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Метою статті є розробка концептуальних засад побудови та функціонування інноваційно-активного університету (ІАУ) як сучасної стратегіч-
ної моделі закладу вищої освіти в умовах трансформації та диджиталізації суспільства. Виділено та систематизовано низку проблем і проти-
річ, що зумовлюють необхідність трансформації традиційного університету в інноваційно-активну, підприємницьку структуру, діяльність якої 
міститься у взаємодії університету з економікою, органами державного управління та соціумом. Установлено, що формування нової парадигми 
розвитку системи вищої освіти викликає потребу виникнення інноваційно-активних університетів у вигляді підприємницьких організацій, що 
мають ресурсну готовність сприяти прискореному розвитку економіки та соціуму за рахунок інтенсивного трансферту нових, згенерованих  
в університеті знань і технологій на основі партнерської взаємодії з ключовими стейкхолдерами. На підставі дослідження концептуального ба-
зису виникнення та розвитку ІАУ розроблено низку гіпотез побудови інноваційно-активного університету, сформовано систему концептуальних 
положень і принципів його функціонування. Визначено мету та завдання інноваційно-активного університету, виділено та охарактеризовано 
системоутворюючі напрямки його інноваційної діяльності. На основі проведених досліджень у роботі сформовано рамкові основи побудови та 
розвитку ІАУ, що містять перелік компонентів внутрішнього середовища та фактори, що забезпечують їх підтримку на засадах розвитку 
підприємництва та інноваційності. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є розробка механізму функціонування інноваційно-
активного університету, який забезпечить ефективну трансформацію закладу вищої освіти на засадах інноваційності та розвитку підприєм-
ництва та буде сприяти підтримці високого рівня його конкурентоспроможності в освітньому просторі.
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Rayevnyeva O. V., Yermachenko V. Ye., Berest M. M. The Conceptual Principles for the Creation and Functioning of Innovation-Active University
The article is aimed at developing the conceptual principles for the creation and functioning of innovation-active university (IAU) as a modern strategic model 
of higher education institution in conditions of transformation and digitalization of society. A number of problems and contradictions are allocated and system-
atized, causing the need to transform the traditional university into an innovation-active, entrepreneurial structure, the activity of which consists in the interac-
tion of the university with the economy, public administration bodies and society. It is determined that the formation of a new paradigm for the development 
of the higher education system raises the need for innovation-active universities in the form of entrepreneurial organizations that have a resource willingness 
to promote accelerated development of both the economy and society through intensive transfer of new, generated at the university knowledge and technol-
ogy on the basis of partnership with key stakeholders. On the basis of studying the conceptual basis of the emergence and development of the IAU, a number 
of hypotheses of building an innovation-active university were developed, a system of conceptual provisions and principles of its functioning was formed. The 
purpose and objectives of the innovation-active university are defined, the system-forming directions of its innovation activity are allocated and characterized. 
On the basis of the carried out researches, the framework for the creation and development of the IAU was formed, containing a list of components of the 
internal environment and the factors that ensure their support on the basis of development of entrepreneurship and innovation. Prospects for further research 
in this direction are the development of a mechanism for the functioning of an innovation-active university, which will ensure the effective transformation of 
higher education institution on the basis of innovation and entrepreneurship development and will contribute to maintaining a high level of its competitiveness 
in the educational space.
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Сучасні умови соціально-економічного роз-
витку світового суспільства, що характери-
зуються високим рівнем динамічності, сто-

хастичності, значним поширенням глобалізаційних 
процесів і диджиталізації, потребують глибоких і 
суттєвих реформ у сфері національної та глобаль-
ної конкурентоспроможності закладів вищої освіти 
(ЗВО). Зарубіжний і вітчизняний досвід свідчать, що 
розбудова сучасної конкурентної економіки та сус-
пільства знань потребує оптимального використання 
новітніх моделей інноваційних процесів, серед яких –  
створення сучасного університету, що має відпо-
відати викликам зовнішнього оточення та забезпе-
чувати високий рівень конкурентоспроможності на 
внутрішньому та світовому освітніх ринках. Необ-
хідність адаптації до умов, що швидко змінюються, 
збереження прогресивних традицій університетської 
освіти, посилення сильних її сторін поряд із адекват-
ною реакцією на попит суспільства у формуванні ви-
сокопродуктивних кадрів, здатних до технологічного 
та інтелектуального лідерства, обумовлюють акту-
альність вибору інноваційних альтернатив розвитку 
для закладів вищої освіти. 

Проблематиці розвитку глобального освітнього 
середовища, вибору сучасних моделей функціонуван-
ня та трансформації ЗВО, розширенню та вдоскона-
ленню видів їх діяльності, посиленню ролі наукової 
та інноваційної активності присвячені праці видат-
них вітчизняних і зарубіжних науковців. 

Так, основоположниками концепції виникнен-
ня та розвитку підприємництва в діяльності універ-
ситетів є Б. Кларк, М. Гіббонс, Ш. Слотер, Л. Леслі, 
дослідження яких були спрямовані на створення 
моделі підприємницького університету на підґрунті 
включення елементів ринкової структури в його ді-
яльність під впливом глобалізаційних процесів. 

