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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Потенціал економічного зростання будь�якої краї�

ни безпосередньо залежить від рівня розвитку науки і
техніки, ефективності системи управління інновація�
ми. Як свідчить досвід економік провідних країн світу,
динамічний розвиток визначається масштабними інно�
ваційними процесами, розробками в області інформа�
ційних і комп'ютерних технологій, нових матеріалів, те�
лекомунікаційних систем і засобів зв'язку. В цих умо�
вах все більшу роль відіграє стимулювання інновацій�
ної активності підприємницької діяльності в науково�
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технологічній сфері. Інноваційне підприємництво в на�
уково�технологічному міжнародному бізнесі за своїм
змістом представляє унікальну сферу діяльності, в рам�
ках якої взаємодіють знання з різних областей техні�
ки, та фундаментальних і прикладних наук. Саме че�
рез створення альтернативних форм організації та еко�
номічних механізмів функціонування, деякі регіони
світової економіки демонструють значний підйом
підприємницької діяльності. Тому саме узагальнення
новітніх емпіричних підходів до функціонування нау�
ково�технологічного бізнесу має значний практичний
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інтерес як економічної форми підприємницької діяль�
ності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
Проблеми формування та розвитку діяльності нау�

ково�технологічного міжнародного бізнесу досліджу�
валися в науковій літературі впродовж понад п'ятдеся�
ти років. Базові ідеї теорії інноваційного підприємниц�
тва були розроблені Й. Шумпетером [7]. У його дослід�
женнях інновації розглядаються як системоутворюю�
чий фактор економічного зростання і розвитку, а ініціа�
тором і провідником інновацій в соціально�економічно�
му середовищі визнається технологічний міжнародний
бізнес. Новітні публікації з зазначеної проблематики,
представлені такими науковцями як Шумпетер Й. [5],
Бекхаус У. [5], Джексон P. [12], Рітчер Н. [11], Шілдха�
уер T. [12], Юсубова A. [11], Кларіссе B. [11].

НЕ ВИРІШЕНА РАНІШЕ ЧАСТИНА ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ

Однак багато аспектів форм організації та функці�
онування науково�технологічного міжнародного бізне�
су вивчені недостатньо, мало уваги приділено виявлен�
ню ключових факторів, що обумовлюють розвиток цьо�
го сектора підприємництва. Недостатньо розроблені пи�
тання стимулювання створення нових і підтримки роз�
витку існуючих інноваційних підприємств через розви�
ток інноваційної інфраструктури (технопарків, науко�
вих парків, стартап�інкубаторів, стартап�акселераторів,
інжинірингових шкіл) [8].

ЦІЛІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є узагальнення трендів щодо форм

організації та функціонування науково�технологічно�
го міжнародного бізнесу та обгрунтування ролі інжи�
нірингових шкіл у цьому процесі.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Першим об'єктом авторського аналізу є діяльність

стартап�акселераторів. Діяльність стартап�акселера�
торів як форми науково�технологічного бізнесу є до�
сить розповсюдженою. Інвестиції, що залучаються за
допомогою саме стартап�акселераторів, на сьогодні
складають мільярди доларів. Як свідчить статистика, в
2017 році кількість інвестицій, що була залучена за до�
помогою стартап�акселераторів в США і Канаді скла�
дала 107 264 392 тис. дол. США, в Європі 50124145 тис.
дол. США, в Латинській Америці — 24 186 330 тис. дол.
США, в Азії і Океанії — 17 577 400 тис. дол. США, на
Близькому Сході і Африці — 7,587,738 тис. дол. США.
Також слід підкреслити, що 64,5% стартап�акселера�
торів по всьому світу претендують на комерційні
підприємства — аналогічно тим показникам, що були
зафіксовані в 2016 році (66%) [1]. Як правило, комерційні
стартап�акселератори фінансуються за рахунок приват�
ного капіталу від інвесторів, які прагнуть отримати дов�
гостроковий прибуток. Це, в першу чергу, досягається
за рахунок їх власного інвестування в стартапи, а та�
кож шляхом надання послуг підтримки бізнесу і надан�
ня "акселерації як послуги" великим корпораціям. За�
галом систематизація стартап�акселераторів за комер�
ційною направленістю в 2017 році представлена на ри�
сунку 1.

