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Анотація 

У статті висвітлюється важлива роль американських до

слідничьких університетів у інновщійній системі США 

Аналізуються види та форми підприєМНИІJЬІ<Оі діяльності уні

верситетів. Окрему увагу приділено необхідності траисдисчи

плінарного підходу до дослідноі діяльності та нових моделей 

дослідничьких партнерств. Проаналізовано види успіnmих 

партнерств між бізнесом та університетами. 
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кшшурентоспроможність університетів, трансдиеJJИПАінар

ний підхід до досліджень. 

У висококонкурентному глобалізованому еко

номічному середовищі країни - ключові інно

ватори здійснюкль значm пшестиrµ1 в науково-. . . . 
досл1дну дшльmсть ВИІІJИХ навчальних закладш, 

усвідомлюючи ту вкрай важливу роль, що їі до
слідниІJЬкі університети відіграють в економічному 

зростанні країн як завдяки навчанню науковgів та 

фахівgів, так і завдяки сгворенню і передаванню 

знань. Загальновідомо, що науково-дослідна діяль

ність стимулює інноваgійний розвиток, що, у свою 

чергу, веде до сгворення нових робочих місІJЬ і . . 
mдвИІІJення ршня життя населення та коmсурен-

тоспроможності країни. На сьогодні існує багато 

досліджень, присвячених роЛІ ІННоваgій у при

пшидшенні економічного розвитку країн. Так, 

професор економіки Стенфордського університету 

П. Кленов та професор економіки Університету 
Берклі А. Кларе довели, що понад 90 '1о змін у 
зростанні частки прибутку на кожного праgів-

ника виникакль у зв'язку з інноваrµями, які змі

нюють спосіб використання капіталу4 . Аналогічно 
професори Стенфордського університету Р. Холл і 

Ч . Д)rшунс дослідили 127 країн і встановили, що 
інноваgійний спосіб використання капіталу у 4,6 
раза важливіший для стимулювання економічного 

зростання порівняно з розміром такого капіталу5 

Інноваgійні проgеси також дозволякль приват

ному сектору краіни здобути коmсурентні переваги, 

4 Кlenov, Р. & С!а1·е, А (2007) Tl1e Neoclassical 
Revival in Growth Econoшics: Has lt Gone Тоо Far ?, NBER 
Macroeconomics Amшril (12), рр. 34-40. 

5 Ha!L R. & Charles І. Jones, (1999) Why Do Sоше Coun
tries Produce So Much More Output Per Worker Than Others. 
Quarterly journril of Economics, рр. 85-116. 
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пов'язані з новою продукgією і послугами та роз

ширити експортну діяльність. Варто зазначити, що 
у Сполучених Штатах зростання обсягів експорту 

приводить до виникнення вдвічі більшої кількос
ті робочих місgь порівняно з тією, яку забезпечує 
аналогічне зростання на внутрішньому ринку1 . 
Незважаючи на значний рівень інвестування у кор

поративну науково-дослідну діяльність, приватний 

сектор не робить інвестиgій на необхідному для 
суспільства рівні, здебільшого тому що компанії не 
усвідомлюють усіх переваг інноваgій. За результа
тами численних досліджень рівень прибутків, що 

їх суспільство одержує від корпоративної науко
во-дсх.:лідної діяльності та llrnoвagiй, як мnшлум 

удвічі перевищує орієнтовний прибуток, що його 
одержує сама компанія2. Наприклад, Д. Тюксбері, 
М. Крендалл і В . Крейн дослідили рівень прибутко
вості 2,0 відомих інноваgій і встановили середній 

показник прибутковості для приватного секrору на 

рівні 27 °!о- Однак середній рівень прибутковості 
для суспільства становив 99 'J'0 , що майже в чоти
ри рази вище3 . За оgінками професора економіки 
Єльского університету В. Нордхауса, винахідники 
одержують лише 4 '1'о загальних соgіальних переваг 
і прибутковосгі від створени..'С ними інноваgій, тоді 
як решту одержуюгь інші компанїі і суспільство 
загалом4 . 

