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ДОСЛІДНИЦЬКІ ПІДПРИЄМНИЦЬКІ ВНЗ У

СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

ВСТУП
Проблеми сучасної вищої освіти загострилися в усьому

світі внаслідок економічних криз і поступового скорочення
соціальних програм, у тому числі й бюджетного фінансуван+
ня навчальних закладів. Особливо яскраво ці проблеми вис+
вітлилися в Україні, Росії та інших країнах колишнього СРСР
через труднощі трансформаційних змін у процесі політич+
них та суспільного+економічних змін, здобуття незалежності
та переходу до ринкових відносин. Ці проблеми за своєю сут+
тю не є унікальними і властивими окремим націям. Тому вони
повинні розглядатися в загальносвітовому контексті транс+
формації інституційних основ вищої освіти. Нові, ринково
орієнтовані та вкрай комерціалізовані умови існування уні+
верситетів у сучасному суспільстві поставили перед держав+
ними структурами, науковим і освітянським співтовариством
питання про відмову від колишніх методів роботи, заснова+
них на державному протекціонізмі і бюджетному фінансу+
ванні вищої освіти, пристосовування до нових жорстких умов
ринку, певному обмеженні академічної свободи і подальшої
комерціалізації університетської діяльності.

АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ТА ОГЛЯД ПУБЛІКАЦІЙ
ЗА ТЕМОЮ РОБОТИ

Процеси глобалізації економіки, стрімке поширення
впливу бізнесу на всі сфери діяльності людства, комерціалі+
зація гуманітарних галузей суспільства, у тому числі науко+
вої діяльності та вищої освіти, призвела до виникнення фе+
номена академічного капіталізму (кінець 80+х — початок 90+
х років ХХ століття), комерціалізації результатів науково+
дослідницької та освітньої діяльності провідних дослідниць+
ких університетів [1; 2], появи підприємницьких університетів
[3], університетів+підприємств [4] і університетських
підприємств із комерціалізації результатів наукових дослі+
джень [5]. У США і деяких інших країнах світу відбулася ус+
пішна трансформація великих дослідницьких університетів,
в Австралії підприємницькі університети перетворилися в ун+
іверситети+підприємства, а досвід Кембриджського підпри+
ємства з комерціалізації результатів науково+технічної і ви+
нахідницької діяльності професорів і науково+технічного
персоналу університету Кембриджа просто вражають [6].

Нове соціально+економічне зовнішнє середовище вима+
гає від університетів трансформуватися у бік організаційної
моделі, що дає університетським викладачам додаткові сво+
боди. Це, перш за все, свобода активної діяльності,  направ+
леної   на  задоволення   сучасних  запитів ринку освіти і на+
уки й досягнення економічного розвитку університету і уні+
верситетського співтовариства. Саме тому у провідних ВНЗ

економічно розвинених країн стали з’являтися та удоскона+
люватися нові форми фінансування науки, утворюватися уні+
верситетські підприємницькі структури, дослідницькі ВНЗ
перетворилися у потужні підприємницькі університети та
університети+підприємства. Нові організаційні форми комер+
ціалізації науки мали на меті, по+перше, зниження інвести+
ційного навантаження на державу; по+друге, надати додаткові
фінансові кошти на дослідження і підвищення життєвого
рівня вчених і викладачів. Університетське (або академічне)
підприємництво також стало стабільним системним чинни+
ком ефективного способу здобуття доходу, який може реін+
вестуватися у розвиток інших сфер діяльності ВНЗ.

Досвід дослідження економіки ВНЗ економічно розви+
нених країн свідчить про те, що освітня, науково+дослідниць+
ка і виробничо+технологічна складові є істотною, але не єди+
ною статтею їхніх доходів. Навіть визнані дослідницькі уні+
верситети США, Великобританії, Західної Європи, Австралії
та  інших країн заробляють додаткові кошти, надаючи
сервісні послуги зовнішнім організаціям, у тому числі нада+
ючи за оплату в оренду високотехнологічної інфраструкту+
ри університетів для проведення конференцій, семінарів,
курсів, різних соціальних і спортивних заходів, наданні ме+
дичними підрозділами університетів лікувально+оздоровчих
послуг членам місцевої громади, через наукове консульту+
вання та виконанні професійних експертиз провідними нау+
ковцями. Важливими для бюджету ВНЗ є й надходження з
добродійних (освітніх, наукових, соціальних) фондів, від
вдячних випускників освітнього закладу та оплата за навчан+
ня від студентів (оплата навчання іноземних студентів може
складати істотну частину додаткових позабюджетних до+
ходів ВНЗ).

У різних країнах світу існують державні, комунальні та
приватні, неприбуткові та прибуткові ВНЗ, які мають свою
нормативно+правову базу [7—10]. Велика кількість ВНЗ од+
ночасно з навчанням і науковими дослідженнями здійснює
підприємницьку [2—3; 11—20] й різноманітну інноваційну
діяльність у сфері вищої освіти і освітньо+наукового обслу+
говування суспільства [17—18; 21]. Досвід провідних зарубі+
жних, зокрема американських, британських і австралійських
університетів, свідчить, що одним із головних засобів підви+
щення ефективності і якості освітньої і наукової діяльності є
так званий "академічний капіталізм" [2] та інноваційне ко+
лективне підприємництво [14; 16—18]. Цікавим також є досвід
системи вищої освіти Російської Федерації щодо створення
проектно+орієнтованих підприємницьких університетів із
професійною організацією [19] і розвитку підприємницьких
університетів [20]. Значним результатом у поєднанні підпри+
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ємництва, університетської науки і виробництва є утворення
успішних університетів+підприємств [4—6; 22], що вдало ре+
алізують ідею співпраці університетів, виробництв і держави
за моделлю "потрійної спіралі" [2—25].

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Університетське підприємництво, або "академічний ка+

піталізм", поступово поширюється по всьому світу. По+
дальший розвиток і удосконалення академічного підприє+
мництва — підприємництва в сферах освіти і наукових дос+
ліджень — пов’язаний як  із подальшим проникненням рин+
кових механізмів у діяльність ВНЗ і систем вищої освіти,
так і з необхідністю виживання ВНЗ усіх типів і форм влас+
ності в умовах глобальних економічних криз. Тому в різних
країнах світу здійснюються дослідження і пошуки опти+
мальних інноваційних структур університетів, коледжів і
других типів ВНЗ, які могли б протистояти економічним
кризам, мали б більшу незалежність і самостійність і інших
використовувати усі можливості, що реально існують у
сьогоднішньому світі. На жаль, ця проблема майже не дос+
ліджується в Україні. Тому роботу присвячено проблемі
вивчення доцільності та можливостей впровадження уні+
верситетського підприємництва в Україні,  аналізу особ+
ливостей організації підприємництва у ВНЗ, окресленню
шляхів ефективної реалізації підприємницької діяльності
у ВНЗ.