Некомерційні стартап�акселератори підтримують
галузі, які забезпечують певну суспільну вигоду, такі як
"Healthtech" і "Edtech". Інші прагнуть підвищити рівень
підприємництва в своїх громадах. Вони також можуть
зосередитися на наданні нових можливостей для мен�
шин, або з метою підвищення економічної активності в
цьому регіоні. Ці програми і організації, які їх експлуа�
тують, можуть фінансуватися в приватному порядку,
або публічно. Як правило, ці програми не приймають
винагород і пропонують безкоштовну підтримку [1].
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Джерело: [1; 2].
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Рис. 2. Географічна структура стартап'інкубаторів за 2017 р.
Джерело: [1].
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Слід підкреслити, що корпоративні доходи, які ге�
нерувалися стартап�акселераторами в 2017 році над�
ходили з двох основних джерел: корпоративного парт�
нерства (як правило, у вигляді спільної програми, ство�
реної від імені корпорації) і пакетів корпоративних
спонсорів, що продаються стартап акселераторами. За�
галом стартап�акселератори продовжують рости і роз�
виватися. Серед основних трендів можна виділити три
основні тенденції. По�перше, це розширення зв'язків
між стартап�акселераторами і корпораціями. Корпо�
рації все більш активно беруть участь у створенні зас�
новників і більш широкої підприємницької екосисте�
ми. По друге, це вертикалізація стартап�акселераторів,
що визначається наступними аспектами: реагування на
корпоративних клієнтів (досвід корпоративного спон�
сора або партнера обмежується галуззю, в якій він пра�
цює); створення бренду. По�третє, це експансія. Екс�
пансія успішних стартап�акселераторів на сьогодні є
досить інтенсивним трендом і відбувається в трьох
формах: відкриттям нових вертикальних програм, за�
пуском нових програм у різних містах або запуском
програм на міжнародному рівні. Деякі приклади вклю�
чають "MassChallenge" [3], "Microsoft Accelerator" [4],
"Techstars" [5] і "Fledge" [16] — чотири американських
акселератора, які також керують програмами за кор�
доном.

Другим об'єктом авторського аналізу є діяльність
стартап�інкубаторів. За останніми даними, в світі на�
лічується близько 3000 бізнес�інкубаторів. Загалом гео�
графічна структура стартап�інкубаторів за 2017 р. пред�
ставлена на рисунку 2.

Слід підкреслити, що Північна Америка, на сьогодні,
є лідером з організації стартап�інкубаторів. Багато в
чому США є піонерами в цій галузі, так як більшість з
них були ініційовані державними органами та агентства�
ми, близько 20% американських технологічних інкуба�
торів пов'язані з університетами та / або науковими пар�
ками.

Останнім об'єктом авторського аналізу є діяльність
інжинірингових шкіл, як окремих напрямів підготовки
в університетах. Так, найбільш потужна інжинірингова
школа функціонує в Массачусетському технологічно�
му інституті. Інститут був пов'язаний з 87 лауреатами
Нобелівської премії, а також має ряд інших успішних
випускників таких, як Базз Олдрін. На другому та тре�
тьому місцях за кількістю підготовлених інжиніринго�
вих фахівців знаходяться Стенфордський університет,
Каліфорнійський університет у Берклі, відповідно. Так,
загалом, інжинірингові школи зосередженні в основно�
му в США та Європі [9; 10]. В цілому географічна струк�
тура інжинірингових шкіл за 2017 рр. представлена на
рисунку 3.

Як свідчить географічна структура інжинірингових
шкіл, на сьогодні найбільшим центром з інжинірингу як
напряму науково�дослідної та навчальної діяльності,
залишається Північна Америка в цілому та США, зок�
рема. Це пояснюється, в основному, кількістю та які�
стю функціонуючих університетів.

Іншим важливим трендом, який було виявлено в про�
цесі аналізу динаміки розвитку інжинірингу в деяких
країнах, є залежність динаміки кількості стартап�інку�
баторів та стартап�акселераторів від кількості інжині�
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Джерело: [11].
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Рис. 4. Регресійна модель залежності темпів приросту кількості стартап'інкубаторів та акселераторів від кількості
інжинірингових шкіл у США за 2009—2017 рр.

