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У роботі розглядаються зміст та проблеми розвитку академічного 

підприємництва в Україні. Досліджено найбільш розповсюджені форми 

академічного підприємництва у Західному та Східному регіонах країни. 
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In this paper we describe the content and problems of academic 

entrepreneurship in Ukraine. The most common form of academic entrepreneurship 

in the Western and Eastern regions are investigated.  The feasibility of improving 

innovation infrastructure in Kharkiv region is grounded. 
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Світовий досвід інноваційного розвитку свідчить про необхідність 

створення інноваційної інфраструктури, основними елементами якої є бізнес-

інкубатори, технопарки, центри трансферу технологій, тощо.  Досить 

ефективно підвищити конкурентоздатність національної економіки можна 

шляхом створення центрів генерації інноваційних розробок, на базі яких 



можуть посилюватися ринкові  компетенції учасників та вирощуватися нові 

інноваційні підприємства, можливо майбутні резиденти інноваційного 

регіонального кластеру.  

Проблемі інноваційного розвитку України шляхом розвитку 

інфраструктури присвятили праці видатні українські науковці, серед яких 

В.М.Геєць, О.І Амоша,  Н.В. Осадча, Ляшенко В.І. та інші.  Зокрема, розвитку 

академічного підприємництва в Україні присвятили роботи такі вчені, як І. 

Кульчицький (засновник вивчення академічного підприємництва, розвитку 

сучасних форм співпраці наукових установ, освітніх закладів та бізнесу в 

Україні) [1],  Н.І.Чухрай (ідентифікував проблеми зовнішнього характеру, що 

перешкоджають розвиткові середовища академічного підприємництва в 

Україні) [2],  О.О.Романовський (дослідив складові ВНЗ  для розвитку  

успішного академічного підприємництва) [3]  та інші. Однак недостатньо 

досліджені питання розвитку інфраструктури підтримки академічного 

підприємництва в наукових регіонах України.  Метою даної статі є дослідження 

стану та перспектив академічного підприємництва  в Харківському регіоні як 

науковому центрі Східної України. 

Основной текст 

Визначальним чинником науково-технологічної конкурентоспроможності 

України є  підвищення ролі знань у формуванні бізнес-структур та активізації їх 

інноваційної діяльності. Підвищується усвідомлення потреби організаційно-

управлінської трансформації вищої школи. Відповідно  змінюється статус 

університетів та соціальна оцінка їх ролі як організацій з виробництва та 

поширення знань у економіці. Результатом інтеграції науки та бізнесу у всьому 

світі становиться академічне підприємництво, як сучасна форма організації 

інноваційної діяльності на базі інтелектуального потенціалу вищих навчальних 

закладів. Особливого значення академічне підприємництво набуває для 

регіонального розвитку. У подальшому у поєднанні з іншими елементами 

місцевого середовища бізнесу може формуватися  "академічний кластер", до 



якого мають входити  ВНЗ, науково-дослідні одиниці, мережі малих і середніх 

фірм, а також інфраструктура підприємництва та трансферу технологій.  

В українському законодавстві відсутня чітка дефініція поняття "академічне 

підприємство" що є однією з перешкод реформування української економіки. 

Більше інформації можна отримати з праць українських дослідників. Так, О.М. 

Кашуба [4] називає академічне підприємництво синтезом наукових розробок, 

освітніх технологій, інновацій, підприємницького середовища, бізнесу та 

факторів ринку. У широкому розумінні "академічне підприємництво" - це 

підприємництво студентів, докторантів, академічних кадрів та працівників 

адміністрації вищого навчального закладу. Знання та нововведення, що 

народжуються у навчальних закладах, є товаром для продажу. Заклад може їх 

передати безкоштовно чи за правомірну оплату - це ліцензійна угода, продаж 

патенту, послуги і експертизи для економіки, надання бібліотечних засобів, 

консультативні послуги, надання спеціалізованої апаратури [5]. Фірми, що 

виникають при навчальних закладах трактуються загальним поняттям - 

інтелектуальне або академічне підприємництво. 

Головну роль у розвитку академічного підприємництва відіграють 

установи, що підтримують контакти сфер науки і бізнесу, зокрема центри 

трансферу технології, інкубатори академічного підприємництва, науково-

технологічні парки, які виконують роль посередника між науково-дослідним 

сектором і економікою, тощо. 