Метою дослідження є:
1) аналіз феномена підприємницької діяльності універ+

ситетів (академічного капіталізму) і трансформації зарубі+
жних дослідницьких університетів у підприємницькі; вияв+
лення особливостей діяльності підприємницьких універси+
тетів, підприємств+університетів і університетських під+
приємств; оцінка внеску підприємницько+налаштованих
ВНЗ у науково+технічний, економічно+промисловий і соц+
іальний  розвиток різних країн світу; виявлення їхнього
місця і ролі у глобальному бізнес+середовищі та сучасному
суспільстві;

2) виявлення переваг підприємницької діяльності ВНЗ,
дослідження доцільності та необхідних умов для впрова+
дження цивілізованого підприємництва в системі вищої осв+
іти України;

3) розробка архітектури і концепції моделі сучасного
інноваційного підприємницького університету;

4) пошук шляхів підвищення ефективності співпраці ук+
раїнських ВНЗ із промисловістю і державою.

Стратегія дослідження в процесі аналізу різноманітних
підприємницько+налаштованих ВНЗ (підприємницьких уні+
верситетів, підприємств+університетів і університетських
підприємств) базувалася на системному принципі з викорис+
танням структурно+функціонального, системно+діяльнісно+
го, а також системно+генетичного підходів. У процесі емпі+
ричного й теоретичного дослідження  особливостей і шляхів
університетського (академічного) підприємництва  викорис+
товувалися методи абстрагування, аналізу і синтезу, індукції,
дедукції, моделювання, аксіоматичний, статистичний, а та+
кож системно+структурні та теоретико+інформаційні мето+
ди досліджень.

Підкреслимо, що в основу розробки архітектури і кон+
цепції моделі сучасного інноваційного підприємницького
університету покладено модульний принцип побудови мо+
делі ВНЗ. Концепція ґрунтується на ідеях: свободи і єдності
освіти і науки; незалежності та самостійності ВНЗ; відпо+
відності ВНЗ сучасним умовам і викликам суспільства; гнуч+
кості ВНЗ і можливості швидко реагувати і перебудовува+
тися; відсутності та запобіганні у ВНЗ негативних проявів,
що є несумісними з поняттями академічної етики і свободи;
наявність у ВНЗ групи академічних підприємців і підтрим+
ка підприємницьких ідей переважною більшістю колективу
закладу; підтримка підприємницької діяльності ВНЗ уря+
дом і громадськістю (існування в країні підприємницького
менталітету населення) і, завдяки цьому, реалізація взає+
мовигідної співпраці ВНЗ з виробництвом і державою (за
запропонованої Г. Іцковіцем моделлю "потрійної спіралі")
[23—25].

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Концепцію "підприємницького університету" запропо+

нував Бартон Кларк [3; 11], який професійно дослідив і впер+
ше задекларував абсолютно новий спосіб функціонування
академічного співтовариства і університету в цілому — як
університету підприємницького типу. В ньому активна
підприємницька концепція, окрім реакції на запити клієнтів,
включає  активний компонент формування внутрішнього се+
редовища у відповідності до потреб подальшого ефектив+
ного розвитку університету. У цій концепції робиться на+
голос на тому, що університет повинен зробити сам, щоб
успішно відповідати зовнішнім викликам [12+13]. Концеп+
ція  є конкретною, побудованою на основі вивчення досві+
ду декількох динамічних і успішних університетів, що роз+
виваються і являють собою позитивний приклад. Кларк роз+
глядає термін "підприємницький" як характеристику сусп+
ільної системи — тобто університету в цілому із його підроз+
ділами, дослідницькими центрами, факультетами, школами
і периферією. На думку Б. Кларка, ефективне колективне
підприємництво не виводить університет за кордони його
законної академічної діяльності; навпаки, академічне
підприємництво створює додаткові ресурси і інфраструк+
туру, що дозволяє укріпити репутацію ВНЗ.

Термін "академічний капіталізм" у 1990 році було запро+
поновано Едвардом Хаккетом [1] для визначення важливих
структурних змін у науці. Важливою теоретичною роботою в
цій галузі стала монографія Шейлі Слотер і Гарі Родерса [2],
в якій вони зазначили, що для того, щоб зберегти або збільшити
ресурси, викладачі повинні все більшою мірою конкурувати
за "зовнішні" долари, які пов’язані з ринково орієнтованими
дослідженнями, що відносяться до різних прикладних, комер+
ційних, стратегічних і цільових досліджень. Ці гроші можуть
бути у формі дослідницьких грантів і контрактів як наслідок
партнерства з промисловістю і урядом, трансферу технологій
або ж у формі залучення більшого числа студентів, здатних
запропонувати вищу плату за навчання.

Автори книги називають ринкову або ринково+подібну
(marketlike) діяльність ВНЗ як закладу, так і його співробіт+
ників — викладачів і науковців із залучення зовнішніх гро+
шових коштів академічним капіталізмом. Головними су+
б’єктами академічного капіталізму виступають "підприєм+
ницько+орієнтовані ВНЗ" разом із своїм професорсько+вик+
ладацьким, науковим, інженерним і допоміжним персоналом
(із обов’язковим залученням студентів).

1. Трансформаційні зміни звичайних (дослідницьких)
університетів у напрямі  їхнього перетворення у підприєм+
ницькі ВНЗ.

Б. Кларк пропонує наступні напрями трансформації зви+
чайної університетської структури до підприємницького уні+
верситету: посилення управлінського ядра університету; роз+
ширення і розвиток університетської периферії; диверсифі+
кація джерел фінансування; стимулювання основного про+
фесорсько+викладацького складу; розвиток інтегрованої
підприємницької культури [3; 11—13].

Необхідно додати, що перетворення університетів у
підприємницькі відбувається завдяки правильній інноваційній
політиці ВНЗ. У процесі підприємницьких перетворень ви+
никають інноваційні відносини в колективі співробітників
ВНЗ. Характер цих відносин (стосунків) може сприяти чи
протидіяти впровадженню підприємницьких ідей у ВНЗ. Та+
кож, безперечно, вирішальним фактором успіху чи невдачі
на шляху перетворення університетів у підприємницькі є
вплив навколишнього середовища, у якому існує універси+
тет, що трансформується: сприяння, нейтральна  позиція (або
байдужість) чи протидія.

