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Мрихіна О. Б. Сутність та значення трансферу технологій в умовах стратегічного розвитку університетів

Трансфер технологій виступає одним із головних компонентів стратегічного розвитку сучасних університетів, джерелом їх самоокупності та 
чинником поступу регіону, країни. В Україні існує значний дисбаланс між можливостями та результатами трансферу технологій з університе-
тів у бізнес-середовище. У стратегіях розвитку університетів трансфер технологій враховується фрагментарно. З огляду на означене, метою 
даної наукової роботи є обґрунтування сутності та значення трансферу технологій в сучасних умовах стратегічного розвитку університетів. 
Для цього: досліджено передумови провадження трансферу технологій з університетів у бізнес-середовище; розроблено концептуальну модель 
системи стратегічного розвитку університету із визначенням у ній місця і ролі трансферу технологій; обґрунтовано значення трансферу тех-
нологій у системах стратегічного розвитку університетів. Наукова цінність результатів проведеного дослідження полягає в можливості на 
засадах стратегічного підходу як домінуючої логіки встановити суть умов, у яких університет здійснює свою діяльність, обґрунтувати їх у 
системі та визначити у ній місце трансферу технологій. Авторську концептуальну модель системи стратегічного розвитку апробовано на 
низці українських університетів. 
Ключові слова: трансфер технологій, університет, система стратегічного розвитку університету.
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Мрыхина А. Б. Суть и значение трансфера технологий в условиях 

стратегического развития университетов
Трансфер технологий выступает одним из главных компонентов 
стратегического развития современных университетов, источни-
ком их самоокупаемости и фактором развития региона, страны. 
В Украине существует значительный дисбаланс между возможно-
стями и результатами трансфера технологий из университетов в 
бизнес-среду. В стратегиях развития университетов трансфер тех-
нологий учитывается фрагментарно. Учитывая отмеченное, целью 
данной научной работы является обоснование сути и значения транс-
фера технологий в современных условиях стратегического развития 
университетов. Для этого: исследованы предпосылки осуществления 
трансфера технологий из университетов в бизнес-среду; разработа-
на концептуальная модель системы стратегического развития уни-
верситета с определением в ней места и роли трансфера техноло-
гий; обосновано значение трансфера технологий в системах страте-
гического развития университетов. Научная ценность результатов 
проведенного исследования заключается в возможности на основе 
стратегического подхода как доминирующей логики установить 
суть условий, в которых университет осуществляет свою деятель-
ность, обосновать их в системе и определить в ней место трансфера 
технологий. Авторская концептуальная модель системы стратеги-
ческого развития апробирована на ряде украинских университетов. 
Ключевые слова: трансфер технологий, университет, система стра-
тегического развития университета.
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Conditions of Strategic Development of Universities
The technology transfer is one of the main components of the strategic de-
velopment of contemporary universities, the source of their self-sufficiency 
and the development factor of both region and country. In Ukraine there is a 
significant imbalance between the possibilities and the results of technology 
transfer from universities to the business environment. In the development 
strategies of universities, technology transfer is considered fragmentary. Bear-
ing in mind the above said, the purpose of this publication is substantiating 
the essence and meaning of technology transfer in the current conditions of 
strategic development of universities. For this purpose: the prerequisites of 
transfer of technologies from universities to business environment have been 
researched; a conceptual model of the system of strategic development of 
university with the definition of the place and role of technology transfer has 
been developed; importance of technology transfer in the systems of strategic 
development of universities has been substantiated. The scientific significance 
of the results of research is, based on the strategic approach as the dominant 
logic, the possibility to determine essence of the conditions in which university 
operates, substantiate them as part of system, and define the place of tech-
nology transfer therein. The author’s own conceptual model of the strategic 
development system has been tested at a number of Ukrainian universities.
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of university.
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Поширення концепції відкритих інновацій зу-
мовило зміну підходів до провадження нау-
ково-дослідних і дослідно-конструк тор ських 

робіт (НДДКР) в університетах, актуалізувавши роль 
академічного підприємництва. В останні роки у тех-
нологічно розвинутих країнах світу трансфер техно-
логій із університетів у бізнес-середовище істотно 

переважає інші його види. Університети все частіше 
стають першорядними учасниками в системі «Уні-
верситет – Влада – Бізнес» –з позицій як генерування 
технологій, так і розвитку підприємницької діяльнос-
ті на їх основі.

Трансфер технологій з університетів у бізнес-
середовище є одним із визначальних факторів інно-
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ваційного розвитку регіону та країни та важливим 
джерелом доходів університетів. Така ситуація ха-
рактерна не лише для технологічно розвинутих країн 
світу, де університети історично були осередками на-
укової та дослідницької діяльності, а також і для кра-
їн пострадянського простору, де вони розглядалися 
здебільшого лише як освітні заклади.

Україну традиційно вважають країною зі зна-
чним рівнем науково-технологічного потенціалу, у 
складі якого найбільша частка належить університе-
там. В Україні функціонують понад 200 технологічних 
університетів. Проте, за даними [5], питома вага за-
гального обсягу витрат на науково-дослідні роботи 
(НДР) у ВВП у 2016 р. становила 0,48%, у тому числі 
за рахунок коштів державного бюджету – 0,16%. Для 
порівняння, у 2015 р. частка обсягу витрат на НДР у 
ВВП країн ЄС-28 у середньому становила 2,03%. Біль-
шою за середню частка витрат на НДР була у Швеції –  
3,26%, Австрії – 3,07%, Данії – 3,03%, Фінляндії –  
2,90%, Німеччині – 2,87%, Бельгії – 2,45%, Франції – 
2,23%; меншою – у Кіпра, Румунії, Латвії та Мальти 
(від 0,46% до 0,77%).

