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Дослідницький університет як соціальний та економічний феномен

У дослідженні здійснено переосмислення ролі дослідницького університету як соціального й економічного феномена. Встановлено, що феномен 
дослідницького університету полягає у різнобічному розкритті інноваційного потенціалу талановитих і здатних до наукового пошуку особис-
тостей. Систематизовано та проаналізовано 45 літературних джерел, що представляють думку авторитетних науковців міжнародного рівня 
у сфері створення та розвитку дослідницьких університетів у різні часові періоди. Встановлено, що майже крізь віки дослідницький університет 
еволюціонував, набував нових форм, але його фундаментальна значущість у розвитку суспільства залишалась незмінною і не мала альтернати-
ви. Розвиток XXI ст. характеризується стрімкою експансією цифрових технологій, і водночас для університетського феномена наступає нова 
ера випробувань і трансформацій. Нові університети, що очолять процеси розробки, впровадження і широкого використання цифрових техно-
логій чекає успішна стратегічна перспектива і послідовний розвиток. Стосовно тих хто проігнорує цифрові технології, автор зазначає, що вони 
будуть приречені на технологічну відсталість і поступове згортання своєї діяльності.
Ключові слова: дослідницький університет, феномен дослідницького університету, значення університету у соціальному та економічному  
вимірі.
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Ситницкий М. В. Исследовательский университет как социальный  

и экономический феномен
В исследовании осуществлено переосмысление роли исследователь-
ского университета как социального и экономического феномена. 
Установлено, что феномен исследовательского университета заклю-
чается в разностороннем раскрытии инновационного потенциала 
талантливых и способных к научному поиску личностей. Системати-
зированы и проанализированы 45 литературных источников, которые 
представляют мнение авторитетных ученых международного уровня 
в сфере создания и развития исследовательских университетов в раз-
ные временные периоды. Установлено, что практически через века ис-
следовательский университет эволюционировал, приобретал новые 
формы, но его фундаментальная значимость в развитии общества 
оставалась неизменной и не имела альтернативы. Развитие XXI в. 
характеризуется стремительной экспансией цифровых технологий, и 
вместе с этим для университетского феномена наступает новая эра 
испытаний и трансформаций. Те университеты, которые возглавят 
процессы разработки, внедрения и широкого использования цифровых 
технологий, ждет успешная стратегическая перспектива и последова-
тельное развитие. Относительно тех, кто проигнорирует цифровые 
технологии, автор отмечает, что они будут обречены на технологи-
ческую отсталость и постепенное сворачивание своей деятельности.
Ключевые слова: исследовательский университет, феномен исследова-
тельского университета, значение университета в социальном и эко-
номическом измерении.
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The Research University as a Social  
and Economic Phenomenon

The study rethinks the role of research university as a social and economic 
phenomenon. It has been determined that the phenomenon of research uni-
versity consists in a versatile disclosure of innovation potential of talented 
personalities, capable of scientific inquiry. 45 literary sources, representing 
the opinions of authoritative scholars of the international level in the sphere 
of creation and development of research universities in different time periods, 
are systematized and analyzed. As determined by the author, research univer-
sity had evolved and acquired new forms through the centuries, but its funda-
mental importance in the development of society remained unchanged, hav-
ing no alternative. The development of 21st century is characterized by rapid 
expansion of digital technologies and, at the same time, there’s a new era of 
trials and transformations for the university phenomenon. Those universities, 
which lead the processes of development, implementation and wide use of 
digital technologies, can expect a successful strategic perspective along with 
consistent development. Regarding those which ignore digital technologies, 
the author notes that they will be bound to technological backwardness and 
gradual curtailment of their activities.
Keywords: research university, phenomenon of research university, meaning 
of university in the social and economic dimension.
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Питання переосмислення нової ролі дослід-
ницьких університетів актуалізується в умовах 
стрімкого розвитку цифрових технологій та 