З урахуванням наведеного вище запропонуємо таку мо+
дель трансформації звичайних (дослідницьких) університетів
у підприємницькі ВНЗ (рис. 1).

2. Архітектура і модель підприємницького університету.
Далі запропонуємо такі архітектури моделей звичайно+

го дослідницького непідприємницького університету  (рис.
3) та інноваційного підприємницького університету дослід+
ницького типу (рис. 4). В цій архітектурі використовуються
модулі таких типів:
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    Рада засновників/Рада директорів або президент/рек+

тор ВНЗ: позначимо  1. Адміністративно+керівні модулі

— вчена рада ВНЗ (із секціями за напрямами основної діяль+
ності ВНЗ), спеціалізовані вчені ради, рада підприємців, про+
фесійне об’єднання професорсько+викладацького і науково+
го персоналу, студентські та інші громадські дорадчі ради.

Ці модулі далі позначимо .

2. Навчальний модуль (навчальна структурна одиниця)

— кафедра. Позначимо його так: .

3. Науково+дослідницький модуль (науково+дослідниць+
ка структурна одиниця) — науково+дослідницька лаборато+

рія (НДЛ). Ці модулі позначимо .

4. Допоміжні модулі (структурні одиниці) для підтримки
навчальної діяльності (реалізації навчальних програм) і нау+
ково+дослідницьких робіт (науково+дослідних проектів) —
навчальна частина, наукова частина (з аспірантурою/докто+
рантурою) експериментальні майстерні (інженерно+технічні,
ремонтні, слюсарно+механічні), бібліотеки, різноманітні фон+
ди з патентними фондами навчальної та науково+технічної
продукції,  комп’ютерні центри і комплекси, системи підтрим+
ки Інтернет та Інтранет, їдальні (кафетерії), спортивні спо+
руди, медичні пункти, оздоровчі табори, господарські і буд+
івельно+ремонтні служби, аналітично+бухгалтерські та фан+

драйзингові підрозділи. Позначимо як .

5. Виробничо+технологічні модулі (структурні одиниці,
або відділи) — експериментальні виробничі комплекси (які
доводять результати НДР до експериментальних зразків із
подальшим впровадженням у серійне або спеціалізоване інду+
стріальне виробництво), навчально+експериментально+ви+
робничі господарства (сільськогосподарське, лісництво, тва+
ринницькі, рибні тощо), клінічно+лікарняні заклади і уста+
нови у складі ВНЗ, підприємницькі фірми. Ці модулі позна+

чимо .

6. Підприємницький модуль (група підприємців): позна+

чимо її як , а підприємницьку Раду засновників/Раду

директорів або президента/ректора ВНЗ (з наявністю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Рис. 2. Універсальна модульна архітектура (структура)

сучасного дослідницького (навчально1науково1
дослідницького) університету непідприємницького  типу

Рис. 3. Універсальна модульна архітектура (структура)
сучасного дослідницького (навчально1науково1

дослідницького) підприємницького університету

Рис. 1. Головні складові трансформаційних змін у звичайних
(дослідницьких) університетах (з використанням концепції

Б.Р. Кларка), а також місце інноваційної політики,
інноваційних відносин і  вплив навколишнього середовища,
що є необхідними умовами ефективного перетворення цих

закладів у підприємницькі університети

Умовні позначення: 1 — посилений направляючий центр (управ�
лінське ядро, управлінський стрижень) — центральне керівництво; 2
— постійне гарно стимульоване академічне середовище (академічна
серцевина); 3 — інтегрована (корпоративна) підприємницька куль�
тура; 4 — інноваційна політика та інноваційні відносини: посилення
колегіальності у прийнятті рішень і управління всіма сферами діяль�
ності ВНЗ; 5 — різноманітність бази фінансової підтримки; 6 — роз�
ширена периферія, де можна розвиватися; 7 — вплив навколишньо�
го середовища: сприяння — підтримка підприємництва у суспільстві
та сприяння підприємницькому перетворенню ВНЗ (позитивний
вплив);  нейтральне ставлення до підприємництва і трансформацій�
них змін у ВНЗ у підприємницькому напрямі (нейтралітет: не спри�
яння, але й неперешкоджання); не сприяння — негативне ставлення
до підприємництва у суспільстві та не сприяння або перешкоджання
підприємницькому перетворенню ВНЗ (негативний вплив).
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підприємницького бачення, підприємницьких задатків і

підприємницьких рис характеру) позначимо як .

7. Усі модулі мають безпосередній зв’язок кожний із кож+
ним і з усіма одночасно через інформаційні канали, які далі
позначимо лініями _________,   і вузли зв’язку, їх далі по+
значимо точками .

Використаємо далі  запропоновані раніше автором кон+
цепції щодо організації у підприємницьких університетах
навчального процесу, наукових досліджень, навчального та
наукового обслуговування населення і виробництва, наведені
визначення, сфери призначення, а також пропозиції щодо
застосування нових підходів в організації діяльності іннова+
ційного підприємницького університету (або ВНЗ) [26]. Тоді,
об’єднавши навчальні модулі (навчальні структурні одиниці)
— кафедри у коледжі або факультети, а науково+дослід+
ницькі модулі (науково+дослідницькі структурні одиниці) —
науково+дослідницькі лабораторії (НДЛ) у науково+дослідні
інститути (НДІ) або науково+дослідницькі комплекси (НДК),
які об’єднують декілька НДІ і НДЛ, допоміжні служби і ви+
робничо+технологічні  підрозділи, можна представити таку
універсальну модульну архітектуру (структуру) сучасного
дослідницького (навчально+науково+дослідницького)
підприємницького ВНЗ (рис. 4).