Відповідно, незадовільні тенденції спостеріга-
ються і в царині трансферу технологій: навіть сукуп-
но, за усіма суб’єктами господарювання, кількість 
переданих нових технологій (технічних досягнень) 
в Україні залишається незначною: 28 од. у 2014 р.,  
98 од. у 2015 р.; кількість переданих технологій за 
межі України становила 8 од. у 2014 р., 20 од. у 2015 р.  
[15, с. 177]. Потенціал до генерування і трансферу тех-
нологій університетами не використовується повно-
цінно, а отримувані від нього комерційні результати 
здебільшого незначні.

Підвищення ефективності трансферу техноло-
гій є однією з місій, покладених на українські 
університети державою, про що зазначено у 

Законі України «Про вищу освіту» та низці законо-
давчих і нормативно-правових документів. З огляду 
на загальносвітові та національні тенденції, а також 
на сучасний стан трансферу технологій з українських 
університетів у бізнес-середовище, вирішення про-
блеми підвищення рівня його ефективності вимагає 
застосування системного підходу.

Трансфер технологій з університетів у бізнес-
середовище доцільно розглядати у системі страте-
гічного розвитку університетів. Моделі систем стра-
тегічного розвитку університетів значною мірою за-
лежать від традицій вищої освіти, що сформувалися 
в державі під впливом соціально-економічних, по-
літичних, історичних, наукових, релігійних та інших 
подій. Більшість університетів України було заснова-
но в різні історичні періоди. Вони закладали і розви-
вали власні наукові та освітні традиції, наукові школи 
тощо. Діяльність університетів відповідала викликам 
часу. Проте методи провадження наукової та освіт-
ньої діяльності, що мали місце ще 10–20 років тому, 
не відповідають сучасним викликам ринку.

Система стратегічного розвитку університету 
визначає середовище й умови для провадження уні-
верситетом трансферу технологій. Приділення уваги 
питанням трансферу технологій у системі стратегіч-
ного розвитку університету даватиме змогу підви-
щити рівень ефективності діяльності університету не 
лише в науково-дослідному, а й у підприємницькому, 
освітньому та інших напрямках.

Проблематика трансферу технологій в умовах 
стратегічного розвитку університетів є диску-
сійною темою на теренах сучасної економіч-

ної науки. Віртуалізація та масифікація університетів, 
усвідомлення громадою концепції «Суспільства 5.0» 
та інші явища обумовили переформатування погля-
дів на сучасний трансфер технологій з університетів у 
бізнес-середовище. Зокрема, питанням стратегічного 
управління закладами вищої освіти присвячено ро-
боти таких вчених: Медведєв І. А. [10], Моісєєв А. М.  
і Моісєєва О. М. [11], Натрошвілі С. Г. [14], Сали-
га С. Я. [19], Семенець-Орлова І. А. [20] та інших. 
Теоретико-методологічні засади забезпечення стра-
тегічного розвитку розглядають науковці: Алєксєєв 
І. В., Мельник О. Г., Юринець О. В. [17], Жилінська 
Л. О. [3], Залуцький В. П., Залуцька Х. Я. [4], Козик 
В. В. [4; 6], Кузьмін О. Є. [8; 17], Наливайко А. П. [13], 
Ситник Й. С. [21], Подольчак Н. Ю. [16] та інші. До-
слідження різноманітних аспектів стратегічного роз-
витку закладів вищої освіти стало предметом робіт 
Гальків Л. І. [1], Кравченко О. І. [7], Курбатова С. В. 
[9]. У контексті формування інноваційних екосистем 
розвиток університетів розглянули Довбенко В. І. [2], 
Федулова Л. І. та Марченко О. С. [22], Чухрай Н. І. [23] 
та інші вчені. 

Серед зарубіжних учених, котрі займалися озна-
ченою проблематикою, слід виділити таких: Беті Ф. 
[24], Голм-Нільсен Л. Б. та співавтори [40], Келен Г. 
[27], Стемлер С. І. та співавтори [39], Трегер Ш. [41], 
Чіріков І. [28] та інших. Питанням взаємодії науки і 
виробництва присвятили свої праці Досі Дж. [30], 
Майєр С. і Блаас У. [35], Менсфілд Е. [34], Meссер Р. 
[36], Фрімден Дж. і Зільбермен Дж. [32]. Засади ака-
демічного підприємництва обґрунтували Берцковіц 
Дж. і Фелдман М. [25], Гібб А. [33], Д’есте П. [29], Іц-
ковіц Г. [31], Караянніс Е. Г. і Кемпбелл Д. Ф. Дж. [26], 
Саудер М. [38] та інші вчені.

Незважаючи на значний доробок українських і 
зарубіжних науковців, на цей час трансфер технологій 
з університетів у бізнес-середовище досліджено фраг-
ментарно. Напрацювання зарубіжних учених є цінним 
з точки зору застосування окремих положень щодо 
розроблення сучасних систем стратегічного розвитку 
університетів. Проте у вітчизняних умовах запропо-
новані розробки потребують істотної адаптації.

