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Дибач І. Л. Корпоративно-підприємницький університет у контексті розвитку ринку вищої освіти

У статті розглянуто необхідність трансформацій українських закладів вищої освіти в контексті розбудови економіки знань і формування ринку 
освітніх послуг. Зазначено, що з огляду на проблеми, що існують у вищій школі, такі як нестача фінансування, зменшення попиту на вітчизняні 
освітні послуги тощо, менеджменту вищих навчальних закладів доцільно перебудовувати структуру управління таким чином, щоб бути спро-
можними адекватно реагувати на зміну ринкової кон’юнктури та фінансово незалежними. Визначено, що за цих умов закладу вищої освіти до-
цільно розглядати свою роботу як підприємницьку діяльність, яка має реалізовуватися на засадах корпоративного управління. Визначено мету 
публікації – опрацювання науково-методичного підходу до визначення сутності терміна «корпоративно-підприємницький університет» у кон-
тексті удосконалення управління закладом вищої освіти в умовах загострення конкуренції на ринку освітніх послуг. Запропоновано розглядати 
дві іпостасі терміна: підприємницьку та корпоративну. В роботі виконано аналіз підходів до з’ясування сутності терміна «підприємницький 
університет» і виявлено неодностайність науковців у його тлумаченні. З’ясовано, що переважна більшість авторів ототожнює підприємницьку 
діяльність університетів із інноваційною. Виявлено, що в науковій площині широко використовується термін «академічне підприємництво», 
у  визначенні якого виявлено подібність до терміна «підприємницький університет». Запропоновано розглядати академічне підприємництво 
як комплекс дій, який орієнтований на отримання прибутку, а підприємницький університет визначати як освітню організацію, що функціонує 
на засадах академічного підприємництва, ефективність якої забезпечується взаємодією таких елементів, як освіта, наука, бізнес та інновації. 
Визначено, що корпоративно-підприємницький університет – це заклад вищої освіти, який виконує комплексну діяльність з формування та роз-
витку освітнього та підприємницького потенціалу суспільства на засадах корпоративного менеджменту з метою отримання прибутку та 
соціального ефекту із забезпеченням академічної свободи викладачів і студентів.
Ключові слова: заклад вищої освіти, підприємництво, підприємницький університет, академічне підприємництво, корпоративне-підприємницький 
університет.
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Дыбач И. Л. Корпоративно-предпринимательский университет в контексте развития рынка высшего образования

В статье рассмотрена необходимость трансформаций украинских высших учебных заведений в контексте развития экономики знаний и фор-
мирования рынка образовательных услуг. Отмечено, что, учитывая проблемы, существующие в высшей школе, а именно недостаток финан-
сирования, уменьшение спроса на отечественные образовательные услуги и т.д., менеджменту высших учебных заведений целесообразно пе-
рестраивать структуру управления таким образом, чтобы быть в состоянии адекватно реагировать на изменение рыночной конъюнктуры 
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Функціонування вищої освіти в Україні в умо-
вах сьогодення викликають глибоке занепо-
коєння: скорочення державного фінансуван-

ня; зменшення кількості абітурієнтів – як наслідок 
демографічної кризи та несприятливої міграційної 
політики; переважна теоретична орієнтація навчан-
ня без набуття студентами реальних практичних на-
вичок; складності з працевлаштування випускників 
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Dybach I. L. The Corporate-Entrepreneurial University in the Context of the Higher Education Market Development

