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Розвиток освітнього середовища інноваційно-активного університету: особливості та критерії
Статтю посвячено питанням трансформації закладів вищої освіти, зміни їх місії та діяльності в умовах переходу до суспільства знань та
становлення інноваційної економіки. Метою статті є визначення особливостей та критеріїв розвитку освітнього середовища університету в умовах переходу до інноваційної економіки. Актуальність дослідження пов’язана з еволюційною трансформацією сучасних університетів
до університетів нового покоління. Така трансформація полягає у зміні їх моделей: від моделі академічного університету (Університет 1.0),
місією якого є освіта (якісна підготовка кадрів), до інноваційно-активної моделі дослідницького університету (Університет 2.0), місією якого
є освіта та дослідження (генерування знань і технологій); та до моделі підприємницького університету (Університет 3.0), місією якого є освіта, дослідження, підприємництво (комерціалізація генерування знань і технологій). Трансформація університету неможлива без розвитку його
освітнього середовища. У результаті дослідження розкрито змістовні особливості розвитку освітнього середовища різних моделей університету нового типу (академічного, дослідницького та підприємницького університетів) за компонентами: ціннісно-орієнтаційним, суб’єктним,
змістовно-методичним, інформаційним, організаційно-діяльнісним, просторово-предметним. Для визначення стану та цільового спрямування
розвитку освітнього середовища університету запропоновано ключові критерії розвитку університету нового покоління та освітнього середовища академічного, дослідницького, підприємницького університетів. Ключові критерії розвитку університету нового типу та його освітнього
середовища розроблено за складовими: місія університету нового покоління, якість цілей розвитку, якість процесів розвитку, якість умов розвитку та якість результатів. Перспективами подальших досліджень у цьому напрямку є розробка інструментів діагностування і моделювання
розвитку освітнього середовища закладу вищої освіти в умовах переходу до інноваційної економіки.
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Poliakova H. A., Bilokonenko H. V. Developing the Educational Environment of an Innovatively Active University: Features and Criteria
The article deals with the transformation of higher education institutions, changes in their mission and activities within the transition to knowledge-based society
and the formation of an innovative economy. The article aims at determining the development features and criteria for the educational environment of a university
within the country’s transition to an innovative economy. The actual value of the study lies in the fact that it deals with the evolutionary transformation of modern
universities to new generation universities. This transformation is to change their models, namely: from the academic university model (University 1.0), whose
mission is education (quality training), to the innovative-active model of a research university (University 2.0), whose mission is education and research (generation
of knowledge and technology); and finally, to the model of an entrepreneurial university (University 3.0), whose mission is education, research, entrepreneurship
1 Виконано в межах прикладної науково-дослідницької теми № 46/2020-2021 «Розробка методичного та модельно-інформаційного забезпечення побудови університету інноваційного типу на засадах якості освіти та протидії корупції»
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(commercialization of knowledge and technology generation). Transformation of the university is impossible without the development of its educational environment. The research results in revealing the conceptual development features of the educational environment in various models of an innovative university (academic, research and business universities) by components: value-oriented, subjective, content-related and methodical, informational, organization and activityrelated, spatial and subject. To determine the state and purpose of developing the educational environment at a university, the key criteria for the development of
a new generation university and the educational environment of academic, research, and business universities are proposed. The key criteria for the development
of the innovative university and its educational environment are developed by components: the mission of the new generation university, the quality of development goals, processes, conditions, and results. Prospects for further research in this direction are: to develop instruments for diagnosing and modelling the development of the educational environment in higher education establishments within the transition to an innovative economy.
Keywords: components of the innovatively active educational environment, educational environment of the university, innovative economy, innovatively active
university, key criteria for the development of the innovatively active educational environment of the new generation university, models of the new generation
university.
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Вступ. Однією з характеристик сучасності є перехід
до суспільства знань і розвитку інноваційної економіки.
«У вузькому розумінні інноваційна економіка – це сукупність взаємопов’язаних і взаємодіючих структур (великі
та малі підприємства, інкубатори, технопарки, науководослідні лабораторії, університети), які зайняті виробництвом і комерціалізацією наукових знань і технологій
в межах національних кордонів, взаємодія яких забезпечується комплексом інститутів економічного, соціального
й правового характеру та такими, що мають свої традиції,
норми та культурні особливості» [16, с. 38].
З переходом до розвитку інноваційної економіки
змінюється роль вищої освіти в інноваційній екосистемі,
зміцнюється зв'язок держава-освіта-наука-бізнес. У цьому
ланцюзі відбувається посилення функцій університетів:
з одного боку – якість підготовки кадрів нового покоління
для всіх секторів економіки; з другого – якість і затребуваність науково-дослідних розробок та інноваційних продуктів, їх втілення в бізнес середовище.
Інноваційні зміни зовнішнього середовища взаємо
пов’язані із змінами моделей університетів, переходом від
академічного освітнього середовища до інноваційного та
інноваційно-підприємницького.
Аналіз публікацій вітчизняних та зарубіжних науковців виявив увагу до трансформації сучасних закладів
вищої освіти в умовах розвитку інноваційної економіки.
Зокрема, дослідженням інноваційної екосистеми та ролі
університетів для її розвитку присвятили увагу К. Сергєєва [25], Т. Максимова, А. Ніколаєв, Д. Бямбацогт [17],
Ю. Алєксєєв, Н. Дудко [1], Л. Федулова [29], Л. Каранатова,
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А. Кульов, Л Копейкіна, В. Разіна, Д. Сидоров, Е. Фіяксель
та ін.
Розвиток інноваційної діяльності університетів, модель інноваційно-дослідницького університету розглядали
М. Згуровський [11], А. Кислов, І. Сафронович, І. Шапко
[14], В. Тарабаева [26], С. Тульчинська [27], В. Халін, Е. Коростишевська [31], В. Шебанін [33] та ін.
Сутність підприємницького університету та перехід до моделі «Університет 3.0» розкрили у своїх роботах