Аналіз досліджень і публікацій показав, що 
в контексті стратегічного розвитку університету 
трансфер технологій практично не розглядається. 
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Більшість сучасних поглядів популяризує розуміння 
даного виду трансферу технологій як сукупність опе-
рацій із передавання технології. Таке розуміння слід 
розширити, додавши до нього методологію наукової 
організації трансферу технологій, його вивчення в 
системі стратегічного розвитку університетів.

Мета статті – обґрунтувати сутність і сучасне 
значення трансферу технологій в умовах стратегічного 
розвитку університетів. Для досягнення поставленої 
мети вирішено завдання: 1) дослідити сучасні переду-
мови провадження трансферу технологій з університе-
тів у бізнес-середовище; 2) розробити концептуальну 
модель системи стратегічного розвитку університету 
із визначенням у ній місця і ролі трансферу технологій; 
3) обґрунтувати значення трансферу технологій у сис-
темах стратегічного розвитку університетів.

СУчАСНІ пЕРЕДУМОВИ пРОВАДЖЕННЯ  
тРАНСФЕРУ тЕхНОЛОГІЙ З УНІВЕРСИтЕтІВ 
У БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩЕ
Вивчення причин недостатньої ефективності 

трансферу технологій з університетів у бізнес-сере-
до вище показало, що однією з головних проблем є не-
приділення університетами належної уваги значенню 
діяльності з трансферу технологій під час планування 
свого стратегічного розвитку. Трансфер технологій, 
який у технологічно розвинутих країнах світу є шля-
хом переходу на режим самоокупності університетів, 
в українських закладах практично не розглядається у 
стратегічному контексті.

Поряд із цим, недостатньо популярним серед 
університетів залишається формування стратегій 
розвитку. Часто ці стратегії не переглядаються уні-
верситетами роками, не коригуються відповідно до 
змін, що відбуваються в зовнішньому середовищі 
тощо. Ці та інші фактори незадовільно позначають-
ся на трансфері технологій з університетів у бізнес-
середовище.

Зважаючи на те, що трансфер технологій є ви-
дом економічної діяльності університету як суб’єкта 
ринку технологій, на університет поширюється дія 
ринкових законів конкуренції. Заклади вищої осві-
ти України мають статус неприбуткової організації,  
а отже, не мають безпосереднього зв’язку із комерцій-
ним ринком. Однак при цьому важливо враховувати 
взаємодію університетів із ринком шляхом трансфе-
ру технологій.

На відміну від бізнес-структур, які здебільшого 
є мобільнішими в ринковій конкурентній боротьбі, 
університети повинні діяти на підставі ґрунтовного 
стратегічного планування можливостей комерціа-
лізації технологій, прогнозування ринкових ефектів 
від них та оцінювання рівня ефективності трансфе-
ру технологій в цілому, перебуваючи ще на початку 
ланцюга «НДДКР – ринок». Розуміти ринкові потре-
би в технологіях з точки зору перспективних запи-
тів, зумовлених науково-технологічним прогресом,  

є одним з першорядних завдань сучасних українських 
університетів. Тому розгляд трансферу технологій у 
системі стратегічного розвитку університетів нині є 
об’єктивною необхідністю.

Трансфер технологій опосередковує практич-
но всі процеси університетської діяльності. Зокрема, 
трансфер технологій уже давно став складовою освіт-
ньої діяльності університетів: практичний розвиток 
викладачів-науковців під час роботи над технологіями 
в межах виконання НДДКР сприяє розвитку студентів, 
які навчаються в університетах (у багатьох випадках 
студентів залучають до спільної роботи над НДДКР, 
яка часто стає для них поштовхом до власної профе-
сійної реалізації). Створення стартапів, спін-оффів, 
спін-аутів – ці й інші форми бізнесу у світі походять з 
академічного середовища та характерні для нього.

Таким чином, розгляд трансферу технологій як 
компонента системи стратегічного розвитку 
університету є науково і практично значущою 

проблематикою, вирішення якої потребує дослідити 
особливості розроблення університетами стратегій 
розвитку.

У широкому розумінні, стратегією є комплекс 
дій для досягнення цілей. Стратегія визначає, де взя-
ти і як розподілити ресурси з метою досягнення дов-
гострокових цілей, визначає тип стратегічного розви-
тку суб’єкта господарювання. Поняття стратегічного 
розвитку університету доцільно розглядати в контек-
сті стратегічного планування його діяльності.

На цей час в українській науці проблематика 
стратегічного розвитку закладів вищої освіти пере-
буває на стадії формування. Нинішнє стратегічне ба-
чення розвитку університетів зумовлює потребу ово-
лодіння інноваційними методиками управлінської 
діяльності, що, своєю чергою, об’єктивно вимагає 
набуття відповідного досвіду та сумлінної роботи в 
царині стратегічного планування.

Згідно із проведеним дослідженням ключових 
організаційних параметрів університетів учасниками 
міжнародної програми TEMPUS [18, с. 53], зокрема у 
частині реалізації університетами інструментів стра-
тегічного планування, наявність стратегій розвитку 
закладу констатували 80 із 90 опитаних учасників. 
Однак фактичний перегляд їхніх стратегій засвідчив, 
що до документів стратегічного розвитку університе-
тів із них можна віднести лише 62. Результати опиту-
вання респондентів – представників університетів –  
щодо термінів реалізації стратегії розвитку їх універ-
ситету показали, що найбільша частка належить тим 
університетам, котрі її розробляють на 1–3 роки (їхня 
кількість серед опитаних є найбільшою, становить 
29%). Така ситуація є типовою для багатьох закладів 
вищої освіти України, що пояснюється високим рів-
нем невизначеності та динамічністю сучасних умов 
ринку. Університетами, які розробляють стратегію 
розвитку на 3–5 років, визначилися 20%, на 5–10 ро-
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ків – 26%, понад 10 років – 12%. Решта 13% – такі, що 
не визначилися.

