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Казак Оксана, к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів та економіки, Київський університет 

імені Бориса Грінченка  

 

СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ В УКРАЇНІ 

 

Ключовим елементом моделі розвинутої конкурентоспроможної країни та 

ефективним методом сприяння її економічному зростанню, творчості та інноваціям є 

підприємництво. Підприємницькі структури, що швидко розвиваються, необхідні для 

процвітання та соціального прогресу. Підприємці створюють цінності, використовуючи 

широке коло наявних потенційних можливостей, приймаючи на себе ризики, вирішуючи 

проблеми та вживаючи нестандартних заходів. Вони ризикують, створюючи та 

комерціалізуючи інноваційні технології у спосіб, який є неможливим для великих 

підприємств. Зачасту такі технології відкривають абсолютно нові ринки та сприяють 

трансформації галузей. Малий бізнес може швидко сприяти адаптації до нових тенденцій та 

реагуванню на кризи, такі, наприклад, як пандемія COVID-19. Їх швидка оборотність дає 

змогу користуватися більш широким колом можливостей для зростання та на стадії 

відтворення. А перші кроки стрімкого зростання забезпечують високу віддачу венчурному 

капіталу та ринкам капіталу.  

Сучасні університети відіграють вирішальну роль у підтримці інновацій та 

підприємницької діяльності. Вони забезпечують умови, можливості та розвиток здібностей, 

які сприяють появі проривних ідей. У багатьох університетах існують ініціативи з підтримки 

розвитку нових ідей для подальшої практичне реалізації. Їх роль має суттєве значення у 

підтримці потоку угод, які створюють можливості для інвестування венчурного капіталу, що 

мобілізує зростання підприємницьких структур. 

Поєднання традиційної наукової та освітньої (академічної) моделі навчального 

закладу з підприємницькою моделлю поведінки отримало назву «підприємницький 

університет». Така модель надає працівникам та студентам можливість займатися 

інноваційним підприємництвом, комерціалізуючи свої дослідження через активну взаємодію 

з регіональними органами влади, громадськими організаціями та промисловістю. 

«Підприємницький університет» з’являється у дослідницькій літературі в 80-х роках 

[1]. Дане дослідження виявляє активізацію розвитку підприємницьких університетів у США 

та ЄС з 2000 по 2005 рр. Однак аналіз показує різноманітне тлумачення моделі 

підприємницького університету залежно від контексту, цілей, завдань та сфери діяльності.  

Бертон Кларк, акцентуючи на інноваційній місії підприємницького університету, 

вдосконаленні внутрішньої організаційної архітектури та нових способах взаємодії з 
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ключовими зацікавленими сторонами, аналізує фінансову автономію підприємницьких 

університетів як важливий фактор для диверсифікації фінансування при збереженні 

державного фінансування НДДКР та створенні нового міждисциплінарного та навчального 

середовища [2].  

Пізніше концепція підприємницького університету була трансформована в 

«університет третього покоління», який відображає успішну установу майбутнього [3]. Ця 

ідея була детально використана за допомогою гібридних організаційних форм, щоб знайти 

баланс відносин між підприємницьким університетом, бізнесом, промисловістю, 

громадськими організаціями та іншими зацікавленими сторонами [4]. 

В іншому дослідженні одним із головних висновків було стимулювання навичок 

студентів як найбільш корисних для розвитку підприємницького мислення [5]. 

Підприємницьке мислення фокусується на інноваціях у вищих навчальних закладах та в 

приватних фірмах. Таким чином підприємництво зміцнює університетське середовище, 

заохочуючи здобувати нові знання, яких вимагає ринок. 

Йоганн Бронштейн та Маркус Рейхлен демонструють різницю в інтерпретації 

підприємницького університету різними авторами залежно від їх концентрації на 

дослідженнях, індустріалізації, сервітизації та комерціалізації [6]. Автори запропонували такі 

архетипи, як науково-дослідні, галузеві, інноваційні послуги та комерціалізація знань. Ця 

класифікація уточнює ідею того, як створити підприємницький університет чи університет 

третього покоління. 

Опираючись на бачення та визначення підприємницького університету дослідниками, 

прийнятним формулюванням цього явища може бути наступне: підприємницький 

університет ... має здатність впроваджувати інновації, розпізнавати та створювати 

можливості, ризикувати та відповідати на виклики. Він продає свої послуги у галузі знань і є 

природним інкубатором, який підтримує своїх науковців, техніків та студентів у створенні 

нових підприємств. 

Реформаційні зміни у вищій освіті України актуалізували питання створення 

підприємницьких університетів. Українські дослідники приділяють більше уваги 

впровадженню передових управлінських, експертних та дизайнерських рішень для 

комерціалізації університетських досліджень та розробок. 

Виробництво нових знань та їх капіталізація безумовно актуальні для українських 

університетів. Критерій "Інноваційна діяльність університетів" був додатково включений до 

національної системи рейтингу вищих навчальних закладів [7], що підтвердило загострення 

потреб української економіки в інноваційному розвитку. 
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Цей критерій кількісно характеризується обсягом інвестицій, вкладених бізнесом у 

стартапи університетів. 

