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У статті розглядаються причини зміни освітніх парадигм і розбудови нових 
моделей університету. Зокрема аналізується інноваційна (підприємницька) 
модель університету, з’ясовуються її сильні та слабкі сторони. Подаються 
рекомендації до її можливо впровадження в українську освітню модель вищої 
освіти. 
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Предметом дослідження є одна з новітніх моделей інноваційного – 

підприємницького університету. Метою роботи є розгляд моделі інноваційного 
(підприємницького) університету, з’ясування можливості її впровадження в 
українську освітню діяльність, виявлення сильних та слабких сторін цієї моделі, 
подання практичних рекомендації.  

Для реалізації цієї мети необхідно розв’язати наступні завдання: 
1. Проаналізувати модель інноваційного (підприємницького) університету.  
2. Розглянути сильні та слабкі сторони цієї моделі. 
3. Надати рекомендації щодо впровадження цієї моделі в українські реалії, 

застерегти від можливих недоліків впровадження цієї моделі. 
Вступ. Працями В. Гумбольда та Дж. Ньюмена у ХІХ сторіччі було покладено 

підґрунтя концептуальних розробок «Ідей університету», кількість яких у 
подальшому значно збільшилося. Варто хоча б вказати доробки Х. Ортеґа-І-ґассета, 
К. Ясперса, Г.-ґ. ґадамера, Ю. Габермаса, В. Лепінса, Ж. Дерріда, та М. Квека. Проте 
вже у ХХІ сторіччі виникла потреба в уточненні «моделі» університету який би 
відповідав вимогам нових соціально-економічних і політичних реалій  

Актуальність дослідження. Саме тому питання модернізації університетської 
освіти і створення нової моделі університету,  яка б відповідала викликам ХХІ 
сторіччя виступає нагальною проблемою, яку з різних кутів зору розглядали і 
розглядають науковці. Так роль Освіти взагалі і Університету, як «базового» 
наукового і навчально-виховного закладу у ХХІ ст., та їх місія розглядаються в 
працях теоретиків постіндустріального суспільства Д. Белла, М. Гайдеґґера, 
П. Друкера, В. Іноземцева, М. Кастельса, Х. Ортега-і-Гассета, М. Портера, 
Е. Тоффлера, К. Ясперса та інших; різні аспекти висвітлені в роботах фундаторів 
теорії людського капіталу Т. Шульца, Г. Беккера, М. Блауга; розвиток освіти 
розглядається в працях В. Андрущенка, І. Дідика, О. Грішнової, Б. Данилишина, 
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М. Долішнього, М. Дробнохода, М. Згуровського, С. Злупка, І. Каленюка, Р. Кігеля, 
П. Кононенка, К. Корсака, О. Кратта, В. Кременя, В. Куценко, М. Ніколаєнка, 
В. Новікової, Т. Оболенської, А. Погрібного та інших.  

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з науковими та 
практичними завданнями. Сьогодні як ніколи раніше, перед Університетом постало 
завдання серед значної кількості «моделей» діяльності вибрати та реалізувати таку, 
яка б дозволило конкретному науково-освітньому закладу реалізувати свою місію 
враховуючи як власні потреби так і, безумовно, соціуму і держави. 

Загальний стан проблеми. Більшість моделей університетської освіти відправної 
точкою своєї розбудови відзначають інноваційну діяльність. Проте більшість 
дослідників, як закордонних так і вітчизняних вказують, що «інновації» найчастіше 
пов’язують з «інвестиціями» або «підприємництвом». Зокрема до розробки і 
впровадження такої моделі долучилися російські вчені, серед яких варто вказати 
наступних: М. Грина [3],  О. Кобзева [4],  Г. Месяца [1;  5],  Є. Ниркова [6], 
М. Похолкова [1; 5; 6; 9], Ю. Рубана [10] та інших, ряд вітчизняних дослідників: 
В. Андрущенка, М. Бойченка, В. Кременя М. Лукашевича, М. Михальченка, 
З. Самчука та інших, та безпосередньо зупинитися на дослідженнях М. Зубрицької, 
[2],  М.  Полякова та В.  Савчука.  [7;  8].  Безумовно звертаємося і до праць 
закордонних авторів серед яких варто, на нашу думку, варто вказати роботи 
Н. Етцковича [11] та В. Коппола [12].   