Система вищої освіти відіграє ключову роль у 

скороченні розриву мDк рівнем науково-дослідної 
діяльносгі у приватному сек"Юр1 1 тим рівнем, який 
можна вважати оптимальним для економ1чного 

зростання країн. За останні 2,0 років роль вищих . . 
навчальних закладш у систем~ створення та ко-

мерgіалізаgії інноваgій Америки зросла, оскільки 

багато компаній закрили або перепрофілювали ді
яльність своїх дослідних лабораторій. Наприклад, 

починаючи від заснування у 1925 pogi лабораrорія 
«ВеП Labs» (до 1995 року - дочірнє підприєм
ство компанії «АТ&Т») зробила багаrо важливих 

наукових відкритгів і створила потужні технологїі, 

використані у найсучасніших телекомунікаgійних 
мережах світу. Однак коли у 1980-х і 1990-х роках 
у сфері телекомунікаgій загострилась конкуренgія, 

діяльність лабораторіі « ВеП Labs» було перепрофі
льована на вдосконалення технологій з коротшим 

строком фінансової вімачі. За період з 1991 до 
2011 роки обсяг фундаментальних і приІ<Ладних 

1 Кletzer,L. G. (2002) lmports, Exports, and JoЬs: What 
Does Trade Меа11 fот Employment and Job Loss?, Upjohn 
lnstitute for E111ployme11t Research. 

2 Jo11es, С & Williaшs, ). (1998) Measпrmg the Social 
Return to R&D. Quaterly journal of Ecoomics 113, ( 4). 

3 Tewksbttтy, J.G. & Crane, W.E (1980) Measttring the 
Social Вe11efits of l11novation. Science 209, рр. 658-662 

4 Nordhatts, W. Scht1111peteria11 Pюfits and the Alchemist 
Fallacy(worki11g paper, department of Economics, УаІе 
Unive1·sity), Retrieved fi-om: http://www.econ.yyale.edtt/ 
ddp І ddoo І ddpooo6. pdf 
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дОСЛІджень зменшився на 7- 9 'J'0 , rод1 як швес
тиgії у розвиток компаній зросли в аналогічному 

розмірі5. Така переорієнтаgія на короткострокову, 
менш фундаментальну, науково-дослідну діяль

ність пов' язана з ризиком зменшення фонду знань, 
з якого компанїі здобувають ідеі та інформаgію, 
необхідні для проведення науково-дослідної діяль

ності на наступних етапах і виведення інноваgій 

на ринок. Оскільки компанїі Сполучени..'С Штатів . . . . 
переор1єнтували свою науково-дОСЛІдну ДІЯЛЬНІСТЬ 

у вужче русло, роль вищих навчальних закладш у 

інноваgій:ній системі зросла. 

На сьогодніппrій день на дослідниgькі універси

тети США припадає 52 °!о усіх фундаментальних до
сліджень порівняно з 38°!оу1960 pogi. Дослідниgькі 
університети готують від 60 °!о до 80 °!о докrорантів 
у комп'югерних, інформативних, іюкенерних та 
математичних науках та від 78 °!о до 9 5 °!о бакалав
рів у сферах, потрібних американській економіgі. 

Крім того, такі показники дослідниgьких універ

ситетів дедалі більше прирівнюються до показни-

1сів приватного сектору: за період з 1991 до 2009 . . . 
роки юльюсть замовлень на патенти ДОСЛІДНИІJЬКИХ 

університетів збільшилась від 14 до 68, а дохід від 
лЩензування зріс з 1,9 млн до 13 млн доларів США 
на один заклад. Вагому роль дослідниgьких універ-. . . . 
ситетш демонструє юльюсть старт-аmв, започат-

кованих у результаті науково-дослідної діяльності 

вищих нав<1альних закладів, яка збільшилась з 212 у 
1994 pogi до 705 у 2012 pogi6. 

