З моменту його вступу на посаду, адміністрація Президента США Б. Обами невпин-
но боролася за просування економіки країни вперед і збільшення інвестування в під-
приємців і малі підприємства, щоб вони могли розробляти нові ідеї та, йдучи на ризик, 
розвивали бізнес, укріплювали економіку і створювали нові нові технології та види 
продукції. Щоб допомогти їм розширюватися і наймати працівників, американський 
президент підписав у цілому 18 законопроєктів із зниження податків для малого біз-
несу, поліпшив умови інвестування в малий бізнес. Президент також встановив два 
нові невеликі фонди кредитування бізнесу та розширення малого бізнесу.

У зв’язку з тим, що у ХХІ столітті підприємці стикаються з новим набором глобаль-
них проблем, уряд США приділяє значну увагу програмі Національної експортної іні-
ціативи з метою у п’ятирічний термін подвоїти експорт товарів і послуг. У результаті 
цих зусиль малі підприємства стали авангардом відновлення економіки США. В остан-
ні 26 місяців було створено 4,25 млн. нових робочих місць в приватному секторі. Ба-
гато зусиль уряд приділяє підтримці зростання середнього класу, підвищенню профе-
сійної і загальної освіти робітників і службовців.

Цифри щодо зусиль уряду США з поліпшення доступу до підприємницької діяль-
ності і надання додаткових можливостей для малого бізнесу і підприємців свідчать 
про таке:

1. Інвестиції для надання імпульсу приватному сектору з найму працівників і ство-
рення робочих місць. Президент США підписав 18 законопроєктів щодо права зни-
ження податків, які безпосередньо допомагають малому бізнесу. У тому числі – подат-
кові пільги для найму безробітних і ветеранів.

2. Розширення доступу до капіталів і ринків.
•	 Надання допомоги малим банкам з вулиці Main Street в інвестуванні місцевих 

громад і наданні кредитів для розвитку малого бізнесу та його зростанню. 332 
банки разом із фондами розвитку громад інвестували в малий бізнес більше 4 
млрд. дол. США через новий Фонд підтримки кредитування малого бізнесу США.

•	 Фінансова підтримка майже у 80 млрд. дол. США у вигляді позик більше ніж 
для 150 тис. підприємств малого бізнесу з січня 2009 року. Фінансовий рік 2011 
став рекордним із 30 млрд. дол. США в кредитуванні малого бізнесу.

•	 Залучення приватного капіталу у розмірі 1 млрд. дол. США для інвестування 
малого бізнесу на ранній стадії створення у швидкозростаючих компаніях для 
підтримки їх інноваційної діяльності, розширення і створення нових робочих 
місць.

•	 Надання 1 млрд. дол. США фінансової допомоги поряд із приватним капіталом 
для інвестування компаній, розташованих у громадах або нових бізнес-секто-
рах (наприклад, екологічно чистої енергії), щоб використовувати потужність 
усіх підприємств малого бізнесу США для використання технологій відновлен-
ня енергії і ресурсів.

•	 Забезпечення зобов’язань 13-ти найбільших кредиторів країни збільшити про-
тягом наступних 3 років обсяг кредитування малого бізнесу на 20 млрд. дол. 
США для відкриття нових підприємств, підтримки існуючих, забезпечення їх-
нього розвитку і досягнення ними успіху.
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•	 Забезпечення фінансування федеральних контрактів на суму близько 300 
млрд. дол. США для винагороди переможців у сфері малого бізнесу, в тому 
числі – 120 млрд. дол.. США з федеральній контрактів для малого бізнесу пред-
ставників меншин.

3. Боротьба з бюрократією.
•	 Пряме інвестування у 2011 фінансовому році через невеликі Бізнес-інвес-

тиційні компанії біля 2,8 млрд. дол. США «безпосередньо до рук» більше ніж 
13 тис. підприємств. Цим досягається 54 % скорочення термінів ліцензійної об-
робки.

•	 Час отримання первинного визначення патентоспроможності патентних за-
явок на їхню інноваційність скорочено майже на 40 % у порівнянні з січнем 
2009 року.

•	 Зменшено на 70 % час отримання федерального дозволу на інвестиції (креди-
ти) для малого бізнесу у районах стихійних лих (за рахунок відміни складної 
електронної паперової обробки оформлення заявок).

4. Збільшення ресурсів для прискорення переносу ідей на ринки у США і за кор-
доном.

•	 Президент підписав закон про найбільш значимі реформи патентної системи 
США за останні 50 років. Нові умови скорочують обробку патентних заявок до 
12 місяців, що розв’яже проблему інноваційного винагородження винахідни-
ків, підприємців і пропонує нові способи уникнути судових розглядів щодо дії 
патенту, а також захищає інтелектуальну власність американських винахідни-
ків за кордоном.

•	 Забезпечення більше 1 млн. підприємців безкоштовними консультаціями та 
технічною допомогою щороку через мережу з більш ніж 14 тис. консультантів. 
З 2009 року за рахунок розширення Інтернет-ресурсів понад 2,5 млн. підпри-
ємців отримали доступ до безкоштовних програм онлайн-навчання.

•	 Надання допомоги малому бізнесу в розширенні і конкуренції на зовнішніх 
ринках із більш ніж 6 % збільшенням експорту продукції малого бізнесу з 2009 
по 2010 рік.

•	Надання понад 60 млн. дол. США федеральних і місцевих грантів партнерства 
з малим бізнесом для створення прогресу в досягненні п’ятирічної мети по-
двоєння експорту через Програму Національних експортних ініціатив [195, 
с. і-іі].

Як бачимо, основні напрями діяльності президента США Б.Обами та американ-
ського уряду спрямовані на підтримку розвитку та процвітання малого бізнесу і під-
приємців та забезпечення їхнього поступального руху вперед.

Далі, на рис. 55 наведено дані щодо державної фінансової підтримки вищої осві-
ти США у 2010–2020 роках – реальне та заплановане грошове надходження від феде-
рального уряду, урядів штатів і місцевих громад [196].

Стипендії і гранти у вищій освіті США. Як позитивний приклад державної 
підтрим ки вищої освіти розглянемо роль Федерального уряду США, що відіграє важ-
ливу роль у забезпе ченні студентів стипендіями, позиками та надає допомогу у їхньо-
му працевлаштуванні [197–199]. Щорічно для цього виділяються десятки мі льярдів 
доларів, у тому числі  – більше мільярда доларів на оплату навчання у ЗВО США 
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Рис. 55. Комплексне державне фінансування вищої освіти США (федеральне,  
від штатів і місцевих громад) у 2010–2020 роках (млрд. дол. США)

інозем них студентів. Найважливішими програмами фі нансової підтримки студентів 
ЗВО, установленими федеральним урядом США, є:

•	 Стипендія (або грант) Пелла (Pell Grants); вона відома ще як головна серед мож-
ливих освіт ніх стипендій (Basic Educational Opportunity Grants  – BEOG) і при-
значається, щоб допомог ти студентам оплатити своє навчання після се редньої 
школи з урахуванням фінансового ста новища їх сім’ї. Це найбільша федеральна 
про грама надання допомоги, і вона може досягти 1900 доларів на рік.

•	 Додаткова програма для забезпечення сту дентів стипендіями освіти (The 
Supplemental Educational Opportunity Grants Program  – SEOG) надає можли-
вість одержати грант до 2000 до ларів на рік. Сума цієї стипендії не може пере-
вищувати 50 % розрахованих на рік фінансових потреб студента.

•	 Національна програма прямого надання по зик студентам (The National Direct 
Students Loan Program – NDSL) забезпечує позиками деяку частину тих осіб, які 
мають відмінні та хороші показники. Під час навчання у вищому закладі освіти 
вони відсотків за позику не сплачують. Після того, як студент закінчив або пе-
рервав на вчання, він починає повертати позику з банків ським відсотком у 5 % 
річних.
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•	 Програма «робота – навчання» коледжів (The College Work-Study Program –CWS) 
надає ро боту тим студентам, яким необхідна фінансова допомога. Вона надає 
шанс заробити гроші на ви трати, пов’язані зі здобуттям вищої освіти.

•	 Страхова програма позик для студентів (The Guaranteed Student Loan Program – 
GSL) до зволяє студентам позичати гроші під невели кий відсоток у комерційних 
структурах шляхом страхування позичок державними агентствами та подальшо-
го повторного страхування (пере страхування) з гарантіями федерального уря-
ду. При цьому федеральний уряд виплачує замість студентів, які досягли успіхів 
у навчанні, їх від сотки за позикою протягом усього їх навчання у коледжі. Після 
того, як студент закінчив на вчання, починається повернення грошей. При чому 
він має повернути одержану позику ра зом із відсотками.

•	 Програма батьківських позик для студентів ЗВО, які вчаться у бакалавратурі (The 
Parent Loan to Undergraduate Students Program – PLUS), на дає можливість роди-
нам отримати для навчан ня дітей позики із невисокими відсотками. Уряд при 
цьому не виплачує відсотків за програмою PLUS, і батьки несуть відповідальність 
за ви плату позики із нарахованими за час навчання відсотками відразу ж після 
закінчення вищого закладу освіти їх дітьми.

Коледжі можуть також надавати й інші феде ральні програми довгострокової та 
короткостро кової фінансової допомоги, у першу чергу нада ючи підтримку тим сту-
дентам, які планують після закінчення навчання йти у сферу дошкільного виховання, 
доглядати за хворими та людьми по хилого віку, працювати в різних галузях охоро-
ни здоров’я (санітарно-гігієнічні напрями) тощо. Фе деральний уряд та місцева влада 
штатів і округів спрямовують фінансову допомогу на підтримку навчання студентів 
за непрестижними, але вель ми необхідними для американського суспільства спеці-
альностями та професіями. Так, штати при значають різноманітні стипендії та гранти 
і допо магають студентам вступити на навчання до обра них ними закладів. Мешканці 
штату мають багато привілеїв (насамперед – фінансових) при вступі до ЗВО, що роз-
мішується на території цього штату. У США існує біля 40 видів стипендій, премій, ви-
нагород і позик, які можуть витрачатися на фінан сування вищої освіти студентів-аме-
риканців і де яких категорій іноземців. Американці вважають, що починати самостійне 
життя молодь повинна відразу після закінчення школи – тому й нада ються їй для цьо-
го необхідні можливості [49].

Ціка вим є досвід, освітня філософія та підходи двох провідних американських 
фондів для підтримки і розвитку підприємництва і підприємницької осві ти  – фонду 
Івінг Меріон Кауфман (Ewing Marion Kauffman Foundation) і фонду Коуліман (Coleman 
Foundation). Вони мають спільні характеристики, але найголовнішим є їхня свобода: 
вони вільні від зобов’язань перед виборцями, акціонерами, чиновниками і навіть не 
мають стосунків із ринко вою конкуренцією! Вони можуть:

•	 Іти на ризик та інновації, трактуючи невдачі як досвід.
•	 Перебувати з проєктами і концепціями протя гом значного часу (не робити нічо-

го поспіхом).
•	 Будувати свої проєкти (концепції) з ідей, за до помогою процесу розробки і тесту-

вання з по дальшим поширенням протягом тривалого часу.
•	 Використовувати свої ресурси в різні інновацій ні способи.
•	 Виявляти активність (бути проактивними) в со ціальних експериментах.
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•	 Зводити разом зацікавлені сторони в процесі неупередженого діалогу та обміну 
думками. Вступати в постійний діалог з усіма ключовими зацікавленими сторо-
нами.

Фонди Кауфман і Коуліман відіграють провідну роль у підприємницькій освіті у 
США, хоча перша має у своєму розпорядженні набагато більший ре сурс. У 2004 році 
фонд Кауфман мав чистих активів 1,8 млрд. дол. США, дохід у 305 млн. дол. США і на-
дав гранти у розмірі 57 млн. дол. США. Фонд Коу ліман, зі свого боку, мав активи у роз-
мірі 155 млн. дол. США, дохід у 11,2 млн. дол. США і надав гран ти на суму в 7 млн. дол. 
США. Обидва фонди були створені підприємцями і відображають їхні філо софії. їхня 
місія не є орієнтованою на розвиток бізнесу як такого, а орієнтується і направляється 
на підтримку ролі, яку освіта і підприємництво можуть відіграти у забезпеченні ста-
лого розвитку громади завдяки зусиллям незалежних осіб (див.: www.kauffman.org 
та www.colemanfoundation. org). Фонди беруть участь не тільки у національ ній діяль-
ності, а й мають значний спектр (сферу) місцевих зобов’язань. їхня діяльність акцен-
тується на спонсорстві вищої освіти: вони істотно витрача ються на заохочення під-
приємництва в різних кам пусах. Кауфман, зокрема, відмовився від підтрим ки ініціатив 
бізнес-школи, надаючи більшу увагу і широку підтримку університетським програмам 
і за охочуючи конкуренцію (змагання) на національ ному рівні за кращий підприєм-
ницький кампус.

•	 Основні напрями діяльності фонду Кауфман включають у себе:
•	 Реалізація (впровадження) перспективних (не відкладних) робіт (з питань, почи-

наючи від ста ну і розвитку підприємницького сектору, і до ролі інвестування).
•	 Спонсорування досліджень з метою надання можливостей для розвитку і впро-

вадження. Спонсорування семінарів і конференцій  – під тримка роботи націо-
нальних асоціацій.

•	 Веб-оновлення інформації про сектор – фонд Кауфмана: «Національний діалог з 
питань під приємництва».

•	 Спонсорування кафедр і центрів в університе тах. Спонсорування програм ін-
новаційного роз витку. Спонсорування ініціативи з розвитку й удо сконалення 
педагогічних кадрів, розробки на вчальних матеріалів, міждисциплінарних, між-
кафедральних і крос-університетських (міжфакультетських, міжінститутських, 
міждепартаментних) програм.

•	 Підтримка створення мереж і заохочення під приємницької взаємодії з вищою 
освітою (під приємництва у вищій освіті).

•	 Підтримка ініціатив, спрямованих на підвищен ня комерціалізації технологій 
та інновацій.

•	 Надання докторських стипендій.
•	 Обидва фонди також підтримують програми в галузі професійно-технічної, се-

редньої і почат кової освіти, хоча це лише невелика частина їхньої діяльності.
•	 Дискусії вчених США вказують на те, що діяль ність фондів має значний вплив на 

прискорення розвитку і впровадження напряму підприємни цтва у галузі науко-
вих досліджень і новітніх роз робок в університетах. Фонд Кауфман усе частіше 
підкреслює необхідність процесів взаємодії вче них із підприємцями і вироб-
никами і вкладає ін вестиції в програми, що спрямовані на підтримку розвитку 
власного бізнесу.
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Обидва фонди визначили і схвалили більш широкі концепції підприємництва, фо-
кусуючись лише на бізнесі. Так, Карл Шрамм (Carl Schramm), президент фонду Кауфма-
на, стверджує: «Щоб до сягти успіху у підприємницькому капіталізмі, ко жен повинен 
навчитися бути підприємцем у якому-небудь напрямі». Тобто, навчитися яких-небудь 
із розглянутих вище підприємницьких атри бутів (якостей, складових, визначальних 
рис). А на веб-сайті фонду Коулімана зазначається: «Усе більше і більше стає ясно, що 
підприємництво є стиль і загальний спосіб роботи, а не просто на бір бізнес-навичок» 
(цит. за [49, c. 400]).

Запитання і завдання до розділу 13

1. Яким є комплексне державне фінансування вищої освіти США (федеральне, від 
штатів і місцевих громад) у 2010–2020 роках?

2. Які стипендії і гранти у вищій освіті США ви знаєте?

Теми рефератів (есе) і контрольних робіт до розділу 13

3. Значення фондів Кауфмана і Коулімана для розвитку підприємницької освіти у 
США.

Методичні рекомендації для кращого засвоєння матеріалу розділу 13

Слід зосередити увагу студентів (слухачів) на вирішальній ролі держави – США, а 
також спеціальних фондів для фінансової підтримки підприємницької діяльності ЗВО, 
розвитку освіти, науки, техніки, впровадження технологій і обов’язкової співпраці в 
тріаді «університет-держава-бізнес (промисловість)».
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Розділ 14. 
Порівняльний аналіз державної підтримки вищої освіти 

в європейських країнах

Роль уряду Великобританії у підтримці вищої освіти. Уряд Великобританії при-
діляє значну увагу підтримці віщої освіти, розбудові підприємницької освіти та всебіч-
ному розвитку й поширенню підприємництва в країні. Ця підтримка здійснюється як 
на державному рівні прямим бюджетним фінансуванням вищої, післяшкільної освіти 
та професійної освіти дорослих, так і завдяки значній кількості британських ініціатив і 
програм з корпоративної соціальної відповідальності (КСВ). Офіційний сайт Уряду Ве-
ликобританії з КСВ [200] відображає серйозний державний підхід уряду Великобрита-
нії до питань корпоративної соціальної відповідальності і відповідає значущості, яку 
британські можновладці надають цьому питанню. На сайті зазначається таке: «У нас 
амбітне бачення британського бізнесу, який повинен усвідомлювати економічні, со-
ціальні та екологічні наслідки власної діяльності, в якій би точці світу він не працював. 
Цей сайт пропонує вам інформацію про те, що ми робимо для того, щоб перетворити 
наші уявлення в реальність. У КСВ ми бачимо заходи, які бізнес може вживати понад 
законодавчого мінімуму і по своїй волі, одночасно дотримуючись своїх конкурентних 
інтересів і діючи на благо суспільства».

Уряд Британії відіграє ключову роль в стимулюванні внеску бізнесу в сталий роз-
виток, основу якого складає збалансованість трьох чинників: економічного, соціаль-
ного та екологічного. Важливу роль у цьому процесі відіграє Міністерство освіти і 
навичок, метою роботи якого є забезпечення молоді необхідними навичками для ро-
боти і життя і стимулювання дорослих розвивати свій потенціал, підвищувати квалі-
фікацію. Разом із бюджетним фінансуванням вищої освіти (див. рис. 56), а також осві-
ти у сфері НДДКР або R&D Education (див. рис. 57) Великобританія пропонує безліч 

Рис. 56. Щорічне бюджетне фінансування вищої освіти Великобританії  
за офіційними даними уряду Великобританії [201]
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Рис. 57. Щорічне бюджетне фінансування освіти у сфері НДДКР (R&D Education) Великобританії 
за офіційними даними уряду Великобританії [201]
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Education) Великобри-
танії з центрального 
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стипендіаль них програм завдяки державним органам, що ке рують освітою, МЗС Вели-
кобританії (для студентів-іноземців), фондам і комерційним організаціям. Розглянемо 
деякі з них.

Найбільш популярними є: стипендії Chevening і Hill Foundation, а також BP 
Cambridge Chevening (магістратура Кембриджського університету) і OSI/FCO 
Chevening Scholarships (післядипломне на вчання на здобуття ступеня магістра в Ок-
сфорді).