Виклад основних положень дослідження. Серед сучасних моделей 
університетів «академічного університету», «інноваційного університету», 
«університетського регіонального комплексу», «дослідницького університету». 
Проте, найчастіше елементи тих чи інших моделей об’єднуються у якихось більших 
моделях – «інтегральних». У більшості з них активно застосовуються принципи 
«підприємницького університету». У назвах таких інтегральних моделей, які все 
більше захоплюють увагу фахівців з вищої освіти в Україні (у Росії такі моделі вже 
впроваджуються), у якості «наріжного каменю» застосовується такий елемент як – 
«інновація». Зокрема, це «інноваційний» (підприємницький) університет», 
«навчально-науково-інноваційний комплекс», «інноваційний університет 
підприємницького типу», «інноваційний академічний університет», «навчально-
науковий комплекс як інноваційна структура», «навчально-інноваційний комплекс». 

В українській і особливо російській парадигмі організації вищої освіти у 
останні роки такі моделі отримали значне розповсюдження і теоретичні 
обґрунтування. Так, за думкою ректора Томського політехнічного інституту 
Ю.А. Похолков, свідчить про те, що «адекватним відповіддю на виклики часує 
становлення розвиток університетів як суб’єктів ринкових відносин і включення їх 
у якості найважливіших складових інноваційного сектора економіки і країни» [9, с. 
2]. 

В контексті цього висновку формулюється і визначений тип і визначення 
інноваційного університету. Це «адаптивний до вимог зовнішнього середовища 
комплекс колективного підприємництва який функціонує і інтенсивно розвивається 
і діє у конкурентному середовищі вітчизняних та закордонних профільних ринків: 
підготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів та інтелектуальної праці; 
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наукоємної продукції і наукового обслуговування; освітніх і консалтингових послуг, 
а також у структурі і потребі цих ринків, що активно формуються… Діяльність 
інноваційного університету орієнтована на задоволення потреб та попиту основних 
профільних ринків і отримання максимального прибутку, яка спрямовується для 
підвищення потенціалу можливостей збереження своєї академічної сутності, 
своєрідності та індивідуальності, «моральної і інтелектуальної незалежності від 
будь якої політичної влади і економічної сили»» [9, с. 8]. 

Сьогодні «ідея університету» у її традиційному класичному розуміння 
практично відсутня. Адже нове тисячоліття призвело до іншого розуміння вищої 
освіти,  зокрема до того,  що «до 2001  р.  вже ні в кого не залишилося сумнівів,  що 
вища освіта стає дійсно глобальним «підприємством»» [3, с. 46]. 

Варто зазначити, що ідей університету досліджувалися багатьма науковцями, 
серед яких варто,  на нашу думку відзначити.  Наукові доробки Н.В. Полякова, та 
В.С. Савчука [7; 8]. Среди таких факторів, які суттєво впливали на діяльність 
класичного традиційного університету, ябо, як зараз кажуть говорять 
«виклик»відзначають, зокрема, глобалізацію, інтернаціоналізацію освіти, масовість 
вищої освіти (і як наслідок, виникнення проблеми фінансування університетів), 
застосування нових технологій навчання. Це ж підтверджують і іноземні 
дослідники, зокрема у [3, с. 46] відомі дослідники (фахівці у галузі вищої освіти, які 
представляють Американську раду з освіти, Центр міжнародних і 
інституціональних ініціатив та Асоціацію європейських університетів), 
констатують, що «не дивлячись на усі ще наявні помітні відмінності між країнами і 
континентами, фундаментальні завдання, особливо викликані змінами у сфері 
технологій і глобалізації і конкуренції,  стали загальними [3,  с.  46].  Ділі вони ж 
зазначають: «Технології, глобалізація і конкуренція, які з особливою силою заявили 
про себе за останні десять років, суттєво змінили основу (підгрунтя0 вищої освіти у 
світі, поставивши піж питання багато вшанованих (поважних) традицій, «святі 
міфи» і, на перший погляд, очевидні істини» роботі [3, с. 46 ]. Звідси й пошук нових 
моделей, у швидкоплинних підходах до їх внутрішньому змісту, спроби створити 
таку модель діяльності університету, у межах якої можна було б успішно 
відповідати на зовнішні виклики. У пошуках такої моделі поступово починають 
вимальовуватися принципи її розбудови у вигляді деякого ядра, достатньо стійкого 
до зовнішніх впливів, і відповідної оболонки. Інфраструктури, яка може 
змінюватися у відповідності до зовнішніх викликів. 

