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Розглянуто актуальні питання перспективи розвитку академічного 

підприємництва у вітчизняних закладах вищої освіти та наукових установах; 

проаналізовано світовий досвід управління в системі вищої освіти та ключові 

аспекти академічного підприємництва. Визначено проблеми нормативно- 

правового забезпечення комерціалізації науково-технічних розробок в 

контексті регіонального інноваційного потенціалу.

Розміщена у збірнику інформація, сприятиме розв’язанню нагальних 

проблем в процесі становлення академічного підприємництва в Україні та може 

бути використана вченими, викладачами, науковцями, державними 

службовцями центральних і місцевих органів виконавчої влади, до сфери 

інтересів яких належать питання академічного підприємництва та 

впровадження інновацій.

Редакційна колегія: Д.Ю. Чайка (відпов. ред.), О.В. Прудка, О.В. Двигун.
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РОЗВИТОК АКАДЕМІЧНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

К.В. Мазур
Вінницький національний аграрний університет

Заклади вищої освіти є суб’єктами формування шляхів реагування на 
соціальні та економічні потреби, які виникають у суспільстві. Таке формування 
охоплює багато напрямків: діяльність у сфері розвитку можливостей 
працевлаштування випускників; розробка способів підвищення соціальної й 
академічної мобільності та забезпечення ширшого доступу до вищої освіти, 
зокрема для груп соціально незахищених верств населення; забезпечення 
тактичного та стратегічного внеску в економічне зростання країни та 
регіональний розвиток; розробка шляхів стимулювання створення нових 
підприємств та інновацій в сучасних підприємствах (Барнетт P. (Barnett R.), 
2000). Складність сучасного соціально-економічного середовища в умовах 
глобалізаційних викликів постійно ставить нові комплексні завдання перед 
закладами вищої освіти. Не всі з них вимагають прямих відповідей або повинні 
бути вирішені закладами вищої освіти. Проте, у своїй сукупності вони ставлять 
питання про поточну форму і структуру сфери освіти. Деякі вчені закликають 
до «глибокої, радикальної та термінової трансформації» (Барбер М. (Barber М.) 
та ін., 2013), ставлячи під сумнів, зокрема, актуальність традиційних 
концептуальних та організаційних моделей закладів вищої освіти.

Підприємництво та інноваційність закладу вищої освіти постають 
передумовами вирішення згаданих завдань і можуть мати багато різних 
форм. Існує ціла низка способів прояву закладами вищої освіти 
підприємницьких та інноваційних здібностей при формуванні своїх стратегій 
та практичній їхній реалізації:

• заклади вищої освіти можуть проявляти підприємницькі та інноваційні 
здібності в управлінні ресурсами та побудові організаційної спроможності 
(Шатток М. (Shattock М.), 2003);

• у способі залучення зовнішніх суб’єктів до керівництва та управління 
установою (Перкман М. (Perkman М.), та ін., 2013);

• як впроваджуються в їхню діяльність цифрові технології (Олдхем Г, 
Да Сільва Н. (Oldham G., Da Silva N.), 2015);

• як створюється та розвивається синергія між викладанням, дослідженнями 
та їхньою соціальною ефективністю (Маунтер Г. (Maunter G.), 2005);

• як здійснюється сприяння підприємництву через освіту та підтримку 
бізнесу, а також обмін знаннями для підвищення інноваційного потенціалу 
наявних підприємств (Гібб A. (Gibb А.), 2002).

Ключовим тут є те, що ці здібності проявляються на інституційному рівні.
Нові завдання, що ставляться перед сучасним суспільством, та 

можливості, що надаються усім секторам економіки шляхом постійного 
розвитку цифрових технологій, також впливають на вищу освіту 
(Фітжеральд М. (Fitzgerald М.) та ін., 2013, Олдхем Г, Да Сільва Н. (Oldham G.,
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Da Silva N.), 2015). Фактично, Організація Економічного Співробітництва та 
Розвитку визначає, що цифрове перетворення та, пов’язані із цим можливості, 
є основою, каталізатором та передумовою розвитку підприємницького та 
інноваційного закладу вищої освіти (ОЕСР (OECD), 2017). Оновлена програма 
ЄС щодо вищої освіти (Європейська комісія (European Commission), 2017) 
наголошує на необхідності вирішення закладами вищої освіти питання 
цифрової трансформації, впровадження стратегії цифрового навчання та 
використання потенціалу цифрових технологій для забезпечення ефективної 
роботи своїх співробітників та навчання студентів (Склатер Н., Муллан Дж. 
(Sclater N., Mullan J.), 2017). Подальший План дій з цифрової освіти об'єднує 
різноманітні поточні ініціативи та містить низку нових заходів, що стосуються 
трьох основних пріоритетів, що мають важливе значення для інклюзивних, 
комплексних, ефективних та результативних систем вищої освіти:

• розширення меж використання цифрових технологій викладання і навчання;
• розвиток релевантності цифрових навичок та компетенцій;
• удосконалення систем освіти шляхом оптимізації аналізу даних та 

прогнозування.
З метою вирішення поставлених проблемних питань на базі Вінницького 

національного аграрного університету був створений ННВК «Всеукраїнський 
науково-навчальний консорціум».