(H. Etzkowitz [40], C. Brundenius, B.Göransson, B. Clark [37]
M. Guerrero-Cano, D. Urbano, D. Kirby [42], J. Lane, D. Johnstone
[43], M. Loi, J. Di Guardo [45], J. Röpke, G. Subotzky, F. Zhao,
L. Compagnucci, F. Spigarelli [38], P. Schulte [49], H. Thorp,
B. Goldstein [55], Й. Виссема [5], Ю. Алексеев, Н. Дудко [1],
О. Андрюшкевич, І. Денисова [2], Т. Воронкова, К. Гурова
[6], І. Каленюк, А. Дяченко [12], Г. Константинов, С. Філонович [15], Т. Байбардина, Л. Міщенко, В. Міщенко, Г. Кожухова [28], О. Романовський [23], І. Саліхова [24], О. Хименко
[28], та ін.
С. Бишимбаєва, К. Нурашева, А. Нурмуханбетова [4]
запропонували показники оцінювання та критерії інноваційності університету (як елементи системи менеджменту
якості).
Щодо сутності, формування та розвитку інноваційного середовища ЗВО зазначимо роботи Л. Качалової,
Д. Качалова. [13], О. Шапран, Ю. Шапран [32]; інноваційноактивного середовища співтворчості – К. Безгіна, І. Панченка [3].
Аналіз наукових публікацій виявив увагу до проблем
інноваційного розвитку університетів і недостатність доПроблеми економіки № 4 (46), 2020
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сліджень сутності та показників вимірювання розвитку
та якості освітнього середовища інноваційно-активного
університету. Існуючі інструменти кількісно [22] та/або
якісно [46] вимірюють та оцінюють лише інноваційнопідприємницьке середовище в ЗВО [22], трансфер технологій [22; 56–58], вплив ЗВО на зовнішнє середовище [22;
53], розвиток інноваційної діяльності в університеті (за
напрямками: науково-інноваційна, освітньо-інноваційна,
адміністративно-інноваційна діяльність ЗВО) [9], якість
результатів інноваційної діяльності.
Мета статті полягає у визначенні особливостей та
критеріїв розвитку освітнього середовища інноваційноактивного університету.
Завдання цього дослідження: висвітлити розвиток
освітнього середовища університету в умовах переходу до
інноваційної економіки; розкрити особливості освітнього середовища академічного, інноваційно-активного та
інноваційно-підприємницького університетів; розробити
критерії розвитку освітнього середовища інноваційноактивного університету для визначення його стану та цільового спрямування його розвитку.
Виклад основного матеріалу. Як зазначає Н. Краус,
«інноваційна економіка в умовах розвитку суспільства знань
характеризується провідним значенням інноваційної активності суб’єктів науки і виробництва, зростанням науковотехнічного виробництва, наукоємних технологій, інтелектуалізацією факторів виробництва, які формують завдяки
інноваціям новий технологічний уклад» [16, с. 36.]. До таких
інноваційно-активних суб’єктів розвитку інноваційної екосистеми належать університети нового покоління.
«Університет має найвищий сумарний інтелектуальний потенціал працівників. Жодне інше підприємство
чи установу не можна порівнювати з університетами за
кількістю вчених і висококваліфікованих працівників» [25,
с. 17–18]. Університети нового покоління мають поєднувати функції якісної випереджальної підготовки фахівців,
затребуваних на ринку праці; здійснювати інноваційні наукові дослідження на запит держави та бізнесу; створювати
умови для здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних
працівників щодо розроблення та втілення у практику наукомістких інноваційних продуктів, технологій та послуг,
створювати бізнес-інкубатори при університеті.
Еволюційним переходом до університету нового
покоління є зміна його моделей від моделі академічного
(Університет 1.0) до інноваційно-активних моделей дослідницького (університет 2.0.) та підприємницького (Університет 3.0).
Присвоєння університетам «цифрового коду» відбувається з урахуванням числа їх місій (О. Нариманова
[18]). Університет 1.0 має місію освіти; Університет 2.0 має
дві місії – освітню і дослідницьку; Університет 3.0 має три
місії – освітню, дослідницьку та комерціалізації знань і технологій (отримання економічної вигоди з ноу-хау) (B. Clark
[37], Й. Виссема [5], О. Нариманова [18]. «Підприємницький університет виконує одночасно місії, які могли так,чи
інакше суперечити одна одній, а це: навчання, дослідження
та підприємництво» (Etzkowitz, 2004)).
Присвоєння цифрового коду ще пов’язують із фазовими трансформаціями університетів, обумовленими
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трансформаціями суспільства (В. Єфімов, А. Лаптєва [8].
Виходячи з цих базових підстав Університет 1.0 виник на
доіндустріальній стадії розвитку суспільства як корпорація
інтелектуалів. Університет 2.0 – університет індустріальної
фази розвитку суспільства, який забезпечував відтворення та застосування інтелекту до розгортання індустрії в її
виробничо-технологічному,
соціально-організаційному
та управлінському аспектах. Університет 3.0 – університет постіндустріальної фази, який забезпечує кілька ліній
«виробництва / відтворення» знань, мислення, діяльності
і відповідно розрізняється за типами:
1) дослідницькі університети;
2) інноваційно-технологічні університети;
3) «сервісні» університети (готують людей до включення в сервісну економіку);
4) «соціальні» університети (забезпечують соціалізацію молоді, фактично – загальну вищу освіту).
Університет 4.0 – університет в когнітивному суспільстві. Його місія – забезпечити виробництво, відтворення та застосування інтелекту в характерних для цього
суспільства масштабах і формах: мережевий і колективний інтелект. Університет цього покоління технологічно пов’язаний з цифро-комунікативної революцією [8,
с. 154–155].
Університети моделі 1.0 є академічними, що реалізують освітні програми та розвиваються у бік забезпечення їх
якості. Але в сучасних умовах розвитку суспільства знань
та інноваційної економіки освітні процеси неможливі без
міцних зв’язків із наукою та технологіями. Рушійною силою розвитку університетів є інноваційна активність, яка
дозволить перейти до моделей нового покоління – Університету 2.0 (класичного дослідницького), Університету 3.0
(підприємницького) та Університету 4.0 (цифрового).
Сутність класичного дослідницького університету
(інтеграція навчального процесу та фундаментальних наукових досліджень) вперше була сформульована В. Гумбольдтом, а основні функції були визначені як виробництво, накопичення і зберігання, передача і розподіл знань. Концепція дослідницького університету базується на тісній інтеграції освіти і наукових досліджень в рамках університету,
включаючи використання досліджень у практиці навчання
студентів [28, c. 84–85].
Під концепцією підприємницького університету
розуміють або заклад вищої освіти, здатний привернути
додаткові фінансові ресурси для забезпечення своєї діяльності; або університет, який використовує інноваційні
методи навчання; або виш, який тісно взаємодіє з промисловістю, де впроваджуються розробки університетських
вчених [28, с. 59].
О. Романовський [23] узагальнив визначення підприємницького університету за B. Clark [37], одним із розробників цієї концепції: підприємницький університет активно
прагне до інновацій у своїй роботі; він хоче суттєво змінити характер діяльності організації для того, щоб виявитися
у майбутньому у більш сприятливому положенні; підприємницькі університети прагнуть стати «стійкими» університетами і важливими самостійними гравцями; підприємливість інститутів одночасно можна вважати процесом
і результатом [23].
281