Стратегічне планування є довгостроковим пла-
нуванням, передбачає встановлення головної та про-
міжних стратегічних цілей, що дають змогу її досягти. 
Стратегічне планування університету є комплексом 
рішень та дій щодо обґрунтування та реалізації пріо-
ритетних напрямів розвитку університету. Серед них 
важливе місце належить плануванню процесів у рам-
ках трансферу технологій.

Планування стратегічного розвитку універ-
ситету має відбуватися на засадах комплексного 
розв’язання багатофакторних взаємопов’язаних за-
вдань за етапами: перший – спрямований на ство-
рення та зміцнення інфраструктури університету, 
на розвиток учених із високим рівнем інноваційної 
культури, здатних розробляти новітні технології та 
здійснювати їх трансфер, підвищувати рівень ефек-
тивності діяльності університету тощо. Другий етап 
передбачає розробку та впровадження в університеті 
гнучкої динамічної системи трансферу технологій, 
яка враховує сучасні запити ринку, реалізацію сис-
теми інтегрованої діяльності фахівців університету в 
питаннях розробки і підготовки технологій для виве-
дення на ринок, орієнтування технологічного розви-
тку на міжнародні стандарти розвитку тощо.

Нами проаналізовано дослідження компетент-
ності щодо організаційного розвитку універ-
ситетів [18] у контексті процесів трансферу 

технологій з університетів до бізнес-структур. Аналіз 
отриманих результатів свідчить про те, що питанням, 
які лежать в основі успішного трансферу техноло-
гій (інтеграція, партнерство, автономність загалом і 
науково-дослідна автономність зокрема), університе-
ти приділяють найменше уваги (по 4 відповіді за кож-
ною з позицій), порівняно із іншими компонентами 
розвитку. Окрім того, позиція «визначення стратегіч-
них пріоритетів розвитку», що є головним чинником 
формування стратегії розвитку університету та має 
визначати трансфер технологій, також має найменшу 
кількість відповідей респондентів – 4. Водночас «по-
силення наукового потенціалу і кадрового забезпечен-
ня» – фактор, який свідчить про спроможність універ-
ситету крокувати шляхом академічного підприємни-
цтва, – має найбільшу кількість відповідей – 36. Така 
ситуація доводить те, що університети здебільшого не 

розглядають стратегію свого розвитку в системі, не 
виділяють у ній місця і ролі трансферу технологій.

Проведене нами дослідження низки українських 
університетів показало, що в документах, які мають 
відображати стратегічний розвиток університету, 
часто відсутні оцінювальні показники процесів, що 
складають такий розвиток. Проте без оцінювальних 
показників неможливо коректно переглядати стан 
розвитку університету та робити висновки. Окрім 
того, університети, розробляючи стратегії розвитку 
або документи аналогічного змістовного наповнення, 
схильні фокусувати увагу лише на факторах внутріш-
нього середовища та істотно менше – на факторах зо-
внішнього середовища.

Розуміння трансферу технологій як компонен-
та, який активно взаємодіє з іншими компонентами 
університету, сприятиме формуванню ефективної 
системи стратегічного розвитку закладу. Своєю чер-
гою, така система буде стимулювати й ефективність 
діяльності з трансферу технологій.

Провідні університети світу, що оперативно 
реагують на імпульси зовнішнього середовища та за-
стосовують гнучкі управлінські рішення, розробля-
ють власні системи стратегічного розвитку, які дають 
їм змогу обирати оптимальні шляхи посилення своїх 
конкурентних позицій.

КОНЦЕптУАЛЬНА МОДЕЛЬ СИСтЕМИ 
СтРАтЕГІчНОГО РОЗВИтКУ УНІВЕРСИтЕтУ
Дослідження категорійного апарату трансферу 

технологій з університетів у бізнес-середовище на за-
садах методології систем, висвітлене нами у [12; 37], 
дає підстави для розроблення концептуальної моделі 
системи стратегічного розвитку університету, із 
виділенням в ній місця і ролі трансферу технологій.

Системний підхід є напрямом методології дослі-
джень, сфокусованим на вивченні об’єкта як цілісної 
множини елементів у сукупності відношень і зв’язків 
між ними. Тобто об’єкт розглядають як модель сис-
теми. При функціональному підході до моделювання 
систем беруть до уваги те, що система створюється 
з метою виконання певних функцій у рамках проце-
су, для якого її призначено. Система оптимізується 
за критерієм максимізації рівня виконаних функцій 
та за існуючих ресурсних обмежень. Загальний алго-
ритм функціонування системи стратегічного розвит-
ку університету матиме вигляд, наведений на рис. 1.

Університет: оброблення
вхідної дії Зовнішнє щодо

системи
середовище  

Зовнішнє
середовище

Вхід Вихід 

Зворотний зв’язок 

Рис. 1. Узагальнена схема функціонування системи стратегічного розвитку університету
Джерело: складено на основі [21, с. 64].
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Система стратегічного розвитку університету є 
об’єднанням компонентів і елементів для до-
сягнення бажаної мети. Складовими части-

нами системи стратегічного розвитку університету є 
керуюча і керована підсистеми, зовнішнє середовище, 
вхід, перетворення, вихід, канали зв’язку. Відповідно до 
методології систем елементами системи стратегічного 
розвитку університету є порядок (технологія) здійснен-
ня операцій, ресурси, структура, учасники тощо.