У побудові академічного підприємництва в більшій мірі Україна 

спирається на досвід Польші та Росії. Серед польських дослідників найвагоміші 

публікації Л. Квєцінські, К.Б. Марусяк, К. Засядли, Г. Громада, Т. Ціхоскі, М. 

Колодзейські. в Росії  - публікації І. Падеріна. Спільними ознаками всіх 

підходів є те, що академічне підприємництво дає змогу формувати серед 

студентів та працівників ВНЗ ініціативних, самостійних, професійних 

економічно активних підприємців, сприяє розвитку знань для прийняття 

управлінських, технологічних, організаційних рішень на вимогу ринкового 

середовища, попиту і пропозиції, попиту малого та середнього бізнесу, 



виступає фактором інтеграції та партнерства між наукою, освітою та бізнесом, 

що надає переваги кожному із цих суб'єктів.  

Активізація зусиль у сфері академічного підприємництва позитивно 

впливає на розвиток регіону. Це проявляється у зростанні кількості робочих 

місць та зайнятості населення, розвитку регіональної інфраструктури, 

підвищенні рівня життя населення, зменшенні витрат місцевого бюджету, 

пов'язаних з безробіттям; збільшенні надходжень в місцевий бюджет [6].  

Найбільш поширеною формою академічного підприємництва в світі є 

академічний  бізнес-інкубатор. Мета створення академічного бізнес-інкубатору 

– формування сприятливого економічного і соціокультурного середовища для 

генерування ідей та успішного їх втілення на регіональному 

(загальнонаціональному) рівні. Засади створення – узгодження інтересів 

бізнесу та науки, підвищення ефективності партнерства. Особливості зумовлені 

тим, що це соціальний, а не комерційний проект.   

Головними ж завданнями інноваційного академічного (університетського) 

підприємництва є:  продукування і капіталізація нових знань;  якісне виконання 

НДДКР із подальшою комерціалізацією отриманих результатів;  широке 

розповсюдження (трансфер) нових знань, результатів НДДКР і прогресивних 

технологій; розвиток інноваційної діяльності ВНЗ;  розробка, реалізація 

концепцій і впровадження методів, технологій і прийомів інноваційного 

економічного і соціального розвитку місцевих громад, регіонів, країни;  внесок 

у національне економічне зростання, національний ВВП і 

конкурентоспроможність економік країн; розвинення і розповсюдження нового 

типу підприємницької діяльності в інтелектуальній сфері – академічного 

підприємництва у ВНЗ;  сприяння ефективному навчанню підприємців і 

розвитку підприємницької освіти; сприяння фінансовій самодостатності і 

незалежності ВНЗ, підвищенню рівня матеріального забезпечення 

професорсько-викладацького складу та інших співробітників ВНЗ [3].  

Беручи приклад з Польщі та інших розвинених європейських держав, а 

також досвід Західної України (Львівський державний центр науки, інновацій 



та інформатизації (ЛвЦНІІ), бізнес-інкубатор, технопарк Національного 

університету «Львівська політехніка» (НУЛП)  та інші), вважаємо за доцільне 

поширювати та реалізовувати ідеї академічного підприємництва і розглядати 

вищу освіту як елемент регіональної інноваційної системи і у Східній Україні.  

  На теперішній час в Харківській області на базі науково-технічного 

комплексу "Інститут монокристалів" НАН України при підтримці  Програми 

InfoDev  виконано проект: «Створення інформаційно-комунікаційної 

підприємницької мережі для розвитку бізнес- інкубації в Харківському 

регіоні». В результаті виконання цього проекту створено «Віртуальний Бізнес-

Інкубатор » ( ВЛІ).   У 2013 р при партнерстві Державного агентства з науки, 

інновацій та інформатизації України та Фонду цивільних досліджень та 

розвитку CRDF Global (США ) виконаний проект « Харківська інноваційна 

платформа» - комунікаційний ресурс взаємодії науки, бізнесу, споживачів і 

держави , спрямований на створення умов для комерціалізації наукових 

розробок , нових інноваційних продуктів і послуг, залучення інвестиційних 

ресурсів та підвищення кваліфікації фахівців, що працюють у сфері інновацій 

та трансферу технологій. 