The article considers the need to transform Ukrainian higher education institutions in the context of development of the knowledge economy and formation of 
the market for educational services. It is noted that, given the problems in higher education, namely the lack of financing, the decrease in demand for domestic 
educational services, etc., it is advisable for the management of higher education institutions to restructure the management structure towards a capability to 
adequately respond to changes in market conditions and provide for financial independence. It is defined that in such circumstances it is advisable for higher 
education institutions to consider their work as an entrepreneurial activity, which should be carried out on the basis of corporate governance. The article is 
aimed at developing a scientific-methodical approach to defining the essence of the term of «corporate-entrepreneurial university» in the context of improving 
its management in the face of increased competition in the educational services market. It is proposed to consider two capacities of this term: entrepreneurial 
and corporate. The article analyzes the approaches to identifying the essence of the term of «entrepreneurial university» and ascertains the ambiguity of scien-
tists as to its interpretation. It is determined that the vast majority of authors identify the business activities of universities with innovation activities. It is found 
out that the term of «academic entrepreneurship» is widely used in the scientific plane, the meaning of which is similar to the meaning of «entrepreneurial 
university». It is proposed to consider academic entrepreneurship as a set of actions that is focused on profit, while the entrepreneurial university be defined as 
an educational organization that operates on the basis of academic entrepreneurship, the efficiency of which is ensured by the interaction of such elements as 
education, science, business and innovation. It is defined that a corporate-entrepreneurial university is a higher education institution that carries out a compre-
hensive activity to form and develop the educational and entrepreneurial potential of society on the basis of corporate management in order to generate profit 
and gain social effect along with ensuring the academic freedom of teachers and students.
Keywords: higher education institution, entrepreneurship, entrepreneurial university, academic entrepreneurship, corporate-entrepreneurial university.
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и обеспечивать финансовую независимость. Определено, что в таких условиях высшим учебным заведениям целесообразно рассматривать свою 
работу как предпринимательскую деятельность, которая должна реализовываться на основе корпоративного управления. Целью статьи стала 
разработка научно-методического подхода к определению сущности термина «корпоративно-предпринимательский университет» в контексте 
усовершенствования его управления в условиях обострения конкуренции на рынке образовательных услуг. Предложено рассматривать две ипо-
стаси термина: предпринимательскую и корпоративную. В работе выполнен анализ подходов к выяснению сущности термина «предпринима-
тельский университет», и выявлена неоднозначность ученых в его толковании. Выяснено, что подавляющее большинство авторов отождест-
вляет предпринимательскую деятельность университетов с инновационной. Выявлено, что в научной плоскости широко используется термин 
«академическое предпринимательство», смысл которого подобен значению «предпринимательский университет». Предложено рассматривать 
академическое предпринимательство как комплекс действий, который ориентирован на получение прибыли, а предпринимательский универси-
тет определять как образовательную организацию, которая функционирует на основе академического предпринимательства, и эффектив-
ность которой обеспечивается взаимодействием таких элементов, как образование, наука, бизнес и инновации. Определено, что корпоративно-
предпринимательский университет – это высшее учебное заведение, которое выполняет комплексную деятельность по формированию и раз-
витию образовательного и предпринимательского потенциала общества на основе корпоративного менеджмента с целью получения прибыли 
и социального эффекта с обеспечением академической свободы преподавателей и студентов.
Ключевые слова: учреждение высшего образования, предпринимательство, предпринимательский университет, академическое предпринима-
тельство, корпоративное-предпринимательский университет.
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тощо. Крім того, світові інтеграційні процеси полег-
шують доступ українських абітурієнтів до європей-
ської пропозиції освітньої послуг, що з розвитком 
інформатизації іноді навіть не потребує полишити 
рідну домівку, оскільки навчання може здійснювати-
ся у дистанційній формі.

Не додають перспектив використання більшіс-
тю ЗВО моделі управління перенесеної ще з радян-
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ських часів. Проте досвід провідних університетів 
світу засвідчує: вихід є, і полягає він у перебудові 
менеджменту вищих освітніх установ за принципа-
ми, які засвідчують свою ефективність у реальному  
бізнесі. 

Надання освітніх послуг має розглядатися як 
підприємницька діяльність, і лише за цих умов ЗВО 
будуть спроможні забезпечити свою конкуренто-
спроможність на ринку освітніх послуг. 

Зазначимо, сьогодні в наукових колах широкого 
розповсюдження набула ідея формування підприєм-
ницького університету. Значний внесок у досліджен-
ня цього питання зробили такі вчені як Буняк Н. [1], 
Воронкова Т. [2], Голубєв С. [3], Каленюк І., Дячен-
ко А. [4], Іцковіц Г. [5], Кларк Б. [6], Мокроносов А., 
Долженкова Е., Маврина І. [7], Романовський О. [8], 
Клофстен М., Файоль А., Герреро М., Міан С., Урба-
но Д., Райт М. [9], Сидорова А., Румянцев Н. [10] та 
багато інших.