Отже, дослідниgька діяльність університетів 
США має великий позитивний вплив на еконо

мі<ІНе зростання країни. Що сrосується її впливу 

на розвиrок новітніх виробів і виробничих проgе
сів у компаніях Сполучених Штатів, Е. Мансфілд, 
професор економіки університету Пенсільванія, 
у своєму дослідженні встановив, що рівень при

бутковості для суспільства від інвестиgій у дослі-. . 
дження уншерситеnв має становити як мllllМyм 

40 'J'0 7. Дослідження, проведене Науковою коалі
gією, до складу якоі входять 50 провідних дослід
НИІJЬКИХ університетів США, показало, що компа--· . . . 
НІІ , яю сmвпраgюють з дослІДНИgькими уншерсите-

тами, досягають значно більших успіхів на рИНІсу8. 
Крім того, за результатами нещодавно проведено

го Дослідниgьким інституrом Стокгольма аналізу 

компанїі, ЯІсі мають науково-дослідні зв'язки з до-

5 Natio11al Science Fottndation, Natioпal Patterns of R&D 
Resottтces:2010-2011 Data Update.( Accessed OctoЬer 2013), 
Retrieved from: http: / / www.nsf.gov/ statistics/ nsf13318/ 
co11te11t.cfm? pttb _ id=4268 

6 Associatioп of University T=hnology Manage1·s. (2013) 
АТМ US Licensing Activity Sttтvey: FY2012. Deeтfield. 

7 Mansfield, Е. Academic тesearch and IndtlStrial 
I1111ovatio11: An Update of Empirical Fmdmgs, Research Policy 
26, РР· 773-776. 

Sсіепсе Coalition, Sparkmg Economic Growth: how 
Federally Ftinded University Reseaтch Creates lnnovatioп, 
New Co111pa11ies and Jobs (Washington, ОС: Science СоаІіtіоп, 
2010), 7 l1ttp:/ /www.pagegansteт.com. 



слідничькими університетами, подаюгь більше за-. . . 
явок на патенти 1 одержукль проривНІ, радикальНІ . -· . . . 
lННОваgп поршняно з ~ншими компаНІЯМи· 

Важливість дослідної діяльності університетів 

стає очевидною, коли порівняти рівні фінансування 
науково-дослідної діяльності у 2011 pogi з показни
ками конкурентоспроможності краін, опублікова

ними Фондом інформаgійних технологій та іннова
gій у «Вік Атлантики П: Бенчмаркінг конкуренто

спроможності ЄС та США>>, де порівнювались кон

курентні показники 36 країн світу. Що стосується 
комерgійного фінансування науково-дослідної ді-. . . . . 
яльносп УНІВерситетш, воно має довоЛІ вагоме спш-

відношенні (на рівні 0,18) до загальних показНИІсів 
країни. Воно також: відзначається позитивним спів

відношенням до торгового балансу краіни (О,21) і 
рівня продуктивності праgі у країні (О,28). Менші . . . 
показники сmвшдношення поршняно з державним 

фінансуванням не свідчать про те, що комерgійне 
фінансування не має такої важливості, оскільки рі
вень комерgійного фінансування у країнах значно 

нижчий проти державного фінансування, а тому 

йоrо вплив на макроекономічні пою1зНИІси у кра
їнах, відповідно, має бути меншим. 

Незважаючи на важливість нових і більш вза

ємовигідних зв' язків між: дослідничькими універ

ситетами та компаніями, у Сполучених Штатах 

існує думка, що державна фінансова підтримка 
науково-дослідної діяльності насправді не має зна
чення і що компаніі заповнять будь-яку нестачу, 

що може виникнути внаслідок скорочень феде

ральної підтримки науково-дослідної діяльності. 

Однак у реальності все відбувається по-іншому в 

міру того, як компаніі Сполучених Штатів пере

орієнтували фінансування з фундаментальних на 
прикладні дослідження. Більше того, дослідження, 

що фінансу~оться державним сектором, лише до
повнюють, а не замінюють дослідження, ЯІсі фінан

су~оться приватним сектором. У результаті розвід-

1си, проведеної компанією «Ренд Корпорейшен» 

(Rand Corporation), було встановлено, що кожен 
додатковий долар, вкладений у дослідження, що 

фінансується державою, додає 27 gентів до при
ватних інвестиgій у нау~юво-дослідну діяльність1 . 
Дослідж:ення, проведене в Університеті Карнегі

Меллона, показало, що державне фінансування є 

дуже важливим для промислової науково-дослідної 

діяльнсх:гі в деяких: галузях і має вагомий вплив на 

промислову науково-дослідну діяльність більшості 

секторів виробни.утва2 . 
Розвиток і зміgнення позиgій ключових дослід

НИІJЬКИХ університетів Сполучених Штатів відіграли 

1 Levy D. М. & Terleckyi N.E. (2012) Eff=tsofGovernшent 
R&D on Private R&D: А Macroeconoшic Analysis, Investшent 
and Prodпctivity, Bell journal of Economics, 14, (2). 