Роботу виконано в межах прикладної науково-дослідницької теми 
№ 46/2020-2021 «Розробка методичного та модельно-інформацій-
ного забезпечення побудови університету інноваційного типу  
на засадах якості освіти та протидії корупції».

Концептуальні підходи до побудови інновацій-
них моделей взаємодії економічних акторів викладе-
но у працях Г. Іцковіца, Л. Лейдесдорфа, де розгля-
дались створення та розвиток концепції «потрійної 
спіралі», у межах якої відбувається взаємодія дер-
жави, університетів та бізнесу в контексті створення 
інноваційних екосистем, де рушійною силою є саме 
університети. 

Процес трансформації знань у інновації та 
взаємопов’язаність наукових досліджень, знань і ви-
находів з інноваційною практикою бізнесу в контек-
сті інноваційної державної політики різних країн до-
сліджували Е. Караяніс та Д. Кемпбелл. 

У роботах І. Саліхової, І. Павлової, О. Сидоро-
вої, Н. Буняка, О. Романовського розглядалися зміст 
і феноменологія підприємницького університету як 
організації, що здатна до самонавчання в умовах ви-
кликів сучасного технологічного укладу. 

Проблемам розвитку академічного підприєм-
ництва в системі моделей інноваційної діяльності 
присвячені праці О. Сисоєвої, З. Гельманової, Т. Во-
ронкової. 

Сутність інноваційних екосистем університетів, 
проблеми та умови їх впровадження та розвитку про-
аналізовано в роботах Л. Федулової та О. Марченко. 

Однак, незважаючи на значну кількість і суттє-
вий обсяг доробок щодо дослідження проблем роз-
витку підприємництва в діяльності університетів, 
сьогодні ці питання потребують подальшої розробки 
як у теоретико-методологічному, так і в організацій-
но-практичному аспектах.

Метою дослідження є розробка концептуаль-
них засад побудови та функціонування інноваційно-
активного університету як сучасної стратегічної мо-
делі закладу вищої освіти в умовах трансформації та 
диджиталізації суспільства.

Для сучасного етапу розвитку глобальної еко-
номічної системи характерними є трансформаційні 
зміни через економіку знань до креативної економі-
ки. Креативна економіка ґрунтується на умовах і фак-
торах генерування інтелектуально-прагматичного 
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знання, проривних творчих ідей і винаходів, на засо-
бах їх ефективної трансформації у високоприбуткові 
продукти, а також талантах, які створюють унікальні 
ідеї, культурні та матеріальні цінності [1]. 

Водночас сучасний етап розвитку національної 
системи вищої освіти супроводжується низкою сис-
темних проблем і протиріч, серед яких протиріччя між:

1) потребою у значних фінансових ресурсах для 
забезпечення високого рівня конкуренто-
спроможності ЗВО України та зменшенням 
обсягів державного фінансування системи 
вищої освіти;

2) значною (надлишковою) кількістю ЗВО в 
освітньому просторі держави та тенденці-
єю до зменшення кількості абітурієнтів уна-
слідок спадних демографічних тенденцій та 
освітньої міграції;

3) потребою держави у висококваліфікованих ка-
драх для забезпечення розвитку економіки та 
суспільства й активізацією міжнародної інте-
лектуальної міграції, що призводить до відтоку 
освічених і висококваліфікованих фахівців;

4) зростаючим рівнем диджиталізації суспіль-
ства та недостатнім рівнем захисту інфор-
маційних технологій і підтримкою освітньо- 
наукової безпеки в умовах гібридності та си-
нергізму сучасних кіберзагроз;

5) наявністю у правовому полі законів, що де-
кларують автономність ЗВО, та відсутністю, 
водночас, підзаконних нормативно-правових 
актів та документів, що регламентують їх ви-
конання і забезпечують механізми практичної 
реалізації фінансової автономії ЗВО;

6) високим рівнем конкуренції між вітчизняни-
ми ЗВО та їх прагненням до інтеграції у світо-
вий освітній простір;

7) скороченнями обсягів державного фінансу-
вання та зростаючою потребою ЗВО в коштах 
на здійснення наукової, інноваційної, винахід-
ницької діяльності.

Означені протиріччя формують головну для 
України та світового освітнього простору 
проблему – необхідність суттєвого пере-

осмислення форм, методів та практики діяльності 
ЗВО відповідно до викликів сучасного етапу розви-
тку цивілізації, а саме, необхідність трансформації 
традиційного університету в інноваційно-активну, 
підприємницьку структуру, діяльність якої полягає у 
взаємодії університету з економікою, органами дер-
жавного управління та соціумом. Тобто, в цих умовах 
інноваційна діяльність ЗВО і формування автоном-
них, підприємницьких університетів інноваційного 
типу, на наш погляд, є одним зі стратегічних напрямів 
розвитку системи вищої освіти України, підтримки її 
конкурентоспроможності та привабливості на між-
народній та національній арені за рахунок перма-

нентного підвищення якості освіти, модернізації її 
змісту, реалізації науково-освітніх новацій, впрова-
дження інформаційних технологій і створення сис-
тем протидії корупції. 