Окремим і дуже важливим напрямом діяльності сучасно+
го підприємницького університету є генерування підприєм+
ницьких ідей, які базуються на творчому використанні існую+
чого досвіду та розробці інноваційних проектів. Оскільки лю+
дей із підприємницькими рисами характеру, підприємницьки+
ми задатками і підприємницьким мисленням існує не більше
4—6% від загальної чисельності населення, а в системі освіти і
науки їхнє процентне відношення до основного викладацько+
го, наукового і допоміжного складу може бути трохи вищим
(за рахунок кращої освіченості і приналежності до пошуко+
вих сфер діяльності в науці, техніці та освіті), цілком достат+
ньо для підприємницького ВНЗ мати невелику групу такого
типу підприємців (до 10% від загальної кількості працівників).
Головною необхідною умовою успіху є наявність у ВНЗ кері+
вника (президента, ректора, проректора) з підприємницьким
баченням, а необхідною і достатньою умовою — поділення
підприємницьких задумів усіма (або — переважною більшістю)
членами колективу ВНЗ. Ясна річ, що успішна підприємниць+
ка діяльність може здійснюватися  за  наявності  необхідних
свобод  —  свободи  творчості,  свободи мислення, свободи
слова і гарантованого захисту прав і учасників творчого про+
цесу (всієї гами і всіх сфер діяльності співробітників ВНЗ). Го+
ловними і обов’язковими чинниками успіху підприємництва у
ВНЗ є також чесність і висока моральність усіх співробітників
(включаючи студентів і аспірантів як невід’ємної частини ко+
лективу ВНЗ). Ці положення навіть не можуть обговорювати+
ся, а тим більше — піддаватися сумніву. В колективі, як в ро+
дині, все має ґрунтуватися на чесності, порядності, мораль+
ності і взаємній повазі.

Група підприємців ВНЗ може складатися зі співробіт+
ників кафедр, лабораторій, інших підрозділів і виконувати
свої підприємницькі пошукові дії або безпосередньо на своє+
му робочому місці, або у спеціально виділеному приміщенні,
або у якості "підприємницької секції" при раді засновників
(раді директорів), ректораті, вченій раді ВНЗ із обов’язко+
вим оприлюдненням, обговоренням і прийняття загалом ВНЗ
нових підприємницьких ідей і проектів.

У розвиток ідеї О.О.Грудзинського щодо проектно+орі+
єнтованого професійного університету [19] запропонуємо
універсальну модульну програмно+проектну архітектуру
(структуру) сучасного дослідницького підприємницького
ВНЗ, у структурі якого є тільки навчальні програми, наукові
та інші проекти (рис. 5). Ясно, що будь+які окремі модулі
можуть або нарощуватися, або розподілятися  (розосеред+
жуватися) по різних місцях — там, де засновано нову пери+
ферію (навчальні або наукові програми, допоміжні, вироб+
ничо+технологічні проекти) і виробництва (компанії, фірми).
Центральними є підприємницькі проекти.

Рис. 4.  Універсальна модульна архітектура (структура)
сучасного дослідницького (навчально1науково1

дослідницького) підприємницького ВНЗ, у структурі якого
є коледжі або факультети, науково1дослідні підрозділи –

НДІ або НДК (науково1дослідницькі комплекси, які
об’єднують декілька НДІ і НДЛ), допоміжні служби і

виробничо1технологічні  підрозділи

Рис. 5.  Універсальна модульна програмно1проектна
архітектура (структура) сучасного дослідницького

підприємницького ВНЗ, у структурі якого є тільки навчальні
програми, наукові та інші проекти (авторська розробка)
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Зосередимося на підприємницькій складовій розгляну+
тих вище дослідницьких університетів. Дійсно, підприєм+
ницькі ВНЗ характеризуються наявністю наступних голов+
них чинників.

1. Найвище керівництво (власники, рада директорів, пре+
зидент, головний керівник) з підприємницьким баченням і,
бажано, з підприємницькими задатками.

2.  Група ключових підприємців, які генерують підприєм+
ницькі ідеї і беруть участь у розробці підприємницьких проектів,
мають необмежений рівень свободи у своєму творчому підприє+
мницькому пошуку і спираються на підтримку колективу.

3.  Наявність  співробітників+виконавців  високої  про+
фесійної  кваліфікації,  які втілюватимуть у життя інноваційні
підприємницькі програми в ринкових умовах.

4. Інтегрована (корпоративна) підприємницька культу+
ра в колективі, де кожний  співробітник (або переважна
більшість членів колективу) поділяють підприємницькі погля+
ди керівництва і реально підтримують підприємницькі пол+
ітику і програми організації, сумлінно працюють і відчува+
ють себе відповідальними за результати.

5. Панування в колективі ліберальних цінностей, демок+
ратичних поглядів, свобод, високих морально+етичних норм,
чесності, гласності, прозорість діяльності, вчинків і поведін+
ки усіх без винятку членів колективу ("зверху донизу").

6. Використання в роботі інноваційних методів навчан+
ня, новітніх ОПП (освітньо+професійних програм), різнома+
нітних курсів і дисциплін, міждисциплінарного і багатодис+
циплінарного підходів у навчанні,  сучасного обладнання,
новітніх техніки і технологій, підготовка фахівців різних
освітніх рівнів, максимальне залучення студентів, аспірантів
(докторантів) до наукових досліджень і викладання.

7. Існування в оточуючому середовищі (громадянському
суспільстві) підприємницького менталітету — підтримка
(хоча б моральна) державою і пересічними громадянами
підприємницького способу життя і підприємництва як голов+
ного і необхідного фактора економічного зростання всього
суспільства. Важливою є плідна співпраця ВНЗ (наукових
установ) із промисловістю за підтримки держави щодо швид+
кого впровадження результатів діяльності університетів і
НДІ у серійне виробництво. Вирішення цієї проблеми дозво+
лить нарощувати як інтелектуальний і науково+технічний
потенціал регіону (країни), так і позитивно впливати на роз+
виток економіки держави.  При цьому зауважимо, що зап+
ропонована Г. Іцковіцем модель розвитку суспільства за "по+
трійною спіраллю" підтвердила свою життєвість і ефек+
тивність в економічно розвинених країнах і зараз широко
використовується в Російській Федерації. Ця модель є до+
цільною для використання і в умовах України.

Усі без винятку чинники є абсолютно необхідними (але
недостатніми без наявності підприємницьких ідей і творчості)
для цивілізованого підприємництва.

Проаналізуємо основні етапи діяльності підприємниць+
кого підрозділу інноваційного підприємницького ВНЗ у
різних сферах його діяльності.