2 Cohen, W. M., Richard R. Nelson R.R. & Walsh, J.P. 
(2002) Links and. Iшpacts : The Influence of РпЬІіс Research 
on Industrial R&D, Management Science, 48, (1). 

основну роль у досягненні лідерства Сполученими 

Штатами у сфері глобальних інноваgій, про що 
свідчить така авторитетна розвідка Наgіональної 

ради з досліджень США, як «ДослідниІJЬ1сі уні

верситети та майбутнє Америкw>3 . У ній наголо
шується, що в проgесі економічного зростання та 
виконання наgіональних gілей американсь1сі до

слідничь1сі університети стали основними активами 
краіни, навіть найпотужнішими. 14 з 25 рекомен
даgій Фундаgіі з інноваgій у інформаgійних тех
нологіях «25 Рекомендаgій для надання чинності 
Закону щодо конкурентоспроможності Америки 
у 201 3 pogi» присвячені діяльності досліДНИІJЬких 
університетів. У документі зазна<1ається, що універ

ситети можуть та повинні робити внесок у інно

ваgійний та економічний розвиток країни , який 

базується на розвитку технологій4 . 
Однак у 2011 pogi державні органи (як уста

нови окремих штатів, так і федеральні органи) 
у Сполучених Штатах спрямували тільки 0,28 °!о 
ВВП на дослідну діяльність вищих навчальних за

кладів. Як наслідок, країна опинилась лише на 24 
місgі серед 39 краін світу. До того ж Сполучені 
Штати дедалі більше відстають від інших країн 

за показНИІ<а.МИ збільшення такого фінансування . 
США були на 18 місgі за показником змін за пері
од з 2000 до 2011 роки; а за період з 2008 до 2011 
ро1си краіна посіла 22 місgе за показником змін. 

Незважаючи на зменшення фінансування з 
2009 року програм економічного розвитку на рівні 
штатів на 40 °!о, фінансування нау~шво-дослідної 
діяльності протягом періоду з 2010- 2011 рр. зрос
ло на 11,3 °!о та становило 1.4 млрд дол. США5. 
Третину gієї суми було спрямовано на нау~шво-до

слідну діяльність університетів, а додаткові 3,8 млрд 
дол. уряди штатів США виділили університетам на . . .. . . 
mдтримку академ~чно1 досЛІдно1 ДІЯЛЬНОСТІ. 

Уряди штатів підтриму~оть фундаментальні та . . . . . 
прикладm дослwкення УНІверситетш, mдприєм-

НИІJЬКі ініgіативи, розвиток кластерів і партнерств 

університетів з індустрією. Acogiagiя наgіональних 
губернаторів США наrолосила на «зростаючих очі

куваннях, що університети скоротять розрив між . . . . 
досл1дженнями та комерg~ал~заg~єю як ОДНlЄІ з 

основних тенденgій економічного розвитку країни 

у 2013 pogi6. 

3 National Research Cotшcil (2012). Research Unive1·sities 
and the Ft1hпe of Ашеrіса . Сошшіtt= on Research Uniuver
sities, Вoard of Нizher Education and Wo1-l<f01"ce, РоІісу апd 
Global affaiщ Washingto11, DC: The National Асаdешіс P1-ess. 

4 Tl1e Infonna.tion Technology and Innovation T=hnology Foпn
datio11 (201 3 ) .25 Recoшшendations for the 2013 Ашеrіса Coшpetes 
Act Reaпtho1iza.tion. Ret:tieved froш www.itiforg/ JXIblications/ 25-
reco1m11endations-201 3-atneJ.ica-<:oшpetes-act-тeaaпthorization. 

5 State Science and Technology Institпte (2013 ). Trends 
in tech11o logy-based есо110111іс developшent lJocaL state and 
fede1·al асtіоп in201 2 Weste1-wille, OH:SS11 .. 