Економічна теорія

Г. Константинов та С. Філонович визначають підприємницький університет як ЗВО, який систематично докладає зусиль із подолання обмежень у трьох сферах – генерації знань, викладанні і перетворенні знань у практику –
шляхом ініціювання нових видів діяльності, трансформації
внутрішнього середовища і модифікації взаємодії із зовнішнім середовищем [15].
Освітнє середовище університету є підсистемою
зовнішнього середовища та підсистемою соціально-пе
дагогічної системи університету. Для функціонування
інноваційно-активного університету потрібно формувати
відповідне інноваційно-активне освітнє середовище, що
сприятиме зосередженню зусиль всіх зацікавлених сторін
до переходу до моделей університету нового покоління.
К. Безгін та І. Панченко, виокремлюючи інноваційно
активне середовище співтворчості, розглядають його як

сукупність умов, що забезпечують передумови для ефективної взаємодії стейкхолдерів, що представляють різні
сфери знань, з приводу створення інноваційної цінності [3,
c. 9–10].
Освітнє середовище університету являє собою систему ціннісно-цільових, соціально-психологічних, інформаційних, організаційно-діяльнісних, просторово-пред
метних (фізичних і віртуальних) умов, можливостей та ресурсів, що впливають на якість та результати освітньої, наукової, інноваційної, підприємницької діяльності суб’єктів
університету, їх особистісно-професійний розвиток та
самореалізацію на індивідуальному, інституціональному,
галузевому рівнях.
В умовах переходу до інноваційної економіки разом
із трансформацією моделей університету відбуваються
зміни в усіх компонентах освітнього середовища (табл. 1).
Таблиця 1

Особливості розвитку освітнього середовища університету в умовах переходу до інноваційної економіки
Зміст компонентів освітнього середовища різних моделей Університету

Компоненти
освітнього
середовища
Університету

Модель 1.0.
Освітнє середовище
академічного університету

Модель 2.0
Інноваційно-активне освітнє
середовище дослідницького
університету

Модель 3.0
Інноваційно-активне освітнє
середовище підприємницького
університету

1

2

3

4

Ціннісноорієнтційний компонент. Політика
розвитку ОС

Суб’єктний
(соціальнопсихологічний)

Змістовнометодичний

Інформаційний
(інформаційнокомунікаційний)

Політика розвитку ОС спрямована на забезпечення
якості освіти.
Якісна освіта.

Політика розвитку ОС спрямована на створення інновацій,
інноваційних продуктів, впровадження освітніх та наукових
інновацій в освітній процес.
Освіта – наука – інновації

Суб’єкти ОС: здобувачі, викла- Суб’єкти ОС: здобувачі, виклададачі, залучення практиків.
чі, наукові співробітники.
Викладачі – менеджери освіт- Викладачі – дослідники, мененього процесу.
джери дослідницького процесу.
Корпоративна культура інноКорпоративна культура
вацій
якості
Забезпечення якості освітніх
програм відповідно до національних і міжнародних
стандартів, певного рівня
Доступ до світових відкритих інформаційних освітніх
ресурсів
Розвиток корпоративної
інформаційної системи ЗВО.
Інтеграція до міжнародного
освітнього простору

Забезпечення якості прикладних та фундаментальних
досліджень. Введення науководослідницької роботи до освітніх / освітньо-наукових програм
Доступ до відкритих світових
інформаційних ресурсів наукових досліджень. Поширення
науково-технічної інформації
Інтеграція до міжнародного
освітньо-наукового простору