Програма британських стипендій Chevening надає можливість здобуття післяди-
пломної осві ти у сферах міжнародних відносин, державно го управління, журналіс-
тики, економіки й інших галузях. Програма розрахована на 3–12 місяців і покриває 
постійне проживання та харчування, навчання в обраному ЗВО Великобританії, напи-
сання дисертації, один проїзд до Великобританії і додому.

Стипендіальна програма Джона Сміта строком на 5 тижнів призначена для 
25–35-річних фахівців, які займаються дослідженням проблем політики, захистом ци-
вільних прав і які працюють в адміні стративних організаціях.

У рамках стипендії Hill Foundation надана мож ливість здобуття ступеня кандидата 
наук або док тора філософії в Оксфорді на базі диплома про вищу освіту, що визнаєть-
ся у Великобританії.

Програму британських стипендій Chevening було засновано в 1983 році: тоді вона 
була відома як Foreign and Commonwealth Office Scholarships and Awards Scheme 
(FCOSAS). Назву програми змі нили в 1994 році за особистою вказівкою міністра за-
кордонних справ Дагласа Герда. Він вирішив перейменувати стипендії на честь назви 
маєт ку Chevening у графстві Кент на півдні Англії, яке є його офіційною заміською ре-
зиденцією.

Стипендія Chevening  – це можливість здобути першокласну освіту в будь-якому 
ЗВО Великобри танії, а також – виконати дослідницьку роботу (термін: від 3 до 6 міся-
ців). А крім того, це неоці ненний досвід спілкування у багатонаціонально му середови-
щі. Одними з пріоритетних напрямів програм британських стипендій є:
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•	 Економіка (виключаючи програми МВА) та Державне управління.
•	 Стійкий розвиток і дослідження навколишнього середовища.
•	 Інновації, направлені на забезпечення стійко го економічного розвитку, розвитку 

економіки і бізнесу, глобальної стабільності клімату.
Список напрямів щороку корегується з враху ванням вимог ринку: наприклад, 

програми МВА були виключені з пріоритетних зовсім недавно. Це пояснюється тим, 
що представники російсько го бізнесу сьогодні мають можливість самостійно оплачу-
вати своє навчання за кордоном. Загальна сума стипендії може складати за весь пері-
од на вчання порядку 20 тис. фунтів стерлінгів.

Стипендія BP Cambridge Chevening дає мож ливість молодим професіоналам із від-
мінними академічними показниками і лідерським потенці алом вступити в магістра-
туру Кембриджського уні верситету. Грант видається максимум на 12 міся ців на очну 
форму навчання із здобуттям ступеня магістра. У нього входять: плата за курс, витрати 
на проживання, а також дрібні разові виплати. Кандидатам необхідно заповнити і на-
дати у при ймальну комісію Кембриджського університету (Board of Graduate Studies) 
нову форму GRADSAF, зразок якої можна знайти на сайті ЗВО (www.cam.ac.uk). Про-
грама післядипломного навчання у Ве ликобританії (строком до одного року) OSI/FCO 
Chevening Scholarships покриває всі витрати з на вчання в університеті або коледжі, 
витрати на про їзд до Великобританії і назад і основні витрати на проживання для од-
нієї особи. Є такі варіанти програми: стипендії на здобуття ступеня магістра в універ-
ситеті Оксфорд і університеті Йорк (з по літичної філософії) і на проведення досліджен-
ня в Оксфорді.

Існують також такі стипендії на проведення до сліджень в Оксфорді:
•	 Дев’ятимісячний грант для аспірантів російських ВНЗ на проведення досліджень 

в галузі гумані тарних, суспільних наук і захисту довкілля.
•	 Тримісячний грант для посадових осіб, експер тів і консультантів, що працюють у 

державних і муніципальних установах, що бажають про вести дослідження в га-
лузі прикладних су спільних наук із тематики, яка безпосередньо відноситься до 
розвитку і роботи конкретної установи.

•	 Стипендіальна програма Джона Сміта (John Smith Fellowship) розрахована на 
тих, кому 25–35 років, хто працює в політичних структурах, у міс цевій адміні-
страції, засобах масової інформації або займаєтеся захистом цивільних прав, 
відсто ює соціальну справедливість тощо. Вона розра хована на п’ять тижнів пе-
ребування у Великобри танії і включає семінари, стажування і робочі ві зити. Учас-
ники програми обмінюються думками, встановлюють і підтримують контакти з 
демокра тичними лідерами Великобританії й інших країн, ознайомлюються з ро-
ботою демократичних орга нізацій та їх роллю в демократичному суспільстві.

•	 Стипендія Hill Foundation. Цю програму адре совано аспірантам і випускникам 
пострадянських ЗВО, які хочуть продовжити навчання в Оксфорді. Вона підтри-
мує широкий спектр курсів і дає мож ливість отримати вчений ступінь будь-якого 
рів ня. Фахівці, що вже мають національний диплом, у рамках цієї програми го-
тують дисертацію на сту пінь кандидата наук/доктора філософії. Стипен дія також 
надається випускникам пострадянських ЗВО для здобуття другої вищої освіти 
за два роки. Стипендія Hill Foundation покриває всі витрати на навчання, у тому 
числі за проведення необ хідних лабораторних робіт, проживання і дорогу. За 
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умови задовільних результатів навчання про тягом року, стипендія поновлю-
ється наступного року в рамках вибраного курсу. Кандидат, окрім відповідності 
стандартним спільним вимогам, по винен володіти видатними творчими здібнос-
тями і неординарними особовими якостями.

Процеси реформування вищої освіти Великобританії у напрямі до підприємниць-
ких університетів. Відомі фахівці з вищої освіти, підприємництва та підприємницької 
освіти Алан Гібб і Пол Хеннон у дослідженні «У напрямі до підприємницького уні-
верситету?» [202] вивчають концепцію підприємницького університету у сучасному 
суспільстві, зв’язок підприємництва, підприємницької освіти, глобалізації та комер-
ціалізації вищої освіти, необхідність для вищої освіти відповідати сучасним викликам 
і законо мірність поступової трансформації університетів світу у підприємницькі. Усі 
ці процеси пов’язані з економічними кризами, необхідністю підви щення конкурен-
тоспроможності університетів завдяки внутрішньому підприємництву та ефек тивній 
підприємницькій освіті, зі зміною ролі ЗВО, що перетворилися на ринково-орієнтова-
них виробників нових наукових знань і науково-тех нічної продукції, постачальників 
освітніх послуг і просвітницько-культурного забезпечення насе лення.

Позитивно оцінюючи досвід створення, ді яльності та конкурентоспроможності 
підприєм ницьких університетів США, вчені аналізують ситуацію з комерціалізацією 
науково-освітньої діяльності університетів Великобританії і зазначають, що підвище-
на публічна увага до під приємництва у сфері вищої освіти є характерним явищем не 
тільки у Великобританії, але й, у першу чергу, в Північній Америці, Європі, англомов-
них країнах, а також і в усьому світі. Особлива увага приділяється підприємницькій 
освіті і універси тетському підприємництву як особливому сек тору вищої освіти, що 
зараз відіграє вирішальну роль у соціально-економічному розвитку суспіль ства. Ав-
тори зазначають взаємозв’язок підвищен ня ролі університетського підприємництва і 
під приємницької освіти з економічним зростанням країн та підвищенням конкуренто-
спроможності (як самих університетів і систем вищої освіти, так і економік цих країн). 
Також вони підкреслюють примусову необхідність вищої освіти реагувати на соціаль-
но-економічні виклики і, у першу чер гу, ринкові зміни і перетворення у суспільстві, 
що їх породжує глобалізація (у результаті якої ви никає все більше невизначеності і 
складності для окремих осіб і цілих країн у соціальному та еко номічному житті). Про-
стежуючи історію політики більшості країн щодо вищої освіти, науковці під креслюють 
зміну імперативу від зобов’язань без коштовного або недорогого надання університе-
тами якісної освіти до 1970–1980-х років до утво рення ринкових відносин у сфері 
вищої освіти, виникнення фінансово-правових стосунків між замовниками освітніх 
послуг (населенням) і надавачами цих послуг (університетами). Іншими сло вами, істо-
рично академічна роль університетів і головне зобов’язання продукувати нові знання 
і готувати кадри для економік своїх держав голов ним чином на бюджетній основі (за 
контролем державних органів) змінилась на ринкові, підпри ємницькі відносини по-
стачальників і користувачів освітньо-наукових послуг. Під впливом комерціа лізації 
усіх сфер діяльності людства, розширення і зміцнення банківсько-фінансових систем, 
розпо всюдження кредитування і надання позик, Наука і Освіта перетворилися на ака-
демічну продукцію, яку можна замовити, купити або продати. Одно часно удосконалю-
валося й відповідне господар сько-правове законодавство у сфері освітньо-на укового 
обслуговування.
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Важливим є досвід з концептуальних питань університетського підприємництва і 
якості під приємницької освіти, у першу чергу США, а та кож  – Австралії, Великобри-
танії та деяких інших країн, де ці зміни відбувалися раніше, швидше й ефективніше. 
Важливо визначити ті компоненти, що є ви значальними при утворенні і розвиткові 
підпри ємницьких ЗВО, удосконаленні під готовки підприємців, а також проаналізувати 
роль фондів (най кращий приклад – США) у забезпеченні сталого розвитку змін, транс-
формацій і формування під приємницьких рис університетів (цьому аспекту у Велико-
британії свого часу не приділялося на лежної уваги).

Здійснюючи пошук моделі підприєм ництва і моделі підприємницьких ЗВО, що від-
повідають потребам ХХІ століття, вчені визначаю ть центральну й вирішальну роль 
підприємництва у розвиткові сучасного суспільства, підкреслюють його важливість 
для вироблення політики Великобри танії у підтримці розвитку університетського під-
приємництва для підвищення конкурентоспро можності її вищої освіти, утворення но-
вого типу академічної підприємницької культури та  інституційного розвитку підпри-
ємницьких університетів. Зміна ролі університетів у бік підприємницької ді яльності 
викликає численні питання, вимагає ре тельного аналізу концепції і практики, але, ма-
буть, найбільш важливим є те, як концепція підприєм ництва вписується у традиційні 
поняття універси тету та чи не повинні ці поняття бути зміненими.

У роботі зазначено, що протягом двох останніх десятиліть уряд Великобританії до-
клав багато зусиль, щоб спробувати сформувати такий сектор вищої освіти, який би 
слугував більш широким цілям суспільства. Так, у країні публічно фінансуються ініціа-
тиви, що були орієнтовані на:

•	 процеси комерціалізації інтелектуальної влас ності (наприклад, через управлін-
ня наукою і технікою та широким партнерством із переда чі (розповсюдження) 
знань);

•	 заохочення широкого співробітництва сектору вищої освіти з зацікавленими 
сторонами (на самперед  – з промисловістю, малим, середнім та великим бізне-
сом), залучення до співпраці університетів і виробників (підприємців), вклю-
чення результатів діяльності університетів у ді яльність широкої спільноти 
(зокрема на рівні ре гіонального та місцевого розвитку через збіль шення відпо-
відальності агенцій регіонального розвитку за активний розвиток співпраці з 
ЗВО та посилення інформаційно-пропагандистських програм співпраці універ-
ситетів з промисловіс тю і державою);

•	 посилення впливу співпраці університетської на уки, промисловості та держави 
на регіональний і загальнонаціональний економічний розвиток;

•	 розвиток і посилення підприємницької освіти та підприємництва в освіті, на-
дання широких можливостей випускникам із підприємниць кими задатками і 
підприємницькою освітою (і розвиток підприємницької освіти для випуск ників 
інших спеціальностей і дорослих шля хом заснування державних фондів Велико-
британії  – Інноваційних фондів системи вищої освіти, Наукових підприємниць-
ких фондів для пошукових досліджень, Центрів високих до сягнень і удоскона-
лення навчання та при Пред метних центрах Академії вищої освіти тощо).

Незважаючи на протистояння поглядів щодо ключових традиційних академіч-
них понять місії (призначення) університету та зусиль надання уні верситетам біль-
ших можливостей у самостійному підприємництві, справа поступово просувається у 
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напрямі підприємницьких університетів. Так, успіхи таких університетів США  – Стен-
фордського, MIT (див.: [203]), Північ ної Кароліни (див.: www.rtp.org) та  інших, а також 
новоутвореного Кембриджського підприємства при університеті Кембриджа засвід-
чили ефектив ність діяльності підприємницько-налаштованих університетів. У вересні 
2004 р. Національна рада випускників-підприємців (NCGE) за сприяння кан цлера Гор-
дона Брауна розробила програму покра щення умов для студентських підприємств і 
випус кників із підприємництва в Англії (див.: www.ncge.org.uk).

Якщо у США концепція університетського (академічного) під приємництва є загаль-
но визнаною, а по всій Євро пі цей виклик усе частіше визнається, то Велико британія 
все ж випереджає інші європейські краї ни у цьому питанні.

Британські вчені розглядають питання щодо мо делі підприємництва в галузі ви-
щої освіти таким чином:

•	 аналізують досвід у цій сфері, обґрунтовують необхідність перетворень і форму-
люють довго строкові перспективи (зокрема тиску для здій снення змін у секторі 
вищої освіти, що пов’язані з глобалізацією);

•	 коротко описують відповідь Великобританії на виклики часу й аналізують деякі з 
основних уроків, які доцільно розглядати у зв’язку з цим;

•	 резюмують деякі з уроків із досвіду в інших кра їнах, зокрема США, які мають бути 
використані при формуванні політики Великобританії;

•	 викладають можливі бачення майбутнього.
Акцент у концепції інсти туційних змін, яка має зростаючий вплив у США, ро биться на:
•	 формуванні партнерських відносин із спіль нотою для вирішення проблем та ви-

значення можливостей;
•	 міждисциплінарній взаємодії у визнанні того, що «колективна мудрість універси-

тету є його найціннішим активом»;
•	 ролі (якості) вчених як агентів зміни понять і руйнівників бар’єрів між науковими 

дослі дженнями і розвитком, що зосереджені на вне сенні змін і вкладів до спіль-
ноти, а не виключ но до дисциплін.

Підприємництво в освіті та орієнтація на кар’єру випускників. Уже з початку 1980-х 
років у Великобританії ве дуться різноманітні експерименти у сфері підпри ємництва, 
підприємницької освіти і професійно-орієнтованої освіти, фінансуються з державного 
бюджету різноманітні програми з підприємни цтва, підприємницької освіти і підтрим-
ки малого бізнесу (мікрофірм). Однак майже всі програми були орієнтованими на на-
вчання основ підпри ємництва (бізнесу) в школах, навчальних центрах, коледжах або 
університетах. Далі, протягом деся тиліть, набула сильнішого визнання необхідність 
орієнтації на підтримку самозайнятості та кар’єри у сфері підприємництва. Як виявила 
низка до сліджень, випускники шкіл і навіть ЗВО слабо ро зуміли, чого вони хочуть і мо-
жуть отримати від професії, або не відчували себе здатними само стійно створити або 
працювати у малому бізнесі, не мали потреби для самостійної реалізації себе у влас-
ній справі і не вважали за необхідне мати власність і власне підприємство.

Було впроваджено велику кількість різноманіт них схем стимулювання і підтримки 
професійно го зростання студентів і випускників ЗВО у сфері малого бізнесу, навчання 
підприємницьких тех нологій (наприклад, програма «Крок»: www.step.org.uk, яка ще 
існує зараз). Програми спрямовані на забезпечення досвіду навчання для студентів, 
власників і менеджерів у малому бізнесі.
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З 1988 року урядом Великобританії фінансу валася ініціатива «Підприємство у ви-
щій освіті», що передбачала ще одну можливість вбудовувати концепцію підприємни-
цтва до всієї основної ді яльності системи вищої освіти та надання універ ситету додат-
кових повноважень у цій сфері щодо «більш інтенсивного та ефективного навчання 
підприємництва».

Останнім часом кількість випускників  – моло дих підприємців і заснованих ними 
«молодих під приємств» є досить значною у Великобританії – завдяки рішучій підтрим-
ці уряду і за допомогою таких банків, як, наприклад, HSBC-банк.

У Великобританії зростає кількість ЗВО і керів ників різного рангу у сфері вищої 
освіти, які визна ють важливість довгострокової перспективи і пе реваги стратегічно-
го залучення підприємництва до університетських сфер діяльності. Прискіпливо ви-
вчаючи зарубіжний досвід університетського підприємництва, керівники британських 
ЗВО і фа хівці сфери вищої освіти Великобританії беруть за взірець досвід підприєм-
ницької діяльності уні верситетів США (див., наприклад, праці Б. Кларка [50–55]). Але 
з порядку денного не знімається і пошук власного, британського шляху розвитку уні-
верситетського підприємства.

Головним позитивним фактором, що свідчить на користь підприємницької освіти 
та універси тетського підприємництва, є те, що вони допов нюють один одного, гар-
монійно співіснують і разом стимулюють подальшу підприємницьку діяльність у сус-
пільстві, підвищують зайнятість населення і позитивно впливають як на місцевий і 
регіональний економічний розвиток, так і на роз виток національної економіки і збіль-
шення ВВП на душу населення.

Міжнародний досвід вказує на деякі основні відмінності в підході в організації 
підприємниць кої освіти і університетського підприємництва. Так, якщо більш вільна 
від державного втручання і регулювання система вищої освіти США робить наголос 
на підтримці в студентах самостійності у відкритті власного бізнесу і надає для цього 
різ номанітну фінансову допомогу, то більш держав но зарегульована вища освіта Ве-
ликобританії протягом довгого часу концентрувалась на якос ті та  інтенсивності під-
приємницької освіти. Крім того, якщо законодавство США ще у середині ХХ століття 
дозволило університетам викорис товувати власні відкриття, винаходи, результати на-
укових розробок для комерційного викорис тання, то у Великобританії експеримент 
такого типу дав відчутний економічний ефект тільки на початку ХХІ століття (Кемб-
риджське підпри ємство).

Такі відмінності відображають джерела та ім пульси для розвитку університетсько-
го під приємництва і підприємницької освіти. Більш загальними (схожими) шляхами 
розвиток під приємницької освіти і малого бізнесу в Європі і США відбувався через 
бізнес-школи. Модель бізнес-школи, що значною мірою практикується і в США, і в 
Європі, є досить схожою. Навчання в такій школі веде до створення нового підпри-
ємства, зростання бізнесу, бізнес-планування і традиційних функціональних сфер 
управління. Це можна розглядати як слабкі риси в розробці педагогічних засобів і 
практичному застосуванні, коли стимулюються не сама підприємницька ді яльність, 
прагнення і бажання підприємницької дії та розуміння всієї складності (і переваг) під-
приємницького способу життя, а лише навчання підприємницьких навичок, типів по-
ведінки, ви вчаються теоретичні курси, предмети й аналізу ються абстрактні приклади 
з реального світу під приємництва (бізнесу).
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Хто ж має здійснювати постійний тиск і вплив на підтримання стійких змін у під-
готовці підпри ємців, підприємницькій освіті, трансформації університетів у підпри-
ємницькому напрямі? У Великобританії це історично здійснювалося за рахунок дер-
жавного фінансування змін, іні ціатив, впровадження нових технологій та інно вацій у 
сфері підприємницької освіти. Фінансове стимулювання має велике значення і висту-
пає ключовим елементом змін і в інших країнах.