6 National Governors Assosiation. www.nga.org/ сшs/hоше/ 
nga-centre-f01"-Ьest-p1·acticec/ centre-publications/ page-ehsw
publications/ co\2-content/ шаіn/ content-list/ top-treпds-in-state
ecorю111ic-dev. hthn 
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УНІВЕРСИТЕТСЬКА 

ОСВІТА 

Якщо в період 2001-2002 рр. іmюваgійні 
сгратегії університетів передбачали передусім по

глиблення дослідної діяльності викладачів, організа-. . . . 
rµю партнерств ~з промислошстю та л~gензування 

винаходів, то за останні 10 років відбулась зміна у 
конgептуальних шдходах до розвитку студентського 

підприємниgтва. IJe сталось як на рівні змін у про
грамах університетів (основні та вибіркові дисgи
пліни), так і у видах додаткової діяльності (акселе
раторів, підприємниgьких gентрів, бізнес-змагань 

тощо). Підприємниgька стратегія виявилася клю
човим компонентом майж:е в усіх дослідниgьких 

університетах та була підтримана Департаментом з 

комерgійної діяльності США в нещодавньому звіті 

з комерgіалізаgїі університетських технологій1 . 
Вихід за межі основних видів університетської ді-. . 

яльн= - створення нових знань у пpogeci прове-

дення фундаментальних і прикладних дослідж:ень та 

поширення їх результатів за допомоmю публікаgій і 
викладання - стало також: вюкливим елементом роз

витку університетів. Американські дослідниgькі уні-
. -· 

верситети запроваджукль технолог~чm lННоваgn, коли . . .. . 
теоретичm ~де1 та результати наукових досл1дж:ень 

трансформуються в продукти або проgеси, які мо-. . 
жуrь використовуватися сусmльством та компашями. 

За останні 10 років підприємниgька освіта 
передбачає реалізаgію двох проgесів: перший -
участь студентів-випускників у навчальних підпри

ємниgьких програмах, які прискорюють діяльність 
студентів у організаgії старт-апів. Друга - участь . . . 
студентш паралельно з навчальною ДlЯЛЬНlС'ПО у 

форумах, змаганнях із презентафі бізнес-планів, 
діяльності студентських інкубаторів, літних бізнес
шкіл, клубів тощо. Так, Університет штату Арізона 
вимагає від всіх студентів першого року навчання 

пройти вступний курс до підприємниgтва, який 

знайомить студентів з конgепgіями, що сприя

ють розвитку в студеН'ПВ шдприємниgьких нави

чок. Загалом Університет штату Арізона пропонує . . . 
rµлу низку шдприємниgьких курсш, таких як со-

gіальне підприємниgтво, інноваgійне середовище 

та дизайн, інноваgійна юридична клініка, цифрове 
медіапідприємниgтво та ін. Варто зазначити, що . . . 
rqлм навчальних курсш уюверситет надає можли-

шсть студентам узяти участь у дода'П<ОВИХ видах 

діяльності. Так, студентський підприємниgький 

конкурс Едсона дає змогу всім студентам, які про

ходять підприємниgький курс (як на рівні бака
лаврів, так і магістрів), брати участь у змаганнях, 
звернувшись з приводу гранту від 1 ООО до 20 ООО 
доларів на відкриття власного бізнесу. Переможgі 
змагання (20 осіб щороку) одержують офісні при
міщення в «Едсон Акселератор», який розміще
ний в інноваgійному gентрі SkySong. За останні 

1 Ofuce of lmюvation and Enttrepreneurship Есоnошіс Devel
oprnent Adшinistration (2013) The lnnovative and Eпtrepreneш
ial University: Нigher Education, lnnovation and Eпtrepreneuтship 
in Focus. Washington, DC:US Departшent of Connneтce. 
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шість років 102 студентських підприємства та 19 
компаній було створено за допомогою програм 

Аризонського університету. 

Програма підприємниgьксіі мережі об'єднує ма

лий бізнес зі студентськими талантами в Арізонському 
університеті. Навчаючись в університеті, студенти 

можуть набуги підприємниgьких навичок, прачю
ючи з професіоналами. Програма інноваgійною роз

ВИ'П<у юридичною коледл<у ім Сандри О. Коннор 

фінансує надання юридичних і консультативних по

слуг студентам. Клініка надає студентам-підприєм

gям поради щодо патентною захисту, лrgензування 

та обстоювання інтересів у суді. Акселератор біоди

зайну, розміщений в Інституті біодизайну, сприяє 
розви'П<у інноваgій, підтримуючи нові технологіі на 

основних стадіях розвИ'П<у та передаючи Їх приват
ному сектору, коли вони ютові. 