інших сфер соціально-економічної активності суспіль-
ства. Класичне розуміння університету як транслятора 
знань потребує розширеного тлумачення та доповне-

ння з різнобічним забарвленням додаткових функцій, 
що почали виконувати дослідницькі університети під 
впливом технологічного прогресу та нових запитів сус-
пільства. Генеральна місія дослідницьких університетів 
вже давно потребує розширеного тлумачення з додаван-
ням нових, соціально значущих пріоритетів. Сьогодні 
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нашим завданням є підготовка дослідницьких універ-
ситетів до сучасної і прогресивної ери цифрового світу. 
Ми зобов’язані оптимізувати ключові суспільно значущі 
інституції для гармонійного розвитку і життя майбутніх 
поколінь людей з творчим типом мислення.

Фундаментальні дослідження у сфері формування 
та забезпечення ефективного функціонування дослід-
ницьких університетів проводили такі вчені: Айдрус І., 
Альбах Ф., Антонюк Л., Базилевич В., Бугров В., Ванг Я., 
Василькова Н., Вест Ч., Віссема Й., Губерський Л., Гуд-
феллов Р., Гумбольдт Вільгельм фон, Єгоров І., Жилін-
ська О., Закусило О., Згуровський М., Зубрицька М., Ка-
лашнікова С., Кінг  К., Кремень В., Кроу М., Кузьмін  О., 
Курбатов С., Левін  Г., Ліа М., Ліу Н., Луговий В., Мер-
тен А., Ніланд  Дж. Павленко А., Пелікан Я., Романов-
ський О., Салмі Дж., Сацик В., Слюсаренко О., Супян В., 
Схрамм  Ч., Таланова Ж., Трайтенберг М., Філіпенко А., 
Фінкелстейн М., Чеберкус Д., Ченг Я., Черваньов Д., 
Черняк О. та ін.

Потребує наукового переосмислення феномен 
дослідницького університету для пошуку сучас-
них напрямів і методів його розвитку.

Формулювання завдань та цілей статті. Голов-
ною метою статті є переосмислення ролі дослідницько-
го університету як соціального та економічного феноме-
на. Для досягнення мети було поставлено та вирішено 
такі завдання:

вивчення авторитетної наукової думки у сфе- �
рі функціонування та розвитку дослідницьких 
університетів;
дослідження еволюції розвитку університетів  �
світового класу.

У XIX ст. найкращими університетами у світі вва-
жались німецькі дослідницькі університети, що у той час 
навчали значну чисельність іноземних студентів з США, 
країн Європи та світу. Основну місію цих дослідниць-
ких університетів було закладено ще Вільгельмом фон 
Гумбольдтом, що звучала як «відданість науці». У його 
меморандумі 1809 р. [1] щодо Берлінського університе-
ту було проголошено основні принципи дослідницького 
університету, які передбачали:

єдність науки та викладання;  �
свободу викладання;  �
академічне самоврядування.  �

Головним завданням, яке Гумбольдт ставив пе-
ред собою у наведеному меморандумі, було створення 
організаційної структури управління у всіх наукових 
і навчальних установах, що сприятиме реалізації їх 
внутрішніх цілей. Також автор підкреслював високу 
роль держави як загального регулятора пріоритетного 
розвитку дослідницьких університетів. Значну части-
ну було відведено автором для обґрунтування важли-
вості міждисциплінарного діалогу наукових дисциплін 
в університетському середовищі. З управлінської точки 
зору це дає змогу комплексно розвивати майстерність 
професорсько-викладацького складу та більш широко 
охоплювати пріоритетні напрями навчальної і наукової 
діяльності. Вільгельм фон Гумбольдт був великим про-
видцем і вже в ті часи усвідомлював високу соціальну 

місію дослідницького університету, розуміючи неви-
черпність і різноманітність його можливостей.