Фахівці бачать позитивне майбут нє розвитку британського підприємництва у ви-
щій освіті, як і підприємницькій освіті, за умов обов’язкової урядової підтримки та 
здійснення урядових ініціатив щодо цієї проблеми. Вони ви значають для урядовців 
такі чотири ключові ком поненти щодо подальшого вирішення проблеми:

1. Необхідно враховувати важливість підприєм ницької діяльності для майбутньо-
го економіч ного та соціального розвитку Великобританії.

2. Від майбутньої ролі уряду у сприянні населен ню в підприємницьких прагнен-
нях залежить рівень і ступінь процвітання країни.

3. Усі типи змін, що мають бути здійсненими, бу дуються на існуючих ініціативах.
4. Для здійснення всього вищенаведеного необ хідна стійка фінансова підтримка.
Центральне значення підприємництва. Зараз уже існує широке визнання важ-

ливості підприємництва у формуванні майбутньої кон курентної позиції західних еко-
номік. У Європей ському Союзі запозичують досвід уряду Велико британії. Доказовою 
базою для політики орієнта ції на розвиток підприємництва, підприємницької освіти і 
підтримку малого бізнесу є фактичний вплив підприємницької освіти на розвиток під-
приємництва, зайнятість населення та економіч не зростання країни в цілому. Подаль-
ше поглиб лення глобалізації викликатиме необхідність біль шої самостійності у само-
забезпеченні та самореалізації, що вимагатиме більшої бізнес-активності населення, 
а завдяки цьому – сприятиме більшій популярності усіх форм підприємництва, підви-
щення значення підприємницької освіти і підпри ємницької діяльності університетів 
(у контексті вирішення власних фінансових проблем). Поняття інтелектуального (або 
академічного чи універси тетського) підприємництва набуватиме все біль шої популяр-
ності, а професія вченого і викладача в умовах обмеженого бюджетного фінансування 
буде пов’язана з необхідністю комерціалізувати результати своєї праці. Тому підтрим-
ка на держав ному рівні підприємницьких прагнень університе тів є далекоглядною і 
необхідною політикою для країн, які налаштовані на розвиток і процвітання.

Вчені зазначають, що сучасні моделі під приємництва, підприємницької освіти, 
підпри ємницьких університетів і вищої освіти в цілому залежать від структури сус-
пільства, що знаходить ся під тиском глобалізаційних викликів, і тому постійно змі-
нюється. Вплив ринкових відносин, перегляд суспільно-політичних і економічних 
сто сунків, глобальні економічні кризи  – всі ці фак тори вимагають підвищення в усіх 
країнах під приємливості, конкурентоспроможності, виходу організацій на новий рі-
вень самоорганізації, а лю дей – на вищий ступінь самореалізації. Цьому мають сприя-
ти ефективна підприємницька освіта і самодостатні підприємницькі університети.

Досвід останніх трьох десятиліть свідчить про реструктуризацію фінансування ви-
щої освіти (під вищення впливу недержавних і позабюджетних джерел фінансування), 
посилення впливу на неї корпоративного і приватного капіталу, переорієнтацію дослі-
джень на запити ринку товарів і послуг (і, як наслідок, збільшен ня відсотка приклад-
них досліджень), стрімкий науково-технічний розвиток усього суспільства, повсюдне 



159

використання новітніх технологій (і в першу чергу – ІКТ), збільшення невизначенос ті 
і ускладнень життя, з одного боку, і утворення нових можливостей для відкриття різ-
них сфер біз несу, з іншого боку.

Щодо досвіду Великобританії, то слід зазначи ти, що підтримка розвитку бізнесу і 
підприємни цтва як виду діяльності і фактора економічного росту економіки країни, а та-
кож підтримка під приємництва в системі освіти не є новим явищем. Протягом декількох 
десятиліть у системі меха нізму державного і недержавного фінансування освіти здійсню-
ється серія експериментів, аналі зуються різні підходи, що підкреслили такі факти:

•	 визнання зростаючої важливості малого біз несу, мікрофірм і самозайнятих у 
британсько му секторі бізнесу і їхнього внеску у зайнятість і ВВП;

•	 розвиток економіки країни пов’язаний з під приємництвом, бізнесом і промисло-
вістю;

•	 переорієнтація кар’єри випуск ників ЗВО та їхніх життєвих прагнень;
•	 зростання можливостей у наданні навчання;
•	 мінливий характер інституційних зобов’язань щодо змін у суспільстві та зміцнен-

ня економіч ного порядку.
Фінансування вищої освіти урядом ФРН. Останні роки Німеччина інвестує 

близько 1,1 % свого валового внутрішнього продукту в систему вищої освіти. Біль-
шість коштів направляється з відкритих джерел. У  2010 році загальний обсяг дер-
жавних коштів для ЗВО ФРН склав 23,3 млрд. євро. З цієї суми 19,9 млрд. євро (85,4 %) 
виділено з бюджетів федеральних земель, які несуть відповідальність за ЗВО. Цен-
тральний федеральний уряд виділив 3,4 млрд. євро (14,6 %). Останнім часом роль 
освіти, науки і досліджень в галузі економічного і соціального розвитку отримала ши-
роке визнання з боку політиків та широкої громадськості. Загальні витрати в цих сфе-
рах зросли, хоча збільшення обсягу коштів все ж не було достатньо, щоб йти в ногу 
з сильно зростаючим попитом на вищу освіту. Кількість нових студентів у 2010–2011 
навчальному році подвоїлася порівняно з 1995 роком [204].

Новий бюджет ФРН на 2014 рік передбачає значне збільшення фінансування ви-
щої освіти. На початку виборчого циклу федеральний уряд поставив перед собою 
мету збільшити фінансування в сфері освіти і наукових досліджень на додаткові 12 
млрд. євро.  Урядовий проєкт також збільшує фінансування науково-дослідних про-
єктів, спрямованих на великі соціальні і глобальні проблеми, такі, як перетворення 
енергетичної системи. У проєкті бюджету на 2014 рік фінансування в рамках High-Tech 
Стратегії збільшується на 2,1 млрд. євро. Це являє собою зростання майже на 17 % по-
рівняно з 2009 р. і на 80 % порівняно з 2005 р. [205].

Деякі програми фінансової підтримки у сфері вищої освіти ФРН. Сьогодні у ФРН 
існує більше 22 організацій, які здійснюють підтримку молодих і перспективних ка-
дрів: учених, студентів, викладачів і школярів. Увесь спектр інтересів німецького 
суспільства представлений у цих програмах. Стипендії роз поділяються між німець-
кими та  іноземними сту дентами, практикантами, молодими вченими і викладачами 
ЗВО з метою сприяння професійній підготовці і підвищенню кваліфікації в межах уні-
верситетської системи і науково-дослідної робо ти. Програми для іноземців фінансу-
ються голов ним чином МЗС, але є немало інших програм, здійснюваних приватними 
спонсорами. Це такі відомі організації, як, наприклад, зарубіжні фон ди німецької еко-
номіки, що повністю забезпечу ються німецькою промисловістю.
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Терміни надання стипендій, вимоги до канди датів, цілі надання стипендій та їх роз-
мір, терміни подачі заяв і критерії відбору є суто індивідуаль ними для кожного фонду. 
Отримати стипендію можна для таких цілей:

•	 щоб пройти курс підвищення кваліфікації або додаткового навчання;
•	 брати участь у додатковому навчальному курсі одного з німецьких ЗВО;
•	 для роботи над дисертацією та її захисту в одно му з німецьких ЗВО (насампе-

ред – у галузі юри дичних, економічних, соціальних і гуманітарних наук, із можли-
вістю продовження стипендії);

•	 для виконання певного науково-дослідного проєкту – щоб пройти літні універ-
ситетські курси;

•	 для наукового стажування (для тих, хто вже за хистив дисертацію) – для інтенсив-
ного вивчен ня мови;

•	 для практики;
•	 щоб встановити професійні контакти  – сту дентські ознайомлювальні лінгво-

культурологічні поїздки до ФРН і так далі.
Критеріями відбору претендентів на стипендію є:
•	 хороша успішність у ЗВО і відмінні результати випускних іспитів (за різними ви-

могами – хо роші і відмінні або лише відмінні оцінки, відби раються кращі в цьому 
відношенні кандидати);

•	 наукова кваліфікація;
•	 якість навчального плану (що саме студент або вчений передбачає зробити 

у ФРН, наскільки це є цікавим із наукової точки зору, наскільки ре ально мож-
на виконати це завдання, і чи можли ве здійснення плану за час надання сти-
пендії);

•	 мотивація поїздки;
•	 знання іноземної мови (бажано знати хоч б одну іноземну мову, але не 

обов’язково ні мецьку).
У деяких випадках попередній відбір прово диться за анкетами, що розсилаються. 

Анкета повинна містити дані про професійні знання пре тендента, його спеціалізацію, 
колишню діяль ність, про завдання і плани, пов’язані з майбутнім семінаром-стажуван-
ням, детальні відомості про освітні запити, про володіння іноземними мова ми, а та-
кож заяву про готовність повернутися до дому на батьківщину.

За всіма спеціальностями сприяють проведен ню навчання, стажування, підвищен-
ня кваліфіка ції та виконання наукових досліджень такі органі зації: Фонд Олександра 
фон Гумбольдта, Німець ка служба Академічних обмінів (ДААД), Фонд Фрідріха На-
умана, Фонд Готліба Даймлера, Фонд Ханса Зайделя, Католицька служба академічно-
го сприяння іноземцям (КААД), Фонд Конрада Аденауера (КАС), Міністерство науки 
і мистецтва федеральної землі Саксонія, Фонд Фольксвагена (надає фінансову під-
тримку лише науковим уста новам). Виняток становлять: Фонд Альфреда Круппа фон 
Болена і Хальбаха  – лише для молодих уче них-фахівців у сфері економіки, полі тики 
і культури; Товариство Карла Дуйсберга  – лише для вчених-економістів; програми 
Німець кої служби академічних обмінів ДААД  – річні сти пендії лише для студентів-
економістів; зарубіжні фонди німецької економіки – для вчених-економістів, юристів, 
суспільствознавців. Фонд Фрідріха Еберта  – для істориків, фахівців у галузі соціаль-
них і економічних наук і юристів; Фонд Кербера – для інженерів і вчених-економістів; 
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Міністерство науки і досліджень федеральної землі Північна Рейн-Вестфалія – для ін-
женерів і вчених-економістів.

З метою підтримки іноземних учених, запро шених у німецькі ЗВО на викладацьку 
діяльність, і інтернаціоналізації навчального процесу в ні мецьких ЗВО існує програ-
ма ДААД для доцентів і професорів зарубіжних ЗВО тривалістю від од ного до чоти-
рьох семестрів. Щоб стати її учас ником, необхідне запрошення німецького ЗВО і до-
свід викладацької роботи. Стипендіатам ви плачується сума, прирівняна до зарплати 
викла дачів ЗВО ФРН. Для кандидатів наук у ФРН існу ють стипендіальні програми та-
ких організацій, як, наприклад, Фонд Олександра фон Гумбольдта (е-mаіl: select@!alex.
avh.uni-bonn.de, адреса в Інтернеті: www.avh.de). Це один із найбільших фон дів, який 
здійснює підтримку висококваліфіко ваних учених при проведенні науково-дослідної 
роботи у ФРН і сприяє науковим зв’язкам. Термін стипендії 6–12 місяців, можливе про-
довження на 12 місяців.

Конференція Німецьких академій наук, метою якої є надання можливості займати-
ся науково-дослід ною і викладацькою роботою в німецьких інсти тутах, надає стипен-
дії ученим з країн Центральної і Східної Європи й СНД на 6 місяців.

Багато організацій пропонують стажування, під час яких молоді вчені мають мож-
ливість отрима ти від німецьких колег новітню інформацію щодо стану справ у профе-
сійній сфері діяльності і спе ціальні знання. Так, Німецька служба академіч них обмінів 
ДААД проводить наукові стажування, термін яких – 1–3 місяці. Отримати стажування 
можуть лише пре тенденти, які працюють у ЗВО і науково-дослідних установах [49].

Підтримка підприємництва і підприємницької освіти в соціальній ринковій еко-
номіці ФРН. Сучасна ринкова економіка побудована на за садах вільного підприєм-
ництва й приватної ініціа тиви. Як у Федеративній Республіці Німеччина, так і в інших 
країнах Європейського Союзу малі та се редні підприємства відіграють вирішальну 
роль у забезпеченні зайнятості, економічного зростан ня, інвестицій та впровадження 
нових технологій. Незважаючи на те, що бути успішними підприєм цями здатні лише 
5–7 % від усього працездатно го населення, саме малі та середні підприємства станов-
лять ядро економіки [206–207]. Тому в цих країнах на державному рівні здійснюється 
під тримка вільного підприємництва, формується за гальний позитивний клімат для 
підприємницької активності, виховується належна суспільна повага до успіхів під-
приємців, а також необхідність із ро зумінням ставитись до можливих невдач у бізнесі 
[207–209].

В умовах інтенсифікації виробництва, поглиб лення поділу праці, необхідності під-
вищення рин кової ефективності й конкурентної спроможності виробленої продукції 
виникає нагальна потреба в ініціативності та підприємницькій активності на селення. 
Вирішальними для успішної підприєм ницької діяльності суспільства є заохочення під-
приємницького духу. Так, у Зеленій Книзі Комісії Європейських співтовариств зазна-
чається, що під приємницький дух є способом мислення й про цесом, що має на меті 
започаткування та розви ток економічної діяльності, яка поєднує в собі го товність ри-
зикувати, творчий підхід, новаторство з професійним менеджментом у рамках нової 
або вже існуючої організації [210].

Оскільки підприємництво  – це прояв твор чості, готовність ризикувати, здатність 
при стосовуватися до кон’юнктурних і структурних змін, спрямованість на конкурен-
цію, націленість на перемогу в конкурентній боротьбі, бажання досягти позитивного 



162

результату, тому такою важ ливою для його розвитку є державна й громад ська під-
тримка ініціативності та підприємливості громадян.

Досвід ФРН свідчить, що з метою ефективної підтримки підприємництва в умовах 
соціальної ринкової економіки необхідно [211–212]:

•	 Забезпечити правову стабільність у всіх сферах суспільного життя (особливо це 
стосується за безпечення прав власності, договірних прав, ефективного вико-
нання податкового і трудово го законодавства).

•	 Впливати на макроекономічні умови для досяг нення мети економічного зрос-
тання та суспіль но-політичної стабілізації.

•	 Скорочувати бюрократичні процедури, що пов’я зані із заснуванням підпри-
ємств, організацією та веденням підприємницької діяльності (спро щувати про-
цедури реєстрації, видачі дозволів, ліцензій, зменшувати кількість контролюю-
чих органів і обов’язкових формулярів тощо).

•	 Встановлювати такі ставки оподаткування, що дозволяють підтримувати здат-
ність до конку ренції (конкурентоспроможність) підприємств (розмір і динаміка 
податкового навантажен ня мають бути зрозумілими для підприємців і сприяти 
їхній довгостроковій ефективній ді яльності).

•	 Модернізувати ринок праці (з метою ефектив ного поєднання гнучкості, здатнос-
ті швидко при стосовуватися до нових вимог із соціальним за хистом працюючих). 
Необхідно впроваджувати гнучкі правила неповного робочого дня та стро кових 
робочих угод, надавати роботу безробіт ним, створювати правила захисту від 
звільнен ня. (Наприклад, коли в Німеччині підприємець змушений скорочувати 
штат своїх найманих працівників через відсутність замовлень, змен шення обся-
гу чи раціоналізацію виробництва, він мусить зважати на положення трудового 
та соціального законодавства, які вимагають від нього керуватися соціальними 
міркуваннями. Тому він може звільнити лише того, для кого таке звільнення буде 
найменш болючим).

•	 Надавати другий шанс підприємцям-початківцям (якщо перша спроба започат-
кування влас ного підприємництва виявилась невдалою).

Підкреслимо, що вирішальною передумовою для успішного заснування й діяль-
ності підпри ємств є сприятливий суспільний та економічний клімат. Держава має 
надавати малим і середнім підприємствам особливе сприяння у сфері фінан сів, ін-
новацій, орієнтації на зовнішньоекономічну та міжнародну діяльність, підготовці та 
перепідго товці кадрів. Також дуже важливо виховувати під приємливість і підприєм-
ницький менталітет у на селення, позитивне ставлення до праці та продук тивної діяль-
ності, повагу до результатів виробни чої діяльності, підприємців, меценатів, створюва-
ти громадянське суспільство чесних і моральних людей.

Як приклад державної підтримки підприємни цтва наведемо такі форми фінансо-
вої підтримки малого й середнього бізнесу, що позитивно заре комендували себе у 
ФРН.

Державна підтримка бізнесменів-початківців. При федеральному Міністерстві еко-
номіки ФРН існує спеціальний банк даних, що полегшує для всіх зацікавлених пошук 
різноманітних феде ральних і земельних програм і дозволяє подати заяву на отриман-
ня позички. Держава також надає допомогу на власний капітал або виділяє кредити 
державних банків на відкриття бізнесу, здійснює фінансову підтримку розробки нових 
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технологій і продуктів, виступає поручителем за надані кредити. Фінанси на заснуван-
ня біз несу можна отримати й від Кредитної установи для відбудови.

Фінансова допомога на власний капітал, яку можна отримати в банку за місцем 
діяльності. Банк, що обслуговує підприємця (підприємни цтво), може отримати через 
спеціально ство рений за «Планом Маршалла» ще в 1949 році державний фонд інвес-
тиційну позичку в розмірі до 500 тис. євро терміном на 20 років. Підпри ємець має 
відстрочку платежів на 10 років і по вертає фонду 96 % від загальної отриманої суми. 
Позички надаються під особисту відповідаль ність підприємця на основі аудиторської 
або ін шої експертизи заявки на отримання позички [49].

Для порівняння наведемо у табл. 7 дані щодо державних витрат на освіту в 2010 
році дванадцяти країн Західної, Центральної та Східної Європи (за даними місячного 
звіту CASE-UKRAINE від 16.03.2013 р., № 13 [213]), фінансування освіти з бюджету Украї-
ни у 2004–2019 роках – у млн. грн. і млн. дол. США (табл. 8), загальні видатки зведеного 
бюджету на вищу освіту в Україні у 2000–2017 роках – всього, млн. гривень і млн. дол. 
США (рис. 58) та у % до ВВП (рис. 59) – за даними [214]).