Нова модель університету початку третього тисячоліття формується вже на 
підґрунті прийняття цієї освітньо-наукової структури як суб’єкта ринкових 
відносин, як «грока» на полі освітніх і наукових послуг. Проте, повинно бути 
знайдене оптимальне співвідношення між швидкістю впровадження інновацій як 
фактору спротиву університету зовнішнім впливам і адекватної відповіді на 
зовнішній виклик і динамікою сприйняття цих інновацій університетською 
спільнотою. З нашої точки зору, революційні та еволюційні зміни університетської 
діяльності повинні, з одного боку, бути достатньо швидкими, в ситуації коли 
запізнення з адекватною реакцією погрожує втратою спроможності університету до 
виживання, з іншого боку, їх динаміка не повинна призводити до колапсу, ступору, 
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замикання самої на себе університетської спільноти. Таким чином, університет 
повинен бути  адаптований до нових реалій соціально-економічного життя, новим 
(ринковим0 відносинам. Проте така адаптація університету не тільки не відміняє 
його функцію як закладу,  що створює,  зберігає і передає знання в усі сфери науки,  
техніки і культури, яке забезпечує єдність знань і загальнокультурного виховання, а 
на звороті, представляє нові можливості для збереження і розвитку традиційної 
«ідеї університету». Таке «ядро» функціональної структури університету не 
повинно розмиватися і у наступній діяльності структур з різним інноваційним 
потенціалом, що знаходяться на «оболонках».  

Можна казати у цьому сенсі про деяку «оболонку» моделі університету. 
Остання співставима у вигляді вказаного «ядра» і визначеної інфраструктури, що 
визначає виживання, стійкість університету у соціумі. У роботі Ю Рубана 
вказується, що «під перефірією (інфраструктурою) університету розуміють систему 
структурних підрозділів університету, створених для взаємодії університету з 
зовнішнім середовищем» [10, с. 54]. 

Інфраструктуру, яка відповідає сучасним поглядам на шляхи розвитку 
університету, у відповідності з соціально-економічними умовами, що складуються, 
може складуватись комплекс інноваційних навчально-наукових структур, що 
утворюють набір «оболонок», що знаходяться у системному зв’язку та які 
забезпечують стабільність діяльності університету в цілому. Рівень «ринковості» 
інноваційних структур. Які складають цю «оболонку» (або «оболонки»), на наш 
погляд,повинен збільшуватися за мірою відділення від «ядра» «інноваційного 
університету». Проте уся їх діяльність повинна бути підпорядкована єдиної місії 
університету, сформованої усіма учасниками його навчально-науково-
підприємницької діяльності.   

Звернемо увагу на модель близьку за своєю сутністю до моделі 
«підприємницького університету» і спрямована на виробництва знань. Вона 
представлена у працях Н. Етцковица із співавторами, ця модель отримала назву 
«Потрійна спіраль» (Triple Nelix model) [13]. Закордонні та вітчизняні автори, які 
аналізували цю роботу, вказують, що «ця модель розвиває гіпотезу про «третю 
місію університету» і фактично «передбачає трансформацію традиційного 
університету у «підприємницький університет». Саме «підприємницький 
університет здійснює «третю місію» економічного розвитку у додаток до освіти і 
дослідженням, хоча проявлятися це може через різні сценарії поведінки 
університету [11, с. 32].  