Після XIX ст., на початку XX ст. Німеччина по-
ступилась лідерством США у розвитку дослідницьких 
університетів. Фактично і в цей час США тримає світове 
лідерство, що підкреслюється наявністю 13 американ-
ських дослідницьких університетів у ТОР-25 рейтингу 
QS 2018, у дослідженні [2] показано причини та наслідки 
цих тенденцій. Німеччина значно втратила свої позиції 
на світовій арені, і в цьому рейтингу перший німецький 
університет «Technical University of Munich» зустріча-
ється аж на 64 позиції [3].

Фундаментальною науковою працею, що пока-
зала сучасну роль американських дослідниць-
ких університетів, стала робота Чарльза Веста 

«Американський дослідницький університет з часів 
Другої Світової війни до мережевого суспільства» [4]. 
Автором було проаналізовано дослідницькі університе-
ти США та вплив на них державних інституцій. Розкри-
то процес становлення та розвитку державної і приват-
ної сфери освіти. Стратегічне мислення екс-президента 
Массачусетського технологічного інституту підкресле-
но його висновками стосовно майбутньої перспективи 
глобального розвиту інтернет-технологій в дослідниць-
ких університетах. 

У XXI ст. однією з фундаментальних наукових 
праць стосовно розвитку дослідницьких університетів 
світового класу є праця міжнародної групи науковців 
Кроу М., Мертен А., Герман В., Трайтенберг М. та ін. 
«Майбутнє дослідницького університету. Назустріч 
глобальним викликам XXI ст.» [5]. У цій роботі авто-
рами узагальнено тенденції та перспективи розвитку 
дослідницьких університетів у різних країнах світу. Роз-
крито перспективу розвитку дослідницьких університе-
тів у Європі та проаналізовано успіхи в США та Ізраїлі. 
Наведено сценарії розвитку та зроблено їх глибокий 
аналіз. Праця розставляє пріоритети розвитку дослід-
ницьких університетів і виражає стратегічне бачення 
авторів стосовного глобального майбутнього галузі на-
уки й освіти. 

Ґрунтовну монографію, де розкрито аналіз сучас-
них і майбутніх концепцій університету світово-
го класу, видано фаховим експертом Світового 

Банку у сфері вищої освіти Джемілєм Салмі «Виклики 
створення університетів світового класу» [6]. У праці 
розглянуто питання стосовно відмінностей категорій 
«університет світового класу» та «елітний університет». 
Окреслено та проаналізовано можливі стратегії та шля-
хи створення таких університетів. Визначено проблеми, 
витрати та ризики, пов'язані з діяльністю дослідницьких 
університетів. Окреслено перспективи розвитку універ-
ситетів світового класу у глобальному контексті.

Важливим внеском автора є ідентифікація трьох 
основних стратегій побудови університету світового 
класу, що полягають у такому: 

перш � а стратегія – модернізація університе-
тів, що відібрані для комплексного розвитку. 
Фактично це є реставрація вже існуючої ма-
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теріальної бази та залучення високоосвічених 
фахівців для провадження наукової діяльності 
та вдосконалення навчальної майстерності. Ця 
стратегія має найменші витрати, тому, що ви-
користовується вже набутий потенціал;
друга стратегія �  – шлях об’єднання декількох 
університетів для подальшого розвитку як 
єдиного цілого. Цей варіант дає більше можли-
востей для відбору найкращих претендентів на 
позиції викладачів і провідних науковців, але 
і пов'язаний зі значними витратами на утворен-
ня нової структури, створення нової матеріаль-
ної бази та її розвитку;
третя стратегія �  – створення нових універ-
ситетів. Зрозуміло, що в цьому варіанті перед-
бачено нести найбільші витрати, але при цьому 
існує можливість закладення з самого початку 
ефективного механізму функціонування, сис-
теми управління та побудови сучасної матері-
альної бази. Під новий університет світового 
класу необхідно набрати на конкурсних заса-
дах результативних фахівців в науці та техніці 
та провадити діяльність відповідно до світо-
вих стандартів, вирішуючи глобальні проблеми 
людства.  