Політика розвитку ОС спрямована на
комерціалізацію створених інновацій.
Заробляння грошей.
Освіта – наука – інновації комерціалізація – виробництво. ЗВО має стати
академічним підприємством
Суб’єкти ОС: здобувачі, викладачі, наукові співробітники, представники
реального бізнес середовища, інвестори
в стартапи.
Викладачі – менеджери праці.
Корпоративна культура підприємництва
Забезпечення умов для здобувачів,
науково-педагогічних працівників створення щодо створення високотехнологічних стартапів і спін-офф компаній
Доступ до відкритих світових ресурсів
високотехнологічного бізнесу.
Розвиток інформаційних кластерних
мережевих структур. Створення спеціальних платформ для спілкування з зовнішніми контрагентами. Інтеграція до
міжнародного бізнес середовища

Управління знаннями
Управління змінами.
Організаційнодіяльнісний:
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Управління якістю освіти.
Фінансування: держава, м/н
фонди, гранти на забезпечення якості освіти

Фінансування: держава, м/н
фонди, гранти на наукові дослідження.
Фінансування прикладних та
фундаментальних досліджень
замовниками

Управління підприємницькою діяльністю ЗВО. Зміна схем навчання та взаємодії з компанією – плата за послуги.
Отримання договорів, ліцензій.
Фінансування з приватних фондів, створених самим університетом
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Закінчення табл. 1
1

Просторовопредметний:

2

3

Розвиток матеріальнотехнічної бази, обладнання
ЗВО

4

Створення дослідницьких лабораторій, наукових центрів,
коворкингів, Fablab

Створення техно- та наукових парків,
бізнес-інкубаторів, проєктних офісів.
Створення, відгалуження підприємств
при ЗВО, spin-of, spin-out, компаній

Джерело: систематизовано авторами

Для розуміння стану функціонування та розвитку
освітнього середовища інноваційно-активного університету потрібні показники та інструменти вимірювання.
Спираючись на різні підходи визначення якості освіти,
слід зазначити, що поняття якості освітнього середовища
інноваційно-активного університету пов’язане із поняттям
якості освіти, але більш широким, оскільки в університеті
такого типу пріоритетними стають не тільки процеси забезпечення якості, а й якість науково-дослідної, інноваційної, підприємницької діяльності.
Відповідно, для вимірювання стану розвитку освітнього середовища інноваційно-активного університету
потрібно визначити якість цілей (спрямування на моделі

університету нового покоління) (табл. 3), якість процесів
(освітніх, дослідницьких, інноваційних, підприємницьких)
(табл. 4), якість умов та ресурсів (табл. 5) і якість результатів (табл. 6).
Зауважимо, що наведене в табл. 6 групування якості
результатів (через визнання ЗВО, результати успішності навчання студентів, віддалені результати підготовки студентів) має більш академічний вигляд і дещо відрізняється від
визначення відповідно до кожної з місій підприємницького університету, наведене М. Гуеро-Кан, Д. Урбано, Д. Кірбі
[42]. Авторами критично проаналізовано, узагальнено та
визначено результати кожної з трьох місій підприємницького університету (табл. 2).
Таблиця 2

Місія університету нового покоління
Місія викладання

Дослідницька місія

Збереження та поширення знань
через навчання
(Etzkowitz, 2004)

Нормативна функція університету (Etzkowitz, 2004)

Освітня мета ЗВО

Дослідницька мета ЗВО

Підприємницька місія

Залежить від 3 взаємопов'язаних аспектів:
конфігурації діяльності, яка виконується в ЗВО;
ступеня його прихильності до регіону; інституційні рамки, в яких ЗВО (Laredo, 2007; Jäger,
Kopper, 2014).
Підприємницька (Enterpreneurial activities)
та інноваційна діяльність (Innovation &
Sustainability) на користь суспільству (Social
engagement) та сталому розвитку

Випускник повинен бути не стільки
здобувачем роботи,
а тим, хто створює
робочі місця (Schulte,
2004) [49]

Створення джерел інновацій в економіці та суспільстві, та визначення відправних точок для розробки
бізнес-ідей для нових компаній (Schulte, 2004) [49]

Результат місії освіти

Результат дослідницької місії

Підприємницька мета ЗВО
Випускник має впоратися з труднощами, які
можуть виникнути під час зростання нових
компаній (Schulte, 2004) [49], Wissema, 2009).
Створювати ефекти, що сприятимуть економічному та соціальному розвитку через місії
навчання, дослідження, і підприємництва
(Guerrero, Cunningham, Urbano, 2015)
Результат підприємницької місії

Створені ЗВО:

Відкриті студентами
Spin-off, або нові підприємства (Chrisman,
Hynes, Fraser, 1995;
Pirnay, Sulemont,
Nlemvo, 2003;
Benneworth, Charles,
2005)

 академічні Spin-offs (розвиток субпопуляції високотехнологічних зірок для комерціалізації результатів досліджень державних або приватних університетів (Birley,
2002; Clarysse & Moray, 2004; Link & Scott, 2005; Lockett,
Siegel, Wright, & Ensley, 2005; O´Shea & Allen, 2005)
 академічні spin-out (при наявності ліцензії у ЗВО, або
відкриття нової компанії для використання права на
винахід (Lockett, Wright, 2005; Nicolau. Birley, 2003; Di
Gregorio, Shane, 2003),
 академічний spillover (знання, які генеруються освітянами; статті, які публікуються для поширення без
будь-якої економічної вигоди) (Chiesa, Piccaluga,
2004; Audretsch, Lehmann, Warning, 2005).