Аналіз еволюції підходів до розуміння місії уні-
верситету в контексті промислових революцій і побу-
дова еволюційної моделі спіралей взаємодії універси-
тету з економікою і соціумом, проведені у [2–7], дове-
ли, що на початку 21 століття сформувалася нова пара-
дигма розвитку університетів – університетів підпри-
ємницького типу, функціонування в якій вимагає від 
університету адаптації його відносин з навколишнім 
суспільством/основними стейхолдерами, його вну-
трішніх процесів, основних цінностей, пошуку нових 
інноваційних основ його розвитку в сучасних умовах.

Таким чином, під інноваційно-активним уні-
версите том (ІАУ) в дослідженні розуміється 
підприємницька організація, яка має ресурс-

ну готовність, а саме, готовність системи управлін-
ня, кадрового, освітнього, наукового, фінансового, 
організаційного потенціалів сприяти прискореному 
розвитку економіки та соціуму за рахунок інтенсив-
ного трансферту нових, згенерованих в університеті 
знань і технологій на основі партнерської взаємодії із 
суб’єктами ринку праці, урядовими та громадськими 
організаціями. У цьому контексті домінантами діяль-
ності ІАУ виступають:
 наука як інструмент генерації нових знань на 

основі інтеграції із зовнішнім оточенням, на-
самперед з підприємствами високих техноло-
гій;

 освіта як спосіб доведення знань до людей, 
формування інтелектуального потенціалу 
суспільства;

 взаємодія з промисловістю, урядом, суспіль-
ством як засіб узгоджених зусиль щодо забез-
печення стабільного розвитку нації та цивілі-
зації [2].

Фундаментальними працями для розуміння 
необхідності формування та розвитку ІАУ слід вва-
жати роботи Ш. Слотера і Л. Леслі (S. Slaughter, L. 
Leslie) (ввели в обіг термін «академічний капіталізм»),  
Б. Кларка (B. Clark), М. Гіббонса (M. Gibbons) (кон-
цепція «підприємницького університету»), Г. Чесбро  
(H. W. Chesbrough) (концепція «відкритих інновацій» 
та Г. Іцковіца (H. Etzkowitz) (концепція «потрійної спі-
ралі») (табл. 1).

Отже, методологічним підґрунтям формування 
концептуальних засад інноваційно-активного уні-
верситету виступають такі твердження та гіпотези 
(табл. 2).

Виходячи з необхідності доказу висунутих гі-
потез у дослідженні на підставі узагальнення [13; 14] 
сформовано ключові положення діяльності іннова-
ційно-активних університетів у сучасній парадигмі 
розвитку вищої освіти, а саме:
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Таблиця 1

Концептуальний базис виникнення та розвитку ІАУ 

Період Назва концепції Зміст концепції

1997 р. «Академічний капіталізм» 
(Ш. Слотер і Л. Леслі) [8]

Розглядає зміну класичної університетської моделі під впливом глобалізації 
внаслідок введення елементів ринкової структури в діяльність університетів

1998 р.

Концепція «підприємниць-
кого університету»  
Б. Кларка [9],  
М. Гіббонса [10]

Визначає підприємницький університет через сукупність умов (характерис-
тик), серед яких: посилене спрямовуюче ядро (адміністрація), розширена 
периферія розвитку (передбачає високу міру децентралізації), диверсифі-
кована база фінансування, стимульовані академічні структури й інтегрована 
підприємницька культура

2003 р. Концепція «відкритих  
інновацій Г. Чесбро [11] 

Визначає відкриті інновації як «цінні ідеї, які можуть надходити як із самої 
компанії, так і ззовні та можуть надаватися на ринку в результаті як дій самої 
компанії, так і інших структур», а парадигму відкритих інновацій – як іннова-
ційну політику та інноваційну діяльність компанії, в якій «можуть та повинні 
поряд з власними використовуватися і зовнішні ідеї, а також застосовува-
тися «внутрішні» та «зовнішні» способи виходів на ринок зі своїми більш 
досконалими технологіями». Відкриті інновації – це використання цільових 
потоків знань для прискорення внутрішніх інноваційних процесів, а також 
для розширення ринків і більш ефективного використання інновацій

1998–
2011 рр.