Володимир Сацик, узагальнивши підхід австра-
лійського дослідника Саймона Маргінсона до трьох 
можливих стратегій розбудови університетів світового 
класу, запропонував свою концепцію [7]. Погляд автора 
базується на таких варіантах стратегії:

перша стратегія �  – розвиток університетів 
світового класу «вшир». Під цим розуміється 
реалізація комплексу заходів з удосконалення 
національної системи вищої освіти, розширен-
ня доступу всіх бажаючих до якісних освітніх 
послуг, суттєвого нарощення дослідницько-
го потенціалу у вітчизняних університетах, 
еволюційного формування університетів, що 
здатні бути конкурентоспроможними у гло-
бальних масштабах ринку наукових та освіт-
ніх послуг. Цей шлях розвитку притаманний 
дослідницьким університетам Західної Євро-
пи. Але виникає питання, наскільки він буде 
ефективний в українських реаліях тотальної 
обмеженості фінансових ресурсів і масової 
міграції студентів і науково-педагогічних ка-
дрів за кордон. Недооціненість інтелектуаль-
ної праці в Україні може стати на заваді реа-
лізації цього шляху розвитку дослідницьких 
університетів;
друга стратегія �  – розвиток університетів сві-
тового класу «вглиб». Автор має на увазі сфо-
кусований розвиток тієї сфери досліджень, що 
може дати кращі та швидкі результати у гло-
бальному масштабі. Фактично коло розвитку 
буде об’єднувати пріоритетні дослідницькі уні-
верситети країни, що спроможні здійснювати 
вагомі наукові дослідження та вже мають певні 
напрацювання у цих сферах. Цей шлях розви-

тку був обраний країнами Східної Азії протягом 
другої половини XX ст. Ця стратегія дає змогу 
сформувати «наукову візитну картку нації», що 
презентує країну у глобальному середовищі;
третя стратегія �  – комбінована стратегія роз-
витку університетів світового класу «вшир» 
і  «вглиб». Цей підхід передбачає пріоритетний 
розвиток сфер науки та техніки відповідно до 
потреб і запитів світової кон’юнктури ринку 
дослідницьких і навчальних послуг. Ця стра-
тегія може реалізовуватись у випадку, коли до-
слідницькі університети мають високий рівень 
фінансової стійкості та необмеженість інтелек-
туальних ресурсів для розвитку. На сьогодні 
цей підхід стратегічного розвитку використо-
вують Китай та США, тим самим утримуючи 
світове лідерство.

У працях [8–10] Салмі Дж. приділяє увагу вивчен-
ню поширених помилок при створенні нового універ-
ситету світового класу, аналізує виклики та можливості 
вищої освіти в XXI ст. і досліджує питання можливості 
чи неможливості досягнення молодим університетом 
статусу світового класу.

Професор Колумбійського університету Генрі Ле-
він у своїй праці «Що таке університет світового кла-
су?» [11] значну увагу приділяє теоретичним питанням 
вивчення феномена університету світового класу. Автор 
показує, що у багатьох випадках керівники окремих уні-
верситетів вважають, що вони вже досягли статусу сві-
тового класу в конкретній галузі навчання, фактично не 
розуміючи повну змістовність поняття «університет сві-
тового класу». У дослідженні автор обґрунтовує основні 
ознаки та шляхи підтвердження статусу університету 
світового класу.

Широко проаналізовано принципи побудови 
університету світового класу у праці віце-
канцлера Стеффордширського університету 

Крістін Кінг «Світовий клас?» [12]. Вона обґрунтувала 
ключові компоненти, що необхідні для підтвердження 
статусу університету світового класу. Вони базується 
на наявності студентів з усього світу; різноманітності 
партнерських відносин із університетами, коледжами 
та бізнесом у всьому світі та наявності студентів, які на-
вчаються за навчальними програмами університету за 
кордоном. Основний акцент робиться на досконале на-
вчання, інновації та компетенції, а не на кількість Нобе-
лівських лауреатів.

