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Теорії та практики організації інноваційної діяльності в Україні 

присвячені сучасні дослідницькі праці українських вчених Атаманової Ю.Є. 

[2], Давидюка О.М. [3], публікації та інформаційні ресурси ряду українсько-

європейських проектів [4-5]. Невирішеною частиною окресленої проблематики 

є формулювання, використання та вдосконалення моделі та перспективної 

практики підтримки інноваційної діяльності ВНЗ, як одного з суб’ єктів 

інноваційної системи. 

Для досягнення мети висвітлено методологію аналізу інноваційної 

культури ВНЗ, яку використовують в рамках проекту програми ТЕМПУС 

«Університети для інновацій»; проведене дослідження моделі та існуючої 

практики підтримки інноваційної діяльності в одному з ВНЗ України - партнері 

проекту ТЕМПУС «Університети для інновацій». 

Дослідимо інноваційну культуру з моделі підтримки інноваційної 

діяльності проекту ТЕМПУС «Університети для інновацій» за методологією: 

1.   Процес досліджень та інформування: чи існує (реалізується)? 

якщо існує - який підрозділ реалізує процес? в якій мірі реалізується (наведіть 

приклад). 

2.    Яким чином здійснюється маркетинг розробок ВНЗ (сайт, 

публікації, семінари, виставки, конференції) - приклади. 

3.     Яким чином документуються та організують дослідження? Чи є 

база даних? Як дослідники залучаються до внесенні їхніх розробок в базу 

даних? Чи досліджуються потреби та побажання дослідників? Тенденції 

досліджень? Визначте сильні та слабкі сторони процесу, в чому необхідна 

підтримка? Чи є співробітник в ВНЗ, спроможний підтримувати процес оцінки 

результатів досліджень? 

4. Оцінка комерційного потенціалу досліджень: чи існує 

(реалізується)? Якщо існує - який підрозділ реалізує процес? Яка компетенція 

необхідна для проведення оцінки комерційного потенціалу об’ єкту 

інтелектуальної власності? Як різноманітні зацікавлені особи можуть бути 

включені до процесу оцінки (наради, формальні процеси)? Хто відповідальний 

за процес? Хто здійснює патентування? Дає експертні поради щодо 

оцінювання? 

5.  Процес комерціалізації інновацій (розвиток інтелектуальної 

власності,проектні документи, ліцензійні угоди, договори, соціальне 

партнерство): чи існує (реалізується)? Якщо існує - який підрозділ реалізує 

процес? Яким чином приймається рішення щодо можливості комерціалізації? 

Що необхідно для захисту винаходу? Що необхідно для підтримки 

налагодження виробництва готового продукту винаходу? Які суб’ єкти 

(підприємці, інвестори, інше справжні підтримати процес розвитку)? 

6.  Процес менеджменту (визначення цілей, відбір та розвиток 

персоналу, управління взаємовідносинами, розповсюдження політики, 

моніторинг законодавства, створення інноваційної культури, управління якістю 

досліджень). Чи існує (реалізується)? Якщо існує - який підрозділ реалізує 

процес? 

7.  Яка структура управління інноваціями та інтелектуальною 

власністю ВНЗ? Як підтримується оцінка та покращення процесу досліджень? 

Яким чином створюється культура відкритості в сфері досліджень ВНЗ? 

По кожному з блоків, відповідно до методології надається інформація 

щодо того, в якій мірі реалізується процес (із прикладами); щодо його сильних 

та слабких сторін та необхідної підтримки; щодо оцінки рівню: високий, у 

стадії розробки, задовільний, слабкий; щодо ідеї для покращення на майбутнє, 

рекомендації та перспективні кроки. 

Так, дослідження моделі та існуючої практики підтримки інноваційної 

діяльності в одному з ВНЗ - учаснику консорціуму проекту показало, що 

основним джерелом фінансування ВНЗ є державний бюджет - 59,4%; завдяки 

внескам студентів та економічній діяльності формується 37,9%. Установа 

зорієнтована на дослідження і навчання. Дослідження здійснюють формальні 

дослідницькі групи, індивідуальні дослідники і наукові школи. Існує формальна 

централізована система збору даних щодо триваючих наукових досліджень, 

якою керую проректор з науки. У ВНЗ є окремий документ, в якому 

зафіксовано, що внесок до економіки країни та співробітництво з 

підприємствами є часткою місії ВНЗ, з 2001 р. 



 

З точки зору співпраці з підприємствами ВНЗ використовує 

превентивний підхід та стимулює ініціативи штату. Для діалогу з під-

приємствами часто використовуються такі заходи, як просування ідей 

університету в промислових колах та зв'язок із промисловими підрозділами. Не 

існує промислових підрозділів в межах ВНЗ як окремих юридичних осіб; 

наукових парків. Серед партнерів в ВНЗ - 78% місцевих підприємств; 18% - 

національних; 3% - міжнародних. Із всього обсягу співпраці з підприємствами 

67% складає студентське працевлаштування, 10% - спільні науково-дослідні 

роботи. 

В ВНЗ управління інноваційним процесом здійснюють університетські 

лідери, дослідницькі центри, окремі дослідники. Доступ до інформації про 

наявні інновації розповсюджується на веб-сайті. Єдиним недостатнім ресурсом 

для підтримки інновацій представники ВНЗ вважають фінансові. Фінансування 

досліджень на 56% бюджетне, на 37% приватне. Для орієнтації досліджень на 

запити промисловості проводиться аналіз технологічних вимог і потреб 

підприємств, аналіз університетських досліджень, діалог з ТНП та 

підприємствами. ВНЗ залучена до спільних дослідницьких проектів, за останні 

5 років у кількості 247 із середнім бюджетом 4900 ЄВРО, що були 

профінансовані на 69% підприємствами, на 25% спільно декількома фондами. 

Офіс проректора з науки надає послуги із ліцензування та захисту ІВ, 

проте відсутні послуги із створення «спін-офф», бізнес-інкубаторів, 

контрактного супроводу, створення венчурних фондів. Протягом 10 років 

отримано 183 патенти в Україні та 2 в Росії. В ВНЗ не здійснюється продаж 

патентів та ліцензій. Були виконані кілька проектів створення технологій, без 

передачі права ІВ. 

Таким чином, в тезах висвітлено та використано методологію аналізу 

інноваційної культури ВНЗ, яку запропоновано в рамках проекту програми 

ТЕМПУС «Університети для інновацій». Така методологія дозволяє визначити 

кроки для вдосконалення процесу стимулювання інноваційної діяльності ВНЗ. 
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