Зміни, які необхідно враховувати під час розроб-
лення стратегії розвитку університету, є системними 
і часто стосуються як організаційної структури, так і 
організаційної культури. Тому розгляд стратегічного 
розвитку університету як моделі системи дає змогу 
врахувати і взаємно пов’язати множину компонентів 
університету, об’єднаних спільною метою, що на під-
ставі взаємодії між собою та із зовнішнім середови-
щем утворюють єдине ціле.

З погляду О. Моісеєва та О. Моїсеєвої, кожне 
нововведення, яке впроваджується в навчальному 
закладі, може бути виділене в окремий інноваційний 
проект, що передбачає створення відповідної про-
грами, виділення команди реалізаторів, організацію 
управління [11, с. 94]. Тобто технологічний розвиток 
кожного окремого університету можна розглядати як 
серію взаємопов’язаних інноваційних проектів, яких 
більшає з поступом університету. Тоді виникає по-
треба в їхній координації шляхом розробки і застосу-
вання стратегії розвитку університету.

Системний підхід до розробки стратегії розви-
тку університету уможливлює збалансування різно-
рідних за своїм характером компонентів розвитку 
університету в руслі спільної мети. Зауважимо, що 
ефективність застосування системного підходу під 
час формування засад стратегічного розвитку універ-
ситету та врахування при цьому ролі трансферу тех-
нологій визначатиметься застосовуваними загально-
системними закономірностями, які встановлюють 
зв’язок між системними параметрами.

Проведене нами дослідження показало, що роз-
роблення систем стратегічного розвитку, як і враху-
вання у них процесів із трансферу технологій україн-
ськими університетами, нині ускладнюється з низки 
причин, зокрема:
 аспекти, які враховуються фахівцями під час 

розроблення стратегій розвитку універси-
тетів, часто не узгоджуються зі специфікою 
впровадження і реалізації стратегії. На прак-
тиці часто не враховуються природні зміни, 
що відбуваються в процесах життєдіяльності 
університету;

 стратегію розвитку університету часто ото-
тожнюють зі стратегією конкурентоспро-
можності. Ці стратегії можуть мати спорід-
нені місії (обидві спрямовані на підвищення 
ефективності діяльності університету), про-
те мають різний спектр секторів дії (стратегія 
розвитку є значно ширшим поняттям);

 кожен окремий університет має розробляти 
власну стратегію розвитку, яка матиме харак-
терні для нього особливості, позаяк здебільшо-
го університети не приділяють увагу вивченню 
особливостей власного стратегічного розвитку, 
недостатньо вивчають специфіку свого прова-
дження трансферу технологій та не вдоскона-
люють планування даних процесів.

Складність розроблення університетами сис-
тем стратегічного розвитку та врахування при цьому 
трансферу технологій полягає в тому, що, застосовую-
чи різні теоретико-методологічні підходи до її обґрун-
тування, означений процес переважно розглядають із 
конкретної позиції. Важливим є узагальнення позицій 
формування стратегії розвитку університету, зокрема 
за парадигмами стратегічного управління: стратегіч-
ної раціональності та стратегічної поведінки.

Незважаючи на численні напрацювання вчених 
і практиків щодо розв’язання проблематики 
формування систем стратегічного розвитку 

університетів, концептуальної моделі такої системи 
та виділення у ній місця трансферу технологій досі не 
розроблено. Наукова і практична цінність такої роз-
робки полягає у можливості на засадах стратегічного 
підходу як домінуючої логіки встановити суть умов, у 
яких університет здійснює свою діяльність (визначити 
місію, стратегічні цілі та завдання університету, роз-
робити головні шляхи його збалансованості за макси-
мально ефективного використання наявних ресурсів). 

Одним із ефективних підходів до формування 
концептуальної моделі системи стратегічного роз-
витку університету є компонентний, що відображає 
частини стратегічного розвитку університету та по-
слідовність їхнього застосування, характер взаємодії 
між компонентами тощо.

Запропоновану концептуальну модель систе-
ми стратегічного розвитку університету, складену за 
компонентним принципом, представлено на рис. 2.

Під час формування системи стратегічного роз-
витку університету насамперед визначають основні 
категорії взаємодії (суб’єктів, об’єктів стратегічного 
розвитку університету, а також організаційну струк-
туру університету, яка вказує на наявність та харак-
тер взаємозв’язків між ними). При цьому важливо 
дотримуватися принципів стратегічного розвитку, а 
також встановлення часово-просторових меж. Виді-
ляють такі загальні та специфічні принципи, які до-
цільно застосовувати для розроблення стратегій роз-
витку суб’єктами господарювання (табл. 1).