Наведені в табл. 7 і 8 та на рис. 58–59 дані дають можливість зробити висновки:
1. Державні витрати на вищу освіту України у відсотках до ВВП є одними з найви-

щих у Європі. Але недостатні ефективність, якість і наукова складова вищої освіти не 
дозволяють ЗВО України потрапити до рейтингу світових лідерів.

Таблиця 7.
Державні витрати на вищу освіту дванадцяти країн Західної, Центральної 

та Східної Європи, % від ВВП, 2010 рік (за даними місячного звіту CASE-UKRAINE  
від 16.03.2013 р., № 13)

Країни 
Європи

Населення 
у віці до 19 

років, %

Державні 
витрати на 

освіту, % до ВВП

Державні 
витрати на вищу 
освіту, % до ВВП

Кількість універ-
ситетів у топ-500  

(ARWU 2012)

Данія 24,4 8,8 2,41 4

Естонія 21,2 6,09 1,34 -

Італія 19,0 4,70 0,84 20

Латвія 20,1 5,01 0,8 -

Литва 22,2 5,38 1,27 -

ФРН 18,8 5,06 1,34 37

Польща 21,8 5,10 1,07 2

Угорщина 20,8 5,12 0,98 2

Україна 20,4 7,4 2,3 –

Фінляндія 22,9 6,84 2,18 5

Франція 24,8 5,86 1,33 20

Чехія 20,1 4,38 0,96 1
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Таблиця 8.
Фінансування освіти з бюджету України у 2004–2018 роках  

(у млн. грн. і млн. дол. США станом на 30/31 грудня поточного року)

Роки

Курс дол. США 
до грн. станом 

на 31 грудня по-
точного року

Місцеві 
бюджети 

(у млн. 
грн.)

У млн. 
дол. 
США

Дер-
жавний 
бюджет 
(у млн. 

грн.)

У млн. 
дол. 
США

Зведе-
ний

бюджет 
(у млн. 

грн.)

У млн.
дол. США

У 
відсо-
тках 

до 
ВВП

2004 1$=5,305 11 122 2096,5 7 197 1356,6 18 320 3453,3 5,3 %

2005 1$=5,050 7 268 1439,2 3 855 763,4 11 123 2202.6 6,1 %

2006 1$=5,050 21 661 4289,3 12 123 2400,6 33 784 6689,9 6,2 %

2007 1$=5,050 29 184 5779,0 15 148 2999,6 44 332 8778,6 6,2 %

2008 1$=7,700 39 405 5117,5 21 550 2798,7 60 955 7916,2 6,4 %

2009 1$=7,985 42 845 5365,7 23 925 2996,2 66 770 8361,9 7,3 %

2010 1$=7,962 50 982 6403,2 28 806 3617,9 79 789 10021,2 7,4 %

2011 1$=7,990 59 021 7386,9 27 233 3408,4 86 254 10795,2 6,6 %

2012 1$=7,993 71 318 8922,6 30 243 3783,7 101 561 12706,2 7,2 %

2013 1$=7,993 74 596 9332,7 30 943 3871,3 105 539 13203,9 7,2 %

2014 1$=15,769 71 432 4511,0 28 678 1818,6 100 110 6348,5 6,3 %

2015 1$=24,001 84 008 3500,2 30 186 1257,7 114 193 4757,8 5,7 %

2016 1$=27,191 94 610 3474,5 34 825 1280,8 129 435 4760,2 5,4 %

2017 1$=28,067 136 616 4867,5 41 140 1465,8 177 756 6333,3 6,0 %

2018 1$=27,688 165 706 5984,8 44 323 1600,8 210 029 7585,6 5,9 %

2019* 1$=26,065 196 276 7530,3 57 355 2200,5 253 630 9730,7 6,4 %

За 16 
років

1 156 050 86 000,9 437 530 37620,6 1 593 579 123 645,1 6,4 %

* Дані на 30.11.2019 р. (82 %), 1$ = 24,035575 (курс НБУ). Середній курс долара США до 
гривні за період з 31.11.2018 по 30.11.2019 р. приблизно складає 2606,4605 грн. за $ 100. 
Зокрема, на 30 листопада 2019 року НБУ встановив курс на рівні 2403,5575 грн. за $ 100, 
що на 365,2689 грн. менше, ніж на 31 грудня 2018 року (2768,8264 грн. за $ 100). Видатки 
бюджету України (за функціями) наведені за матеріалами джерела: http://cost.ua/budget/
expenditure/.
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Рис. 58. Загальні видатки зведеного бюджету на вищу освіту в Україні  
у 2000–2017 роках (всього, млн. дол. США та млн. гривень)
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2. Для кардинального виправлення ситуації в Україні необхідно глибоко вивчити і 
взяти за основу досвід США, провідних країн світу і Європи.

Запитання і завдання до розділу 14

1. Яким є щорічне фінансування вищої освіти Великобританії з центрального дер-
жавного бюджету у 2010–2020 роках?

2. Яким є щорічне фінансування освіти в сфері НДДКР (R&D Education) Великобри-
танії з центрального державного бюджету у 2010–2020 роках?

3. Які стипендії і гранти на вищу освіту (і підприємницьку освіту) надають у Вели-
кобританії і ФРН?

Теми рефератів (есе) і контрольних робіт до розділу 14

Значення державної підтримки країн Європи для навчання підприємництва.

Методичні рекомендації для кращого засвоєння матеріалу розділу 14

Доцільно порівняти зусилля Великобританії і ФРН в підтримці вищої освіти, на-
вчанні підприємництва і підприємців-початківців. Також важливо усвідомити, що еко-
номічно розвинені країни Європи і світу безумовно підтримують приватне, сімейне, 
мале, середнє і академічне підприємництво як чинники економічного росту.

Рис. 59. Загальні видатки зведеного бюджету на вищу освіту в Україні

Державне бюджетне 
фінансування вищої 
освіти в Україні 
(2000–2017 роки)  
у % до ВВП
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Загальні видатки зведеного бюджету на вищу освіту в Україні  
у 2000–2017 роках (у % до ВВП)
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Післямова
Вивчення особливостей академічного (університетського) підприємництва у США 

другої половини ХХ-го – початку ХХІ-го століття в умовах бурхливого розвитку інфор-
маційної революції і НТП, утворення суспільства знань, подальшого всеохоплюючо-
го поширення академічного капіталізму у розвинутих країнах світу і таких, що роз-
виваються, дозволяє усвідомити вирішальну роль ЗВО у житті сучасного людства. 
Об’єктивне перетворення університетів, інститутів, коледжів та інших видів і типів ЗВО 
у підприємницькі самодостатні науково-освітно-культурні та виробничі комплекси, у 
спільноту інтелектуалів, налаштованих на виробництво знань і перетворення їх у про-
мислову продукцію, сьогодні є головною складовою ЄНГК і фундаментальною осно-
вою сучасного суспільства знань. Роль і місії ЗВО стали надзвичайно важливими для 
подальшого розвитку та існування світового суспільства і передові країни світу це ви-
знають і всебічно підтримують діяльність сучасних ЗВО. На рис. 60 схематично зобра-
жені сфери діяльності і місце підприємницьких університетів у сучасному суспільстві.

Додаток А присвячений удосконаленню інноваційної діяльності ЗВО і сфери ви-
щої освіти України в контексті досвіду США, а у Додатку Б наведені фактичні дані щодо 
найкращих підприємницьких ЗВО США [215–216].

Рис. 60. Сфери діяльності і місце підприємницьких університетів у сучасному суспільстві
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Висновки
Таким чином, у результаті значної кількості досліджень, пошуку, виявлення та ана-

лізу економічних механізмів інноваційного розвитку сфери вищої освіти, що є дієвим 
чинником підвищення ефективності й удосконалення управління національним гос-
подарством, доцільно зробити такі висновки:

1. Інноваційний розвиток сфери вищої освіти являє собою державно-скеровану 
структурну перебудову та здійснення якісно нових трансформаційних перетворень у 
галузі вищої освіти та науки в системі гуманітарної діяльності єдиного народногоспо-
дарського комплексу на основі дієвої активізації та стимулювання інноваційної діяль-
ності в цій сфері.

2. Сутністю інноваційного розвитку сфери вищої освіти є суспільний системний 
техніко-економічний процес, що характеризується такими ознаками:

•	 мета – реформування сфери вищої освіти;
•	 спрямування – освітньо-наукова галузь гуманітарної сфери національного гос-

подарства, що включає в себе інноваційні ЗВО, орієнтовані на університетську 
(академічну) підприємницьку діяльність;

•	 здійснення:
 – на основі поширення академічного (університетського) підприємництва, ін-
новаційних ЗВО підприємницького типу; підвищення ролі інтелектуального 
підприємництва в сфері вищої освіти як чинника економічного зростання;
 – з використанням інноваційних економічних механізмів;
 – за необхідної умови громадської підтримки та сприятливої законодавчої бази 
для інноваційного академічного (університетського) підприємництва;
 – за наявності готового до підприємницької діяльності науково-педагогічного, 
інженерно-технічного персоналу і студентів.

При цьому інновації в сфері вищої освіти є комплексними і мають ознаки 
продукто вих, технологічних, ринкових і організаційних.

3. Теоретичними засадами державно-скерованого інноваційного розвитку сфери 
вищої освіти є: економічна наука; теорія підприємництва та економічного розвитку; те-
орії інноваційного розвитку; теорія ринкової економіки; теорія державного управління; 
теорія державного управління економікою; міжнародна економіка; теорії гуманітарно-
го розвитку і гуманітарної політики держави; теорія і практика вищої освіти; економіка 
вищої освіти; теорія «академічного капіталізму»; теорія «академічного (університетсько-
го) підприємництва» та теоретичне обґрунтування ролі інноваційних дослідницьких 
підприємницько-орієнтованих ЗВО як прискорювачів економічного зростання.

Організаційно-методологічними засадами інноваційного розвитку сфери вищої 
освіти на основі широкого впровадження університетського підприємництва, як го-
ловного модератора інноваційних перетворень в гуманітарній сфері, є: державна 
політика в сфері інноваційного розвитку галузей ЄНГК, державні, регіональні та міс-
цеві законодавчі акти та регуляторні нормативні документи щодо необхідності ре-
формування системи вищої освіти і розвитку підприємництва (як складової усіх чо-
тирьох секторів економіки країни); розвиток і впровадження інноваційних моделей 
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підприємництва, у тому числі  – університетського (академічного) підприємництва й 
надання прав ЗВО і НДІ комерціалізувати результати НДДКР, що виконувалися за раху-
нок бюджетного фінансування; фінансове і податкове стимулювання розвитку універ-
ситетського (академічного) підприємництва; визначення напрямів розвитку універ-
ситетів і їхніх завдань у соціально-економічному розвитку країн, регіонів і місцевих 
громад; організаційно-методологічні рішення власників і колективів ЗВО щодо участі 
в академічній підприємницькій діяльності; вплив суспільних чинників. Поєднання ді-
яльності ЗВО і наукових установ НАН України, галузевих НДІ та наукових лабораторій 
на основі об’єднання у навчально-науково-виробничі комплекси (технопарки) з утво-
ренням науково-виробничих технополісів.

Концептуальними засадами інноваційного розвитку сфери вищої освіти є: кон-
цепція Г.Іцковица інноваційного розвитку суспільства за моделлю «потрійної спіралі», 
яка успішно використовуються як у багатьох розвинених державах світу (США, Ве-
ликобританія, Канада, Австралія, Японія, ФРН, Швеція та багатьох інших країнах ЄС), 
так і в державах, що швидко розвиваються (КНР, Росія, Бразилія, деяких інших країнах 
Південної Америки тощо); концепція Б.Кларка щодо трансформаційного перетво-
рення звичайних університетів у інноваційні ЗВО, орієнтовані на внутрішньо-універ-
ситетську підприємницьку діяльність («підприємницькі університети»), дієвість якої 
підтверджено в системах вищої освіти багатьох країн різних континентів (Північна і 
Південна Америки, Західна Європа, Великобританія, Австралія, Японія, Африка); «Кон-
цепція гуманітарного розвитку України на період до 2020 року».

Практичними засадами (і необхідними умовами) інноваційного розвитку сфери 
вищої освіти є дієве університетське підприємництво, як головний фактор інновацій-
них перетворень в освітньо-науковій діяльності суспільства, а також: суспільний під-
приємницький менталітет і загальнодержавне визнання ролі ЗВО в економічному, 
науково-технічному і соціальному розвитку країн; сприятливе законодавство щодо 
підтримки академічного підприємництва і комерціалізації результатів НДДКР; нала-
штованість (орієнтованість) і готовність колективів дослідницьких й інших типів ЗВО 
до академічного підприємництва; наявність у керівників і співробітників ЗВО підпри-
ємницького бачення, необхідних підприємницьких рис характеру, знань, умінь і нави-
чок у сфері підприємницької діяльності; існування ринків попиту і пропозицій у сфері 
академічної (освітньої, наукової та  інженерно-технічної) діяльності; наявність в уні-
верситеті необхідних трансформаційних умов (за Б.Кларком), інноваційної політики 
та  інноваційних відносини, а також корпоративної підприємницької культури; співп-
раця ЗВО із промисловістю і бізнесом за дієвої підтримки урядів; економічна ефектив-
ність університетського (академічного) підприємництва; наявність диверсифікованих 
джерел фінансових надходжень до бюджету ЗВО; інститут ендаументу; комерціаліза-
ція результатів НДДКР, трансфер нових і впровадження новітніх технологій, створення 
спін-оф і стартап компаній (малих підприємств) за безпосередньої участі співробітни-
ків, студентів і випускників ЗВО.

4. Передумовами інноваційних змін у сфері вищої освіти є формування та розви-
ток університетського підприємництва під впливом: світових глобалізаційних про-
цесів трансформації суспільства; нових суспільних викликів щодо підвищення рівня 
освіченості трудових ресурсів і якості їхньої професійної кваліфікації у зв’язку із різ-
ким збільшенням обсягів знань і значним ускладненням виробничо-технологічних 
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процесів; реформування систем вищої освіти та зміни парадигми підготовки фахівців 
відповідно до сучасних соціально-економічних потреб суспільства і ринкових вимог; 
зменшення обсягів бюджетного фінансування університетів, коледжів та  інших типів 
ЗВО; необхідності конкурентоспроможного фінансового забезпечення висококваліфі-
кованих співробітників ЗВО, статутної діяльності ЗВО, виконання фундаментальних і 
прикладних НДДКР і розвитку матеріально-технічної бази та необхідної інфраструкту-
ри ЗВО; поширення механізмів і засад ринкової економіки на гуманітарні сфери діяль-
ності людства. Також передумовою таких змін є нова розширена роль університетів й 
інших типів ЗВО і необхідність їхньої фінансової незалежності; підвищення суспільно-
корисної ролі підприємництва і його поширення на всі сфери діяльності людства; по-
кращення та розповсюдження підприємницької освіти тощо.

5. Головним завданням інноваційного розвитку сфери вищої освіти будь-якої кра-
їни слід вважати створення необхідних умов для безпосередньої цілеспрямованої 
організаційно-економічної, науково-освітньої та  інженерно-технологічної діяльності, 
спрямованої на утворення суспільства знань з інноваційно-орієнтованим типом еко-
номіки держави.

Головними завданнями інноваційного академічного (університетського) підпри-
ємництва є: продукування і капіталізація нових знань; якісне виконання НДДКР із 
подальшою ефективною комерціалізацією отриманих результатів; широке розпо-
всюдження (трансфер) нових знань, результатів НДДКР і прогресивних технологій; 
розвиток інноваційної діяльності ЗВО; розробка, реалізація концепцій і впроваджен-
ня методів, технологій і прийомів інноваційного економічного і соціального розвитку 
місцевих громад, регіонів, країни; внесок у національне економічне зростання, націо-
нальний ВВП і конкурентоспроможність економік країн; розвинення і розповсюджен-
ня нового типу підприємницької діяльності в інтелектуальній сфері  – академічного 
підприємництва у ЗВО; сприяння ефективному навчанню підприємців і розвитку під-
приємницької освіти; сприяння фінансовій самодостатності і незалежності ЗВО, підви-
щенню рівня матеріального забезпечення професорсько-викладацького складу та ін-
ших співробітників ЗВО.

6. Шляхами подальшого інноваційного розвитку сфери вищої освіти доцільно 
вважати:

•	 впровадження інституту інноваційного академічного (університетського) під-
приємництва;

•	 розвиток сектору орієнтованих на академічне підприємництво прибуткових і 
неприбуткових (безприбуткових) ЗВО за участю приватного капіталу;

•	 розвиток інституту ендаументу для фінансової підтримки орієнтованих на під-
приємництво провідних дослідницьких ЗВО;

•	 надання на законодавчому рівні повної автономії ЗВО для самостійного вибо-
ру стратегій розвитку, напрямів статутної діяльності та досягнення фінансової 
незалежності;

•	 впровадження інституту державного (бюджетного) і приватного (незалежного) 
проєктного фінансування у сфері вищої освіти, організація державної підтрим-
ки співпраці ЗВО і промисловості (за моделлю «потрійної спіралі» Г. Іцковіца).

7. «Академічний капіталізм» і «університетське підприємництво» можуть бути ви-
значені як економічні категорії, що мають свої характерні, пов’язані з капіталізацією 
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та комерціалізацією інтелектуальної продукції – нових знань, технологій, методів на-
вчання – ознаки. «Академічний капіталізм» є новим економічно-соціальним середови-
щем, у якому опинилися наукові установи і системи вищої освіти й усі ЗВО світу в кінці 
XX – на початку ХХІ століть і яке включає в себе «університетське підприємництво» як 
інтелектуальний тип підприємницької діяльності науковців, професорсько-викла-
дацького складу, інженерів, технологів, конструкторів і студентів ЗВО.

8. Уряди економічно розвинених країн світу, у першу чергу – США, а також інших 
держав, послідовно підтримують академічне (університетське) підприємництво, про-
водять політику, вироблену на початку 1980-х років і спрямовану на інтенсифікацію 
трансферу технологій та розвиток малого технологічного бізнесу. Про це свідчить ді-
євість законів цих країн щодо мотивації і підтримки інноваційного підприємництва у 
ЗВО і науково-дослідних установах при виконання НДДКР і трансферу технологій на 
комерційній основі.