Концепція «потрійної  
спіралі» Г. Іцковіца [12]

Під підприємницьким університетом розуміється вищий навчальний заклад, 
що, крім традиційних джерел фінансування, активно розробляє та викорис-
товує патенти, наукові дослідження та інші напрями договірного співробіт-
ництва з приватними підприємствами як дієвими інструментами розширен-
ня джерел фінансування та притоку інвестицій до університету

Таблиця 2

Методологічне підґрунтя формування концепції побудови та функціонування ІАУ

Твердження Робоча гіпотеза

1 2

1. Створення університетів підприємницького типу 
є ключовим напрямом розвитку та зростання рівня 
конкурентоспроможності системи вищої освіти світу 
та України

1. Рівень конкурентоспроможності системи вищої освіти висту-
пає ключовим фактором посилення конкурентоспроможності 
держави за рахунок формування інноваційно-автономних уні-
верситетів, які створюють якісний і привабливий для національ-
ного та закордонного споживача освітній продукт

2. Роль ЗВО в інноваційному процесі суттєво вихо-
дить за рамки лише розроблення інновацій, вона 
спрямована на їх комерціалізацію, що значно впли-
ває на розвиток суспільства 

2. Тенденція зменшення кількості абітурієнтів у рамках націо-
нальної системи вищої освіти, спровокована демографічною 
кризою та посиленням привабливості закордонної освіти, має 
бути переломлена об’єктивною закономірністю інноваційної 
активності ЗВО, спрямованої на підвищення якості освітніх  
послуг, науково-технічних розробок і міжнародного іміджу

3. ІАУ являє собою складно-структуровану систему, 
що поєднує інтелектуальний потенціал ЗВО, а також 
його фінансові та організаційні ресурси

3. Створення університету інноваційного типу передбачає наяв-
ність синергетичного ефекту від трьох компонент – концентра-
ції талантів, досяжності й достатності ресурсів та ефективного 
управління

4. Розвиток інноваційно-активних університетів має 
відбуватися на засадах ефективної взаємодії універ-
ситетів із основними стейкхолдерами

4. Формування інноваційно-активного університету залежить 
від поєднання зусиль держави, що створює законодавче під-
ґрунтя, та конкретного ЗВО, що здійснює активний пошук 
шляхів, форм та інструментів підвищення власної іміджевої при-
вабливості як на національному, так і на європейському ринку 
освітніх послуг

5. Трансформація традиційного університету  
в інноваційно-активний має здійснюватися за раху-
нок розробки новітніх інструментів, а саме, механіз-
мів, технологій, методів і моделей

5. Механізм трансформації ЗВО в університет світового рівня 
має охоплювати основні напрями його діяльності, а саме, освіт-
ню, науково-технічну й інноваційну, міжнародну, а дієвість його 
функціонування передбачає розробку концептуально-методич-
ного та модельно-інформаційного інструментарію, що дозво-
лить здійснювати подібну трансформацію на системних засадах
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6. Якість освіти є ключовою складовою розвитку всіх 
компонентів ІАУ

6. Внутрішнє забезпечення якості освіти є важливою складо вою 
стратегічного управління інноваційним розвитком  
і конкуренто спроможністю системи вищої освіти  
на інституційному та державному рівнях

7. В умовах інформаційного суспільства та глобаль-
ної диджиталізації процесів розвитку цивілізації 
діяльність ІАУ має ґрунтуватися на засадах забезпе-
чення високого рівня захисту інформаційних потоків 
та ресурсів

7. Ефективне функціонування університету інноваційного типу 
має забезпечуватися корпоративною науково-освітньою інфор-
маційною системою, що є інструментом запобігання корупції та 
захисту основних бізнес-процесів надання освітянських послуг 
і корпоративної інформації в умовах поширення застосування 
технологій кіберпростору

Закінчення табл. 2

Положення 1. Основними видами діяльнос-
ті ІАУ є освітня, науково-технічна, маркетингова та 
міжнародна діяльність, що поєднані високим рівнем 
інноваційності та здійснюються на основі застосу-
вання сучасних нетрадиційних технологій і принци-
пів управління. При цьому основною метою науково-
технічної діяльності в контексті її інноваційного зміс-
ту є генерація нових знань; освітньої – використання 
нових знань у навчальному процесі та формування 
інтелектуального потенціалу суспільства; маркетин-
гової – комерціалізація знань та інновацій на осно-
ві взаємодії зі стейкхолдерами, а також формування 
іміджу університету; міжнародної – розвиток міжна-
родного співробітництва та інтеграція університету 
до світового науково-освітнього простору. 

Положення 2. Ефективна освітня діяльність 
ІАУ забезпечується стратегічним партнерством з 
державними, регіональними структурами, представ-
никами бізнесу, провідними закладами вищої освіти 
в Україні та за кордоном, суспільними установами, 
спільнотою випускників, що є необхідною умовою 
його розвитку як центру продукування та трансферу 
новітніх знань у суспільство. 

Положення 3. Ключовим завданням ІАУ є фор-
мування у студентів інноваційно-підприємницько-
го мислення та креативних компетентностей, тобто 
здатності до самостійного отримання нових знань і 
професійних навичок. Науково-освітній і підприєм-
ницький цикли навчання здобувачів освіти мають 
бути спрямовані на створення потенціалу доданої 
вартості в бізнесі та суспільстві у формі отриманих 
ними базових і фахових компетентностей.