Проте навіть величезний інтерес і широта до-
сліджень зазначеної проблематики не до-
зволили уникнути деяких суперечностей. 

Так, у трактуванні поняття «підприємницького 
університету» спостерігається значна полеміка. До 
того ж цей термін не формалізовано в українському 
правовому просторі. Водночас основний посил при-
йнятого у  2014 році Закону України «Про вищу осві-
ту» [11] полягає в імплементації закладами вищої 
освіти (ЗВО) елементів корпоративного управління 
з метою їх інституційного зміцнення, покращення 
менеджменту та забезпечення конкурентоспромож-
ності. 

Отже, пропонуємо до введення у науковий обіг 
терміна «корпоративно-підприємницький універси-
тет», а опрацювання науково-методичного підходу до 
визначення його сутності в контексті удосконалення 
управління ЗВО в умовах загострення конкуренції на 
ринку освітніх послуг ставимо за мету публікації.

Семіотичний аналіз запропонованої дефініції 
обумовлює доцільність дослідження двох іпостасей 
терміна «корпоративно-підпри ємницький» заклад 
вищої освіти: по-перше, підприємницьку; по-друге, 
корпоративну. 

Сам термін «підприємництво» відомий ще з ча-
сів Адама Сміта: підприємець, на його думку, є влас-
ником капіталу, який заради реалізації якоїсь комер-
ційної ідеї та отримання прибутку йде на економіч-
ний ризик. Подальший внесок у дослідження приро-
ди підприємництва зробили Кантільон Р., Бодо Ш., 
Шумпетер Й, Сей Ж.Б., Хайєк Ф. та ін. [12, с. 15–16]. 

За поданням Господарського кодексу України 
[13, ст. 42], підприємництвом є самостійна, ініціатив-
на, систематична, на власний ризик господарська ді-
яльність, що здійснюється суб'єктами господарюван-
ня (підприємцями) з метою досягнення економічних 

і соціальних результатів та одержання прибутку. На-
ведене визначення цілком відображає місце підпри-
ємництва в економіці, проте вважаємо за потрібне 
додати, що це не лише один із видів економічної ді-
яльності, а й особливий стиль менеджменту, підґрун-
тям якого є інноваторство.

Одним із фундаторів концепції «підприємниць-
кого університету» є американськи вчений Кларк Б. Р., 
який на основі дослідження змін, які спостерігалися 
впродовж десяти років у п'яти європейських вишах, 
довів, що підприємницький університет активно 
прагне до інновацій у своїй роботі. Його ключовою 
властивістю є прийняття ризиків при освоєнні нових 
практик, результат яких неясний. Він хоче суттєво 
змінити характер діяльності організації для того, щоб 
опинитися в майбутньому в більш сприятливому ста-
новищі [6, с. 20]. При цьому Кларк Б. Р. стверджує, що 
реалізація підприємницької функції не стане на зава-
ді традиційній діяльності, яку провадять вищі освітні 
заклади. 

Про інтеграцію узвичаєних функцій ЗВО та 
підприємницької говорять і Сидорова А. А. та Ру-
мянцев Н. А. [10]. Підприємницький університет, на 
їх думку, є певного роду науково-дослідний центр, 
у якому, крім традиційних функцій освіти і науки, 
здійснюється перенесення знань у практичні галу-
зі економіки і суспільства в цілому, втілення знань 
у продукт або послугу. Схожу позицію знаходим у Іц-
ковіц Г. [5, с. 123], Воронкової Т. [2, с. 32] та Романов-
ського О. [8]

Відмінним від попередніх є бачення Голубє-
ва С. В., який зосереджується на соціальній ролі 
підприємництва в освіті та зазначає, що основним 
завданням ЗВО, орієнтованого на соціальне підпри-
ємництво має бути створення сприятливого регі-
онального бізнес-середовища через використання 
інноваційних освітніх програм і результатів приклад-
них досліджень [3, c. 17].