В Україні з 1991 по 2018 рік кількість організацій, що проводять дослідження та 

розробки, зменшена з 1344 одиниць до 96 345, 8% з яких належать до державного сектору 

економіки, 39,0% – до підприємницького сектору, 15,2 % – до вищої освіти [8]. Це можна 

пояснити соціально-економічною ситуацією в країні, об'єднанням організацій для 

оптимізації їх зусиль, зменшенням фінансування науково-дослідних програм і не завжди 

актуальністю досліджень та розробок через недостатню комунікацію науково-дослідних 

організацій та бізнесу. 

Рівень взаємної зацікавленості у тріаді «ЗВО – бізнес – суспільство (держава)» у 

формуванні та підтримці довгострокових вигідних зв'язків може бути проілюстрована 

статистикою фінансування освіти. Згідно з даними Держкомстату, українські ЗВО 

отримували переважно державне фінансування (69,9%), що нижче середнього показника в 

ЄС (79%). Інвестиції українського бізнесу у вищу освіту надзвичайно низькі. 

Державні та приватні видатки на вищу освіту номінально зросли в Україні протягом 

2010-2017 років. Водночас показники цін 2010 року показують, що зростало переважно 

державне фінансування. Держава збільшила витрати на професійно-технічне навчання (+ 

11%), коледжі та технікуми (+ 24%) та університети (+ 6%). Тоді як домогосподарства та 

бізнес збільшили витрати лише на післядипломну освіту (+ 12%) та скоротили витрати 

коледжів (-38%) та університетів (-34%). Негативні показники фінансування вищих 

навчальних закладів від бізнесу зумовлені не лише економічною ситуацією в країні, але й 

відсутністю (недостатністю) культури фінансування та відповідних механізмів. 

Аналіз тенденцій в освіті України показує, що розвиток освітніх послуг на 

національному рівні фінансується з державного бюджету як залишок, освітня система дуже 

інертна і повільно відповідає на нові запити ринку праці. Дослідження Світового банку [9] 

показують, що роботодавці незадоволені рівнем підготовки, особливо практичними 

навичками, тоді як роботодавці не контактують із вищими навчальними закладами і не 

впливають на ситуацію (менше чверті українських компаній співпрацює з університетами ). 

Українська система освіти не повністю відповідає потребам економіки. Реформи для 

покращення ділового середовища та інвестиційної привабливості сприяли змінам, але це не 

забезпечило значного поліпшення якісних та кількісних характеристик розвитку 

підприємництва в Україні. Рішення може бути створення підприємницьких університетів. 

Україна має великий людський потенціал, який характеризується значним рівнем 

охоплення вищою освітою на душу населення в країні, бажанням молодих людей здобути 

вищу освіту, готовністю до навчання протягом усього життя, а також стабільно зростаючою 
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якістю освітні послуги. Слід зазначити, що аналіз показників винахідницької діяльності 

університетів вказує на втричі більшу активність навчальних закладів порівняно з науково-

дослідними організаціями. Це свідчить про високий рівень гнучкості навчальних закладів та 

високу реакцію на вимоги ринку. Високі показники винахідницької діяльності в найбільш 

економічно розвинутих регіонах України завдяки розвитку відповідної інфраструктури, як 

технопарки, інноваційні та стартап-центри, мережа бізнес-шкіл тощо. 

Підприємницькі університети відповідають сучасним тенденціям розвитку освіти в 

Україні. Сучасні підприємницькі університети повинні подолати обмеження у галузі 

генерації знань. Потрібно не тільки провести фундаментальні дослідження, але й отримати 

знання, необхідні для бізнесу в даний час. Університет повинен вирішувати проблеми, які 

виходять за рамки існуючих академічних обмежень. На даний момент це одна з головних 

перешкод для формування підприємницьких університетів. 

Стратегічною метою підприємницького університету є створення 

високопродуктивного культурного, освітнього, наукового та інноваційного середовища, яке 

забезпечує підготовку креативних професіоналів з підприємницькими навичками для різних 

сфер економіки. Це забезпечить реальний внесок у розвиток системи освіти України та 

суспільства в цілому. 

Україна має значний потенціал для перетворення провідних університетів у 

університети підприємницької діяльності. Відповідні організаційні елементи вже широко 

поширені в Україні, такі як університетська експериментальна база, навчання 

підприємницькій діяльності (взаємодія з центрами зайнятості), взаємодія з бізнесом, 

інфраструктура для започаткування бізнесу (як стартапи, лабораторії, коворкінги тощо). 

Основними перешкодами для формування та розвитку підприємницьких університетів 

в Україні є недосконалість законодавчої бази, що регулює функціонування підприємницьких 

університетів та їх структур; відсутність пріоритетів, цілей, завдань підприємницьких 

університетів та їх взаємозв'язку з навколишнім середовищем; інертність взаємодій у тріаді 

«суспільство – бізнес-освіта», незважаючи на взаємний інтерес та нагальну потребу у 

співпраці; низька ефективність інноваційних структур в університетах, обмежена прозорість 

та доступність інформації про результати їх діяльності, включаючи комерціалізацію 

досліджень. 

Українські ВНЗ повинні пройти стадію усвідомлення переваг від ринкового продажу 

своїх інновацій. Держава повинна створити політичні та правові умови для наукової 

діяльності університетів з урахуванням соціальних вигод та наслідків, які отримує 

суспільство від розвитку вищої освіти. Тільки за таких умов ми можемо сподіватися на появу 
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університетів нового покоління як інноваційних конкурентних суб'єктів на світовому ринку 

освітніх послуг. 
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