кількість нових підприємств або дохід від підприємницької діяльності як інкубація нових
підприємств (Mian, 1996; Clarysse, Wright,
Lockett, Van de Velde, Vohora, 2005; Bollingroft,
Ulhoi, 2005; Markman, Phan, Balkin, Gianiodis,
2005), патентування та наукові парки (Link,
Scott, 2005), орієнтовані як на академічне співтовариство, так і на суспільство

Джерело: систематизовано авторами
Проблеми економіки № 4 (46), 2020

283

Економічна теорія
Таблиця 3

Якість цілей розвитку університету нового типу та його освітнього середовища
Визначення ключових критеріїв розвитку ЗВО та його освітнього середовища

Освітнього середовища
в академічному університеті

Інноваційно активного освітнього
середовища в дослідницькому університеті

Підприємницько-інноваційно активного освітнього
середовища в підприємницькому університеті

Місія університету

ЗВО має місію освіти

ЗВО має освітню і дослідницьку місії

ЗВО має місію освіти, дослідницьку місію, та місію
комерціалізації знань і технологій

Стратегія розвитку університету

дозволяє зайняти і довгостроково утримувати сильну
конкурентну позицію на регіональному, національному або
глобальному ринку освітніх
послуг

дозволяє зайняти і довгостроково
утримувати сильну конкурентну позицію на регіональному, національному
або глобальному ринку освітніх послуг та наукових досліджень

спрямована на забезпечення
якості освіти

спрямована на створення інновацій,
інноваційних продуктів, впровадження освітніх та технологічних інновацій
в освітній процес

дозволяє досягти лідерства (на ринку освітніх послуг, на ринку наукомістких розробок) в підготовці
висококваліфікованих кадрів для інноваційної
економіки за рахунок генерації знань, викладання
і перетворення знань в практику шляхом ініціювання
нових видів діяльності, трансформації внутрішнього
середовища і модифікації взаємодії із зовнішнім середовищем

Політика розвитку освітнього середовища університету

спрямована на комерціалізацію створених інновацій

Джерело: систематизовано авторами

Таблиця 4
Якість процесів розвитку університету нового покоління та його освітнього середовища
Ключові критерії розвитку ЗВО та освітнього
середовища в академічному університеті
1

Ключові критерії розвитку ЗВО та
інноваційно активного освітнього
середовища в дослідницькому
університеті

Ключові критерії розвитку ЗВО
та підприємницько-інноваційно
активного освітнього середовища
в підприємницькому університеті

2

3

Освітні процеси

Якість освітніх програм відповідно до національних і міжнародних стандартів.
Розвиток інноваційних методів викладання.
Розробка стандартів, освітніх програм, планів підготовки, нового покоління. Методичне
забезпечення навчального процесу з формування загальних та професійних компетентностей).

Сфокусованість на підготовці спеціалістів найвищої кваліфікації (магістратурааспірантура-докторантура (співвідношення випускників докторських програм і бакалаврських програм).
Якість освітньо-наукових і освітніх програм відповідно до міжнародних і національних стандартів .

Навчально-методичні видання нового покоління, електронні видання, персональні
навчальні системи і авторські курси (розміщені на платформі ЗВО, визнаних освітніх
ресурсах)

Розвиток інноваційних методів викладання (в освітньому процесі підготовки
здобувачів вищої освіти другого і третього рівня) з використанням новітніх
досягнень науки і практики

Міжнародна орієнтація бакалаврських
і магістерських програм [63].

Міжнародна орієнтація магістерських
і PhD програм [61].

Академічна мобільність здобувачів вищої
освіти [63]

Академічна мобільність магістрів, аспірантів [63]

Зв'язок з професійним середовищем [61].
Рівень охоплення студентів денної форми
навчання дуальною освітою

Досвід дослідницької і практичної інноваційної діяльності здобувачів (під час
навчання в аспірантурі) (в частині реалізації власних інноваційних проєктів/
спільної діяльності, в процесі здобуття
ступеня доктора філософії/наук, безперервного професійного навчання)
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Сфокусованість на підготовці фахівців, які в будуть здатні ініціювати нові
види діяльності, трансформувати
внутрішнє середовище і модифікувати взаємодії із зовнішнім середовищем.
Якість освітніх програм відповідно до
національних і міжнародних освітніх
і професійних стандартів

Академічна і професійна мобільність
здобувачів вищої освіти [63]

Досвід підприємницької інноваційної
діяльності здобувачів (під час навчання в ЗВО [61; 63], в процесі безперервного професійного навчання)
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Закінчення табл. 4
1

2

3

Наукова і інноваційна діяльність

Наукова видавнича діяльність (наукові видання з оприлюднення результатів досліджень) [35; 52; 54; 57–59; 62; 64].
Винахідницька робота (патенти, гранти, свідоцтва). Висвітлення результатів досліджень
(конференції міжнародні, всеукраїнські, університетські, студентські) [63]

Власні/спільні з іноземними і вітчизняними науковцями наукові дослідження
і результати (публікації у визнаних міжнародних виданнях, які реферуються
в  НМБД, отримані патенти, гранти, свідоцтва) [35; 52; 54; 59; 62; 64]

Підготовка докторів філософії і докторів наук
(за запитом ЗВО, зовнішніх стейкхолдерів)

Підготовка докторів філософії і докторів наук (за запитом ЗВО, зовнішніх
стейкхолдерів) [54; 62]

Рівень науково-дослідної компетентності
здобувачів вищої освіти і НПП ЗВО

Рівень науково-дослідної і інноваційної
компетентності здобувачів вищої освіти
і НПП ЗВО