3. Підприємницькі складові діяльності університетів.
Наведемо далі схеми основних етапів діяльності підпри+

ємницького підрозділу (підприємницького модуля або групи
підприємців) ВНЗ у сфері продукування нових знань, пошу+
ку замовлень, інвесторів, виконавців НДР і ДКР, організації
заходів із захисту авторських прав, ліцензування і комерціа+
лізації результатів НДР і ДКР (рис. 6); із комерціалізації ре+
зультатів у сфері передачі нових знань у процесі надання
вищої освіти та інших освітніх послуг, розробка новітніх на+
вчальних планів і програм, введення нових дисциплін, нових
спеціалізацій, нових спеціальностей і нових напрямів освіти
(і вищої освіти) (рис. 7); із комерціалізації послуг адмініст+
ративно+господарських і виробничих робіт, надання спортив+
но+оздоровчих і лікувальних послуг, утворення власних гос+
подарств і виробництв (рис. 8).

Етап І. Продукування нових знань у різних галузях на+
уки, техніки і технологій:

1. Пошук потенційних замовлень на НДР, проектів, ПКР,
пошукові дослідження щодо нових напрямів науки і техніки,
інноваційних технологій тощо.

2. Добір виконавців з числа наукового, інженерного і
викладацького персоналу; широке залучення студентів, ас+
пірантів і докторантів до наукових досліджень, проектно+
конструкторських та інженерно+технічних робіт. Організа+
ція виконання фундаментальних і прикладних досліджень.

3. Здійснення  захисту авторських прав: патентування
винаходів, відкриттів, інноваційних науково+технічних роз+
робок, ліцензування результатів НДР і ПКР. Передача звітів
із НДР і ПКР замовникам (за договорами або контрактами
на виконання пошукових наукових досліджень, при необхі+
дності — передача замовникам дослідних зразків). Підписан+
ня актів прийому+передачі і закриття договорів (контрактів).

    Етап ІІ. Комерціалізація результатів НДР і ДКР.
4. Пошук потенційних споживачів результатів НДР і

ПКР, продаж ліцензій на право використання результатів
НДР і ПКР.

5. Розробка дослідних зразків і організація малосерій+
ного (а за наявності необхідних можливостей — великосе+
рійного) виробництва продукції (зразків, виробів, обладнан+
ня, устаткування, технічних засобів, технологій тощо).

6. Подальша реалізація потенційним споживачам резуль+
татів НДР і ПКР.

7. Зворотній зв’язок: відгуки споживачів, промисловості,
пропозиції щодо вдосконалення або переробки проектів і
дослідних зразків.

8. Реагування на відгуки споживачів, промисловості, про+
позиції щодо вдосконалення або переробки проектів і дос+
лідних зразків.

9. Запуск вдосконаленої (доробленої) продукції (зразків,
виробів, обладнання, устаткування, технічних засобів, тех+
нологій тощо) у промислове (серійне) виробництво. Відра+
хування дивідендів на рахунок університету.

10. Рекламна та маркетингова діяльність щодо спільного
з промисловими (індустріальними) та виробничими підприє+
мствами просування виробленої продукції (виробів, облад+
нання, устаткування, технічних засобів, технологій тощо) на
внутрішні та міжнародні ринки, інформування потенційних
споживачів щодо переваг її переваг, участь у конкурентній
боротьбі на ринках збуту, розробка заходів щодо подальшого
її вдосконалення у відповідності до ринкових потреб і вимог.

11. Реінвестування отриманих коштів від комерційного
використання результатів наукових досліджень у діяльність
університету.

12. Широке інформування суспільства щодо результатів
НДР, ПКР і фундаментальних наукових досліджень з метою
набору максимальної кількості абітурієнтів для вступу і на+
вчання у ВНЗ, залучення додаткових науково+дослідницьких
ресурсів, запрошення до співпраці видатних вчених (дослід+
ників, науковців, інженерів+конструкторів) та інших прак+
тиків. Проведення форумів, з’їздів, міжнародних, національ+
них і регіональних конференцій, колоквіумів, семінарів, круг+
лих столів, видання результатів наукових зібрань тощо.

У цьому сенсі досить цікавим і корисним є досвід Томсь+
кого державного університету управління і радіоелектроні+
ки — ТУСУР із інноваційного розвитку, комерційного впро+
вадження результатів наукових досліджень, ефективної
співпраці з місцевим урядом і підготовки висококваліфіко+
ваних фахівців для РФ [27].

Етап І. Організація високоякісного навчального проце+
су (надання високоякісних освітніх послуг).

Пошук нових навчальних засобів передачі знань. Розроб+
ка і впровадження у навчальному процесі інноваційних:

1. Напрямів навчання, нових спеціальностей, спеціалі+
зацій, дисциплін, курсів.

2. Навчальних планів, навчальних програм, програм
курсів (лекцій, практичних і семінарських занять тощо).

3. Методів і методик навчання.
4. Навчально+методичних розробок, навчально+методич+

них матеріалів (НММ) і навчально+методичних комплексів
(НМК), посібників, підручників тощо.

5. Методів і методик навчання (викладання) — проведен+
ня лекцій, семінарських і практичних робіт, "кейсових ме+
тодів" (розбір практичних ситуацій), ігрових методів навчан+
ня, курсових форм навчання й поглиблення (підвищення,
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поліпшення) знань, підвищення кваліфікації, перепідготов+
ки, надання другої (іншої) освіти, самостійного навчання.

6. Застосування новітніх технологій навчання: інфор+
маційні технології, дистанційне навчання, дистанційний кон+
троль самостійного навчання студентів.

7. Розробка і впровадження нових методів і методик кон+
тролю засвоєння знань і оцінки результатів навчання сту+
дентів (методів і методик проведення екзаменів, тестів, кон+
трольних і перевірочних робот, самостійного контроль).

8. Оформлення патентів, авторських свідоцтв, захист
інтелектуальної власності розробників інноваційних методів,
методик і технологій навчання, інноваційних навчально+ме+
тодичних розробок, НММ, НМК, навчальних програм, курсів
тощо.

Етап ІІ. Застосування підприємницьких методів у на+
вчальній (освітній) діяльності:

9. Добір висококваліфікованого професорсько+викла+
дацького складу.

10. Набір і навчання студентів на контрактній основі.
11. Набір іноземних студентів і навчання їх на кон+

трактній основі.
12. Пошук потенційних замовлень і замовників на підго+

товку і перепідготовку кадрів (в тому числі — науковців
різних наукових ступенів), підвищення кваліфікації, отриман+
ня другої (іншої) освіти, курсові форми підвищення (поглиб+
лення) знань, НДР, проектів, ПКР, пошукові дослідження з
удосконалення існуючих НММ і НМК.