Принципи стратегічного розвитку та вста-
новлення часово-просторових меж визначають пе-
ред розробленням системи стратегічного розвитку, 
оскільки вони чинять безпосередній вплив на форму-
вання стратегічних цілей та, відповідно, встановлен-
ня стратегічних завдань.
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таблиця 1

принципи розроблення стратегій розвитку суб’єктами господарювання

принцип характеристика принципу

Загальні принципи

Реальність
Забезпечення відповідності параметрів стратегії умовам діяльності, ситуації, цілям, 
технічному й економічному потенціалу підприємства, компетенціям працівників, системі 
управління

Логічність Забезпечення внутрішньої цілісності та несуперечливості окремих складових стратегії

Адаптивність Забезпечення сумісності елементів стратегії із впливами факторів і умов, що забезпечу-
ють розвиток виробництва

Активність Створення та використання можливостей для формування сприятливого середовища 
розвитку через активну взаємодію та взаємовплив

Ітераційність Проведення безупинного постійно-циклічного процесу розробки стратегії підприємства 
в реальному масштабі часу

Усебічна обґрунтованість Здійснення всіх процедур вироблення стратегії та дотримання наукового підходу до їх 
проведення

Цільова спрямованість Формування факторів успіху підприємства на довгостроковий період та орієнтація  
на визначені цілі

Системність Формування набору основних і забезпечувальних стратегій із урахуванням вимог 
системної взаємодії

Динамізм Забезпечення оперативного переформатування стратегії, відповідно до змін в умовах 
діяльності

Гнучкість Переформатування окремих елементів стратегії, відповідно до зміни вимог оточення 
суб’єкта господарювання

Альтернативність Розробка декількох варіантів розвитку суб’єкта господарювання і вибір найефективнішого

Соціальна відповідальність Урахування наслідків реалізації стратегії підприємства відповідно до соціальних, 
економічних, екологічних вимог суспільства

Специфічні принципи

Інноваційність Впровадження у стратегії необхідних змін, які приводять до певних нововведень у тих чи 
інших сферах діяльності підприємства

Визначення лінії поведінки Формулювання таких узагальнених завдань, які служили б орієнтирами для оперативних 
дій персоналу та відображали філософію управління підприємства

Ієрархічність Побудова стратегії із урахуванням функціональної та організаційної структур підприємства

Прив’язка до умов 
діяльності

Урахування у стратегії усіх визначальних факторів впливу внутрішнього та зовнішнього 
середовища

Конкретність Створення діючих конкурентних переваг щодо інших суб’єктів господарювання

Ефективність Формування таких елементів, взаємозв’язків та взаємодій у системі стратегічного набору, 
які забезпечували б найкращі параметри функціонування та розвитку підприємства

Джерело: складено на основі [3; 13; 14].

Розглянемо детальніше етапи формування сис-
теми стратегічного розвитку університету.

1) Формування профілю університету. Тради-
ційно профіль університету включає базові органі-
заційні параметри. Передусім визначають місію уні-
верситету, яка обумовлює візію. Місію формують на 
підставі врахування ключових компетенцій, прита-
манних університету, та цінностей, що сповідуються 
в цьому закладі.

Візія університету відображає його прагнення, 
бачення свого стану в майбутньому, в процесі реа-
лізації місії. Цінності є основою для вибору альтер-
натив стратегій розвитку та аналізування серед них 

придатного варіанта. Важливо акцентувати на фак-
тичності, а не формальності цінностей університету. 
Цінності є важливою передумовою формування уні-
верситетської автономії, що, своєю чергою, є підста-
вою для реалізації закладом концепції академічного 
підприємництва.

Ключові компетенції університету є тими інсти-
туційними перевагами, які визначають унікальність 
закладу на ринку. Згідно із концепцією ключових 
компетенцій кожен суб’єкт господарювання харак-
теризується унікальними перевагами, що є основою 
його конкурентоспроможного розвитку. 
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2) Формування стратегії розвитку універси-
тету. На даному етапі встановлюють стратегічні цілі 
університету та розробляють стратегічні завдання, які 
даватимуть змогу досягти задекларованих цілей. Важ-
ливо врахувати компоненти стратегічного розвитку 
університету, які мають місце на цей час або прогнозо-
вано відбудуться. Це ті фактори зовнішнього і внутріш-
нього середовища, а також тенденції їх зміни, що чи-
нять вплив на функціонування університету загалом.

Розробка стратегії розвитку університету, що 
базується на врахуванні факторів зовнішнього і вну-
трішнього середовища, сприятиме тому, що універ-
ситет гнучкіше реагуватиме на ринкові запити та ви-
клики економічної ситуації. При цьому доцільно пе-
редбачати набір альтернатив, у яких можна врахувати 
варіації набору даних і ситуацій.

Загалом, на цьому етапі необхідно прописати 
всі напрямки стратегічного розвитку університету, 
враховуючи всі підсистеми університету. Нині існує 
значна чисельність видів стратегій розвитку та їх мо-
дифікацій, які можуть застосовуватися університета-
ми. Так, Натрошвілі С. Г. у [14, с. 43–44] проведено 
концептуальну систематизацію стратегій, зокрема 
виділено такі: стратегія як інтегратор; стратегія як 
елемент реалізації влади; стратегія як ідеал, що має 
бути досягнутий; стратегія як позиція організації у 
зовнішньому середовищі (елемент позиціонування); 
стратегія як відповідь на виклики зовнішнього серед-
овища; стратегія як система управління персоналом; 
стратегія як засіб підтримки цілісності організації; 
стратегія як предмет (зразок) для імітації.

3) Оцінювання стратегії розвитку універси-
тету. Оцінювання стратегічного розвитку універси-
тету здійснюють за допомогою відповідних методів, 
інструментів, метрик тощо. Сучасна методологія оці-
нювання стратегічного розвитку університету носить 
фрагментарний характер. Вчена О. І. Кравченко, до-
сліджуючи особливості стратегічного розвитку укра-
їнських закладів вищої освіти, визначила критерії оці-
нювання якості стратегій їхнього розвитку, зокрема 
такі, як: орієнтація стратегії розвитку за спрямовані-
стю діяльності університету; напрями можливого роз-
витку університету; орієнтація стратегії за ієрархією 
в організаційній структурі та у відповідній їй системі 
управління; орієнтація стратегії за місцем університе-
ту в конкуренції; характеристика стратегії за способом 
досягнення конкурентних переваг; характеристика 
стратегії за напрямом дії; терміни стратегії; способи 
розроблення стратегії; розробники стратегії [7, с. 3].