Спільна підприємницька інновацій
на діяльність з іноземними бізнеспартнерами і партнерами з регіону,
спільні з бізнес-партнерами і партнерами ЗВО (іноземними та/або з регіону) власні/спільні наукові дослідження і результати (публікації у визнаних
міжнародних виданнях, які реферуються в НМБД, патенти, гранти, свідоцтва) [35; 52; 54; 57–59; 62; 64]

Рівень підприємницької, проєктної,
інноваційної компетентності здобувачів вищої освіти і НПП ЗВО

Міжнародна активність

Інтеграція до міжнародного освітнього простору (членство в міжнародних академічних
спілках; кількість іноземних ЗВО-партнерів)
[63]

Інтеграція до міжнародного освітньонаукового простору (договори про
стратегічне партнерство ЗВО з іноземними ЗВО/науковими установами) [63]

Інтеграція до міжнародного бізнес
середовища (платформи, в яких
ЗВО приймає безпосередню участь
(регіональні і міжнародні кластери,
в яких університет бере безпосередню участь), договори про стратегічне
партнерство ЗВО з іноземними компаніями) [63]

Спільні з іноземними ЗВО та/або іноземними
компаніями навчальні та дослідницькі програми тощо [61; 63]

Спільні з іноземними ЗВО/науковими
установами та/або іноземними компаніями наукові та дослідницькі програми
тощо [61; 63]

Спільні з іноземними ЗВО/науковими установами та/або іноземними
компаніями наукові та дослідницькі
програми тощо [61; 63]

Міжнародні патенти ЗВО (за результатами
науково-дослідної діяльності НПП ЗВО)
[58; 62]

Міжнародні патенти ЗВО (за результатами фундаментальних і прикладних
досліджень) [58; 62]

Міжнародні патенти (за результатами
комерціалізації створених ЗВО/за
його участі інновацій) [58; 62]

Висновок. Зміни зовнішнього середовища, що відбуваються на часі, зокрема, становлення когнітивного суспільства та розвиток інноваційної економіки впливають на
трансформацію моделей закладів вищої освіти. Щоб відповідати умовам зовнішнього конкурентного освітнього
середовища, бути затребуваними на ринку освітніх послуг
та ринку праці, здійснювати свою соціально-економічну
місію, університети мають поступово трансформуватися
до моделей університетів нового покоління. Особливістю таких моделей є поєднання освітньої, дослідницької та
підприємницької (комерціалізації знань і технологій) місій
та інноваційно-активний характер функціонування та розвитку.
Для функціонування та розвитку інноваційно активного університету потрібно формувати відповідне освітнє
середовище. Розвиток освітнього середовища інноваційноактивного університету відбувається за всіма його компонентами (ціннісно-орієнтаційним, суб’єктним, змістовнометодичним, інформаційним, організаційно-діяльнісним,
просторово-предметним).
Вимірювання стану та рівня розвитку освітнього
середовища інноваційно-активного університету пропоПроблеми економіки № 4 (46), 2020

нується здійснювати на підставі визначення якості цілей
розвитку (політики та стратегій розвитку), якості процесів
(освітніх, наукових, інноваційних, ?? ), якості ресурсів (контингенту здобувачів, кадрового складу ЗВО, матеріальнотехнічних умов, фінансової підтримки, інформаційноконсультативної підтримки) та якості результатів розвитку
відповідно до місії ЗВО (освітніх, науково-інноваційних
та підприємницьких). Відстеження розвитку освітнього
середовища інноваційно-активного університету за запропонованими критеріями дозволить визначити рівень
трансформації університету при переході до моделей нового покоління.
ЛІТЕРАТУРА
1. Алексеев Ю. Г., Дудко Н. А. Университет 3.0: методические подходы к управлению научно-инновационным развитием.
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Матеріально-технічні умови навчання (освітня інфраструктура, сучасний оснащений аудиторний, лабораторний і бібліотечний фонди ЗВО, швидкий Інтернет, Доступ
до відкритих світових і національних інформаційних
освітніх ресурсів, власна інформаційна платформа для
змішаного/дистанційного навчання)

Підвищення кваліфікації та професійної компетентності
викладачів (академічна мобільність, здобуття вищої
освіти, наукового ступеня, стажування в вітчизняних/іноземних компаніях))

Висока професійна, педагогічна компетентність НПП (цитування лекторів ЗВО іноземними авторами).

Якість викладацького складу (з науковим ступенем, запрошені професіонали-практики; співвідношення НПП та
здобувачів).

3-го рівня (заохочення здобувачів вищої освіти до участі
в наукових дослідженнях)

2-го рівня (підготовка до здачі єдиного вступного іспиту
(ЗНО) з англійської мови. Ефективна профорієнтаційна
робота з набору для навчання на другому рівні).

Доступ до національних і світових інформаційних ресурсів, необхідних для проведення наукових досліджень (наукові видання, наукометричні бази даних тощо)

Матеріально-технічні умови навчання і досліджень (сучасна освітня інфраструктура, розгалужена інфраструктура та матеріальнотехнічна база (центри маркетингу і комерціалізації досліджень,
колективного користування технологіями/ обладнанням, інноваційного консалтингу, управління інтелектуальною власністю, наукововиробничі і експериментальні комплекси), що забезпечують провадження науково-освітньої діяльності на світовому рівні (визнані
наукові школи, наукові центри, дослідницькі лабораторії тощо).