«Оболонкова модель», розглянута нами вище, представляє собою один з 
можливих сценаріїв розвитку теорії «Потрійної спіралі», проте у формі, яка на наш 
погляд, дозволяє зберігати основні пріоритети класичного університету з 
одночасним підвищенням резистентності у відношенні до зовнішніх факторів і в 
першу чергу економічного характеру. Фундаментальним для такого сценарію 
розвитку університету є те положення, що «університет стає ключовим елементом 
інноваційної системи і як поставник людського капіталу, і як «колиска» нових 
фірм»  [11,  с.  32].  Відмінність ми бачимо у тому,  що конфігурацію навчально-
науково-підприємницького університетського комплексу ц «оболонковій» моделі 
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передбачає створення такої його внутрішньої структури, яка послаблює «ринковий» 
влив на ціннісні установки традиційного класичного університету які радіально 
відстоять на різних рівнях від «ядра» комерційних структур, зберігаючи при цьому 
їх зацікавленість у фінансовій підтримці університету у відповідності із місією 
останнього, принципи якої і стратегія її здійснення юридично узгоджена та схвалені 
(узаконені) усіма учасниками такого комплексу. При реалізації такої моделі, можна 
казати про підвищення «потенціалу можливостей збереження своєї академічної 
сутності, своєрідності і індивідуальності», тобто про те, що декларується у 
визначенні «інноваційного університету. 

Теоретичні принципи, які закладені у моделі «Потрійної спіралі» були майже 
одночасно розвинені і впровадженні у російській освітній системі, так, зокрема вони 
були впроваджені у Томському політехнічному університеті, Московському 
державному технічному університеті ім. Н.Е. Баумана, Санкт-Петербурзьких 
державних політехнічному і електротехнічному університетах, Південно-
Російському державному технічному та Південно-Уральському державному 
університетах. Таке широке впровадження моделі «Потрійної спіралі» дали 
можливість, як зазначають російські науковці «дало змогу розробити концепції 
інноваційного університету, напрямки і технології трансформації традиційних 
університетів до університету інноваційного типу, які знайшли визнання на різних 
рівнях системи освіти Росії [9, с.7].  

Модель «інноваційного університету», яка впроваджується у Pосії [1; 5; 9], 
найбільш чітко представлена у діяльності її технічних університетів.  

У якості прикладу наведемо конкретний варіант розвитку запропонованої 
організаційної структури управління і розвитку технічних університетів Росії. 
Причому в цих моделях зроблений як раз на організацію реально діючих вузівських 
інноваційних комплексів. Зокрема, у Південно-Російському державному технічному 
університеті (ПДРТУ, м. Новоросійськ) ядром інноваційної інфраструктури є 
«Донський технологічний парк», сутність діяльності якого «полягає у поєднанні 
усіх видів ресурсів у єдиний інноваційний процесі. Під дахом технопарку повинні 
зустрітися і отримати обопільну максимальну користь три головних учасника 
інноваційного процесу: новатор, інвестор і виробник [6, с. 173]. Це, на думку 
Є. Ниркова «дозволило ПДРТУ трансформуватися із локального університету» у 
великий навчально-науковий-інвестиційний комплекс. Робота якого ґрунтується на 
трьохсторонній угоді між ПДРТУ (проректор з наукової роботи керує радою 
технопарку), міською (регіональною) адміністрацією та Радою директорів міста. 
Така адміністративна-керівна побудова управління навчально-науково-
інвестиційним комплексом не позбавлена, на нашу думку, адміністративно-
бюрократичних перепон, тому й значно різниться від так званої «оксфордської 
моделі». Оксфордська модель ґрунтується на об’єднанні у територіально межах 
наукових шкіл, талановитої молоді, інвестиційного капіталу і свободи 
підприємництва. Тому говорячи про цю модель, варто вказати, що як правило, 
підприємства у цьому випадку, засновуються при сприянні інноваційної 
інфраструктури університету своїми ж співробітниками і випускниками. Професор-
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міліонер, професор-засновник приватної фірми і професор-бізнесмен – це звичайне 
явище у стінах Оксфордського університету [4, с. 157]. 