13. Пошук потенційних місць проходження професійної
(виробничої) практики і роботодавців (фірм, компаній,
підприємств, установ, закладів, інших видів організацій тощо)
для випускників ВНЗ.

14. Зворотній зв’язок: відгуки з місць проходження про+
фесійної (виробничої) практики і роботодавців щодо якості
підготовки студентів у ВНЗ і пропозиції щодо вдосконален+
ня навчального процесу або освітніх послуг.

15. Реагування на відгуки з місць проходження профе+
сійної (виробничої) практики і роботодавців щодо якості
підготовки студентів у ВНЗ і пропозиції щодо вдосконален+
ня навчального процесу або освітніх послуг. Удосконалення
навчальної (освітньої) діяльності.

16. Рекламна та маркетингова діяльність, а також широ+
ке інформування суспільства щодо результатів навчальної
(освітньої) діяльності ВНЗ, якості підготовки фахівців,  ви+
користання новітніх засобів методів і технологій навчання,
високої конкурентоспроможності ВНЗ на внутрішньому та
зовнішньому ринках освітніх послуг, а випускників ВНЗ —
на внутрішньому та зовнішньому ринках праці з метою на+
бору максимальної кількості абітурієнтів для вступу і навчан+
ня у ВНЗ, залучення додаткових фінансових ресурсів
(грантів, фондів, дотацій, пожертв меценатів тощо), запро+
шення до співпраці видатних викладачів, вчених, практиків.

17. З метою підвищення іміджу, конкурентоспромож+
ності, глибокого вивчення ринків науки, освіти, професій,
праці, а також попиту суспільства на навчальні та освітні

Рис. 6. Схема основних етапів діяльності підприємницького підрозділу (підприємницького модуля або групи
підприємців) ВНЗ у сфері продукування нових знань, пошуку замовлень, інвесторів, виконавців НДР і ДКР, організації

заходів із захисту авторських прав, ліцензування і комерціалізації результатів НДР і ДКР

Рис. 7. Схема основних етапів діяльності підприємницького підрозділу (підприємницького модуля або групи
підприємців) ВНЗ із комерціалізації результатів у сфері передачі нових знань у процесі надання  вищої освіти та інших
освітніх послуг, розробка новітніх навчальних планів і програм, введення нових дисциплін, нових спеціалізацій, нових

спеціальностей і нових напрямів освіти (у тому числі вищої освіти)

Рис. 8. Схема основних етапів діяльності підприємницького підрозділу (підприємницького модуля або групи
підприємців) ВНЗ із комерціалізації послуг адміністративно1господарських і виробничих робіт, надання спортивно1

оздоровчих і лікувальних послуг, утворення власних господарств і виробництв
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послуги — проведення різноманітних майстер+класів, освіт+
ньо+культурних і навчально+методичних семінарів, зустрічей
з абітурієнтами, їхніми батьками, потенційними роботодав+
цями, днів кафедр, факультетів, відкритих дверей ВНЗ,  яр+
марок професій і випускників, організація відкритих лекцій
тощо.

18. З метою розширення міжнародного співробітництва і
збільшення набору іноземних студентів — організація широ+
комасштабних міжнародних проектів і програм із  співробіт+
ництва з зарубіжними країнами, пошук посередників (орга+
нізацій і фізичних осіб) із добору потенційних абітурієнтів з
числа іноземних громадян на різні форми навчання.

Етап організації ефективної адміністративно+госпо+
дарської та виробничої діяльності ВНЗ, комерціалізація по+
слуг для сторонніх юридичних і фізичних осіб із застосуван+
ням підприємницьких методів.

1. Адміністративно+господарське забезпечення навчаль+
ного процесу та освітніх послуг, науково+дослідницької діяль+
ності та винахідництва, науково+технічної, проектно+конст+
рукторської, інженерно+технічної та виробничої діяльності.

2.  Видавничо+виробнича діяльність: розробка і видання
фундаментальної та популярної наукової, навчально+мето+
дичної літератури та періодичних видань, сприяння підго+
товці та виданню художньої літератури тощо.

3.  Експертно+патентна та бібліотечна діяльність: вико+
нання експертиз та експертних оцінок у всіх галузях знань,
науки і техніки, патентування та охорона авторських прав
на винаходи, формування та ведення бібліотечних фондів,
надання послуг із множення бібліотечно+бібліографічних ма+
теріалів.

4. Надання на бюджетній (для студентів, викладачів, на+
уковців і співробітників ВНЗ) і комерційній (для сторонніх
користувачів) основі інформаційних послуг, організація та
надання Інтернет+послуг, впровадження новітніх Інтернет+
технологій,  організація Інтранет+мереж, розробка та впро+
вадження спеціального програмного забезпечення дистанц+
ійних методів доступу до інформації та навчання, розробка
баз даних і баз знань, надання до них доступу користувачам
через інформаційні мережі, апаратно+інформаційна органі+
зація та підтримка дистанційного навчання.

5. Організація на бюджетній (для студентів, викладачів,
науковців і співробітників ВНЗ) та комерційній (для сто+
ронніх користувачів) основі різноманітних заходів і програм
(лекції, семінари, доповіді, виступи перед слухачами і в мас+
медіа) з метою популяризації та розповсюдження знань,
інформації щодо новітніх досягнень людства у розвитку на+
уки, техніки і технологій, різних сфер людської діяльності,
екологічної та медичної просвіти.

6. Організація на громадських засадах і комерційній ос+
нові молодіжних таборів для студентської молоді і членів
місцевої (регіональної) громади; створення на території кам+
пусу дитячих садків для дітей співробітників закладу і членів
місцевої громади; організація побутового обслуговування в
кампусах ВНЗ, надання інших видів побутово+комунальних
і ремонтно+будівельних робіт тощо.

7. Спортивно+оздоровча: залучення до занять фізкуль+
турою і спортом усіх студентів і співробітників ВНЗ, органі+
зація участі всіх членів колективу ВНЗ у різноманітних зма+
ганнях в індивідуальних і командних видах спорту, створен+
ня необхідних умов для участі спортсменів і команд у місце+
вих, регіональних, загальнодержавних і міжнародних зма+
ганнях тощо. Організація та надання на комерційній основі
спортивно+оздоровчих послуг та передача в оренду фізкуль+
турно+спортивних комплексів для членів місцевої громади.