Інноваgійна сгратегія університету також пе

редбачає залучення студентів до позанав<1альнсіі 

діяльності. Так, у 2010 pogi університет запропо
нував програму «Венчурний каталізатор» як між

народною бізнес- та інноваgійною центру, ство
реною для технологічної інноваgійної діяльності, 
крос-дисчиплінарної співпраgі та розвишу світовсіі 

торгівлі. Він розміщений у високотехнологічному 

офісному центрі площею 11200 м2 , оздобленому 
найсучаснішими технологіями . Учасники проек

ту можуть мешкати, прачювати та шдпочивати у 

креативному середовищі. ІJентр надає можливість . . 
сшвпрачювати та сшлr<уватись студентам, виклада-

чам, видатним шдприємgям та директорам ком

паній. Компанії, створені студентами Університету 

Арізони, можуть одержати допомогу ментора від 

представників венчурного фонду, розміщеному 

в gентрі. Програмою керує асистент віgе-прези-
. . . . -· . 

дента уншерситету, що шдпов~дає за ~нноваrµ1, п~д-

приємниgтво, та венчурний акселератор. Основні 

програми Венчурного каталізатора передбачають: 

діяльність акселератора Фирнес, який розпочи-. . . 
нається змаганням, в~дкритим для вс~х сту дентш 

університетів США і базованим на створенні під
приємств, в яких інтелектуальна власність відіграє 

основну роль. Перемож:gі мол<уТЬ розмістити своє 

підприємство в SkySong-geнтpi або в Арізонському 
університеті. Команда-перемож:еgь одерл<ує 25000 
дол. США, можливість прискорення проgесу, до-. . 
ступ до менторш, швидr<у проgедуру лщензування . . 
та доступ до прим~щень ко-ворюнгу. 

Позанавчальна діяльність передбачає також: прове
дення мережної події Текніпалуза (Techiepalooza), 
яка охоплює лекgії, обговорення та інтенсивне 

спілr<уВання більше ніж: 500 учасників протягом 
семи годин. Прискорена школа старт-апів відкрита 
для команд-підприємgів. Вона побудована за прин

чипами Стенфордського університету: провадиться 

протягом дев' яти тижнів та передбачає, що кожне 

з занять супроводжується практичними заняттями 

на підприємствах протяmм 10-15 годин. Програма 



«підпрИЄМіll11JЬІG годИНИ>> передбачає, що студенти 
мають змшу спілкуватись із підприємgем у встанов

лені години. Підприємgі, що задіяні в програмі, є 
членами клубу Венчурного акселератора. 

Програма позанавчальної діяльності також пе
редбачає можливість запрошення досвідченого мене

джера (зі стажем роботи 15 ршсів або більше) для 
роботи з талановитими студентами на ранніх стадіях 

розвитку підприємств. Менедж:ери допомагаюТh сту

дентам вирішувати проблеми протягом 6- 36 міся
gів. Позиgїі досвідчених фахівgів включають юлов
ною виконавчого директора, головною фінансовою 

директора, головною фахівgя з технологій та ін. 

Питання, яке постає перед кожним дослідниІJЬ

ким університетом: як найкраще використати обме

жені ресурси для проведення спільних досліджень з 
компаніями та організаgіями з метою підвищення 

рівня їх конкурентоспроможності та інноваgійно

го потенgіалу ? Для Його вирішення університети 
створюють партнерства на базі міждисgиплінарних 

і між:організаgійних програм та досліджень, які ма

ють найбільший потенgіал для нови..'< відкриттів і 

співпраgі з місцевим населенням. Така співпраgя 

забезпечує унікальні результати, я1сі щонайліпше 

відповідають місgевим потребам і я1сі спільними 

зусиллями можна перетворити на конкурентні пе

реваги у світовому масштабі. Ректор Університету 
штату Арізона професор М. Кроу сшерджує, що 
така особливість відіграє основну роль для нових до-. . 
СЛІДНИІJЬКИХ уншерситетuз, 1 n можна вважати кон-
курентною стратегією дослідниgького університету 

m< комерgійної організ:щі11 . Taici моделі активно 
підтримуються Наgіональною а~<адемією технічних 