Спробу узагальнити визначення підприємниць-
кого університету знаходимо у [4, с. 65], де зазначе-
но, що це є складна соціально-економічна структура, 
основними характеристикам якої є диверсифікація 
традиційних і сучасних функцій, сильна комерційна 
діяльність з орієнтуванням на забезпечення притоку 
фінансових ресурсів. Проте вважаємо, що зосеред-
ження виключно на збільшенні фінансів може стати 
причиною уповільнення розвитку ЗВО в питаннях 
поліпшення кадрової політики, поліпшення якості 
надання освітніх послуг тощо і, як наслідок, знижен-
ня конкурентоспроможності установи. До того ж по-
требує уточнення, що автор розуміє під «сучасними 
функціями».

Достатньо глибокий аналіз підходів до визна-
чення сутності підприємницького університету ви-
конано в роботі Буняк Н. М. [1, с. 20]. Погоджуємося 
з висновком автора щодо того, що найчастіше підпри-
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ємницьку функцію університетів пов'язують з комер-
ціалізацією результатів його наукових досліджень, 
а вагому роль відіграють підприємницька культура, 
менеджмент, маркетинг та кредитування освіти. Уні-
верситет, який проявляє підприємницьку активність, 
здійснює: 

диверсифікацію джерела фінансування;  �
зниження своєї інституційної залежності від  �
громадських і державних інститутів; 
підготовку конкурентоспроможних фахівців,  �
що володіють креативним підприємницьким 
мисленням, здатних до реалізації інновацій-
них проєктів у різних сферах діяльності; 
виробництво нових знань та їх капіталіза- �
цію; 
гнучку організаційну структуризацію, що  �
здатна забезпечити швидке пристосовування 
до зміни у запитах суспільства і ринку; 
мотивацію щодо створення нових підпри- �
ємств викладачами та студентами з метою 
комерціалізації результатів наукових дослі-
джень; 
реалізацію повного циклу відтворення ново- �
го знання (від генерації ідей до створення до-
слідних зразків інновацій); 
сприяння інтеграції освіти, науки, бізнесу  �
і тим самим формує передумови для іннова-
ційного розвитку країни; 
розвиток інноваційного територіального  �
кластера [1, с. 20].

Варто зазначити, що поряд із терміном «підпри-
ємницький університет» у сучасній науковій 
літературі існує термін «академічне підпри-

ємництво», тлумачення якого не є одностайним. Так, 
Гончаренко І., Лісун Я. ототожнюють академічне під-
приємництво із процесом формування та викорис-
тання інноваційних проєктів в університетах [14, с. 
294]. Схожу позицію знаходимо у Вуда М., який ви-
значає академічне підприємництво як зусилля і  за-
ходи, які університети та їх партнери по промисло-
вості роблять з метою комерціалізації результатів 
досліджень факультету [15, с. 153]. Соціальний ас-
пект академічного підприємництва висвітлює Ма-
чуський В. [16, с. 294], який говорить про наукову, 
науково-технічну та інноваційну діяльність закладів 
вищої освіти, що здійснюється для досягнення еко-
номічних і соціальних результатів та з метою одер-
жання прибутку.

З інноваціями та розвитком технологій пов’язує 
підприємництво у ЗВО Жуков С. Проте автор значно 
розширює сутність терміна, що дозволяє говорити 
про тотожність термінів «академічне підприємни-
цтво» та «підприємницький університет». Автор 
окреслив головні завдання академічного підприєм-
ництва, основними з яких є: 

продукування і капіталізація нових знань;  �
трансфер нових знань і прогресивних техно- �
логій; 
розвиток інноваційної діяльності ЗВО;  �
розробка, реалізація концепцій і впроваджен- �
ня методів, технологій і прийомів інновацій-
ного економічного та соціального розвитку 
місцевих громад, регіонів, країни; 
внесок у національне економічне зростання,  �
національний ВВП і конкурентоспромож-
ність економік країн; 
розвинення і розповсюдження нового типу  �
підприємницької діяльності в інтелектуаль-
ній галузі – академічного підприємництва 
у ЗВО; 
ефективне навчання підприємців і розвиток  �
підприємницької освіти; 
сприяння фінансовій автономії [17, с. 294]. �

Детальний аналіз наведених та інших доступних 
нам підходів до тлумачення «академічного підприєм-
ництва» та «підприємницького університету» дозво-
ляє стверджувати, що в умовах розбудови економіки 
знань та формування ринку освітніх послуг не варто 
применшувати й обмежувати роль підприємництва 
в сучасних ЗВО, фокусуючись лише на одній із наяв-
них форм його функціонування. Таким чином, про-
понуємо розуміти під академічним підприємництвом 
комплекс дій, орієнтований на отримання прибутку, 
а підприємницький університет визначати як освітню 
організацію, яка функціонує на засадах академічного 
підприємництва, ефективність якої забезпечується 
взаємодією таких елементів як освіта, наука, бізнес та 
інновації (рис. 1).

Освіта

Підприємницький 
університет

Наука

Бізнес Інновації

Рис. 1. Визначальні чинники академічного 
підприємництва 

Другий аспект запропонованої дефініції пе-
редбачає з’ясування ролі корпоративного управлін-
ня ЗВО в забезпеченні їх конкурентоспроможності. 
«Корпоратизовані» університети – це університети, 
які мають високий рівень власних (позабюджетних) 
доходів, які беруть участь у діяльності комерційних 
підприємств і приватно-державних партнерствах, 
які формують і керують інвестиційними портфеля-
ми, активно конкурують з іншими університетами 
на ринку освітніх та інших послуг [18]. Протилежне 
бачення знаходимо у [19], де автор абстрагується від 
виконання традиційної освітньої функції та зазна-
чає, що корпоративне навчання в межах корпоратив-
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ного університету адаптує кваліфікацію менеджера 
до професійних вимог конкретного робочого місця. 
Безумовно, заслуговують на увагу тези, що за таких 
умов здійснюється постійна перепідготовка працю-
ючих менеджерів з урахуванням інновацій та вимог 
на ринку. 

Проте визначення корпоративного універси-
тету як самостійної освітньої організації, яка разом 
із підрозділами кадрових служб корпоративних під-
приємств організовує підготовку та перепідготовку 
менеджерів, діяльність якої здійснюється як само-
стійно, так і спільно з іншими освітніми установами, 
викладачами, висококваліфікованими фахівцями на 
основі договорів про спільну освітню діяльність [19, 
с. 168], на наш погляд, є суперечливим. Спірним ви-
глядає цілковите перенесення важелів у бік бізнесу, 
який, як відомо, завжди опікувався (і буде продовжу-
вати) виключно своїми капіталістичними інтересами, 
тож марно розраховувати, наприклад, на розвиток 
науки. Крім того, за умов турбулентності вітчизня-
ного підприємницького середовища така модель для 
українських ЗВО виглядає безперспективною.

Застосування системно-процесного підходу до 
корпоративного управління та систематизація 
основних передумов його поширення в практи-

ку закладів вищої освіти [20] дозволяє стверджувати, 
що корпоратизація закладу вищої освіти відбуваєть-
ся через діяльність системи виборних і призначених 
органів, через яку спрямовується і контролюється 
організація з урахуванням запитів стейкхолдерів, 
з  метою збільшення прибутку, зростання капіталіза-
ції та посилення конкурентоспроможності. 

Запровадження корпоративного стилю управ-
ління в закладах вищої освіти відкриває ряд перспек-
тив, а саме:

збільшення фінансових ресурсів, що направ- �
лені на покращення якості освітнього проце-
су, науки тощо;
посилення зв’язку із зовнішніми стейкхол- �
дерами, що дозволить підвищити швидкість 
реакції ЗВО на ринкові запити та вимоги, за-
безпечить гучність освіти;
підвищення ефективності управління фі- �
нансовими ресурсами й іншими активами 
ЗВО завдяки впровадженню корпоративних 
принципів ведення бізнесу;
покращення кадрової політики ЗВО через  �
запровадження відповідної системи мотиву-
вання та стимулювання праці професорсько-
викладацького складу;
забезпечення конкурентоспроможності ЗВО  �
в умовах посилення процесів міжнародної ін-
теграції.