У запропонованій концептуальній моделі системи 
стратегічного розвитку університету важливе 
місце належить «Компонентам стратегії роз-

витку університету», одним з яких є трансфер тех-
нологій. Усі компоненти перебувають в інтегральній 
взаємодії між собою в рамках системи стратегічного 
розвитку університету. Встановлення університетами 
характеру такої взаємодії під час формування системи 

стратегічного розвитку дає змогу побачити – які саме 
компоненти і в який спосіб впливають на проваджен-
ня трансферу технологій даним університетом.

Розробляючи стратегії розвитку, університети 
мають враховувати важливі детермінанти трансфе-
ру технологій з університетів у бізнес-середовище, 
зокрема: особливості розподілу права власності на 
результати НДДКР і доходів від їх комерціалізації, 
місця трансферу технологій (у контексті його забез-
печеності ресурсами) тощо.

Визначення трансферу технологій у системі 
стратегічного розвитку університетів важливе 
з точки зору можливостей обґрунтування шля-

хів стимулювання науково-дослідного співробітни-
цтва, обміну матеріальними і нематеріальними цін-
ностями між науковцями та промисловцями. Разом 
усе це сприятиме розвитку дослідницьких програм 
університетів, створюватиме нові перспективи для 
усіх учасників трансферу технологій.

Стратегію розвитку університету необхідно що-
разу переглядати і оцінювати на предмет досягнення 
чи недосягнення тактичних і стратегічних цілей. На 
цей час вітчизняними університетами формуються і 
опрацьовуються нові методи та інструменти, за допо-
могою яких можна підвищити якісний рівень органі-
заційних чинників. Головною метою такої діяльності 
є пошук балансу між гуманістичним стилем роботи 
та ефективністю, інновативністю тощо. Популярни-
ми інструментами для розв’язання таких завдань є: 
бенчмаркінг, елімінація рівня, органіграфи тощо. 

Оцінювання діяльності університету та значен-
ня трансферу технологій, ним здійснюваного, необ-
хідно проводити з урахуванням специфіки кожного 
конкретного університету, що дає змогу диферен-
ціювати його серед інших університетів на ринку та 
сприяти виконанню його конкретної місії.

У рамках запропонованої концептуальної мо-
делі стратегію розвитку університету доцільно роз-
глядати як послідовну операціоналізацію на загальну, 
операційну та портфель функціональних субстра-
тегій. Університети є високодиверсифікованими 
суб’єктами господарювання, тому для них пріоритет-
ним питанням є оптимальний розподіл ресурсів між 
різними секторами і видами діяльності.

Запропонована модель рекомендована керів-
никам інституційного рівня для застосування під час 
розроблення управлінських рішень щодо трансферу 
технологій з університетів у бізнес-середовище, фор-
мування стратегій розвитку університетів тощо.

ЗНАчЕННЯ тРАНСФЕРУ тЕхНОЛОГІЙ 
У СИСтЕМАх СтРАтЕГІчНОГО РОЗВИтКУ 
УНІВЕРСИтЕтІВ
Відповідно до положень запропонованої кон-

цептуальної моделі нами сформовано системи стра-
тегічного розвитку для низки вітчизняних універ-
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ситетів. Основними завданнями, поставленими при 
цьому, були такі:
 проаналізувати наявність і особливості стра-

тегій розвитку українських університетів;
 визначити місце і роль трансферу технологій 

у системах стратегічного розвитку універси-
тетів;

 окреслити тенденції стратегічного розвитку 
університетів та трансферу технологій в його 
рамках;

 оцінити дотримання у стратегіях розвитку 
університетів принципів, формулювання цін-
ностей та визначення пріоритетів; 

 проаналізувати часові періоди реалізації 
стратегій розвитку університетів.

Опрацювання матеріалів українських універси-
тетів дало змогу сформувати низку висновків і уза-
гальнень.

1) Більшість вітчизняних університетів не ма-
ють розроблених систем стратегічного розвитку, не 
надають у своїй діяльності стратегічного значення 
трансферу технологій. З одного боку, у проаналізо-
ваних документах фігурують напрямки, розвиваючи 
які, університети поступово виходитимуть на шлях 
розуміння і задоволення сучасних потреб ринку, про-
вадитимуть академічне підприємництво. З іншого 
боку, університетами не охарактеризовані інструмен-
ти досягнення такого рівня. Отже, трансфер техноло-
гій та процеси, із ним пов’язані, для багатьох україн-
ських університетів залишаються декларативними 
положеннями.

2) Задекларовані напрямки стратегічного роз-
витку університетів у багатьох випадках не до кінця 
опрацьовані. Така ситуація може виникати у зв’язку із 
тим, що досі немає розробленої та рекомендованої до 
застосування відповідними нормативно-правовими 
документами концептуальної моделі системи стра-
тегічного розвитку, яка би зазначала можливий набір 
даних, їх взаємозв’язки, варіативність взаємодії еле-
ментів концепції тощо і використовувалася би уні-
верситетами.

3) Стратегії розвитку аналізованих університе-
тів сформовані в рамках парадигми відкритих інно-
вацій лише декларативно. Стратегічні цілі та завдан-
ня не завжди висвітлюють прагнення університетів 
до відкритості, академічного підприємництва.