Положення 4. Перманентна динаміка змін 
освітніх стандартів має відповідати вимогам приско-
реного відтворення масштабних і безперервних інно-
вацій в економіці та суспільстві та повинна спрямо-
вуватися на задоволення поточних і перспективних 
потреб розвитку людства. Такі зміни мають ґрунтува-
тися на ефективній та постійній взаємодії універси-
тету зі стейкхолдерами на підставі залучення фахів-
ців-практиків до освітнього процесу та моніторингу 
поточних і майбутніх соціально-економічних тенден-

цій розвитку. Тобто стандарти якості науково-дослід-
ницької та освітньо-методичної діяльності є функці-
єю вимог, що постійно змінюються, до продуктових 
та інших інновацій.

Положення 5. Наукова діяльність в ІАУ здій-
снюється в рамках проведення фундаментальних і 
прикладних досліджень, замовниками та споживача-
ми результатів яких виступають стейкхолдери (дер-
жава, суб’єкти ринку праці, соціум) через ефективно 
діючу технологію трансферу наукових результатів.

Положення 6. Традиційна лінійна модель про-
ведення науково-технічних досліджень (рис. 1а) має 
бути замінена контуром, що спрямований на постій-
ну тісну співпрацю з реальним сектором економіки та 
соціумом як у пошуку замовлень на науково-технічні 
розробки, так і в комерціалізації нових знань і техно-
логій (рис. 1б). Відмінність останнього полягає в по-
єднанні компонентів «замовник» і «споживач».

Положення 7. Кадровий ресурс ЗВО, який 
представляє його інтелектуальний потенціал та є 
основою всіх видів діяльності ІАУ, має трансформу-
ватися в напрямку готовності до отримання та за-
стосування навичок підприємницького характеру, 
що уможливлює забезпечення повного циклу від-
творення нового знання – від дослідницьких засобів 
генерації нових ідей через виробництво нових знань 
до створення дослідницьких зразків продуктових ін-
новацій, та його доведення до суспільства на підставі 
комерціалізації та трансферу технологій.

Положення 8. Трансформація організаційної 
структури ІАУ має носити дуальний характер:

1. Модернізація існуючої структури шляхом 
створення нових підрозділів, що здійсню-
ють підприємницьку діяльність (інститути, 
власні мікрофірми, консалтингові підрозділи 
тощо) як на основі власної ресурсної бази, так 
і за рахунок створення спільних структур зі 
стейкхолдерами.

2. Впровадження нових функцій підприємниць-
кого характеру в межах існуючих підрозділів.

Усе це дозволить здійснити перехід від тради-
ційного до інноваційно-активного університету, який 



БІЗНЕСІНФОРМ № 12 ’2020122

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	О
СВ

ІТ
А 

І Н
АУ

КА

www.business-inform.net

 

а) традиційна лінійна модель здійснення наукових досліджень

б) модель здійснення наукових досліджень на підґрунті взаємодії зі стейкхолдерами

Замовник
(МОН України)

Виконавець
(ЗВО)

Споживачі
(МОН України;
стейкхолдери)

Фундаментальні
дослідження;

прикладні 
розробки

Замовники
(стейкхолдери)

Виконавець
(ЗВО)

Споживачі
(стейкхолдери)

МОН України
(фундаментальні

та прикладні 
дослідження

Підприємства й організації інноваційного характеру

Рис. 1. Трансформація моделі проведення науково-технічних досліджень

має тісні зв’язки зі стейкхолдерами та в умовах скоро-
чення державного фінансування має можливість ди-
версифікувати джерела фінансування свої діяльності.

Положення 9. Адаптація ІАУ до глобальних 
процесів інформаційного суспільства та диджиталі-
зації має здійснюватися у двох напрямках:

1) зовнішня адаптація, тобто створення інфор-
маційних комунікацій між університетом і 
стейкхолдерами з метою підвищення швидко-
сті дифузії нових знань і технологій у бізнес-
середовище та суспільство;

2) внутрішня адаптація, що містить два компо-
ненти: 

а) підвищення рівня автоматизації та інформа-
тизації освітніх процесів з метою підвищення якос-
ті освіти та впровадження дистанційних і змішаних 
форм навчання;

б) створення корпоративних науково-освітніх 
систем (КНОС) як платформ захисту корпоратив-
ної інформації від кібератак і впровадження системи 
протидії корупції в освітній сфері.

Системні зміни, що супроводжують трансфор-
мацію традиційних університетів та забезпечують ви-
сокий рівень конкурентоспроможності ЗВО в систе-
мі вищої освіти України та світу, повинні відбуватися 
на основі принципів, покладених в основу побудови 
та функціонування ІАУ. У цьому зв’язку в дослідженні 
пропонується система принципів, серед яких, на по-
гляд авторів, доцільно виділити такі:

1) принципи, що формують підґрунтя взаємодії 
інноваційно-активного університету зі стейк-
холдерами – суб’єктами зовнішнього середо-
вища (держава, бізнес, громадянське суспіль-
ство); 

2) принципи, що визначають функціонування та 
розвиток внутрішнього середовища ІАУ (рис. 2).

Отже, базуючись на вищенаведених положен-
нях і принципах, можна стверджувати, що 
ключовою метою діяльності інноваційно-ак-

тивних університетів є становлення та розвиток ІАУ 
як суб’єкта ринкових відносин у контексті взаємодії 
університету з економікою та соціумом на засадах 
інтенсивного трансферту нових, згенерованих в уні-
верситеті знань і технологій. 