Професійна, інноваційна і проєктна компетентність викладачів,
керівників різного рівня (НПП, які мають світове/міжнародне/національне визнання/нагороди (державні і міжнародні премії, інші галузеві нагороди, почесні звання тощо, отримані НПП ЗВО за основним
місце роботи; НПП-професори, що є членами міжнародних та національних академій наук, НПП, що мають статус почесних професорів
іноземних університетів; (показник цитування вчених університету
іноземними авторами)

Якість викладацького складу

Ресурсне забезпечення [9; 22; 46; 52; 56; 58; 62]

Залучення здобувачів першого 1го рівня може допомогти принести
дохід, який дозволить змагатися за найкращих дослідників/вчених
[52]

ЗВО самостійно відбирає здобувачів, для 2го і 3го рівня (заохочення
здобувачів вищої освіти до участі в наукових дослідженнях).

Якість контингенту здобувачів вищої освіти

2

1

1-го рівня (підготовки ЗВО учнів за предметами ЗНО та
випускних випробувань: здійснюється на підготовчих
курсах). Середній бал ЗНО вступників (на бюджет, на
контракт). Ефективна профорієнтаційна робота з набору
для навчання на першому рівні.

Ключові критерії розвитку ЗВО та інноваційно активного освітнього
середовища в дослідницькому університеті

Ключові критерії розвитку ЗВО та освітнього середовища
в академічному університеті

 інфраструктури сервісної підтримки дослідницької
діяльності (центри маркетингу досліджень, центри
трансферу технологій, інжиніринговий центр (з
надання високотехнологічних послуг, адаптації технологій і наукових досліджень), управління інтелектуальною власністю, spin-offs, створені за допомогою
інтелектуальної власності ЗВО)

 будівництва нових високотехнологічних і багатофункціональних університетських кампусів,

Розширені матеріально-технічні умови навчання і досліджень за рахунок:

Професійна компетентність викладачів, керівників різного рівня (Зміни ролей науково-педагогічних працівників [7, с. 93] – підприємницька, інноваційна, проєктна
компетентність НПП).

Досвід підприємницької інноваційної діяльності НПП
(під час реалізації власних/спільних проєктів, в процесі
безперервного професійного навчання).

Наявність активних НПП, готових не тільки проводити
дослідження, а й комерціалізувати інновації.

1-го і 2-го рівня (заохочення здобувачів вищої освіти до
участі в високотехнологічних проєктах, стартапах)

3

Ключові критерії розвитку ЗВО та підприємницькоінноваційно активного освітнього середовища в
підприємницькому університеті

Якість умов та ресурсів розвитку університету нового покоління та його освітнього середовища

Таблиця 5
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Наявність у ЗВО процедур аналізу та оптимізації освітніх
і адміністративних процесів

Відділи, підрозділи (центри функціонування)-Навчальний
відділ (регламентування та контроль освітньої діяльності).

Ректорат-Факультети (організатори освітньої діяльності)Кафедри (центри якості освітніх програм).

Репутація ЗВО як роботодавця в академічному середовищі в рамках
спільних наукових проєктів, запрошення дослідників/наукових працівників

Репутація ЗВО як роботодавця в академічному середовищі в рамках програм залучення запрошених лекторів, дослідників/ наукових працівників, і викладачів на посаду

Наявність у ЗВО процедур аналізу та оптимізації адміністративних
процесів

Ректорат-Факультети (організатори освітньої діяльності)-Кафедри
(центри якості освітніх програм, прикладних досліджень)-Науководослідні інститути, Докторські/наукові школи (центри якості.
освітньо-наукових програм, якості фундаментальних досліджень)Елементи інноваційної інфраструктури (центри вдосконалення і організації сервісу досліджень).

Структура управління розвитком ЗВО та освітнього середовища [7; 46; 50]

Інформаційно-консультативна та ресурсна підтримка дослідницької
активності (існування в ЗВО системи мотивації, що сприяє інноваційній поведінці співробітників і здобувачів, підвищенню їх дослідницької продуктивності, а також через академічну мобільність)

Кошти, отримані за рахунок використання результатів інноваційної
діяльності. Інвестування фінансових ресурсів у розбудову університетської інфраструктури забезпечення якісного навчального процесу [51])

Фінансова підтримка науки та досліджень (пріоритетне базове
фінансування за окремою бюджетною програмою Державного бюджету України на провадження наукової діяльності; кошти залучені
з позабюджетних джерел, кошти, залучені за спільними науковими
проєктами. Індивідуальні гранти. Перехресне субсидування досліджень з викладання і викладання з досліджень [52].

Рівень фінансової незалежності.

2

Інформаційно-консультативна та ресурсна підтримка
викладацької активності (існування в ЗВО системи мотивації, що сприяє впровадженню інноваційних методів викладання; через академічну мобільність викладачів)

Стипендії від компаній

Обсяги фінансування навчання (за рахунок коштів держбюджету, фізичних/юридичних осіб).

Рівень фінансової незалежності.