9. Зарубіжний досвід університетського підприємництва свідчить, що:
•	 залучені до академічного (університетського) підприємництва ЗВО економіч-

но-розвинутих держав виконують у своїх країнах важливі соціально-економічні 
функції із: пошуку, утворення й розповсюдження нових знань (виконання фун-
даментальних і прикладних наукових досліджень); розповсюдження новітніх 
технологій для промисловості (бізнесу) та соціальних потреб; підготовки ви-
сококваліфікованих кадрів і збільшення людського капіталу та  інтелекту нації; 
збереження академічної ідентичності ЗВО і національної культурної спадщини; 
навчання підприємництва і підготовки підприємницьких кадрів для народного 
господарства; розвитку підприємництва як фактору місцевого, регіонального і 
національного економічного зростання, вирішення проблем самореалізації гро-
мадян та їхнього працевлаштування, протистояння фінансовим кризам; утворен-
ня соціальних мереж; збереження навколишнього середовища;

•	 безумовно доведеним фактом є вплив підприємництва, підприємницької осві-
ти та підприємницьких університетів на національне економічне зростання ре-
гіонів і країн в цілому. У цьому аспекті підприємницькі університети виконують 
важливу місію з підготовки підприємців і утворення підприємницького менталі-
тету в сучасному суспільстві;

•	 підприємницький ЗВО можна визначити як самодостатній науково-освітно-куль-
турній і виробничий комплекс, що є головною фундаментальною основою сучас-
ного суспільства знань і головною складовою ЄНГК.

10. Для подальшого інноваційного реформування сфери вищої освіти та приско-
рення соціально-економічного розвитку України корисним має бути використання 
позитивного досвіду США з підтримки університетського підприємництва, ефективної 
комерціалізації результатів НДДКР, трансферу технологій, розширення й підвищення 
ефективності діяльності інноваційних підприємницьких ЗВО. Українські ЗВО можуть 
отримувати додаткові фінансові надходження за рахунок ефективного використан-
ня веб-технологій, дистанційного на вчання і організації різноманітних форм дистан-
ційної освіти.

11. Важливою для подальшого інноваційного розвитку є державно-скерована 
політика, що на законодавчому рівні закріпляє та підтримує матеріальну зацікавле-
ність усіх, хто є причетним до наукових розробок і впровадження результатів НДПКР, 
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широкої комерціалізації результатів НДР, проєктно-конструкторських розробок, при-
скорення трансферу технологій у власному виробництві та з метою їх широкого ім-
порту.

Для підвищення ефективності комерціалізації результатів НДДКР в Україні необ-
хідною є державна законодавча підтримка патентно-ліцензійної діяльності та транс-
феру технологій вітчизняних ЗВО і науково-дослідницьких інститутів (установ), утво-
рення спеціалізованих загальноукраїнських і галузевих організацій із трансферу 
технологій, посилення мотивації науково-педагогічного персоналу до розробки інно-
ваційних технологій, здійснення винаходів, патентування і ліцензування важливих для 
народного господарства результатів НДДКР.

12. Корисним для національних умов може бути використання позитивного до-
свіду застосування концепції і моделі «потрійної спіралі» Г.Іцковіца в країнах світу з 
метою можливого подальшого творчого застосування її в умовах українських реалій. 
При цьому необхідно брати до уваги існування в Україні Національної академії наук, 
інших академічних установ, які також впливають на економічний і соціальний розви-
ток нашого суспільства.

13. Розроблені архітектури і концепції різноманітних моделей сучасних іннова-
ційних підприємницьких університетів призначені для проєктування навчальних, до-
слідницьких (науково-дослідницьких) та інших підприємницько-налаштованих закла-
дів і установ будь-якого типу.

Показники підприємницької діяльності ЗВО ілюструють і дозволяють обчислити 
основні кількісні та проаналізувати якісні показники діяльності підприємницько-нала-
штованого дослідницького ЗВО.

Модифікована модель інфраструктури розвитку і підтримких інноваційних про-
єктів у дослідницькому підприємницько-орієнтованому ЗВО призначена для викорис-
тання в інноваційній підприємницькій діяльності ЗВО.

Моделі структур формалізованих показників очікуваного нового (поточного що-
річного) народногосподарського ефекту та довготермінового (за декілька років) на-
родногосподарського ефекту від результатів інноваційного розвитку сфери вищої 
освіти і науки призначені для планування, обчислення та оцінки показників соціаль-
ного, науково-технічного та економічного ефекту.

14. Для системного виявлення, аналізу та формування комплексу науково-теоре-
тичних засад, методології та організації інноваційної діяльності  в сфері вищої освіти 
і науки доцільно створити новий науковий напрям науки  – інноватику вищої освіти 
(інноватику вищої школи).

15. Матеріали даного посібника можуть бути використані при: розробці держав-
ної і галузевої політики щодо інноваційного розвитку сфери вищої освіти і науки, 
концепції і реальних заходів з підтримки інтелектуального академічного підприємни-
цтва і підприємницьких ЗВО в Україні, у першу чергу – дослідницьких університетів; 
розробці нормативно-правової бази з організації комерційного використання ЗВО 
і науковими установами результатів НДДКР, що фінансувалися за рахунок державно-
го бюджету України; формуванні низки державних і галузевих заходів із подальшого 
поширення підприємницької освіти, підвищення ефективності підготовки підпри-
ємців, якомога більшого залучення працездатного населення до самостійного під-
приємництва у виробничо-технологічних сферах з метою формування і підвищення 
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ролі вторинної економіки в Україні; подальшому вивченні і застосуванні в національ-
них умовах концепції і моделі «потрійної спіралі» Г.Іцковіца з інноваційного розвитку 
України за умови ефективної співпраці тріади «університети  – промисловість  – дер-
жава»; при підготовці курсів лекцій, матеріалів для семінарських і практичних занять, 
а також – навчально-методичних розробок із підприємництва, інноваційного підпри-
ємництва, державного управління національним господарством, а також слугувати 
базою для подальшого вивчення проблем академічного підприємництва і організа-
ційно-економічних засад функціонування підприємницьких ЗВО в умовах соціально-
економічного розвитку держави.

16. Доцільним є проведення подальших розвідок у таких напрямах: детальне 
вивчення особливостей концепції «потрійної спіралі» з метою використання в на-
ціональних умовах; аналіз ефективності інноваційного розвитку сфери вищої освіти; 
шляхи впровадження університетського (академічного) підприємництва в Україні; 
всебічне поширення та підтримка підприємницьких університетів у країні.
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Додаток А
Удосконалення інноваційної діяльності ЗВО і сфери  

вищої освіти України в контексті досвіду США

Архітектура і модель підприємницького університету в умовах України

Запропонуємо універсальну модульну архітектуру сучасного підприємницького 
університету (або будь-якого підприємницького ЗВО).

У цій архітектурі використовуються модулі таких типів:
1. Рада засновників/Рада директорів або президент/ректор ЗВО: позначимо .
2. Адміністративно-керівні модулі  – вчена рада ЗВО (із секціями за напрямами 

основної діяльності ЗВО), спеціалізовані вчені ради, рада підприємців, професійне 
об’єднання професорсько-викладацького і наукового персоналу, студентські та  інші 
громадські дорадчі ради. Ці модулі далі позначимо  .

3. Навчальний модуль (навчальна структурна одиниця)  – кафедра. Позначимо 
його так:  .

4. Науково-дослідницький модуль (науково-дослідницька структурна одиниця) – 
науково-дослідницька лабораторія (НДЛ). Ці модулі позначимо  .

5. Допоміжні модулі (структурні одиниці) для підтримки навчальної діяльності 
(реалізації навчальних програм) і науково-дослідницьких робіт (науково-дослідних 
проєктів)  – навчальна частина, наукова частина (з аспірантурою/докторантурою), 
експериментальні майстерні (інженерно-технічні, ремонтні, слюсарно-механічні), бі-
бліотеки, різноманітні фонди з патентними фондами навчальної та науково-технічної 
продукції, комп’ютерні центри і комплекси, системи підтримки Інтернет та Інтранет, 
їдальні (кафетерії), спортивні споруди, медичні пункти, оздоровчі табори, господар-
ські і будівельно-ремонтні служби, аналітично-бухгалтерські та фандрайзингові під-
розділи. Позначимо як  .

6. Виробничо-технологічні модулі (структурні одиниці, або відділи)  – експери-
ментальні виробничі комплекси (які доводять результати НДР до експериментальних 
зразків із подальшим впровадженням у серійне або спеціалізоване індустріальне ви-
робництво), навчально-експериментально-виробничі господарства (сільськогоспо-
дарське, лісництво, тваринницькі, рибні тощо), клінічно-лікарняні заклади і установи у 
складі ЗВО, підприємницькі фірми. Ці модулі позначимо  .

7. Підприємницький модуль (група підприємців): позначимо її як  , а підпри-
ємницьку Раду засновників/Раду директорів або президента/ректора ЗВО (з наявніс-
тю підприємницького бачення, підприємницьких задатків і підприємницьких рис ха-
рактеру) позначимо як  .

8. Усі модулі мають безпосередній зв’язок кожний із кожним і з усіма одночасно 
через інформаційні канали, які далі позначимо лініями  , і вузли зв’язку (їх 
далі позначимо точками  ).

9. Навчально-методичні модулі (навчально-методичні центри, кабінети, лаборато-
рії) наукових (НДЛ, НДІ академій наук та галузевих міністерств), науково-виробничих, 
індустріально-виробничих організацій (на ЗВО). Позначимо їх так:  .
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10. Модулі промислового серійного виробництва університетів-підприємств, на-
уково-виробничих організацій (об’єднань, комплексів), індустріально-виробничих ор-
ганізацій (великих заводів, фабрик, промислових підприємств). Позначимо:  .

Далі запропонуємо універсальний, на наш погляд, модульний підхід побудови 
архітектури (структури) будь-якого типу ЗВО (у тому числі  – дослідницького підпри-
ємницького університету або ЗВО), що мають необхідні допоміжні (побутові) інфра-
структуру і виробництво. Цей підхід можна розповсюдити на архітектури як ЗВО, що 
включають у себе як навчальні, дослідницькі, так і підприємницькі підрозділи, так і 
суто наукові, науково-виробничі (не освітянські) організації. Використовуючи комбі-
нації модулів, можна побудувати усі типи університетів і ЗВО, які існують у наш час. На-
приклад, навчально-освітній ЗВО (будь якої форми власності) характеризується пере-
важною кількістю навчальних модулів (кафедр)  . Навпаки, дослідницька установа, 
що не є навчальним закладом (наприклад, інституції академій наук, науково-дослідні 
інституції галузевого підпорядкування), характеризується переважною кількістю на-
уково-дослідницьких модулів (НДЛ, відділів)  .

Науково-виробничі інституції, що є орієнтованими на розробку і випуск інновацій-
ної продукції для промисловості, характеризуються переважною кількістю науково-
дослідницьких  і виробничо-технологічних  модулів.

Запропонуємо такі концепції щодо організації навчального процесу, наукових до-
сліджень, навчально-наукового обслуговування населення і виробництва.

Визначення та сфери призначення:
1. Навчальні програми: підготовка до вступу у ЗВО (підготовче відділення), бака-

лаври, спеціалісти, магістри.
2. Навчально-наукові програми: аспірантура, докторантура.
3. Навчальне (освітнє) обслуговування: друга освіта, підвищення кваліфікації, 

окремі лекції та семінари.
4. Наукові пошукові та проєктно-конструкторські проєкти (проєкти з широкого 

спектру фундаментальних, прикладних, інженерно-технічних наукових досліджень, 
розробки/конструювання моделей нової техніки та новітніх технологій).

5. Виробничі, інженерно-технічні проєкти (виробництво/виготовлення новітніх 
і експериментальних зразків техніки, технологій), проєкти з клінічно-лікувальної ді-
яльності, експериментальні господарські проєкти (сільськогосподарські, лісництво, 
тваринницькі, рибні тощо), проєкти із співробітництва з промисловими підприємства-
ми, бізнес-структурами, іншими партнерами, підприємницькі проєкти комерціалізації 
освітніх послуг, науково-технічної діяльності і проєкти з впровадження результатів ді-
яльності ЗВО у різних сферах і напрямах.

6. Допоміжні проєкти (фінансово-фандрайзингові, ремонтно-будівельні, побуто-
вого та бібліотечного-інформаційного обслуговування, спортивно-оздоровчі, інже-
нерно-технічного обслуговування усіх видів діяльності ЗВО, проєкти з менеджменту 
трудових ресурсів, маркетингово-рекламні та PR-проєкти, проєкти з міжнародного 
співробітництва і залучення іноземних студентів, викладачів і науковців, проєкти ін-
новаційної діяльності в усіх напрямах роботи ЗВО тощо).

7. Окремим і дуже важливим напрямом діяльності сучасного підприємницько-
го університету є генерування підприємницьких ідей, які базуються на творчому ви-
користанні існуючого досвіду та розробці інноваційних проєктів. Оскільки людей з 
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підприємницькими рисами характеру, підприємницькими задатками і підприємниць-
ким мисленням існує не більше 4–6 % від загальної чисельності населення, а в систе-
мі освіти і науки їхнє процентне відношення до основного викладацького, наукового 
і допоміжного складу може бути трохи вищим (за рахунок кращої освіченості і при-
належності до пошукових сфер діяльності в науці, техніці та освіті), цілком достатньо 
для підприємницького ЗВО мати невелику групу такого типу підприємців (до 10 % 
від загальної кількості працівників). Головною необхідною умовою успіху є наявність 
у ЗВО керівника (президента, ректора, проректора) з підприємницьким баченням, а 
необхідною і достатньою умовою – поділення підприємницьких задумів усіма (або – 
переважною більшістю) членами колективу ЗВО. Ясна річ, що успішна підприємниць-
ка діяльність може здійснюватися при наявності необхідних свобод – свободи твор-
чості, свободи мислення, свободи слова і гарантованого захисту прав і учасників 
творчого процесу (усієї гами і всіх сфер діяльності співробітників ЗВО). Головними і 
обов’язковими чинниками успіху підприємництва у ЗВО є також чесність і висока мо-
ральність усіх співробітників (включаючи студентів і аспірантів як невід’ємної частини 
колективу ЗВО). Ці положення навіть не можуть обговорюватися, а тим більше – підда-
ватися сумніву. У колективі, як у родині, усе має ґрунтуватися на чесності, порядності, 
моральності і взаємній повазі.

Група підприємців ЗВО може складатися зі співробітників кафедр, лабораторій, 
інших підрозділів і виконувати свої підприємницькі пошукові дії або безпосередньо 
на своєму робочому місці, або у спеціально виділеному приміщенні, або як «підпри-
ємницька секція» при раді засновників (раді директорів), ректораті, вченій раді ЗВО із 
обов’язковим оприлюдненням, обговоренням і прийняття загалом ЗВО нових підпри-
ємницьких ідей і проєктів.

Концепції застосування нових підходів в організації діяльності інноваційного під-
приємницького університету:

1. ЗВО, орієнтований на виконання навчальних програм рівнів бакалавра, спеці-
аліста, магістра з однієї чи більше спеціальностей, може не утворювати факультети, а 
мати як відповідальних адміністраторів керівників цих програм. При цьому кафедри 
безпосередньо підпорядковані ректорату, а керівники програм виконують функцію 
узгодження навчального плану, контролю виконання студентами навчального на-
вантаження відповідно до їхніх індивідуальних планів. Студенти можуть навчатися у 
зручний для них час, брати курси на свій вибір і у вибраній ними послідовності (за ви-
нятком тих дисциплін, для засвоєння яких необхідно вже мати знання з інших предме-
тів). Індивідуальні для кожного студента перелік дисциплін, їхня кількість у поточному 
семестрі і навчальний розклад обираються студентом за допомогою наставника-кура-
тора, який є викладачем однієї з кафедр або штатним психологом-вихователем. За та-
ким куратором може бути закріплено від 5 до 10 студентів. Його завданням є надання 
психологічної та консультаційної допомоги студентам протягом усього часу їхнього 
навчання у ЗВО. Він також слідкує за виконанням студентами індивідуальних планів, 
навчального навантаження, сприяє успішному навчанню студентів, допомагає їм вирі-
шувати побутові та різноманітні життєві проблеми. Куратори є підзвітними керівнику 
програми, яку обрав студент і за якою він навчається у ЗВО.

2. Відсутність факультетів зменшує кількість адміністративно-управлінського 
персоналу, а, отже, і знижує рівень бюрократії у ЗВО, дозволяє легко реалізовувати 
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методику міждисциплінарного і багатодисциплінарного (мультидисциплінарного) 
навчання студентів. У ЗВО існує менше контролю за діяльністю співробітників ка-
федр. У них є більше свободи для творчості і самовдосконалення, відсутнім є дублю-
вання кафедр, професорсько-викладацький склад завжди має необхідне навчальне 
навантаження, результати діяльності кафедр заслуховуються на навчально-методич-
ній секції вченої ради закладу, за результатами звітування кафедр і з урахуванням рі-
шення секції вченої ради ректорат приймає відповідні рішення. Головним контролю-
ючим заходом мають бути звіти всіх без винятку працівників щодо результатів їхньої 
діяльності.

3. За необхідності об’єднання інтелектуальних ресурсів для відкриття нових на-
прямів, спеціальностей і спеціалізацій у ЗВО запропонованого типу можуть утворю-
ватися тимчасові творчі освітні колективи (віртуальні факультети), які тимчасово (на 
період виконання навчальної або навчально-наукової програми) можуть викорис-
товувати необхідну кількість кафедр і наукових лабораторій (НДЛ). Аналогічно, для 
виконання особливо важливих наукових досліджень і прориву в наукових галузях, 
інноваційних інженерно-технічних розробках і технологіях  – можуть бути створені 
тимчасові творчі наукові колективи (віртуальні НДІ) з тимчасовим залученням необ-
хідного інтелектуального (кафедри і НДЛ) та інженерно-технічного потенціалу (вироб-
ничо-технологічні модулі).

4. Обов’язковими умовами утворення комфортного ділового і дружнього мікро-
клімату в колективі є виконання усіма співробітниками норм морально-етичної пове-
дінки, чесність, гласність і принциповість в оцінці вчинків – своїх і колег.

Далі, на малюнках 1–10 наведемо різні можливі модульні архітектури (структури) 
ЗВО різних типів (навчальні, дослідницькі, підприємницькі), науково-дослідницькі, на-
уково-виробничі і індустріально-промислові організації (підприємства).

У звичайному навчальному (навчально-виховному) ЗВО непідприємницького типу 
(рис. 1) головними структурними підрозділами, як правило, є навчальні: кафедри і на-
вчально-науково-методичні лабораторії. Головним завданням таких ЗВО є навчання і 
виховання молоді, надання ґрунтовних знань із гуманітарних дисциплін, викладання 
духовності, високих морально-етичних якостей, прищеплення поваги до загально-
людських цінностей, усвідомлення великої місії людині на Землі. В економічно роз-
винених країнах світу такими ЗВО є невеликі самостійні вільні (незалежні і відокрем-
ленні) коледжі з дуже високим рівнем навчальної і виховної роботи. Відомі політичні, 
громадські діячі, представники інтелігенції вчилися в них.