Отже, під корпоративно-підприємницьким 
університетом пропонуємо розуміти заклад вищої 

освіти, який виконує комплексну діяльність із фор-
мування та розвитку освітнього та підприємницько-
го потенціалу суспільства на засадах корпоративного 
менеджменту з метою отримання прибутку та соці-
ального ефекту із забезпеченням академічної свобо-
ди викладачів і студентів. 

Ключовими чинниками успіху корпоративно-
підприємницького ЗВО на ринку освітніх послуг є 
освіта, наука, підприємницька діяльність освітньої 
установи та менеджмент (табл. 1).

таблиця 1

Головні детермінанти корпоративно-підприємницького 
закладу вищої освіти

чинники Елементи

Освіта

Освітні послуги

Методична діяльність

Забезпечення академічної мобільності 
науково-педагогічних працівників

Забезпечення академічної мобільності 
студентів

Ліцензійна діяльність 

Впровадження інновацій в освітній процес

Наука

Фундаментальні наукові дослідження

Прикладні наукові дослідження

Науково-технічна діяльність

Бізнес

Наукові дослідження на замовлення приват-
ного сектора

Консультативні послуги

Інжинірингові послуги

Аутсорсингові послуги

Впровадження інновацій

Підприємницька діяльність викладачів 
і  студентів на базі ЗВО

Комерціалізація наукових розробок 
викладачів і студентів

Управління

Використання корпоративних практик  
ведення бізнесу

Використання стратегічного менеджменту

Розширення джерел фінансування

Залучення інвесторів

Забезпечення академічної свободи науково-
педагогічних працівників професорсько 
викладацького складу

Сприяння соціально-економічному розвитку 

ВИСНОВКИ
Система вітчизняної вищої освіти на сьогодні 

дисонує змінам, що спостерігаються в економічній, 
політичній та соціальній сферах. ЗВО не встигають за 
наявною моделлю управління адекватно реагувати на 
нові виклики та запити, що надходять від стейкхолде-
рів. Внаслідок цього корпоративно-підприємницька 
модель університету виглядає найбільш прийнятним 
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варіантом розвитку вищої освіти в умовах формуван-
ня ринку освітніх послуг. Заклад вищої освіти має ста-
ти осередком інновацій та соціально-економічного 
розвитку як регіону, так і країни в цілому.                  
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Скрипник А. В., Костенко І. С. Економетричний аналіз попиту та пропозиції освітніх послуг  
за спеціальністю 051 «Економіка»

У роботі за допомогою економетричних методів побудовано моделі попиту та пропозиції на освітні послуги за спеціальністю 051 «Економіка» 
та освітньою програмою «Економічна кібернетика». Вибірки в моделях включають практично весь перелік закладів вищої освіти, в яких пред-
ставлені спеціальність 051 «Економіка» та освітня програма «Економічна кібернетика», за даними 2019 року. Як кількісний показник пропо-
зиції використано вартість освітніх послуг за перший навчальний рік за умов договору, попиту – кількість поданих заяв. В якості пояснюючих 
змінних як ряд об’єктивних характеристик закладу вищої освіти (ЗВО) використано: кількість бюджетних і ліцензійних місць, статус, форму 
власності тощо. Як суб’єктивну характеристику використано поняття «елітність», яке визначалося бінарною зміною. За допомогою кількісних 
експериментів (на підставі оцінок параметрів адекватності моделей) встановлено, що до елітних потрібно віднести Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 
Національний університет «Києво-Могилянська академія». Було перевірено гіпотезу використання державними ЗВО демпінгової цінової стра-
тегії, яка знайшла підтвердження при моделюванні пропозиції. Було виявлено відмінності щодо об’єктивних і суб’єктивних характеристик ЗВО 
з  боку адміністрації ЗВО (пропозиція) та вступників (попит).
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