Японська модель створення та розвитку універси-
тету світового класу розкрита в публікаціях Ніланд Дж. 
[13] та Фінкелстейна Мартіна [14]. 

Наукову думку стосовно розвитку дослідницьких 
університетів у країнах всього азійського регіону висвіт-
лено в публікаціях Ванг Я. [15], Ченг Я. та Ліу Н. [16]. На 
сьогодні основні засади освітньої політики КНР визна-
чає «Проект 211», що був ініційований Міністерством 
освіти та Міністерством фінансів в 1995 році. Цей стра-
тегічний документ націлений на пріоритетний розвиток 
6 % елітних вищих навчальних закладів, що в абсолют-
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ному вираженні становить близько 1700 дослідницьких 
університетів. Стратегічні засади розвитку дослідниць-
ких університетів у цьому документі були зосереджені 
на основних чотирьох напрямах: 

розвиток дисциплінарних і міждисциплінарних  �
програм; 
створення віртуальних кампусів;  �
розвиток науково-педагогічного персоналу та  �
співробітників; 
розвиток інфраструктури. �

За даними Світового Банку [17], на це проект було 
виділено близько 2,9 млрд доларів США на період 
1996–2000 рр. та 2,54 млрд доларів США на пері-

од 2002–2007 рр. Фінансування проекту здійснювалось 
центральним урядом Китаю, що додатково інвестував 
у проект 1,16 млрд доларів США та реалізовував його 
разом із органами місцевого самоврядування та сами-
ми обраними для розвитку університетами. Програма 
принесла вагомі результати. На сьогодні, за рейтин-
гом QS [3], один з Китайських університетів «Tsinghua 
University» замикає ТОP-25 кращих дослідницьких уні-
верситетів світу.

Філіп Альбах у своїй праці «Вартість та пере-
ваги університету світового класу» [18] порушує і роз-
криває проблему сутності університету світового класу. 
Водночас автор представляє власний погляд на побудо-
ву університету дослідницького типу та пов’язані з цим 
фінансові витрати. 

Йохан Віссема у своїй праці «Університет тре-
тього покоління» [19] розкриває різнобарвність мож-
ливостей розвитку дослідницьких університетів. Ав-
тор акцентує увагу на важливості співпраці універси-
тету з його оточуючим середовищем і отримання від 
цього максимальної користі. У роботі наведено комп-
лексне бачення сучасного університету та показано 
еволюція моделі університету від середньовіччя до 
наших днів. Обґрунтовано необхідність забезпечення 
автономії університетів, свободи науки та її незалеж-
ності від економіки. Науку розглянуто як теоретичну 
діяльність, а практичне її застосування є лише додат-
ком. Автором підкреслено важливість тісної співпраці 
науки та бізнесу.

Айдрус І. та Філіпов В. проаналізували сучасний 
стан на світовому ринку освітніх послуг і сформулювали 
основні тенденції його розвитку [20]. Поглиблено наве-
дено особливості світової торгівлі освітніми послугами, 
а також механізми регулювання світового ринку освіт-
ніх послуг різними міжнародними організаціями. Авто-
рами детально описано джерела фінансування освітніх 
послуг і характеристики міжнародних рейтингів.

Супян В. у монографії «Дослідницькі університе-
ти США: механізм інтеграції науки та освіти» [21] 
широко показав досвід розвитку американської моделі 
дослідницьких університетів. Автор поглиблено розгля-
нув питання інноваційної діяльності, роль університетів 
у регіональному розвитку, механізми фінансування нау-
ки, роль іноземних учених в американських університе-
тах, питання організації студентського самоврядування 
та міжнародних наукових обмінів.