Великі дослідницькі непідприємницькі університети і ЗВО різних типів (рис. 2) по-
єднують свою навчальну діяльність із виконанням значних обсягів пошукових фунда-
ментальних і прикладних досліджень, розробкою зразків нових типів техніки і пере-
дових технологій, теоретичними і практичними НДР у всіх сферах людської діяльності, 
продукуванням нових знань, теоретичними і практичними НДР у всіх сферах людської 
діяльності, підготовкою науковців і фахівців високої кваліфікації – кандидатів і докто-
рів наук. Дослідницькі університети є рушіями і авангардом інновацій і науково-тех-
нічного прогресу, їхні результати втілюються в життя та впроваджуються у виробни-
цтво, підготовлені ними кадри є суспільним багатством.

Серед відомих дослідницьких підприємницьких ЗВО (рис. 3) найбільше універ-
ситетів США (Стенфорд, МІТ, УКЛА, Мічиган, Північна Кароліна, Технікон Джорджії та 
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Рис. 1. Універсальна модульна архітектура (структура) сучасного навчального  
(навчально-виховного) непідприємницького ЗВО

багато інших), які демонструють переваги підприємницького шляху розвитку ЗВО. 
Вони характеризуються якісною академічною роботою, успішним співробітництвом із 
підприємствами і державою, а також – значним внеском в інтелектуальний, науково-
технологічний і економічний розвиток регіону (штату), впливом на державну економі-
ку, швидким впровадженням своїх результатів у промисловість, а також фінансовою 
стабільністю і диверсифікацією джерел фінансового надходження. Серед підприєм-
ницьких ЗВО інших країн слід зазначити Інститут технологій у Цюриху. Відомим уні-
верситетом-підприємством (рис. 4) є Кембриджське підприємство при Кембридж-
ському університеті (Великобританія). Кембриджське підприємство включає в себе 
такі підприємства: з комерціалізації університетської науки; з науково-технічного сер-
вісу Кембриджського університету; з пошуку фондів і грантів на дослідження, пошуку 
інвестиції для Кембриджського університету. Кембриджське підприємство реалізує 
ідею «потрійної спіралі» Генрі Іцковіца: «університет – виробництво – держава».
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Рис. 2. Універсальна модульна архітектура (структура) сучасного дослідницького  
(навчально-науково-дослідницького) непідприємницького ЗВО

Важливою місією підприємства є використання інтелектуального потенціалу ЗВО. 
Науково-дослідні непідприємницькі організації (рис. 5), до яких можуть бути відне-
сені НДІ академій наук (академічні НДІ), НДІ галузевих міністерств (галузеві НДІ), інші 
НДІ (наприклад, космічні, ВПК, силових міністерств і відомств тощо), які фінансують-
ся виключно з державного бюджету і не мають проблем із реалізацією результатів ді-
яльності, мають потужний науково-дослідницький та інженерно-технічний потенціал, 
навчально-методичні центри (кабінети, лабораторії) з підвищення кваліфікації кадрів 
і професійного навчання робітників і допоміжного персоналу, експериментальні ви-
робництва, підрозділи контролю якості тощо.

Науково-дослідницькі організації підприємницького типу (рис. 6)  – це ті ж самі 
НДІ академій наук (академічні НДІ), НДІ галузевих міністерств (галузеві НДІ), інші НДІ 
(наприклад, космічні, ВПК, силових міністерств і відомств тощо), які можуть мати не-
достатнє фінансування і мають можливість займатися підприємництвом: пошуком 
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Рис. 3. Універсальна модульна архітектура (структура) сучасного дослідницького 
 (навчально-науково-дослідницького) підприємницького ЗВО

замовлень і комерціалізацією результатів своєї науково-дослідницької діяльності. З 
потужним науково-дослідницьким, інженерно-технічним потенціалом, виробничо-
технологічними комплексами і групою підприємців для керівників із підприємницьким 
баченням завдання є пошук можливостей та їхня реалізація.

Науково-виробнича підприємницька організація (рис. 7): науково-виробничий 
комплекс, об’єднання тощо за визначенням є науково-виробничим підприємством, що 
адаптує вироблені іншими (ЗВО, академічними і галузевими НДІ та  ін.), або самостійно 
виробляє інноваційні продукти у визначеній галузі народного господарства (виконує 
НДР, конструкторські і проєктувальні роботи, розробляє і використовує АСУ, САПР, ме-
тоди моделювання), доводить їх до завершених експериментальних зразків і потім ви-
робляє серійно. Діяльність таких організацій підпорядкована потребам ринку і держави.

Виробниче (індустріальне) підприємство (рис. 8)  – завод, фабрика, фірма, ви-
робничий комплекс тощо має в своїй структурі як науково-дослідницькі, інженерно-
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технічні і навчальні підрозділи, так і експериментальні виробничі комплекси, а та-
кож – необхідну інфраструктуру. Головними ж є індустріальні потужні виробництва з 
новими типами обладнання, що серійно (іноді – поштучно) випускають необхідну для 
суспільства продукцію. Від наявності такого типу виробництв, їхньої інноваційності та 
результатів їхньої діяльності прямо залежить економічний рівень держави. Запропо-
нована вище структура підприємницького ЗВО відповідає загально визнаній побу-
дові ЗВО у системі вищої освіти нашої і деяких інших країн. Універсальність моделі з 
наявними керівниками, коледжами (факультетами), НДІ, допоміжними службами і ви-
робничо-технологічними підрозділами, що легко сприймається і фахівцями, і громад-
ськістю, можна проілюструвати на рис. 9.

Концепція програмно-проєктної організації підприємницького ЗВО ілюструєть-
ся на рис. 10. Ясно, що будь-які окремі модулі можуть або нарощуватися, або розпо-
ділятися (розосереджуватися) по різних місцях  – там, де засновано нову периферію 

Рис. 4. Універсальна модульна архітектура (структура)  
сучасного університету-підприємства
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(навчальні або наукові програми, допоміжні, виробничо-технологічні проєкти) і ви-
робництва (компанії, фірми). Центральними є підприємницькі проєкти.

Зосередимося на підприємницькій складовій розглянутих вище освітніх, науко-
вих і виробничих структур (рис. 3–4, 6–10). Що ж є найголовнішим і вирішальним у 
створенні підприємницької структури, перетворенні закладів, організацій, установ і 
підприємств у дійсно підприємницькі, що є необхідним для досягнення успіху на мін-
ливих ринках товарів (продукції), послуг, робочої сили в умовах безперервних еконо-
мічних криз, екологічних катастроф, різнобарвних революцій, перенаселення плане-
ти Земля тощо?

Дійсно, підприємницькі ЗВО, наукові організації (установи), індустріально- про-
мислові підприємства характеризуються наявністю таких головних чинників:

1. Найвище керівництво (власники, рада директорів, президент, головний керів-
ник) з підприємницьким баченням і, бажано, з підприємницькими задатками.

Рис. 5. Універсальна модульна архітектура (структура) сучасної науково-дослідницької 
непідприємницької організації, як-то: науково-дослідницької організації та установи типу НДІ 

академій наук (академічні НДІ) і НДІ галузевих міністерств (галузеві НДІ)
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2. Група ключових підприємців, які генерують підприємницькі ідеї і беруть участь 
у розробці підприємницьких проєктів, мають необмежений ступінь свободи у своєму 
творчому підприємницькому пошуку і спираються на підтримку колективу.

3. Наявність співробітників-виконавців високої професійної кваліфікації, які вті-
люватимуть у життя інноваційні підприємницькі програми в ринкових умовах.

4. Інтегрована (корпоративна) підприємницька культура в колективі, де кож-
ний співробітник (або переважна більшість членів колективу) поділяють підпри-
ємницькі погляди керівництва і реально підтримують підприємницькі політику і 
програми організації, сумлінно працюють і відчувають себе відповідальними за ре-
зультати.

5. Панування в колективі ліберальних цінностей, демократичних поглядів, сво-
бод, високих морально-етичних норм, чесність, гласність і прозорість діяльності і по-
ведінки усіх без винятку членів колективу («зверху донизу»).

Рис. 6. Універсальна модульна архітектура (структура) сучасної науково-дослідницької 
підприємницької організації, як-то: науково-дослідницької організації та установи типу НДІ 

академій наук (академічні НДІ) і НДІ галузевих міністерств (галузеві НДІ) підприємницького типу
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Рис. 7. Універсальна модульна архітектура (структура) сучасної науково-виробничої 
підприємницької організації: науково-виробничий комплекс, об’єднання тощо

6. Використання в роботі інноваційних методів навчання, нових освітньо-профе-
сійних програм, різноманітних курсів і дисциплін, міждисциплінарного і багатодисци-
плінарного підходів у навчанні, сучасного обладнання, новітніх техніки і технологій, 
підготовка фахівців різних освітніх рівнів, максимальне залучення студентів, аспіран-
тів (докторантів) до наукових досліджень і викладання.

7. Існування в оточуючому громадянському суспільстві підприємницького мен-
талітету  – підтримка (хоча б моральна) державою і пересічними громадянами під-
приємницького способу життя і підприємництва як головного і необхідного фактору 
економічного зростання всього суспільства. Важливою є плідна співпраця ЗВО (науко-
вих установ) із промисловістю за підтримки держави щодо швидкого впровадження 
результатів діяльності університетів і НДІ у серійне виробництво. Вирішення цієї про-
блеми дозволить нарощувати як інтелектуальний і науково-технічний потенціал ре-
гіону (країни), так і позитивно впливати на розвиток економіки держави. При цьому 
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Рис. 8. Універсальна модульна архітектура (структура) виробничого  
(індустріального) підприємства

зауважимо, що запропонована Г. Іцковіц модель розвитку суспільства за «потрійною 
спіраллю» підтвердила свою життєвість і ефективність в економічно розвинених кра-
їнах і зараз широко використовується в Російській Федерації. Ця модель є доцільною 
для використання і в умовах України.

Усі без винятку чинники є абсолютно необхідними (але недостатніми без наявнос-
ті підприємницьких ідей і творчості) для цивілізованого підприємництва.

Типові підприємницькі складові діяльності університетів. Запропонуємо далі схе-
ми основних, типових етапів діяльності підприємницького підрозділу (підприємниць-
кого модуля або групи підприємців) ЗВО у сфері продукування нових знань, пошуку 
замовлень, інвесторів, виконавців НДР і ДКР, організації заходів із захисту авторських 
прав, ліцензування і комерціалізації результатів НДР і ДКР (рис. 11); із комерціалі-
зації результатів у сфері передачі нових знань у процесі надання вищої освіти та  ін-
ших освітніх послуг, розробки новітніх навчальних планів і програм, введення нових 
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Рис. 9. Універсальна модульна архітектура (структура) сучасного дослідницького (навчально-
науково-дослідницького) підприємницького ЗВО, у структурі якого є факультети, науково-

дослідні підрозділи (НДІ), допоміжні служби і виробничо-технологічні підрозділи
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керівництво 

ВНЗ

Рис. 10. Універсальна модульна програмно-проєктна архітектура (структура) сучасного 
дослідницького підприємницького ЗВО, у структурі якого є тільки навчальні програми, 

наукові та інші проєкти
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Рис. 11. Схема основних етапів діяльності підприємницького підрозділу (підприємницького 
модуля або групи підприємців) ЗВО у сфері продукування нових знань, пошуку замовлень, 

інвесторів, виконавців НДР і ДКР, організації заходів із захисту авторських прав, ліцензування і 
комерціалізації результатів НДР і ДКР
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дисциплін, нових спеціалізацій, нових спеціальностей і нових напрямів освіти (і вищої 
освіти) (рис. 12); із комерціалізації послуг адміністративно-господарських і виробни-
чих робіт, надання спортивно-оздоровчих і лікувальних послуг, утворення власних 
господарств і виробництв (рис. 13).

Етап І. Продукування нових знань у різних галузях науки, техніки і технологій:
1. Пошук потенційних замовлень на НДР, проєктів, ПКР, пошукові дослідження 

щодо нових напрямів науки і техніки, інноваційних технологій тощо.

Рис. 13. Схема основних етапів діяльності підприємницького підрозділу (підприємницького 
модуля або групи підприємців) ЗВО із комерціалізації послуг адміністративно-господарських 
і виробничих робіт, надання спортивно-оздоровчих і лікувальних послуг, утворення власних 

господарств і виробництв

Рис. 12. Схема основних етапів діяльності підприємницького підрозділу (підприємницького 
модуля або групи підприємців) ЗВО із комерціалізації результатів у сфері передачі нових знань 
у процесі надання вищої освіти та інших освітніх послуг, розробки новітніх навчальних планів 

і програм, введення нових дисциплін, нових спеціалізацій, нових спеціальностей і нових 
напрямів освіти (у тому числі – вищої освіти)
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2. Добір виконавців з числа наукового, інженерного і викладацького персоналу; 
широке залучення студентів, аспірантів і докторантів до наукових досліджень, про-
єктно-конструкторських та інженерно-технічних робіт. Організація виконання фунда-
ментальних і прикладних досліджень.

3. Здійснення захисту авторських прав: патентування винаходів, відкриттів, інно-
ваційних науково-технічних розробок, ліцензування результатів НДР і ПКР. Передача 
звітів із НДР і ПКР замовникам (за договорами або контрактами на виконання пошу-
кових наукових досліджень, при необхідності – передача замовникам дослідних зраз-
ків). Підписання актів прийому-передачі і закриття договорів (контрактів).

Етап ІІ. Комерціалізація результатів НДР і ДКР:
4. Пошук потенційних споживачів результатів НДР і ПКР, продаж ліцензій на право 

використання результатів НДР і ПКР.
5. Розробка дослідних зразків і організація малосерійного (а за наявності необхід-

них можливостей – великосерійного) виробництва продукції (зразків, виробів, облад-
нання, устаткування, технічних засобів, технологій тощо).

6. Подальша реалізація потенційним споживачам результатів НДР і ПКР.
7. Зворотній зв’язок: відгуки споживачів, промисловості, пропозиції щодо вдоско-

налення або переробки проєктів і дослідних зразків.
8. Реагування на відгуки споживачів, промисловості, пропозиції щодо вдоскона-

лення або переробки проєктів і дослідних зразків.
9. Запуск вдосконаленої (доробленої) продукції (зразків, виробів, обладнання, 

устаткування, технічних засобів, технологій тощо) у промислове (серійне) виробни-
цтво. Відрахування дивідендів на рахунок університету.

10. Рекламна та маркетингова діяльність щодо спільного з промисловими (інду-
стріальними) та виробничими підприємствами просування виробленої продукції (ви-
робів, обладнання, устаткування, технічних засобів, технологій тощо) на внутрішні та 
міжнародні ринки, інформування потенційних споживачів щодо її переваг, участь у 
конкурентній боротьбі на ринках збуту, розробка заходів щодо подальшого її вдоско-
налення відповідно до ринкових потреб і вимог.

11. Реінвестування отриманих коштів від комерційного використання результатів 
наукових досліджень у діяльність університету.

12. Широке інформування суспільства щодо результатів НДР, ПКР і фундаменталь-
них наукових досліджень з метою набору максимальної кількості абітурієнтів для вступу 
і навчання у ЗВО, залучення додаткових науково-дослідницьких ресурсів, запрошення 
до співпраці видатних вчених (дослідників, науковців, інженерів-конструкторів) та інших 
практиків. Проведення форумів, з’їздів, міжнародних, національних і регіональних конфе-
ренцій, колоквіумів, семінарів, круглих столів, видання результатів наукових зібрань тощо.

У цьому сенсі досить цікавим і корисним є досвід Томського державного універ-
ситету управління і радіоелектроніки – ТУСУР із інноваційного розвитку, комерційно-
го впровадження результатів наукових досліджень, ефективної співпраці з місцевим 
урядом і підготовки висококваліфікованих фахівців для РФ (див.: www.tusur.ru).

Етап І. Організація високоякісного навчального процесу (надання високоякісних 
освітніх послуг):

Пошук нових навчальних засобів передачі знань. Розробка і впровадження у на-
вчальному процесі інноваційних:
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1. Напрямів навчання, нових спеціальностей, спеціалізацій, дисциплін, курсів.
2. Навчальних планів, навчальних програм, програм курсів (лекцій, практичних і 

семінарських занять тощо).
3. Методів і методик навчання.
4. Навчально-методичних розробок, навчально-методичних матеріалів (НММ) і 

навчально-методичних комплектів (НМК), посібників, підручників тощо.
5. Методів і методик навчання (викладання) – проведення лекцій, семінарських і 

практичних робіт, «кейсових методів» (розбір практичних ситуацій), ігрових методів 
навчання, курсових форм навчання й поглиблення (підвищення, поліпшення) знань, 
підвищення кваліфікації, перепідготовки, надання другої (іншої) освіти, самостійного 
навчання тощо.

6. Застосування новітніх технологій навчання: інформаційні технології, дистанцій-
не навчання, дистанційний контроль самостійного навчання студентів.

7. Розробка і впровадження нових методів і методик контролю засвоєння знань і 
оцінки результатів навчання студентів (методів і методик проведення екзаменів, тес-
тів, контрольних і перевірочних робот, самостійного контролю).

8. Оформлення патентів, авторських свідоцтв, захист інтелектуальної власності 
розробників інноваційних методів, методик і технологій навчання, інноваційних на-
вчально-методичних розробок, НММ, НМК, навчальних програм, курсів тощо.

Етап ІІ. Застосування підприємницьких методів у навчальній (освітній) діяль-
ності:

9. Добір висококваліфікованого професорсько-викладацького складу.
10. Набір і навчання студентів на контрактній основі.
11. Набір іноземних студентів і навчання їх на контрактній основі.
12. Пошук потенційних замовлень і замовників на підготовку і перепідготовку ка-

дрів (у тому числі – науковців різних наукових ступенів), підвищення кваліфікації, здо-
буття другої (іншої) освіти, курсові форми підвищення (поглиблення) знань, НДР, про-
єктів, ПКР, пошукові дослідження з удосконалення існуючих НММ і НМК.

13. Пошук потенційних місць проходження професійної (виробничої) практики і 
роботодавців (фірм, компаній, підприємств, установ, закладів, інших видів організацій 
тощо) для випускників ЗВО.

14. Зворотній зв’язок: відгуки з місць проходження професійної (виробничої) 
практики і роботодавців щодо якості підготовки студентів у ЗВО і пропозиції щодо 
вдосконалення навчального процесу або освітніх послуг.

15. Реагування на відгуки з місць проходження професійної (виробничої) практи-
ки і роботодавців щодо якості підготовки студентів у ЗВО і пропозиції щодо вдоскона-
лення навчального процесу або освітніх послуг. Удосконалення навчальної (освітньої) 
діяльності.

16. Рекламна та маркетингова діяльність, а також широке інформування сус-
пільства щодо результатів навчальної (освітньої) діяльності ЗВО, якості підготовки 
фахівців, використання новітніх засобів, методів і технологій навчання, високої кон-
курентоспроможності ЗВО на внутрішньому та зовнішньому ринках освітніх послуг, а 
випускників ЗВО – на внутрішньому та зовнішньому ринках праці з метою набору мак-
симальної кількості абітурієнтів для вступу і навчання у ЗВО, залучення додаткових 
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фінансових ресурсів (грантів, фондів, дотацій, пожертв меценатів тощо), запрошення 
до співпраці видатних викладачів, вчених, практиків.