8. Лікувальна (у тому числі — на комерційній основі)
діяльність (університетські медичні факультети і відділення,
лікарні): надання лікувально+оздоровчих і клінічних послуг
усім студентам, членам колективу ВНЗ і місцевої громади (на
комерційній основі), концентрація на розробці і практично+
му використанні новітніх методів і засобів лікування, надан+
ня невідкладної медичної допомоги.

9. Організація на громадській і комерційній основі теат+
ральної та клубної діяльності на території кампусу для всіх
членів колективу закладу і місцевої громади, спільна участь

ВНЗ і місцевої громади у святкових заходах і урочистостях.
10. Будівельно+ремонтно+експлуатаційна діяльність: бу+

дівництво і утримування кампусів із необхідною інфраструк+
турою (гуртожитки, будинки або квартири для викладачів і
науковців, заклади харчування, побутових послуг, спортивні
майданчики, лікарні або лікарняні пункти, власну охорону
тощо), передача в оренду об’єктів капітального будівництва,
нерухомості, обладнання, техніки, устаткування.

11. Підприємницько+виробнича діяльність: виховання у
населення Землі економічного мислення, підприємницького
менталітету, необхідних професійних знань для здійснення
підприємницької виробничої діяльності, економічного госпо+
дарювання, розвитку та удосконалення суспільних економіч+
них процесів, сприяння розвитку малого, середнього і вели+
кого бізнесу, навчання людей самореалізації та веденню влас+
ного бізнесу, професійна підготовка ефективних підприємців,
виробників, управлінців (менеджерів), економістів для всіх
сфер економічної діяльності, в тому числі використання
підприємництва та ринкових механізмів для успішного вико+
нання місій і завдань ВНЗ, підвищення фінансової стабільності
закладів для здійснення ними академічної діяльності тощо.

12. Для отримання додаткових коштів — організація
власних експериментально+дослідницьких і виробничо+гос+
подарських господарств, підприємств, майстерень і побуто+
вих служб. А саме: сільськогосподарських і лісогосподарсь+
ких ділянок; будівельно+ремонтних структур; поліграфічних
підприємств; майстерень з обробки деревини і в подальшому
виробництва різноманітної продукції (учнівські меблі, вікна
і двері для освітніх закладів тощо); майстерні зі збору сучас+
них комп’ютерно+інформаційних засобів і устаткування;
різноманітні побутово+сервісні служби тощо.

До служб, що здійснюють підприємницькі напрями уні+
верситетської діяльності, доцільно віднести підрозділи з:

— набору на різні форми навчання місцевих (вітчизня+
них) студентів та іноземців;

— зовнішніх комунікацій (стосунків), у тому числі — і
міжнародних. Ця служба шукає викладачів (вітчизняних і
зарубіжних), бере участь у корпоративних заходах — за зап+
рошенням інших організацій, у діяльності професійних асо+
ціацій та об’єднань; організує програми з направлення сту+
дентів і викладачів на зарубіжні навчання і стажування, до+
мовляється про умови таких зарубіжних програм;

— пошуку ВНЗ+партнерів, із якими доцільно співпрацю+
вати ВНЗ: акредитаційні комісії і різні престижні професійні
асоціації, вступ до яких сприятиме підвищенню статусу,
іміджу та популярності ВНЗ (в країні та за її межами);
підприємства і фірми+партнери, що беруть студентів на прак+
тику із їхнім подальшим працевлаштуванням у себе; підприє+
мства і фірми+партнери, які присилають на навчання до ВНЗ
своїх співробітників (в т.ч. на курси і окремі лекції);

— планування навчальних програм — тих, які мають най+
більший попит в країні і за кордоном, а також — нових (відпо+
відно до вимог ринків освіти і праці);

— планування НДР — тих, під які або можна отримати
фінансування (кошти, гранти), або результати яких можна
розповсюджувати на комерційній основі;

— планування і отримання прибутків від роялті, від па+
тентів, винаходів, "ноу+хау";

— планування нових видів академічної діяльності (осві+
та, навчання, виробництво), нових напрямів підприємництва
і нових підприємств;

— ремонтно+будівельних і комунально+побутових робіт;
— планування  розвитку ВНЗ (у тому числі — будівництва);
— планування і організації публікацій і видавничої діяль+

ності;
— планування і проведення конференцій, семінарів і за+

безпечення участі в них представників ВНЗ;
— організації позааудиторної діяльності для викладачів

і студентів;
— роботи зі студентами і організації громадсько+корис+

ної діяльності.
Важливими є й служби, що належить до АГЧ і викорис+

товують підприємницькі методи для отримання для ВНЗ до+
ходів від:
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— надання в оренду приміщень, спортив+
них майданчиків, спільного використання з
бізнес+структурами площ і обладнання ВНЗ;

— надання супутніх (медичних, побуто+
вих, громадського харчування, Інтернет) по+
слуг для студентів і сторонніх осіб;

— роботи студентського містечка.
Всі інші підрозділи і служби — навчальна

частина, наукова частина, бухгалтерія, експ+
луатаційно+ремонтні й постачальні підрозді+
ли АГЧ, відділ кадрів та інші — повинні пра+
цювати суворо за інструкціями, очолювати+
ся кваліфікованими керівниками (професій+
ними менеджерами) і мати необхідну кількість
кваліфікованих фахівців+виконавців.

Зазначимо, що провідні університети
світу на громадських засадах здійснюють та+
кож освітньо+культурне, спортивно+оздоров+
че обслуговування місцевих громад; викону+
ють просвітницьку функцію; надають гума+
нітарно+благодійницьку допомогу  тим, хто
цього потребує; утримують бібліотеки, музеї,
мистецькі галереї тощо.

Для того, щоб сконструювати новий, орі+
єнтований на зміни характер навчального
закладу, університетам необхідні великі
фінансові ресурси. Аналізуючи можливі шля+
хи диверсифікації основних фондів підприє+
мницьких ВНЗ, Б.Р.Кларк виділяє три джере+
ла фінансових надходжень (доходу):

— основною є підтримка від урядового
міністерства;

— важливими є фонди від державних дос+
лідницьких рад;

— всі інші ресурси визначаються як третє
джерело фінансових надходжень (доходу).

Ця  диверсифікація є необхідною для ВНЗ
з підприємницьким характером діяльності.
Вона дає йому можливість рухатися вперед,
покриваючи втрати в одному здобутками в
іншому, керуючись правилом: "краще мати
більше грошей, чим менше — за умови, що
вони отримані законним чином" [14].