Метою даної роботи є залучення широкого кола науковців та викладачів 
до дискусії про концепцію підприємницького та інноваційного закладу вищої 
освіти та її реалізації у формі ННВК. Ми звертаємо увагу на необхідність 
розвитку підприємницьких та інноваційних закладів вищої освіти, їхні ключові 
складові та наслідки для інституційних змін (Калетнік, Г. М., Підвальна, О. Г., 
Колесник, Т. В., 2018). Дослідження в основному зосереджене на 
європейському освітньому просторі, але багато з визначених проблем мають 
глобальне значення.

Двома основними аспектами сутнісної характеристики підприємництва 
(Тодорович В., МакНафтон P., Гуілд П. (Todorovic W., Me Naughton R., 
Guild P.), 2005) є те, що воно стосується як окремих осіб, так і організацій, а 
також інноваційних ресурсів, прогнозів та створення цінності.

Підприємництво має історичну присутність в ініціативах реформи вищої 
освіти, сприяючи систематичній міждисциплінарності знань, зменшенню 
перепон у поєднанні навчання та досліджень, залученні зовнішніх суб’єктів до 
організації відповідних процесів у закладах вищої освіти (Барбер М. (Barber М.) 
та ін., 2013).

Поточну форму і структуру сектора вищої освіти визначають основні 
проблемні аспекти та рішення, що приймаються для їхнього вирішення. Ми 
здійснюємо роботу в наступних напрямах (Калетнік, Г. М., Підвальна, О. Г., 
Колесник, Т. В., 2018):

• досягнення фундаментальних змін у створенні знань -  створення знань 
на основі фундаментальних наукових досліджень;

• реорганізація викладання та навчання -  проблемне викладання;
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• забезпечення релевантності та доступності прикладних і 
фундаментальних досліджень -  підтримка наукових ініціатив, співпраця з 
Міністерством освіти і науки України, розробка наукових проектів, залучення 
науково-педагогічного персоналу та студентів до розробки та реалізації 
науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт;

• підвищення рівня зайнятості випускників та виховання «підприємців»
-  розробка бізнес-планів та стартап проектів із широким залученням студентів;

• оптимальне використання цифрової трансформації -  розробка 
інформаційно-комунікаційної системи;

• розбудова партнерства -  системний пошук нових партнерів для 
реалізації спільних наукових проектів;

• упровадження стратегічної інтернаціоналізації -  системна участь у 
міжнародних спільних наукових проектах;

• сприяння реалізації старптапів через систему вищої освіти;
• подолання фінансових обмежень шляхом участі у грантових конкурсах 

та підготовки інноваційних наукових та бізнес-проектів.
• У всьому різноманітті форм і проявів підприємництва та інноваційності 

у сфері вищої освіти, на наш погляд існують деякі ключові характеристики, що 
втілені на практиці у ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум» 
(Калетнік, Г.М., Адамчук, В.В., Булгаков, В.М., 2017).

• Ключові характеристики також представлені декількома категоріями в 
НЕІппоуаІіуе (НЕІппоуа1:іуе, 2018) і можуть бути підсумовані наступним чином:

• лідерство та менеджмент є двома критичними та необхідними 
факторами у розвитку підприємницьких та інноваційних закладів вищої освіти;

• організаційний потенціал: фінансування, люди, стимули. 
Підприємницькі та інноваційні заклади вищої освіти постійно розвивають свій 
організаційний потенціал;

• викладання і навчання підприємницькій діяльності вимагають набагато 
більшого, аніж стандартні підручники і звичайні навчальні заняття;

• підготовка та підтримка підприємців повинна бути забезпечена 
стратегією навчання та навчальним середовищем, що були б здатними 
забезпечити цільову підтримку для студентів та персоналу, спрямованих на 
створення бізнесу;

• необхідною є цифрова трансформація та спроможність вирішувати 
всі проблемні завдання сучасних закладів вищої освіти за допомогою 
цифрового середовища;

• інтернаціоналізація є важливим показником якості вищої освіти;
• забезпечення вимірювання впливу певних практик на 

підприємницький та інноваційний вищий навчальний заклад.
Досягнення та підтримка наведених у цій роботі функцій може мати 

значні наслідки для інституційного середовища. Загальна інституційна 
структура може бути сформована таким чином, щоб оптимізувати 
міждисциплінарне навчання та реалізацію наукових досліджень, що будуть
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орієнтовані не лише на поточні проблеми, але і на вирішення довгострокових 
проблемних питань стратегічного планування.

Вітчизняні заклади вищої освіти та їхні підрозділи, на базі нашого 
досвіду, можуть бути організовані таким чином, щоб зруйнувати традиційні 
дисциплінарні шаблони та стимулювати підприємництво й інновації з метою 
їхньої інтеграції у практику вищої освіти.
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