17. З метою підвищення іміджу, конкурентоспроможності, глибокого вивчен-
ня ринків науки, освіти, професій, праці, а також попиту суспільства на навчальні та 
освітні послуги – проведення різноманітних майстер-класів, освітньо-культурних і на-
вчально-методичних семінарів, зустрічей з абітурієнтами, їхніми батьками, потенцій-
ними роботодавцями, днів кафедр, факультетів, відкритих дверей ЗВО, ярмарок про-
фесій і випускників, організація відкритих лекцій тощо.

18. З метою розширення міжнародного співробітництва і збільшення набору іно-
земних студентів – організація широкомасштабних міжнародних проєктів і програм із 
співробітництва із зарубіжними країнами, пошук посередників (організацій і фізичних 
осіб) із добору потенційних абітурієнтів з числа іноземних громадян на різні форми 
навчання.

Зазначимо, що провідні університети світу на громадських засадах здійснюють та-
кож освітньо-культурне, спортивно-оздоровче обслуговування місцевих громад; ви-
конують просвітницьку функцію; надають гуманітарно-благодійницьку допомогу тим, 
хто цього потребує; утримують бібліотеки, музеї, мистецькі галереї тощо.

Етап організації ефективної адміністративно-господарської та виробничої 
діяльності ЗВО, комерціалізація послуг для сторонніх юридичних і фізичних осіб із 
застосуванням підприємницьких методів:

1. Адміністративно-господарське забезпечення навчального процесу та освітніх 
послуг, науково-дослідницької діяльності та винахідництва, науково-технічної, проєк-
тно-конструкторської, інженерно-технічної та виробничої діяльності.

2. Видавничо-виробнича діяльність: розробка і видання фундаментальної та по-
пулярної наукової, навчально-методичної літератури та періодичних видань, сприян-
ня підготовці та виданню художньої літератури тощо.

3. Експертно-патентна та бібліотечна діяльність: виконання експертиз та експерт-
них оцінок у всіх галузях знань, науки і техніки, патентування та охорона авторських 
прав на винаходи, формування та ведення бібліотечних фондів, надання послуг із 
множення бібліотечно-бібліографічних матеріалів тощо.

4. Надання на бюджетній (для студентів, викладачів, науковців і співробітників 
ЗВО) і комерційній (для сторонніх користувачів) основі інформаційних послуг, органі-
зація та надання Інтернет-послуг, впровадження новітніх Інтернет-технологій, органі-
зація Інтернет- та Інтранет-мереж, розробка та впровадження спеціального програм-
ного забезпечення дистанційних методів доступу до інформації та навчання, розробка 
баз даних і баз знань, надання до них доступу користувачам через інформаційні мере-
жі, апаратно-інформаційна організація та підтримка дистанційного навчання тощо.

5. Організація на бюджетній (для студентів, викладачів, науковців і співробітників 
ЗВО) та комерційній (для сторонніх користувачів) основі різноманітних заходів і про-
грам (лекції, семінари, доповіді, виступи перед слухачами і в мас-медіа) з метою по-
пуляризації та розповсюдження знань, інформації щодо новітніх досягнень людства 
у розвитку науки, техніки і технологій, різних сфер людської діяльності, екологічної та 
медичної просвіти тощо.

6. Організація на громадських засадах і комерційній основі молодіжних табо-
рів для студентської молоді і членів місцевої (регіональної) громади; створення на 
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території кампусу дитячих садків для дітей співробітників закладу і членів місцевої 
громади; організація побутового обслуговування в кампусах ЗВО, надання інших ви-
дів побутово-комунальних і ремонтно-будівельних робіт тощо.

7. Спортивно-оздоровча: залучення до занять фізкультурою і спортом усіх студен-
тів і співробітників ЗВО, організація участі всіх членів колективу ЗВО у різноманітних 
змаганнях в індивідуальних і командних видах спорту, створення необхідних умов для 
участі спортсменів і команд у місцевих, регіональних, загальнодержавних і міжнарод-
них змаганнях тощо. Організація та надання на комерційній основі спортивно-оздо-
ровчих послуг та передача в оренду фізкультурно-спортивних комплексів для членів 
місцевої громади.

8. Лікувальна (у тому числі  – на комерційній основі) діяльність (університетські 
медичні факультети і відділення, лікарні): надання лікувально-оздоровчих і клініч-
них послуг усім студентам, членам колективу ЗВО і місцевої громади (на комерційній 
основі), концентрація на розробці і практичному використанні новітніх методів і засо-
бів лікування, надання невідкладної медичної допомоги.

9. Організація на громадській і комерційній основі театральної та клубної діяль-
ності на території кампусу для всіх членів колективу закладу і місцевої громади, спіль-
на участь ЗВО і місцевої громади у святкових заходах і урочистостях.

10. Будівельно-ремонтно-експлуатаційна діяльність: будівництво і утримування 
кампусів із необхідною інфраструктурою (гуртожитки, будинки або квартири для ви-
кладачів і науковців, заклади харчування, побутових послуг, спортивні майданчики, 
лікарні або лікарняні пункти, власна охорона тощо), передача в оренду об’єктів капі-
тального будівництва, нерухомості, обладнання, техніки, устаткування.

11. Підприємницько-виробнича діяльність: виховання у населення Землі еконо-
мічного мислення, підприємницького менталітету, необхідних професійних знань для 
здійснення підприємницької виробничої діяльності, економічного господарювання, 
розвитку та удосконалення суспільних економічних процесів, сприяння розвитку ма-
лого, середнього і великого бізнесу, навчання людей самореалізації та ведення влас-
ного бізнесу, професійна підготовка ефективних підприємців, виробників, управлінців 
(менеджерів), економістів для всіх сфер економічної діяльності, у тому числі – вико-
ристання підприємництва та ринкових механізмів для успішного виконання місій і за-
вдань ЗВО, підвищення фінансової стабільності закладів для здійснення ними акаде-
мічної діяльності.

12. Для отримання додаткових коштів  – організація власних експериментально-
дослідницьких і виробничо-господарських господарств, підприємств, майстерень 
і побутових служб. А саме: сільськогосподарських і лісогосподарських ділянок; бу-
дівельно-ремонтних структур; поліграфічних підприємств; майстерень з обробки 
деревини і в подальшому виробництва різноманітної продукції (учнівські меблі, ві-
кна і двері для освітніх закладів тощо); майстерні зі збору сучасних комп’ютерно-
інформаційних засобів і устаткування; різноманітні побутово-сервісні служби тощо.

До служб, що здійснюють підприємницькі напрями університетської діяльності, 
доцільно віднести підрозділи з:

•	 Набору на різні форми навчання вітчизняних студентів та іноземців.
•	 Зовнішніх комунікацій (стосунків), у тому числі – і міжнародних. Ця служба під-

шукує викладачів (вітчизняних і зарубіжних), бере участь у корпоративних 
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заходах – за запрошенням інших організацій, у діяльності професійних асоціацій 
та об’єднань; організує програми з направлення студентів і викладачів на зару-
біжні навчання і стажування, домовляється про умови таких зарубіжних про-
грам.

•	 Пошуку ЗВО-партнерів, із якими доцільно співпрацювати ЗВО: акредитаційні ко-
місії і різні престижні професійні асоціації, вступ до яких сприятиме підвищенню 
статусу, іміджу та популярності ЗВО (у країні та за її межами); підприємства і фір-
ми-партнери, що беруть студентів на практику із їхнім подальшим працевлашту-
ванням у себе; підприємства і фірми-партнери, які присилають на навчання до 
ЗВО своїх співробітників (у т. ч. – на курси і окремі лекції).

•	 Планування навчальних програм – тих, які мають найбільший попит в країні і за 
кордоном, а також – нових (відповідно до вимог ринків освіти і праці).

•	 Планування НДР – тих, під які або можна отримати фінансування (кошти, гранти), 
або результати яких можна розповсюджувати на комерційній основі.

•	 Планування і отримання прибутків від роялті, від патентів, винаходів, «ноу-хау».
•	 Планування нових видів академічної діяльності (освіта, навчання, виробництво), 

нових напрямів підприємництва і нових підприємств.
•	 Ремонтно-будівельних і комунально-побутових робіт.
•	 Планування розвитку ЗВО (у тому числі – будівництва).
•	 Планування і організації публікацій і видавничої діяльності.
•	 Планування і проведення конференцій, семінарів і забезпечення участі в них 

представників ЗВО.
•	 Організації позааудиторної діяльності для викладачів і студентів.
•	 Роботи зі студентами і організації громадсько-корисної діяльності.
Важливими є й служби, що належить до АГЧ і використовують підприємницькі ме-

тоди для отримання для ЗВО доходів від:
•	 надання в оренду приміщень, спортивних майданчиків, спільного використання 

з бізнес-структурами площ і обладнання ЗВО;
•	 надання супутніх (медичних, побутових, громадського харчування, Інтернету та 

Інтранету) послуг для студентів і сторонніх осіб;
•	 роботи студентського містечка.
Усі інші підрозділи і служби  – навчальна частина, наукова частина, бухгалтерія, 

експлуатаційно-ремонтні й постачальні адміністративно-господарчі підрозділи, відділ 
кадрів та  інші повинні працювати суворо за інструкціями, очолюватися кваліфікова-
ними керівниками (професійними менеджерами) і мати необхідну кількість кваліфіко-
ваних фахівців-виконавців.

Для того, щоб сконструювати новий, орієнтований на зміни характер навчального 
закладу, університетам необхідні великі фінансові ресурси. Аналізуючи можливі шля-
хи диверсифікації основних фондів підприємницьких ЗВО, Б.Р.Кларк виділяє три дже-
рела фінансових надходжень (доходу):

•	 основною є підтримка від урядового міністерства;
•	 важливими є фонди від державних дослідницьких рад;
•	 усі інші ресурси визначаються як третє джерело фінансових надходжень (доходу).
Ця диверсифікація є необхідною для ЗВО з підприємницьким характером ді-

яльності. Вона дає йому можливість рухатися вперед, покриваючи втрати в одному 
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здобутками в іншому, керуючись правилом: «краще мати більше грошей, чим менше – 
за умови, що вони отримані законним чином» [51].

Щодо третього джерела фінансових надходжень (доходу). Це можуть бути:
1. Інші доходи від уряду – від регіонального або міського (муніципального) уряду 

або інших міністерств (сільського господарства, лісового господарства, екології, МНС, 
науки і технологій, економічного розвитку тощо)

2. Приватні джерела (приватних організацій), у тому числі:
•	 індустріальні фірми з великою кількістю секторів і важливими відмінностями 

між великими і малими компаніями;
•	 професійні і місцеві (регіональні, міські, муніципальні) асоціації і організації, 

які зацікавлені у продовженні надання освіти своїм співробітникам;
•	 філантропічні фундації, які можуть бути як невеликими, так і гігантськими.

3. Доходи, що отримуються самим ЗВО від власної статутної діяльності; від депо-
зитів і інвестицій; доходи від послуг кампусу – починаючи від медпункту або універси-
тетського госпіталю і до книжкового магазину; плата студентів за навчання і послуги; 
фонди, що надходять від випускників університету; роялті-дохід від запатентованої ін-
телектуальної власності ЗВО і окремих його викладачів.

Б. Кларк відзначає, що «третє джерело фінансових надходжень (доходів) не має 
ні меж, ні кордонів. І ця підтримка регіональних і міських урядів, а також випускників 
ЗВО щороку зростає у великій кількості університетів усього світу» [51, с. 14].

Аналіз показників діяльності підприємницького дослідницького ЗВО

Як результат попередніх розробок можна запропонувати такий аналіз кількісних 
та якісних показників діяльності підприємницького дослідницького ЗВО.

До кількісних показників можна віднести: формальні дані з кількості випускників 
і підготовлених науковців (аспірантів, докторантів); обсягів виконаної освітньої, на-
вчальної, викладацької і культурно-виховної роботи; кількість і обсяги виконаних 
наукових фундаментальних та прикладних досліджень, проєктної і дослідно-кон-
структорської роботи; отримане бюджетне фінансування і оплата державою основної 
(статутної) діяльності.

До якісних показників доцільно віднести якість підготовлених кадрів усіх рівнів і 
ступенів, рівень їхнього працевлаштування, позитивні відгуки роботодавців, конкурс 
до вступу у ЗВО (включно з аспірантурою і докторантурою), важливість отриманих ре-
зультатів виконаних наукових фундаментальних і прикладних досліджень, проєктної 
і дослідно-конструкторської роботи, зацікавленість у них науки і промисловості, кон-
курентоспроможність підготовлених кадрів усіх рівнів і ступенів, а також науково-тех-
нічних результатів на внутрішньому і міжнародному рівні, винаходи, відкриття, патен-
ти і ліцензії на авторські розробки тощо.

Кількісні та якісні показники академічного підприємництва виражаються у фінан-
сово-матеріальних здобутках ЗВО і визначаються: обсягом комерціалізованих ре-
зультатів діяльності ЗВО (у грошовому або майновому вираженні); отриманим (або 
потенційним) економічним ефектом (у грошовому вираженні); трансфером (впрова-
дженням) патентів і технологій (розробок) у промисловість і бізнес (цей показник є 
соціально-економічним, що відображується у фінансовій та/або матеріальній формі); 
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утворенням бізнес-інкубаторів і підприємств (соціально-економічний показник); 
отриманням ЗВО додаткових (диверсифікованих) джерел фінансування і надходжен-
ня коштів (фінансовий показник); обсягом реінвестування зароблених підприємни-
цтвом коштів у статутну освітньо-наукову діяльність і на культурно-соціальні потреби 
ЗВО (фінансово-матеріальний показник) тощо.

Використовуючи досвід ТУСУР (www.tusur.ru) можна запропонувати модифікова-
ну модель інфраструктури розвитку і підтримки інноваційних проєктів (інноваційних 
продуктів) у дослідницькому підприємницькому ЗВО із урахуванням об’єктивних і 
суб’єктивних національних обставин і особливостей (рис. 14).

У моделі, що відображує запропоновану інфраструктуру розвитку і підтримки ін-
новаційних проєктів (інноваційних продуктів) у сучасному дослідницькому підпри-
ємницькому ЗВО (рис. 14), найголовнішим для сучасних національних умов, на нашу 
думку, є створення сприятливого оточуючого зовнішнього середовища, що включає 
у себе: виховання у суспільстві, всього населення і у кожного пересічного громадя-
нина підприємницького менталітету, поваги до підприємництва і розуміння його ролі; 
підтримку державою підприємництва як виду діяльності і беззаперечного фактору 
місцевого, регіонального і національного економічного зростання – через сприятли-
ве для підприємництва і малого бізнесу законодавство; стимулювання громадян до 
прагнення стати підприємцем чи бізнесменом, заняття підприємництвом і утворення 
малого бізнесу тощо.

Інноваційний науково-навчально-виробничий комплекс – це головна складова су-
часного дослідницького підприємницького університету, що відображує його іннова-
ційну підприємницьку сутність і включає в себе необхідні для успішної реалізації ста-
тутної діяльності ЗВО підрозділи. Важливими складовими також є патентно-ліцензійна 
служба, Центр розвитку інноваційних технологій із службою комерціалізації розро-
бок, студентським і технологічним бізнес-інкубаторами, технопарк (у якому розпочи-
нається дослідне і малосерійне виробництво), центр трансферу технологій і служби 
маркетингу, реклами і виводу розробок на ринок.

Для можливого застосування моделі потрійної спіралі Г.Іцковіца в процесі інно-
ваційного розвитку Україні та в умовах інших пострадянських країн необхідно врахо-
вувати як наукові складові як університети і ЗВО, так і науково-дослідницькі установи 
національних Академій наук. Тому соціальну структуру потрійної спіралі Г. Іцковіца 
доцільно представляти у такому вигляді (рис. 15):

Узагальнюючи результати всебічного дослідження феномену університетського 
підприємництва зазначимо, що підприємницькі ЗВО реалізують свою діяльність в сис-
темі вищої освіти в умовах діючих ринкових законів економічної системи, взаємоді-
ють із внутрішніми силами оточуючого суспільства (відповідають на його виклики й 
запити), знаходяться під впливом глобалізаційного тиску світового співтовариства (як 
схематично зазначено нижче на рис. 16).

Розробимо та розглянемо дві моделі структури очікуваного нового (поточного 
щорічного) та довготермінового (за декілька років) народногосподарського ефекту 
від результатів інноваційного розвитку сфери вищої освіти і науки (рис. 17 і 18). Фор-
малізовані таким чином показники результатів інноваційного розвитку сфери вищої 
освіти і науки дозволяють сформувати структуру як очікуваного нового (поточного 
щорічного), так і довготермінового (за декілька років) ефекту для ЄНГК (включаючи 
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Рис. 14. Модель інфраструктури розвитку і підтримки інноваційних проєктів  
(інноваційних продуктів) у дослідницькому підприємницькому ЗВО
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Рис. 15. Соціальна структура потрійної спіралі в умовах пострадянських країн  
(з урахуванням наукових складових університетів, інших ЗВО,  

а також – науково-дослідницьких установ національних Академій наук)

Рис. 16. Вплив глобалізаційного тиску світового співтовариства  
на підприємницький ЗВО в оточуючому середовищі
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Рис. 17. Модель структури очікуваного нового (поточного щорічного) народногосподарського 
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Рис. 18. Модель структури довготермінового (за декілька років) народногосподарського 
ефекту від попередніх результатів інноваційного розвитку сфери вищої освіти і науки
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соціальні, науково-технічні та економічні складові). Для їхнього практичного розра-
хунку можуть використовуватися стандартні програми економіко-математичних ме-
тодів, а також засоби обчислювальної математики. Пошук або розробка математичних 
методів для оцінки та/або обчислювання ефекту для ЄНГК від результатів інновацій-
ного розвитку сфери вищої освіти не входили в коло завдань за даним дослідженням. 
Однак, варто розглянути деякі концепції, методи та підходи для оцінки вигоди від ін-
вестицій в освіту та узагальненого внеску до торговельного балансу від промислово-
го впровадження інноваційних технологій.

Визначення нової ролі університету в суспільстві доцільно здійснювати на осно-
ві концепції потрійної спіралі Г. Іцковіца з деякою її модифікацією. Модифікована мо-
дель охоплює освіту (перша спіраль) з пріоритетом діяльності вищої освіти. Основне 
завдання полягає в тому, щоб забезпечити сучасне суспільство освіченими громадя-
нами. Наукові дослідження розглядаються як друга спіраль. Основним завданням уні-
верситету є виробництво знань, особливо на рівні новітніх, інноваційних досліджень.