4) Стратегічні цілі, встановлені університета-
ми, часто ототожнюються з пріоритетами, а цінності 
можуть бути частиною місії. Це веде до загрози втра-
ти конкурентних позицій на ринку. В умовах сучас-
них викликів зовнішнього середовища університети 
мають себе ідентифікувати задля того, щоб інтенси-
фікувавши свої сильні сторони, посилити ключові 
компетенції.

5) Набуває важливості врахування специфіки 
еволюційного розвитку стратегічного планування в 
університетах: співвідношення рівнів стратегічного 

розвитку із рівнями ключових компетенцій свідчить 
про наявність певної залежності між ними. 

Дослідження сутності та сучасного значення 
трансферу технологій у системах стратегічного роз-
витку українських університетів показало, що темпи 
нарощування ними науково-технологічної потуж-
ності досі не є такими, як цього вимагає українська 
економіка. Існує значний дисбаланс між потенціалом 
і результатами трансферу технологій з університетів 
у бізнес-середовище. Це обумовлює передусім потре-
бу перегляду підходів до стратегічного розвитку уні-
верситетів, а також системного погляду на трансфер 
технологій, що ними провадиться.

Вивчення трансферу технологій у системі стра-
тегічного розвитку університетів доводить те, 
що він є імовірнісною, надскладною та дина-

мічною її підсистемою. У такій підсистемі одна й та 
сама дія викликатиме різні результати, кожен із яких 
настає з певним рівнем імовірності та не підлягає по-
вному опису. 

Розвиток трансферу технологій з університетів 
у бізнес-середовище можна характеризувати за ево-
люційним типом. Дія багатьох факторів зовнішнього 
середовища (зокрема, розвиток і поширення інформа-
ційних технологій, зростання рівня охоплення країни 
Інтернетом, соціально-економічні та політичні зру-
шення тощо) зумовлює стрибкоподібні етапи розвитку 
процесів підсистеми трансферу технологій, що важли-
во враховувати під час формування системи страте-
гічного розвитку університету. Це зумовило розгляд 
складових концептів підсистеми трансферу техноло-
гій з університетів у бізнес-середовище (табл. 2).

Беручи до уваги принципи синергетики й емер-
джентності, а також переглянувши управлінський ра-
ціоналізм класичної школи менеджменту, слід звер-
нути увагу на гнучкість управління університетом під 
впливом змін зовнішнього середовища в підсистемі 
трансферу технологій. Зовнішні фактори не є сферою 
прямого впливу з боку менеджменту в підсистемі 
трансферу технологій, тому адаптивність до них має 
велике значення.

ВИСНОВКИ
Проведене дослідження сутності та значення 

трансферу технологій в умовах стратегічного розви-
тку українських університетів показало, що універси-
тети не приділяють належної уваги цій проблемати-
ці. Трансфер технологій практично не розглядається 
ними в стратегічному контексті. При цьому, недо-
статньо популярним залишається і формування уні-
верситетами стратегій розвитку.

Трансфер технологій опосередковує практично 
всі процеси університетської діяльності, що обумови-
ло потребу його розгляду в системі стратегічного роз-
витку університету. Для цього розроблено відповідну 
концептуальну модель, що утворена за компонент-
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ним принципом, містить комплекс складових, що ві-
дображають повний цикл планування стратегічного 
розвитку й об’єднані структурно-функціональним 
зв’язком. Модель дає змогу фокусувати увагу на 
трансфері технологій як на одному із засадничих 
компонентів стратегічного розвитку університету та 
формувати стратегію розвитку університету в рамках 
теоретико-методологічних засад трансферу техно-
логій. Це сприяє підвищенню ступеня ефективності 
трансферу технологій, посиленню позицій універси-
тетів у системі «Університет – Влада – Бізнес».

З практичних позицій розгляд трансферу техно-
логій університетами у системі свого страте-
гічного розвитку дає змогу побачити, які саме 

компоненти і в який спосіб впливають на прова-
дження трансферу технологій даним університетом. 
Модель показує, з одного боку, інтегральну взаємо-
дію компонентів стратегічного розвитку, з іншого – 
механізм урахування такої взаємодії університетом 
під час формування стратегії розвитку. Розуміння 
трансферу технологій як компонента, який актив-
но взаємодіє із іншими компонентами університету, 
сприятиме формуванню ефективної системи стра-
тегічного розвитку закладу. Водночас така система 
буде стимулювати ефективну діяльність з трансферу 
технологій. Означене обумовило проблематику по-
дальшої наукової роботи – розроблення методичного 
забезпечення трансферу технологій з університетів у 
бізнес-середовище.                   
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таблиця 2

Складові концептів підсистеми трансферу технологій у системі стратегічного розвитку університетів

Складові 
концептів Сутність складової

Організаційна Виокремлення елементів підсистеми трансферу технологій – суб’єктів трансферу технологій та роз-
роблення організаційної структури їх взаємодії

Функціональна Поділ підсистеми на об’єкти та конкретні функції із трансферу технологій

Технологічна Інструментарій провадження трансферу технологій

Документальна Класифікація, форми, зміст і використання документів для фіксування фактів господарської 
діяльності та контролю за наявними відхиленнями від норм і законодавства

Інформаційна Інформаційне забезпечення всіх суб’єктів трансферу технологій; перетворення первинних даних  
у необхідну інформацію для провадження трансферу технологій

Джерело: авторська розробка.
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