Для досягнення мети необхідним уявляється 
вирішення таких завдань (табл. 3).

Як бачимо, ключовою складовою, що поєднує 
виділені завдання та визначає цільову спрямованість 
функціонування університету підприємницького 
типу, є інноваційна спрямованість усіх видів його ді-
яльності (рис. 3). 

Так, інновації в освіті включають:
 формування навичок підприємницького ха-

рактеру в професорсько-викладацького скла-
ду університету, що може бути досягнуто за 
рахунок регулярного підвищення кваліфіка-
ції, участі в наукових дослідженнях і проєк-
тах, активного розвитку співпраці зі стейк-
холдерами тощо;

 розробку та включення до навчальних планів 
нових спеціальностей, що є актуальними та 
затребуваними на ринку праці, новітніх на-
прямків підготовки та перепідготовки здобу-
вачів вищої освіти;

 формування індивідуальної траєкторії на-
вчання здобувачів вищої освіти;

 впровадження у навчальний процес навчаль-
них курсів та дисциплін, пов’язаних з форму-
ванням підприємницьких компетентностей  
у здобувачів вищої освіти;

 упровадження в освітній процес дисциплін  
і форм навчання, спрямованих на оволодін-



Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

		О
СВ

ІТ
А 

І Н
АУ

КА

БІЗНЕСІНФОРМ № 12 ’2020 123
www.business-inform.net

стратегічної спрямованості наукових 
досліджень на загальносвітові тенденції 
та нагальні потреби економіки держави;
сприяння сталому інноваційному 
розвитку суспільства;
стратегічного партнерства університету, 
держави, наукових установ, 
промисловості та бізнесу;
інтеграції в міжнародну 
освітньо-наукову спільноту

єдності освітнього, наукового 
та інших процесів університету 
на засадах інноваційності;
гнучкого та персоналізованого 
навчання;
академічної якості;
навчання на основі викликів;
навчання протягом життя;
розвитку підприємницького 
мислення;
вбудованої мобільності;
забезпечення високого рівня
кібербезпеки

 

















Принципи взаємодії із суб’єктами
зовнішнього середовища

Принципи, що визначають
внутрішні процеси та розвиток

Принципи функціонування та розвитку інноваційно-активного університету

Рис. 2. Система принципів побудови та функціонування інноваційно-активного університету

ня навичками самостійної роботи, розвиток 
креа тивних здібностей і вміння критично 
опрацьовувати обсяги вхідної інформації;

 використання в процесі навчання новітніх тех-
нологій і форм, що передбачають колективну 
або самостійну творчу участь здобувачів;

Таблиця 3

Перелік і змістовне наповнення завдань

Назва завдання Зміст завдання

1) Забезпечення інноваційного змісту освіти Поєднання фундаментальної освіти з формуванням інноваційного 
мислення та підприємницьких компетентностей у здобувачів освіти

2) Забезпечення якості навчання
На засадах поєднання компетентнісного підходу, створення індивіду-
альної траєкторії навчання здобувачів вищої освіти та взаємодії  
з роботодавцями

3) Проведення прикладних і фундаментальних 
наукових досліджень і розробок

Спрямування на вирішення актуальних завдань, визначених як пріо-
ритетні на національному та світовому рівнях

4) Розвиток міжнародного співробітництва Сукупність заходів і форм інтеграції університету до світового науково-
освітнього простору

5) Розвиток інфраструктури інноваційної  
діяльності

Формування інфраструктури повного інноваційного циклу освітньої 
та наукової діяльності (від ідеї до виведення на ринок готового інно-
ваційного продукту) на засадах стратегічного партнерства з держа-
вою та стейкхолдерами

6) Формування інноваційної корпоративної 
культури університету

Сукупність колективних базових уявлень, необхідних і достатніх для 
адаптації до змін зовнішнього середовища та створення конкурент-
ного внутрішнього середовища університету

7) Диверсифікація джерел фінансування  
університету

Формування дискреційної (що формується на власний розсуд),  
багатоканальної бази надходжень і активний фандрайзинг

8) Створення адаптивної системи управління 
університетом

Гнучка організаційна структура та висока якість кадрового забезпе-
чення

9) Впровадження принципово нових освітніх 
технологій

Інтеграція освіти, науки та інноваційної діяльності; інформатизація 
процесу навчання та викладання на засадах забезпечення інформа-
ційної безпеки та протидії корупції

 упровадження в навчальний процес сучас-
них інформаційних засобів та інструментів,  
у тому числі технологій і платформ дистан-
ційного навчання.

Реалізація такого напрямку, як науково-технічні 
інновації, вимагає поєднання науково-дослідницької 
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Інновації
в управлінні

Науково-
технічні

інновації

Інновації
в освіті

Інновації
в маркетин-

говій
діяльності

Інновації
в міжнарод-
ному спів-

робітництві

Напрямки
інноваційної
діяльності

університету

Рис. 3. Системоутворюючі напрямки інноваційної 
діяльності ІАУ

Джерело: узагальнено за [15; 16], розширено та доповнено.