Фундаментальна праця Ярослава Пелікана «Ідея 
університету» [22] окреслила автопортрет класичного 
університету, показала сфери відповідальності універ-
ситету за справу освіти, дослідження та наукову кому-
нікацію. Особливістю цієї праці є те, що автор робить 
спробу зрозуміти минуле, сучасне та майбутнє універ-
ситетського феномена. 

Наукові праці авторитетних науковців Київського 
національного університету імені Тараса Шев-
ченка стосовно удосконалення університетської 

освіти й інтенсифікації дослідницької діяльності у різні 
періоди розвитку Університету викладені у працях Гу-
берського Л. [23], Бугрова В. [24], Базилевича В. [25], 
Філіпенка А. [26; 27], Закусила О. [28], Черняка О. [29], 
Жилінської О. [30].

Особливу увагу у монографії «Розвиток науково-
технічної діяльності у контексті самоорганізації» [31] 
доктора економічних наук, професора, завідувача ка-
федри менеджменту інноваційної та інвестиційної ді-
яльності Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка Жилінської О. приділено глибокому 
аналізу зародження первісних форм науково-технічної 
та мисленнєвої діяльності в українських землях від доби 
Київської Русі і до XXI ст. Фундаментом для проведення 
зазначеного дослідження стала праця Черваньова Д. та 
Жилінської О. [32], в якій було виявлено основні тенден-
ції та форми розвитку класичних університетів Західної 
Європи та України. 

Ректор Національного технічного університету 
України «Київський політехнічний інститут» Михайло 
Згуровський, беручи активну участь в імплементації 
принципів Болонського процесу у вітчизняну навчаль-
ну та наукову сфери, у своїх публікаціях [33] акцентує 
увагу на кричущу необхідність прийняття політичних 
рішень задля модернізації системи вищої освіти Украї-
ни. Інноваційно-активних людей в університетах Укра-
їни треба розвивати та створювати їм всі необхідні для 
роботи умови. Про високу роль людей з інноваційним 
типом мислення для сучасної університетської освіти, 
у своїх працях пише Кремень В. [34]. Ці талановиті люди 
повинні творити та забезпечувати лідерство сучасним 
дослідницьким університетам України. 

Авторитетними фахівцями у сфері дослідження 
феномена лідерства університетів світового кла-
су, їх ранжування та розвитку є науковці Інститу-

ту вищої освіти НАПН України (далі Інститут). Зокрема 
Калашнікова С. у своїй науковій монографії «Освітня 
парадигма професіоналізації управління на засадах лі-
дерства» [35] розкрила теоретичні та методичні засади 
професійної підготовки управлінців заради підвищен-
ня їх лідерського потенціалу. Саме лідерство в умовах 
сучасних суспільних трансформацій відіграє ключову 
роль у забезпеченні сталого розвитку.  

Також серед представників Інституту слід виді-
лити і фундаментальні праці Сергія Курбатова [36; 37], 
що з філософської точки зору дають загальне розуміння 
про сутність університету світового класу як матеріалі-
зації ідеї елітного навчального закладу та розкривають 
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феномен університету в контексті часових і просторо-
вих викликів. Водночас особливу цінність являє собою 
праця Лугового В., Слюсаренко О. та Таланової Ж. [38], 
що у вимірювальному просторі різнобічно подає харак-
теристику типових топ-університетів світу. 

Львівську наукову школу представляє Зубриць-
ка  М. з Львівського національного університету імені 
Івана Франка. Автор у своєму дослідженні [39] систе-
матизувала думки видатних мислителів XIX–XX ст., які 
формотворчо та критично осмислювали ідею Універси-
тету та впливали на його розвиток впродовж віків. Се-
ред авторитетних представників Навчально-наукового 
інституту економіки і менеджменту Національного 
університету «Львівська політехніка» – Кузьмін О., 
Маслак О. та Удовиченко Т., які у своїх дослідженнях 
обґрунтовують необхідність підвищення інноваційної 
активності в економіці [40]. Інноваційний вектор розви-
тку національної економіки має базуватись на розвитку 
дослідницьких університетів, що, своєю чергою, і мо-
жуть забезпечити стрімке продукування інновацій.