Джерело: [11].
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рингових напрямів підготовки в університетах. Так, для
виявлення ролі інжинірингових шкіл у розвитку науко�
во�технологічного міжнародного бізнесу нами було
розраховано регресійні моделі впливу динаміки кількос�
ті стартап�інкубаторів та стартап�акселераторів від
кількості інжинірингових напрямів підготовки в
університетах. Для авторського аналізу було відібрано
11 країн, які в своїх звітах щодо інноваційної діяльності
висвітлювали статистику інжинірингової активності в
університетах та кількості діючих стартап�акселера�
торів та інкубаторів. Результати такого аналізу дали
змогу виявити, що в більшості країн коефіцієнти детер�
мінації були вищі за 0,6, проте тільки три країни пока�
зали точні моделі. Загалом регресійні моделі залежності
темпів приросту кількості стартап�інкубаторів та аксе�
лераторів від кількості інжинірингових шкіл у США за
2009—2017 рр. представлено на рисунках 4 та 5.

Так, наприклад, розрахована регресійна модель за�
лежності темпів приросту кількості стартап�інкубаторів
та акселераторів від кількості інжинірингових шкіл в
США за 2009—2017 рр. свідчить, що протягом всього
аналізованого періоду ріст кількості інжинірингових
шкіл супроводжувався інтенсифікацією кількості стар�
тап�акселераторів та інкубаторів.

Розраховані регресійні моделі залежності темпів
приросту кількості стартап�інкубаторів та акселера�
торів від кількість інжинірингових шкіл у Південній
Кореї та Німеччині за 2009—2017 рр. також вказують
на досить значну залежність успішності стартап�аксе�
лераторів та інкубаторів від наявної кількості інжині�
рингових шкіл. Слід підкреслити, що в рамках авторсь�
кого аналізу проводились розрахунки регресійних мо�
делей залежностей приросту кількості стартап�інкуба�
торів та акселераторів від показників динаміки НДДКР,
кількості кредитів на розвиток бізнесу, якості іннова�
ційної інфраструктури та інших показників. Проте ре�
гресійна залежність за аналізованих проміжок часу
існує тільки в аспекті збільшення кількості інжинірин�
гових шкіл.

ВИСНОВКИ
У процесі узагальнення тенденцій щодо форм орга�

нізації та функціонування науково�технологічного
міжнародного бізнесу було виявлено результати, які
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Рис. 5. Регресійна модель залежності темпів приросту кількості стартап'інкубаторів та акселераторів від кількості
інжинірингових шкіл у Південній Кореї та Німеччині за 2009—2017 рр.

Джерело: [16].

характеризуються значним рівнем наукової та практич�
ної новизни. По�перше, узагальнення структурних скла�
дових стартап�акселераторів як форми науково�техно�
логічного міжнародного бізнесу дають змогу ствер�
джувати, що на сьогодні існує стійка тенденція розши�
рення зв'язків між стартап�акселераторами і корпора�
ціями. Корпорації все більш активно беруть участь у
створенні більш широкої підприємницької екосистеми.
Також на сьогодні інтенсифікується процес вертикалі�
зації стартап�акселераторів, що визначається активним
реагуванням на корпоративних клієнтів (досвід корпо�
ративного спонсора або партнера обмежується галуз�
зю, в якій він працює). По�друге, здійснено узагальнен�
ня структурних складових та тенденцій функціонуван�
ня стартап�інкубаторів. У зазначеній формі науково�
технологічного міжнародного бізнесу на сьогодні зай�
няті більше 3000 інституцій. Однак вони в більшій кіль�
кості представлені або як державні програми, або роз�
міщені в університетах. Слід підкреслити, що Північна
Америка на сьогодні є лідером з організації стартап�
інкубаторів. Багато в чому США є піонерами в цій га�
лузі, бо більшість перших таких проектів були ініційо�
вані державними органами та агентствами, а близько
20% американських технологічних інкубаторів пов'язані
з університетами та / або науковими парками. По�третє,
в процесі авторського аналізу виявлено, що на сьогодні
роль інжинірингових шкіл у класичному їх розумінні має
досить важливе значення для розвитку науково�техно�
логічного міжнародного бізнесу. Так, у рамках авторсь�
кого аналізу на основі розрахунку регресійних моделей
доведено, що динаміка функціонуючих інжинірингових
шкіл лінійно впливає на кількість функціонуючих аксе�
лераторів та інкубаторів, що в результаті перетворює
інжинірингові школи на базову форму науково�техно�
логічного бізнесу.
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