3 червня 2014р. у Харківському національному університеті міського 

господарства ім. О.М.Бекетова відкрито академічний бізнес-ікубатор. Фундація 

ПАУСІ спільно з Університетом, протягом 2013-2014 рр. реалізує проект 

«Бізнес-інкубатор для студентів, викладачів та бізнесу». Протягом 2013 року 

реалізації проекту було проведено семінари з польськими експертами та 

консультантами проекту в Університеті у Харкові; відбувся навчальний візит 

до Польщі для керівників та координаторів бізнес-інкубатору від Університету; 

відібрано бізнес-ідеї студентів та організовано навчальний візит до Польщі для 

акторів кращих бізнес-ідей; затверджено 5 бізнес планів на дофінансування від 

гранту МЗС Польщі за підсумками конкурсу бізнес-планів [7].  

Однак, необхідно зазначити проблеми на шляху  поширення академічного 

підприємництва в Україні та регіонах. По-перше, це недосконале 

законодавство.  Основною проблемою успішної реалізації  академічного 



підприємництва є відсутність чітких взаємозв'язків у ланцюгу "освіта-наука-

техніка-технологія-виробництво-дифузія інновації", що сприяли б 

реформуванню української економіки. Жоден з базових для інноваційної 

політики Законів України: Закон України "Про інноваційну діяльність"; Закон 

України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні"; Закон 

України "Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних 

парків"; Закон України "Про державне регулювання діяльності у сфері 

трансферу технологій"; Закон України “Про наукові парки”; Закон України 

"Про наукову і науково-технічну діяльність"; Закон України "Про наукову і 

науково-технічну експертизу" не розкриває повністю сутності та особливостей 

започаткування академічного підприємництва.  По-друге, несформоване 

інституціональне середовище. До того ж обмежені дані стосовно діапазону 

комерціалізації наукових досліджень навчальних закладів, з чим пов'язані 

труднощі в оцінюванні ступеня використання результатів цих досліджень у 

секторі промисловості. 

Однак дослідження авторів  [8] доводять, що передумови для розвитку 

академічного підприємництва в Україні сформовані. Сьогодні окреслений курс 

на активізацію академічного підприємництва в Європі знаходить все більшу 

підтримку регіональних органів влади в межах економічної політики та 

громадських організацій. Йдеться про сотні програм та різноманітних ініціатив 

на різних рівнях (міжнародному, державному, регіональному і місцевому) 

управління економічним розвитком України. Така організаційно-правова 

форма, як державний заклад, надає доступ бізнес-інкубаторам до певних 

фінансових ресурсів, таких як гранди, спонсорські та благодійні засоби, які 

можуть отримувати некомерційні організації [9]. 

Становлення академічного підприємництва позитивно впливатиме на 

розвиток не тільки окремого  ВНЗ (завдяки покращенню наукового іміджу 

університету, підвищенню якості освітньої пропозиції, активізації 

взаємовідносин з бізнес-середовищем, збільшенню доходів від співпраці та 

трансферу технологій до фірм випускників, поліпшенню працевлаштування 



випускників ВНЗ на ринку праці, додатковим можливостям зайнятості на ринку 

праці для студентів, наукових та інженерно-технічних працівників), але й 

регіону в цілому ( імпульси щодо створення нових фірм та робочих місць, 

стимулювання інноваційного середовища та активізацію регіону).  

Висновки 

Сьогодні академічне підприємництво в Україні знаходиться на стадії 

активного розвитку. Воно ще не дістало чіткого визначення, алгоритму 

розвитку та не забезпечено достатньою законодавчою базою. Але, спираючись 

на науковий та практичний досвіт Польщі та Росії, за підтримки окремих 

програм західноєвропейських країн, в Україні все активніше зароджуються нові 

успішні форми академічного підприємництва.  Харківський регіон, як 

провідний науково-освітній центр України, успішно приєднується до 

європейської наукової спільноти. На сьогодні Харківщина має потужний 

науковий потенціал для успішної інтеграції науки та бізнесу. В умовах 

системної економічної кризи та  нових європейських викликів ВНЗ 

активізували наукову діяльність не тільки прагнуть, але й здатні  ефективно 

залучатися до інноваційних програм наукової світової спільноти. Становлення 

академічного підприємництва позитивно впливатиме на розвиток не тільки 

окремого  ВНЗ, але й регіону в цілому. 
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