та проєктно-конструкторської діяльності й перед-
бачає, що в межах ІАУ можлива реалізація повного 
циклу наукових досліджень – від генерації ідей до 
виведення на ринок дослідного зразка або готового 
інноваційного продукту. Це вимагає наявності в ІАУ 
відповідної сучасної та ефективно працюючої інфра-
структури та може бути реалізовано, передусім, шля-
хом створення підприємницьких структур на основі 
взаємодії зі стейкхолдерами (мікрофірми, виробни-
цтво зразків науково-дослідної продукції, створення 
прототипів тощо). До результатів науково-технічних 
інновацій належать інноваційні наукомісткі техноло-
гії, вироби, патенти, науково-технічні послуги тощо.

Інновації в управлінні мають бути орієнтовані 
на зростання ефективності функціонування універ-
ситету завдяки оптимізації кадрового, матеріального 
та фінансового забезпечення. Головними завданнями 
реалізації даного напрямку інноваційної діяльності є:
 формування та розвиток інтелектуального 

потенціалу ІАУ, здатного до реалізації інно-
ваційних проєктів різного ступеня складності 
шляхом створення сприятливого середовища 
та систем стимулювання й мотивації кадрово-
го складу;

 підготовка та підвищення кваліфікації кадрів 
для різних сфер бізнесу на засадах взаємодії зі 
стейкхолдерами;

 надання інформаційних і консалтингових по-
слуг для стейкхолдерів університету;

 диверсифікація та оптимізація джерел фінан-
сування ІАУ;

 формування організаційної структури, що 
відповідає вимогам і стратегічним цілям ІАУ;

 використання сучасних інформаційних тех-
нологій і ресурсів на засадах забезпечення ви-
сокого рівня кібербезпеки КНОС.

Цільовими напрямками інновацій у маркетин-
говій діяльності університету є просування універ-
ситету на ринку освітніх послуг, комерціалізація на-
уково-дослідницьких і дослідно-конструкторських 
ідей і розробок, патентування та ліцензування, ство-
рення бренду університету, реалізація заходів щодо 
покращення іміджу університету тощо.

Інноваційна діяльність університету в контек-
сті його міжнародного співробітництва спрямована, 
з одного боку, на впровадження сучасного міжнарод-
ного досвіду до освітнього процесу, а з іншого – на ін-
теграцію ЗВО до міжнародного освітнього простору. 
У даному зв’язку до ключових завдань реалізації цьо-
го напрямку інноваційної діяльності слід віднести:
 вивчення та імплементацію міжнародного до-

свіду щодо підвищення якості освіти;
 створення та реалізацію спільних магістер-

ських та аспірантських програм із зарубіжни-
ми навчальними закладами-партнерами;

 розвиток академічної мобільності, стажуван-
ня та грантової діяльності, участь у спільних 
наукових проєктах тощо;

 покращення привабливості ЗВО в міжнарод-
ному освітньому просторі задля залучення 
іноземних студентів та підвищення позиції уні-
верситету в міжнародних освітніх рейтингах.

Таким чином, поєднання та ефективна реаліза-
ція виділених напрямків інноваційної діяль-
ності ЗВО дозволить забезпечити високий рі-

вень його конкурентоспроможності та відповідності 
вимогам сучасних глобальних викликів.

Важливою складовою концептуальних засад 
функціонування та розвитку інноваційно-активних 
університетів є рамкові основи (англ. framework – 
каркас, структура) [17], до яких, на нашу думку, слід 
віднести, з одного боку, складові компоненти середо-
вища функціонування ІАУ, а з іншого – фактори під-
тримки їх функціонування та розвитку (табл. 4). 

Отже, до компонентів внутрішнього середови-
ща функціонування ІАУ пропонується віднести сис-
тему управління університетом, сукупність ключових 
процесів, що реалізують основні види його діяльності 
(а саме: освітню, науково-технічну, маркетингову та 
міжнародну), та організаційну структуру, що забезпе-
чує ефективне функціонування ЗВО. 

Водночас до факторів, що забезпечують під-
тримку успішного функціонування ключових ком-
понентів інноваційно-активного університету, слід 
включити такі:
 фактори, що формують корпоративну культу-

ру та етику на засадах розвитку інноваційнос-
ті та підприємництва;

 фактори, що сприяють формуванню та роз-
витку навичок підприємницького характеру в 
кадрового складу університету;
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Таблиця 4

Рамкові основи функціонування та розвитку інноваційно-активного університету 

Компоненти середовища функціонування ІАУ Фактори підтримки компонентів 

Система управління університетом:  
– місія;  
– стратегія;  
– професійний менеджмент;   
– незалежність – автономність;  
– гнучкість – адаптивність до змін умов зовнішнього  
середовища

Фактори формування корпоративної культури  
та етики:  
– професорсько-викладацький склад;  
– здобувачі освіти;  
– наукові та інші працівники університету;  
– кодекс професійної етики та академічної доброчесності;  
– університетське ставлення до підприємництва;  
– університетська система нагород і заохочень студентів, 
професорсько-викладацького складу, наукових та інших 
працівників університету тощо