Залучення викладачів до підприємницької діяльності. Починаючи від наукових 
консультацій і закінчуючи володінням різними фірмами викликає занепокоєння не 
тільки у нас, а й закордоном . адже виникає питання, що ж буде первинним для 
такого вченого: викладання або ж бізнес.  Як зазначає Б.П. Коппол, тіньова сторона 
цього процесу полягає у тому, що наукове підприємництво в межах університетів 
створює приховані небезпеки, які «полягають у тому, що вчені-підприємці роблять 
свою роботу у час який оплачується університетом, застосовуючи його ресурси, 
мотивують своїх колег до «нехтування» своїми прямими обов’язками для зайняття 
бізнес-проектами,  які потребують сил і часу,  обирають вигідні їм теми курсових і 
дипломних робіт, ігнорують традиції відкритого обговорення наукових результатів, 
експлуатують студентів» [13, с.180].  

Така діяльність формує в університетському середовище чотири сфери (чотири 
типа) конфліктів:  

1.  Конфлікт з державою.  У його підґрунті лежить конфлікт між державною 
мотивацією досліджень у вигляді значного фінансування фундаментальних 
досліджень и тим. Останні все більше стають частиною підприємницької культури. 

2. Професійний конфлікт, коли підприємницькі піклування наукових керівників 
відсувають на другий план підготовки у зазначений термін випускників 
університетів до отримання ступеня доктора філософії. 

3. Інституційний конфлікт, пов'язаний взагалі з нехтуванням вченими-
підприємцями процесом навчання і вузівськими дослідженням. Б.П. Копола 
говорить про так звану «злочинну халатність у відношенні своїх прямих 
обов’язків».  

4. Особистісний конфлікт, яки переживає сам викладач при розподілі зусиль і 
часу на бізнес і університетську роботу. 

Для України ця проблема набуває зараз важливого значення. З одного боку, 
перехід до реалізації ідей Болонського процесу вимагає великої підготовчої роботи, 
та перебудови навчального процесу, і значних зусиль з впровадження освітніх 
інновацій у навчальний процес. Вже зазначалося, найчастіше фінансування такої 
діяльності викладачів відсутня, вона здійснюється за кошти ініціативи 
викладацького складу. З іншого боку, сучасний українській університет, обираючи 
інноваційну модель свого розвитку, безсумнівно, буде трансформувати свою 
діяльність в цілому через стратегію підприємницької діяльності, комерціалізацією 
знань, що, наприкінці, може призвести до вказаних вище процесам формування у 
університетському середовище конфліктів у відношенні до навчального процесу. 
Діалектично такий конфлікт обумовлений, та для нас він може стати непосильним 
для його позитивно розв’язання.  

Висновки. Треба казати й про те, що необхідно «узгодження» Болонського 
процесу як інноваційного освітньої технології і розвитку університетів як суб’єктів 
ринкових відносин в якості інноваційного університету, основної діяльності якого є 
підприємництво, спрямоване на задоволення споживацького попиту у різних 
секторах освітнього ринку. Болонський процес як би апріорі стоїть на позиціях 
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збереження установок університету у руслі «традиційної ідеї університету». У місії 
ж модельно представленого інноваційного (підприємницького університету) 
«традиційна ідея» університету майже зовсім не проглядається, якщо взагалі на неї 
звертається увага.  Звідси виникає колізія,  сенс якої полягає у тому,  що «перед 
університетом стоїть важка, задача, практично яку розв’язати не можна, – утримати 
крихкий баланс між тиском зовні і власними внутрішніми академічними цінностями 
та ідеалами [2, с. 258]. 

Тому впроваджуючи модель підприємницького університету треба узгодити усі 
«плюси» та «мінуси» цієї моделі, та спираючись на кращі вітчизняні освітянські 
традиції реалізовувати цю модель, яка, на нашу думку більше придатна для 
технічних університетів,  ніж для «класичного».  Крім того,  на нашу думку,  
впровадження будь якої моделі повинно спиратися на автономізацію університету, 
яку треба узаконити у новому Законі «Про вищу освіту» проект якої тривалий час 
«розробляється» у Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України, та на 
думку більшості науковців, більше «вигідний» чиновництву від освіти, аніж самій 
академічній та університетській спільноті. Тому поле для подальших досліджень та 
обговорень залишається, тільки треба, щоб це були не «відірвані від життя балачки» 
а серйозна наукова дискусія із залученням не тільки науковців, викладачів, а й 
представників управлінців від освіти для прийняття практичних рішень.  
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