Дослідження встановлюють або розширюють рамки концептуальних або техноло-
гічних основ для нових продуктів і послуг. Це можливо за умови, що існують і встанов-
лені ефективні основні процеси передачі знань через агентства або людей. Третьою 
частиною (третьої спіраллю) місії університету є науково-технічне та гуманітарне об-
слуговування суспільства. Традиційна роль університетів охоплює регіональну під-
тримку, включаючи ділові поради для формування політики. Це – постійно зростаючі 
можливості для людства.

Модифікована концепція включає і четверту спіраль, якою є уряд і його інститути. 
Система вищої освіти є одним з ключових інструментів для створення нового, засно-
ваного на знаннях суспільства та економіки.

Відповіддю Європейської комісії на необхідність модернізації університету є кон-
цепція, що промотує всі три реформи. Перша з них вже втілюється в життя протягом 
деякого часу. Вона складається з радикальної реформи навчальних програм (тобто 
Болонський процес).

Друга реформа  – реформа управління. Вона промотує перехід від традиційного, 
Гумбольдтського типу університету до нового, підприємницькому університету.

Реформа управління є необхідною для вирішення нових завдань, які постали пе-
ред системою вищої освіти.

Третьою є реформа фінансування, спрямована на кардинальне покращення ма-
теріально-фінансового забезпечення усіх сфер діяльності університету і поступові 
трансформаційні зміни у напрямі університетського (академічного) підприємництва.

Втілення в життя концепції підприємницького університету неможливо з існую-
чою зараз системою фінансування. Реформа фінансування призначена для забезпе-
чення переходу від бюджету, орієнтованого на вхідні дані, до бюджету, орієнтованого 
на результат. Останній потребує адекватної системи вимірювання результатів діяль-
ності за всіма трьома напрямами університетської діяльності. З усіх трьох напрямів 
діяльності, тільки напрям наукових досліджень має більш-менш функціонуючу систе-
му оціночних індикаторів. Найпоширеніші показники такі: бібліометричні (кількість 
публікацій, часто з урахуванням рейтингу видання), кількість відкриття результатів 
НДДКР, ліцензій, патентів, індекс цитат, утворених інноваційних компаній  – спін-офф 
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і спін-аут тощо. Освітні показники результатів та показники результатів третьої мети 
все ще потребують досконалого вивчення і розробки.

Перші спроби оцінити ефективність освіти включають в себе: показники кількос-
ті виданих дипломів, середня тривалість періоду навчання за освітньо-професійними 
рівнями; показники кількості працевлаштованих і їхнього кар’єрного росту (протягом 
п’яти років після закінчення навчання); показник кількості тих, хто покинув навчання 
до отримання випускного диплома тощо.

Ні реформа управління, ні реформа фінансування неможливі без вимірювання їх-
ньої ефективності, а також ефективності в системі освіти. Необхідно обговорити і до-
мовитися щодо концепції визначення ефективності та результативності.
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Додаток Б
Провідні 25 коледжів світу, які найкраще  

навчають і випускають найбільшу кількість  
успішних засновників стартапів

Вибір правильного університету або коледжу може дуже вплинути на те, ким ви-
пускник стане в подальшому житті. Якщо він сподіваєтеся запустити стартап, йому 
знадобиться деяке фінансування в майбутньому, і університет або коледж, який він 
відвідує, може бути одним із факторів, що впливають на обсяг цього фінансування та 
прибутки, які він зможе отримати після закінчення навчання.

Щоб додатково вивчити це, PitchBook (компанія з фінансовими даними та про-
грамним забезпеченням, що має офіси в Лондоні, Нью-Йорку, Сан-Франциско та Сієт-
лі [215]) обробив великі обсяги цифр і зібрав найкращі університети і коледжі з ви-
пускниками, які продовжували отримувати венчурне фінансування після закінчення 
навчання. Обслуговуючи клієнтів на 19 мовах, PitchBook надає тисячам світових біз-
нес-професіоналів вичерпні дані про приватний та державний ринки, щоб допомог-
ти їм з упевненістю відкривати та використовувати можливості. Список ранжований 
по тому, скільки випускників отримали фінансування, а також за загальним обсягом 
коштів, наданих усім випускникам, на основі даних, зібраних з 2006 по червень 2018 
року. PitchBook приписує успіх деяких ЗВО на підставі того, що вони зосереджені на 
створенні мереж, тоді як інші заклади можуть просто залучити людей, які мають намір 
побудувати стартап.

1. Стенфордський університет

HarshLight / Flickr

•	 Підприємці: 1178
•	 Стартапи (компанії): 

1015
•	 Залучений капітал: 

28,87 млрд. дол. США
•	 Вартість навчання: 

50703 дол. США
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2. Каліфорнійський уіверситет, Берклі

Кіган Хаузер та Facebook / UCБерклі

•	 Підприємці: 1137
•	 Стартапи (компанії): 

1012
•	 Залучений капітал: 

20,78 млрд. дол. США
•	 Вартість навчання: 

14184 дол. США

3. Массачусетський технологічний інститут (MIT)

Facebook / Массачусетський технологічний інститут (MIT)

•	 Підприємці: 941
•	 Стартапи (компанії): 

819
•	 Залучений капітал: 

21,24 млрд. дол. США
•	 Вартість навчання: 

49892 дол. США
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•	 Підприємці: 900
•	 Стартапи (компанії): 

799
•	 Залучений капітал: 

25,35 млрд. дол. США
•	 Вартість навчання: 

46340 дол. США

•	 Підприємці: 838
•	 Стартапи (компанії): 

757
•	 Залучений капітал: 

15,82 млрд. дол. США
•	 Вартість навчання: 

49220 дол. США

4. Гарвардський університет

REUTERS

5. Університет Пенсільванії

Facebook / Університет Пенсільванії
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6. Корнельський університет

7. Університет Мічигану

Університет Мічигану / Facebook

Facebook / Cornell

•	 Підприємці: 750
•	 Стартапи (компанії): 

693
•	 Залучений капітал: 

20,10 млрд. дол. США
•	 Вартість навчання: 

36798 дол. США (для 
резидентів) і 54818 
дол. США (для нере-
зидентів)

•	 Підприємці: 750
•	 Стартапи (компанії): 

693
•	 Залучений капітал: 

20,10 млрд. дол. США
•	 Вартість навчання: 

36798 дол. США (для 
резидентів) і 54818 
дол. США (для нере-
зидентів)
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8. Тель-Авівський університет

9. Техаський університет (Університет Техасу в Остіні)

Техаський університет (Університет Техасу в Остіні)

Тель-Авівський університет

•	 Підприємці: 640
•	 Стартапи (компанії): 

531
•	 Залучений капітал: 

7,91 млрд. дол. США
•	 Вартість навчання: 

залежить від про-
грами

•	 Підприємці: 636
•	 Стартапи (компанії): 

582
•	 Залучений капітал: 

7,70 млрд. дол. США
•	 Вартість навчання: 

залежить від про-
грами
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10. Університет Іллінойсу

11. Єльський університет

Майкл Марсленд / Єльський університет

Університет Іллінойсу

•	 Підприємці: 526
•	 Стартапи (компанії): 

484
•	 Залучений капітал: 

9,94 млрд. дол. США
•	 Вартість навчання: 

16004-21008 дол. 
США (для резидентів) 
і 32574–37578 дол. 
США (для нерезиден-
тів)

•	 Підприємці: 504
•	 Стартапи (компанії): 

458
•	 Залучений капітал: 

11,44 млрд. дол. США
•	 Вартість навчання: 

53430 дол. США
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12. Прінстонський університет

13. Каліфорнійський університет у Лос-Анджелесі (UCLA)

Кеворк Джансезян (джерело: Getty Images)

Facebook / Прінстонський університет

•	 Підприємці: 487
•	 Стартапи (компанії): 

454
•	 Залучений капітал: 

10,81 млрд. дол. США
•	 Вартість навчання: 

51870 дол. США

•	 Підприємці: 483
•	 Стартапи (компанії): 

458
•	 Залучений капітал: 

10,16 млрд. дол. США
•	 Вартість навчання: 

34677 дол. США (для 
резидентів) і 63669 
дол. США (для нере-
зидентів)
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14. Техніон – Ізраїльський технологічний інститут

15. Університет Вісконсина

Prayitno / Flickr

Техніон / Ізраїльський Технологічний Інститут

•	 Підприємці: 468
•	 Стартапи (компанії): 

395
•	 Залучений капітал: 

7,20 млрд. дол. США
•	 Вартість навчання: 

15000 дол. США

•	 Підприємці: 461
•	 Стартапи (компанії): 

411
•	 Залучений капітал: 

4,84 млрд. дол. США
•	 Вартість навчання: 

залежить від про-
грами
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16. Колумбійский университет

17. Університет Браун

Facebook / Університет Браун

LinkedIn / Школа бизнесу Колумбійського університету

•	 Підприємці: 459
•	 Стартапи (компанії): 

424
•	 Залучений капітал: 

8,45 млрд. дол. США
•	 Вартість навчання: 

залежить від про-
грами

•	 Підприємці: 444
•	 Стартапи (компанії): 

406
•	 Залучений капітал: 

10,64 млрд. дол. США
•	 Вартість навчання: 

54320 дол. США
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18. Університет Південної Каліфорнії (USC)

19. Університет Карнегі-Меллона

Університет Карнегі-Меллона / Facebook

Університет Південної Каліфорнії / Facebook

•	 Підприємці: 431
•	 Стартапи (компанії): 

393
•	 Залучений капітал: 

8,21 млрд. дол. США
•	 Вартість навчання: 

55320 дол. США

•	 Підприємці: 428
•	 Стартапи (компанії): 

375
•	 Залучений капітал: 

7,18 млрд. дол. США
•	 Вартість навчання: 

54244 дол. США
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20. Університет Дюка

21. Університет Ватерлоо

Сторінка університету Ватерлоо у Facebook

Facebook / DukeUniv

•	 Підприємці: 415
•	 Стартапи (компанії): 

394
•	 Залучений капітал: 

8,50 млрд. дол. США
•	 Вартість навчання: 

53744 дол. США

•	 Підприємці: 408
•	 Стартапи (компанії): 

314
•	 Залучений капітал: 

7,36 млрд. дол. США
•	 Вартість навчання: 

залежить від про-
грами
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22. Університет Вашингтона

23. Університет Бригама Янга

Ітан Міллер. Співробітники-вболівальники (джерело – Getty Images)

Університет Вашингтона (Facebook)

•	 Підприємці: 383
•	 Стартапи (компанії): 

337
•	 Залучений капітал: 

5,72 млрд. дол. США
•	 Вартість навчання: 

53018 дол. США (для 
нерезидентів) і 36587 
дол. США (для рези-
дентів)

•	 Підприємці: 381
•	 Підприємства (компа-

нії): 300
•	 Залучений капітал: 

6,25 млрд. дол. США
•	 Вартість навчання: 

5620 дол. США (зі 
стипендією LDS*), 
11240 дол. США (без 
стипендії LDS) на 
семестр

* LDS  Philanthropies – від-
діл Церкви Ісуса Христа 
Святих Останніх Днів, що 
відповідає за сприяння по-
жертвам на гуманітарні 
та освітні ініціативи та 
надає гуманітарну допо-
могу студентам Універ-
ситету Бригама Янга
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24. Нью-Йоркський університет

25. Дартмутський коледж

Дартмутський коледж

Ендрю Бертон (із джерела Getty Images)

•	 Підприємці: 379
•	 Стартапи (компанії): 

351
•	 Залучений капітал: 

4,81 млрд. дол. США
•	 Вартість навчання: 

51828 дол. США

•	 Підприємці: 367
•	 Стартапи (компанії): 

327
•	 Залучений капітал: 

6,77 млрд. дол. США
•	 Вартість навчання: 

53496 дол. США
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За матеріалами джерела “50 Most Entrepreneurial Schools in America” [216].

Якщо хтось роздумує над тим, як займатися бізнесом, і шукає найбільш підприєм-
ницькі ЗВО в США, у яких слід здобувати ступінь, доцільно ознайомитися з матеріала-
ми джерела [216]. Навчання у «правильному» ЗВО дозволяє майбутнім підприємцям 
взаємодіяти з іншими однодумцями, розумними людьми та вже успішними бізнесме-
нами, з якими вони можуть обмінятися ідеями.

Найбільш підприємницькі ЗВО США пропонують ідеальне середовище для того, 
щоб допомогти майбутнім організаторам бізнесу відточувати свої ідеї, забезпечуючи 
доступ до капіталу, можливість встановлення мереж та наставництва, необхідних кур-
сів і доступ до лідерів промислової галузі. Хоча немає жодного місця, яке перетворить 
чиюсь ідею в надійний бізнес, наступний перелік 50 найбільш підприємницьких ЗВО, 
безумовно, може допомогти усім зрозуміти правильний напрям.

Мета такого списку [216]  – визначити та класифікувати топ-50 найбільш підпри-
ємницьких ЗВО США. Для того, щоб визначити, які заклади включати до цього списку, 
компанія AFFORDABLE SCHOOLS провела пошук за терміном – ступінь магістра діло-
вого адміністрування (МВА) за допомогою інструмента «Навігатор коледжу» Націо-
нального центру статистики освіти. Також була використана інформація, отримана з 
американських звітів News & World, що надало можливість класифікували кожний ЗВО 
відповідно до такої методології у таких сферах, як навчання, національний рейтинг 
підприємництва та бізнесу та середня зарплата, яку повідомляють випускники.

З метою отримання найточнішої та найновішої інформації про навчання компа-
нія звернулася до веб-сайту програми кожного бізнес-ЗВО, а також до Національного 
центру статистики освіти. Для цього рейтингу вартість навчання – це середня вартість 
державних та позадержавних витрат. І хоча компанія присуджувала лише бали, вихо-
дячи із середньої вартості, вона взяли на себе висвітлення як державних, так і зовніш-
ніх загальнодержавних тарифів для кожного окремого ЗВО зі списку [216].
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Romanovska O. O., Romanovska Yu. Yu., Romanovskyi O. O.
P69

The experience of higher education of the United States of America of the XX-XXI 
centuries. Book 4. Features of Academic (University) Entrepreneurship in the United States 
of the Second Half of the Twentieth – Beginning of the Twenty-First Century: A Handbook 
/ O. O. Romanovska, Yu. Yu. Romanovska, and O. O. Romanovskyi. – Kyiv: National 
N. P. Drahomanov Pedagogical University Publishing House, 2020. – 240 р.

ISBN 978-966-931-164-1 (series)

ISBN 978-966-931-166-5

REZUME
The guide is devoted to the consideration and analysis of the features of academic 

(university) entrepreneurship in the United States in the second half of the twentieth - ear-
ly XXI century. The influence of higher education, economic, entrepreneurial and business 
education on the state and level of entrepreneurship in society and the national economic 
growth of countries is studied.

The essence of academic capitalism and university entrepreneurship is researched, 
concepts and causes of “academic capitalism” are analyzed, conceptual and methodolog-
ical and practical foundations of innovative academic entrepreneurship in higher educa-
tion are presented. The place of entrepreneurship in the modern society, the conceptual 
and methodological foundations of innovative entrepreneurship activity of HEI, ways of 
transformation of universities in the direction of entrepreneurship are studied. Basic con-
cepts of the theory of university entrepreneurship are considered, definitions of the basic 
concepts of “entrepreneurial university” are given, definitions of its conceptual frameworks 
are given, the conceptual model of an entrepreneurial university, components of an entre-
preneurial research university, its role in technology transfer and creation of new firms are 
highlighted.

Foreign experience of formation and introduction of innovative entrepreneurial activ-
ity in the objects of higher education is presented, the system of knowledge formation is 
examined: the way from R & D to the implementation and commercialization of results, the 
contribution of US research universities to the innovative development of the country, as 
well as state (budget) expenditures are analyzed. USA.

The manual is intended for use in economic, pedagogical, engineering and techni-
cal universities, institutes and colleges, as well as in the preparation of specialists in other 
HEI of Ukraine. It can be used to prepare bachelors, masters and postgraduate students in 
socio-economic, pedagogical and other humanities specialties in the study of such disci-
plines as: economics, entrepreneurship, management, marketing, pedagogy and psychol-
ogy of higher education, history of foreign countries, philosophy of education, etc. It will 
also be useful for professionals in the field of education economics, high school, graduate 
students and academics.
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Романовская А. А., Романовская Ю. Ю., Романовский А. А.
Р69

Опыт высшего образования Соединенных Штатов Америки ХХ–ХХI века. Книга 4. 
Особенности академического (университетского) предпринимательства в США 
второй половины ХХ – начала XXI-го века: учебное пособие / A. A. Романовская, 
Ю. Ю. Романовская, A. A. Романовский. – Киев: Изд-во НПУ имени М. П. Драгоманова, 
2020. – 240 с.

ISBN 978-966-931-164-1 (серия)
ISBN 978-966-931-166-5

АННОТАЦИЯ
Пособие посвящено рассмотрению и анализу особенностей академического (уни-

верситетского) предпринимательства в США второй половины ХХ - начала XXI-го века. 
Изучается влияние высшего образования, экономического, предпринимательского и 
бизнес-образования на состояние и уровень предпринимательства в обществе и на-
циональный экономический рост стран. 

Исследуется сущность академического капитализма и университетского предпри-
нимательства, анализируются понятие и причины возникновения «академического 
капитализма», приводятся концептуально-методологические и практические основы 
инновационной академической предпринимательской деятельности в сфере высше-
го образования. Изучаются место предпринимательства в современном обществе, 
концептуально-методологические основы инновационной предпринимательской де-
ятельности вузов, пути трансформации университетов в направлении предпринима-
тельства, приведены подтверждение и развитие концепции Б. Кларка «предпринима-
тельского университета». Рассмотрены базовые понятия по теории университетского 
предпринимательства, даются определения базовых понятий «предпринимательско-
го университета», определение его концептуальных рамочных основ, приводятся 
концептуальная модель предпринимательского университета, составляющие пред-
принимательского исследовательского университета, освещается его роль в трансфе-
ре технологий и создании новых фирм.

Приведены зарубежный опыт формирования и внедрения инновационной 
предпринимательской деятельности в объекты высшего образования, рассмотре-
на система образования знаний: путь от НИОКР до внедрения и коммерциализации 
результатов, проанализированы вклад исследовательских университетов США в ин-
новационное развитие страны, а также государственные (бюджетные) расходы на 
высшее образование США.

Пособие предназначено для использования в экономических, педагогических, 
инженерно-технических университетах, институтах и   колледжах, а также при подго-
товке специалистов в других вузах Украины. Может использоваться для подготовки 
бакалавров, магистров и аспирантов социально-экономических, педагогических, 
других гуманитарных специальностей при изучении таких дисциплин, как: экономи-
ка, предпринимательство, менеджмент, маркетинг, педагогика и психология высшей 
школы, история зарубежных стран, философия образования, теория образования 
и т. д. Также будет полезным для специалистов отрасли экономики образования, выс-
шей школы, аспирантам и ученым.
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