Освітній процес:  
– бакалаврські та магістерські освітні програми;  
– докторантура;  
– окремі курси за дисциплінами підприємницького харак-
теру;  
– курси з підвищення кваліфікації та поглиблення знань;  
– підприємницькі курси для початківців – учнів шкіл, до-
могосподарок, пересічних громадян тощо

Науковий процес:  
– наукові дослідження відповідно до потреб та замовлень 
стейкхолдерів;  
– інформаційні та консалтингові послуги

Фактори формування та розвитку навичок підприєм-
ницького характеру у кадрового складу:  
– залучення співробітників університету до діяльності 
стейкхолдерів;  
– постійне та регулярне підвищення кваліфікації профе-
сорсько-викладацького складу та інших співробітників;  
– участь викладачів у міжнародних програмах, проєктах, 
академічна мобільність, спільні наукові дослідження;  
– моніторинг поточних і майбутніх соціально-економічних 
тенденцій розвитку суспільства

Маркетингова діяльність:  
– створення бренду університету;  
– заходи з просування університету на ринку освітніх  
послуг;  
– комерціалізація результатів наукових досліджень, патен-
тування та ліцензування;  
– заходи щодо покращення іміджу університету

Міжнародна діяльність: 
– імплементація зарубіжного досвіду в освітній процес;  
– інтеграція в міжнародний освітній і науковий простір

Фактори формування та розвитку навичок підприєм-
ницького характеру у здобувачів освіти:  
– навчальні дисципліни, спрямовані на формування під-
приємницьких компетентностей;  
– сучасні методики викладання та навчання;  
– застосування інноваційних освітніх технологій;  
– залучення до освітнього процесу підприємців-практиків;  
– використання сучасних інформаційних технологій та 
інструментів;  
– програми «подвійних дипломів»;  
– академічна мобільність;  
– участь здобувачів освіти у воркшопах, конференціях та 
інших заходах щодо обміну досвідом і т. п. 

Організаційна структура: 
– створення інноваційно-орієнованих підрозділів: бізнес-
інкубаторів, центрів для створення нових фірм, наукових 
парків тощо самостійно та у взаємодії зі стейкхолдерами;  
– впровадження нових функцій підприємницького харак-
теру в межах існуючих підрозділів

 фактори, що забезпечують формування та 
розвиток навичок підприємницького харак-
теру в здобувачів освіти. 

Таким чином, можемо зробити висновок, що ці-
льовий вплив виділених факторів, перш за все, спря-
мований на розвиток підприємницьких здібностей 
кадрового потенціалу та здобувачів вищої освіти та 
посилення підприємницької складової в освітньому 
та інших процесах функціонування, що є одним із 
ключових завдань діяльності ІАУ.

ВИСНОВКИ
На основі проведених досліджень сформовано 

концептуальне підґрунтя побудови та функціонуван-
ня інноваційно-активного університету:

1. Визначено та систематизовано низку про-
тиріч, що зумовлюють існування головної пробле-
ми розвитку світової та національної систем вищої 
освіти у 21 столітті, а саме, необхідність суттєвого 
переосмислення форм, методів і практики діяльності 
ЗВО відповідно до викликів сучасного етапу розви-
тку цивілізації, а саме, необхідність трансформації 
традиційного університету в інноваційно-активну, 
підприємницьку структуру, діяльність якої полягає у 
взаємодії університету з економікою, органами дер-
жавного управління та соціумом.

2. Аналіз еволюції підходів до розуміння нової 
місії університету дозволив дійти висновку, що на по-
чатку 21 століття сформувалася нова парадигма роз-
витку університетів – підприємницького типу, функ-
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ціонування в якій вимагає від університету адаптації 
його відносин з навколишнім суспільством/основни-
ми стейхолдерами, його внутрішніх процесів, осно-
вних цінностей, пошуку нових інноваційних основ 
його розвитку в сучасних умовах.

3. На підставі аналізу ключових концепцій 
трансформації традиційного університету в підпри-
ємницьку, автономно-інноваційну організацію роз-
роблено низку гіпотез побудови інноваційно-актив-
ного університету та систему концептуальних поло-
жень і принципів його функціонування.

4. Сформовано рамкові основи функціонуван-
ня та розвитку інноваційно-активного університету, 
що містять перелік компонентів внутрішнього серед-
овища та фактори, що забезпечують їх підтримку на 
засадах розвитку підприємництва та інноваційності.

Подальші дослідження мають бути спрямовані 
на: розробку та розкриття змісту та структури меха-
нізму функціонування інноваційно-активного універ-
ситету, що ґрунтується на розумінні місця ІАУ в освіт-
ньому просторі країни; розробку стратегії та тактики 
функціонування ІУА; формування обґрунтованої сис-
теми ключових показників ефективності функціону-
вання ІАУ в площині окремих видів його діяльності; 
побудову ефективного методичного забезпечення ді-
яльності інноваційно-активного університету.            
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