1

Академічне керівництво (стратегування розвитку,
правовий контроль за академічними ресурсами, включаючи матеріальну власність, таку як університетські
будівлі, і інтелектуальну власність у вигляді результатів
досліджень, делегування повноважень)-Інститут/школа
(центр фінансової відповідальності)-Кафедра (ресурсний центр, центр прикладних досліджень)-Докторські/
наукові школи (центри якості освітньо-наукових програм, якості фундаментальних досліджень)

Зміни у класичних елементах:

як технополісу (в структурних підрозділах може використовуватися і матрична структура, і підприємницька,
і функціональна структура) [50]:

Репутація ЗВО в академічному і бізнес-середовищі як
агента змін [54]

Інформаційно-консультативна та ресурсна підтримка
підприємницької активності (існування в ЗВО системи
мотивації, що стимулює НПП і здобувачів до підприємницької діяльності, комерціалізації результатів власних
досліджень

Обсяги фінансування, фінансова підтримка підприємницької та інноваційної активності (Кошти, отримані за
рахунок використання результатів інноваційної діяльності. Інвестиції, залучені спін-офами, створеними за
допомогою інтелектуальної власності університету

інфраструктура сервісної підтримки підприємницької діяльності (бізнес-інкубатори, технопарки, центри кар’єри,
підтримки підприємницьких ініціатив студентів)

3
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Стійка репутація в підготовці сильних професіоналів в галузі (за оцінкою роботодавців) [10; 48]

Місце ЗВО в міжнародних [60] і національних
академічних рейтингах

2

1

Позиції за результатами проходження державної атестації в частині
провадження наукової (науково-технічної) діяльності (відповідно
до Закону України «Про вищу освіту») [21]

Вагома міжнародна репутація в фундаментальних і прикладних дослідженнях, підготовці наукових кадрів, навчанні [36, 48]

Позиції за результатами проходження державної атестації в частині
провадження наукової (науково-технічної) діяльності (відповідно
до Закону України «Про вищу освіту») [21]

Місце ЗВО в міжнародних і національних академічних рейтингах; в міжнародних [35, 44, 48, 52, 54] та незалежних рейтингах наукової та/або
інноваційної діяльності (перелік яких визначається НАЗЯВО).

Визнання ЗВО

Ключові критерії розвитку ЗВО та інноваційно активного освітнього
середовища в дослідницькому університеті

3

Стійка позитивна репутація як драйвера змін в академічному
середовищі, бізнес-середовищі [48], як провайдера корисних
для суспільства/конкретного регіону проєктів

Місце ЗВО в міжнародних і національних академічних рейтингах [60], рейтингах наукової та/або інноваційної діяльності [35;
44; 48; 52; 54], в міжнародних та незалежних рейтингах підприємницьких університетів [34], ЗВО, які випускають підприємців
[41], в міжнародному рейтингу впливу ЗВО на суспільство [53]

3

Ключові критерії розвитку ЗВО та підприємницькоінноваційно активного освітнього середовища
в підприємницькому університеті

Таблиця 6

2. Дослідні і сервісні організації (за ініціативи університетських кадрів).

1. Незалежні організації (cамостійні юридичні особи) –
центри організації досліджень, співпраці з фірмами та
державними організаціями, зайнятими створенням і поширенням інформації.

Доповнення новими елементами:

Інжиніринговий центр (надання високотехнологічних
послуг, адаптація технологій і наукові дослідження)

Центр трансферу технологій (центр якості інноваційних
і підприємницьких проєктів).

Дирекція освітніх програм (центр якості освітніх програм).

Якість результатів розвитку університету нового покоління та його освітнього середовища

2

Ключові критерії розвитку ЗВО та освітнього
середовища в академічному університеті

1
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Рівень сформованості професійних, проєктних, дослідницьких, інноваційних компетентностей
Здобуття наукових ступенів
Портфоліо за результатами участі в фундаментальних і прикладних наукових дослідженнях
Перемоги здобувачів в національних і міжнародних наукових конкурсах, змаганнях

Рівень сформованості загальних, професійних,
особистісних компетентностей

Здобуття освітніх ступенів

Портфоліо за результатами участі в студентських
проєктах, наукових проєктах ЗВО, проєктах поза
ЗВО [10]

Перемоги здобувачів вищої освіти в міжнародних і національних академічних змаганнях

Проблеми економіки № 4 (46), 2020

Працевлаштування та затребуваність на ринку праці випускників ЗВО
(за фахом/заснування власного бізнесу (здобувачі, які захистили дисертації на здобуття відповідних наукових ступенів, та продовжують
роботу (дослідження, навчання тощо) в інших іноземних/ національних
освітніх або наукових установах, компаніях)
Професійні та особистісні досягнення випускників (Випускники, що
отримали премії, інші галузеві винагороди, що досягли суспільного
визнання (за визначні результати в фундаментальних і прикладних дослідженнях (за профілем ЗВО) [35]

Працевлаштування за фахом/заснування власного бізнесу, затребуваність на ринку праці випускників ЗВО [10; 47; 58]

Досягнення випускників (за профілем ЗВО), які
мають суспільне визнання (в науці, культурі,
бізнесі, політиці, державній службі, управлінні
територіями та містами, менеджменті основних
міжнародних організацій)

Віддалені результати підготовки студентів

Відповідність освітнім, професійним стандартам

Результати успішності навчання здобувачів вищої освіти

Відповідність освітнім стандартам

1

Професійні та особистісні досягнення випускників (засновники start-ups, які «видимі» в міжнародних базах (Crunchbase,
AngelList, Startup Ranking; start-ups підтримані інвесторами
(за обсягами), створені нові галузі/робочі місця в існуючих
галузях) [34]

Працевлаштування, затребуваність на ринку праці випускників ЗВО [10; 47; 58] (випускники і студенти, які визнали себе засновниками та власниками бізнесу на LinkedIn) [34; 41]

Перемоги студентів на національних і міжнародних конкурсах
студентського підприємництва

Портфоліо реалізованих під час навчання проєктів [10] (із використанням інфраструктури сервісної підтримки дослідницької і підприємницької діяльності ЗВО)

Здобуття освітніх ступенів

Рівень сформованості професійних, проєктних, підприємницьких, інноваційних компетентностей

Відповідність освітнім, професійним стандартам

3
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