Щодо третього джерела фінансових  над+
ходжень (доходу). Це можуть бути:

1. Інші доходи від уряду — від регіональ+
ного або міського (муніципального) уряду або інших
міністерств (сільського господарства, лісового господарства,
екології, МНС, науки і технологій, економічного розвитку
тощо)

2. Приватні джерела (приватних організацій), у тому
числі:

— індустріальні фірми з великою кількістю секторів і важ+
ливими відмінностями між великими і малими компаніями;

— професійні і місцеві (регіональні, міські, муніципальні)
асоціації і організації, які зацікавлені у продовженні надан+
ня освіти своїм співробітникам;

— філантропічні фундації, які можуть бути як невели+
кими, так і гігантськими.

3. Доходи, що отримуються самим ВНЗ від власної ста+
тутної діяльності; від депозитів і інвестицій; доходи від по+
слуг кампусу, починаючи від медпункту або університетсь+
кого госпіталю і до книжкового магазина; плата студентів
за навчання і послуги; фонди, що надходять від випускників
університету; роялті+дохід від запатентованої інтелектуаль+
ної власності ВНЗ і окремих його викладачів.

Б. Кларк відзначає, що "третє джерело фінансових над+
ходжень  (доходів) не має  ні меж, ні кордонів. І ця підтрим+
ка регіональних і міських урядів, а також випускників ВНЗ
щороку зростає у великій кількості університетів усього
світу" [14, с. 14].

Розглянемо далі, якими можуть бути показники діяльності
підприємницького дослідницького ВНЗ (рис. 9). До кількісних
показників можна віднести: формальні дані з кількості випуск+

ників і підготовлених науковців (аспірантів, докторантів);  обсягів
виконаної освітньої, навчальної, викладацької і культурно+ви+
ховної роботи; кількість і обсяги виконаних наукових фундамен+
тальних та прикладних досліджень, проектної і дослідно+конст+
рукторської роботи; отримане бюджетне фінансування і оплата
державою основної (статутної) діяльності. До якісних показників
доцільно віднести якість підготовлених кадрів усіх рівнів і сту+
пенів, рівень їхнього працевлаштування, позитивні відгуки ро+
ботодавців, конкурс до вступу у ВНЗ (включно з аспірантурою і
докторантурою), важливість отриманих результатів виконаних
наукових фундаментальних і прикладних досліджень, проект+
ної і дослідно+конструкторської роботи, зацікавленість у них на+
уки і промисловості, конкурентоспроможність підготовлених
кадрів усіх рівнів і ступенів, а також науково+технічних резуль+
татів на внутрішньому і міжнародному рівні, винаходи, відкрит+
тя, патенти і ліцензії на авторські розробки тощо.

Кількісні та якісні показники академічного підприємниц+
тва виражаються у фінансово+матеріальних здобутках ВНЗ
і визначаються: обсягом комерціалізованих результатів
діяльності ВНЗ (у грошовому або майновому вираженні); от+
риманим (або потенційним) економічним ефектом (у грошо+
вому вираженні); трансфером (впровадженням) патентів і
технологій (розробок) у промисловість (бізнес) (соціально+
економічний показник, що відображується у фінансовій або
матеріальній формі); утворенням бізнес+інкубаторів і під+
приємств (соціально+економічний показник); отриманням
ВНЗ додаткових (диверсифікованих) джерел фінансування
і надходження коштів (фінансовий показник); обсягом реін+

Рис. 9. Показники діяльності підприємницького дослідницького ВНЗ
(авторська розробка)
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вестування зароблених підприємництвом коштів у статутну
освітньо+наукову діяльність і на культурно+соціальні потре+
би ВНЗ (фінансово+матеріальний показник) тощо.

ВИСНОВКИ
Відомі результати успішного створення і функціонуван+

ня підприємницько+налаштованих ВНЗ, орієнтованих на рин+
кові потреби і сучасні вимоги суспільства, підтверджують
необхідність впровадження університетського (або академі+
чного) підприємництва, розвитку (перетворення, трансфор+
маційних змін) сучасних університетів у напряму підприєм+
ництва, створенню нових інноваційних моделей підприєм+
ницьких ВНЗ. Зарубіжний досвід трансформаційних змін у
ВНЗ і пристосування їх до реальних умов ринкової еконо+
міки та необхідності відповідати запитам і вимогам сучасно+
го бізнес+середовища, є вкрай важливим і актуальним для
вивчення і застосування у вітчизняних умовах. Подальшим
розвитком ідей і концепцій підприємницького університету
може стати архітектура і концепції моделі сучасного інно+
ваційного підприємницького університету, побудовані на мо+
дульному принципі та використанні ідей Джона Генрі Нью+
мена і Вільгельма фон Гумбольдта щодо ідей свободи і єдності
освіти і науки. Найголовнішими серед них є: "вільне знання",
"вільні науки і дисципліни", "свільна освіта", "вільний індивід".
Ця модель і до наших днів у певній мірі визначає сутність і
обличчя світової системи вищого освіти.

У результаті проведеного дослідження виявлено пози+
тивний вплив академічного підприємництва на розвиток як
університетів, так і систем вищої освіти країн та їхньої еко+
номіки в цілому; проаналізовано трансформаційні зміни зви+
чайних (дослідницьких) університетів у напрямку  їхнього
перетворення у підприємницькі ВНЗ; розроблено моделі
підприємницьких університетів; вивчено підприємницькі
складові діяльності університетів; розглянуто основні етапи
діяльності підприємницьких підрозділів інноваційних
підприємницьких ВНЗ у різних сферах його діяльності; виз+
начено необхідні умови для здійснення успішної академіч+
ної підприємницької діяльності ВНЗ.

Досвід успішної діяльності зарубіжних підприємницьких
університетів, їхній стабільний економічний стан, постійне
зміцнення позицій на світових ринках освітньо+наукових по+
слуг і праці, високий рівень конкурентоспроможності і досяг+
нення значних результатів у галузі освіти, науки і техніки
свідчить, що підприємницька діяльність може забезпечити та+
кож і вітчизняним ВНЗ не тільки економічний успіх, але й по+
дальший науково+технічний розвиток. Кошти, отримані від ко+
мерціалізації результатів діяльності, можуть бути реінвестова+
ними у поліпшення і вдосконалення всіх напрямів роботи ВНЗ.
Для трансформації українських ВНЗ і їхньої успішної підприє+
мницької діяльності необхідною є тісна співпраця з промисло+
вістю і урядом, а також створення необхідного підприємниць+
кого менталітету в суспільстві та його дійова підтримка.
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