У наукових публікаціях члена-кореспондента НАН 
України Єгорова І. [41] обґрунтовується дум-
ка тісного співробітництва наукових установ 

і  представників реального сектора на підприємницьких 
засадах відкритого ринку технологій. Романовський О. 
у своїй монографії «Феномен підприємництва в універ-
ситетах світу» [42] актуалізує вивчення питання вико-
ристання підприємницького потенціалу дослідницьких 
університетів і їх впливу на економіку країни в цілому. 
Цей досвід є корисним для України.  

Колективом авторів Київського національного 
економічного університету імені Вадима Гетьмана – 
Павленко А., Антонюк Л., Василькова Н. та ін. у моно-
графії «Дослідницькі університети: світовий досвід та 
перспективи розвитку в Україні» [43] здійснено комп-
лексний аналіз розвитку дослідницьких університетів 
світового класу. У роботі було проаналізовано світовий 
досвід становлення та розвитку дослідницьких універ-
ситетів, розкрито національні стратегії становлення 
дослідницьких університетів світового класу, проаналі-
зовано конкурентний потенціал дослідницьких універ-
ситетів України та надано практичні пропозиції їх стра-
тегічного розвитку.

Фахівець у сфері дослідження найвищого універ-
ситетського потенціалу Слюсаренко О. у своїй дисер-
таційній роботі стверджує, що утворення університетів 
світового класу корелює з періодами значних цивіліза-
ційних змін у суспільному розвитку. Автор описує ета-
пи розвитку університетів світового класу таким чином. 
(XV ст.) – епоха Раннього Ренесансу, Просвітництва, 
першої і другої науково-технічної революції (XVIII–
XIX ст.) та третьої науково-технічної революції у кла-
сифікації Гордона Р. (XX ст.) у якій було засновано 89 % 
високорейтингових університетів [44, c. 117–118].

Сучасні питання функціонування цифрових універ-
ситетів досліджено Гудфеллов Р. (Goodfellow, R.) 
та Ліа М. (Lea, M.) в монографії «Грамотність 

в цифровому університеті: критичні перспективи на-
вчання, стипендії та технології» [45]. Ця робота бри-
танських учених фактично дає поштовх для розвитку 
університетів нового покоління, заснованих на принци-
пі використання цифрових технологій у дослідженнях 
і  поточній діяльності.

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи проведене дослідження щодо ста-

новлення, розвитку та ролі дослідницьких університе-
тів, слід зробити висновок, що аналіз думки провідних 
учених показав, що феномен дослідницького універси-
тету полягає у різнобічному розкритті інноваційного 
потенціалу талановитих і здатних до наукового пошуку 
особистостей. Прояви цього явища відбуваються в  еко-
номічних і соціальних ефектах, що створює своєю ді-
яльністю дослідницький університет для суспільства 
й  окремих суб’єктів.

Майже крізь віки дослідницький університет 
еволюціонував, набував нових форм, але його 
фундаментальна значущість у розвитку сус-

пільства залишалась незмінною. XXI ст. характеризу-
ється стрімким розвитком цифрових технологій, і вод-
ночас для університетського феномена наступає нова 
ера випробувань і трансформацій. Нові університети, 
що очолять процеси розробки, впровадження і широ-
кого використання цифрових технологій чекає успішна 
стратегічна перспектива та послідовний розвиток. Ті, 
хто проігнорує цифрові технології, будуть приречені на 
технологічну відсталість та поступове згортання своєї 
діяльності. 

Перспективи подальших досліджень полягають 
у  вивченні впливу феномена дослідницького універси-
тету на суспільну й економічну сфери.                             
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