наук, яка рекомендує тісну співпраgю з новими і 

різноманітними партнерами, На.ІІриклад, тими, що 
перебуваюТh у регіональних кластерах інноваgій
них центрів2. Для студентів кластери забезпечують 
МО)К.Ливості освіти і навча.І-П-ІЯ, пов'язані з нагодою 

праgювати спільно з наставниками і викладачами, . . 
дослwкуючи а~<туальm питання сьогодення, вчитись 

праgювати в колективі, розвивати JЗа)кливі навички 

спілкування і мислення, а також набувати пра~<

тичний досвід у лабораторіях. Викладачам кластери . . . 
надають можлив1сть вивчати 1 засгосовувати нош 
міждисgиплінарні конgепgії й теоріі, розширю

вати і поглиблювати знання з певного предмета, а 
також здобувати переваги від спільних ресурсів та 
об'єднань фахівgів. Міждисgиплінарні д=ліNкен
ня ефективніші, коли вони провадяться в рамках 
кластерів. У звіті Комітету Наgіональних академій з 

питань науки, техніки і державної політики за 2004 

1 Сюw, М М. (2007). Ente1prise: The path to transfor
mation for emerging public universities. American Council on 
Education. The Presidency, 10{2) , 24-28. 

2 National Academy of Engineering (2005). Engineeri11g 
1-esearcЬ and America's future:Meeting tlie challenzes of а global 
economy. Conunittee to Assess tЬе Capacity ofthe U.S. Engi
neering Research Enterprise. National Academy of ngineering of 
Тhе National Academies. Washington ОС: National Academies. 

рік міждисgиплінарне дослідження визначаєТhСЯ як 

спосіб проведення дослідження колективами або 
окремими особами, що передбачає об'єднання ін
формаgіі, даних, методик, інструментарію, можли
востей, концепgій та (або) теорій з двох чи біль
ше дисциплін або спеgіалізованих сфер знань для 
кращого розуміння чи вирішення проблем, тсі не
можливо розв'язати в рамках однієї дисgипліни або 
галузі чи сфери дослідної практики3 • 

Щоб посилити конкурентоспроможність універ
ситетів у сфері інноваgійних стратегій, Наgіональна 
академія гуманітарних і технічних наук у своєму 

звіті «Розбудова Американського дослідниgького та 
інноваgійного rrідприємства»4 поставила перед уні
верситетами дві основні gілі: 

Перша - перейти від міждисgиплінарних до 
трансдисgиплінарних досл]джень. Та~шй крок ви
магає більше, ніж заохочення дослідни1сів з різних 

дисgиплін прЩІовати разом. Він передбачає забез
печення стимулів та усування бар'єрів у та~<ИЙ спосіб, 

щоб методи дослідження та досвід, здобуті в межах 
певно} дисgипліни, поширювались на інші дисgиплі

ни для забезпечення конgептуальнсіі та фуm<gіональ
нсіі інтеграgіі. Заради gьою Наgіональна а~<адемія 

гуманітарних та техні<ІНИХ наук рекомендує: 
- розробляти та сприяти створенню значни..'< 

«знаннєвих мереж», яки б дозволили досл]дникам 

з різних дисgиплін застосовувати та спрямовувати 

зусилля на вирішення спільних проблем; 
- розширювати освітні парадигми заради мо

делювання трансдисgиплінарних підходів, а саме 

розробляти нові та підтримувати чинні програми . . . . . 
ДОСЛ1джень випускниюв 1 досшдчених науковgш, 
я1сі інтегруюТh конgепgїі та технологїі як гумані

тарних, так і технічних дисgиплін; 
- розширяти підтримку спільної дослідниgь

кої інфраструктури (особливо таксіі, де проБаДЯТhСЯ . . . . . 
сmльm досл:~дження з гуман~тарних та техm<ІНИХ дис-

gиплін), включа~очи фінансування діяльності профе
сійного штату для керування інфраструктурою; 

- сприяти політиgі з наймання та кар'єрному 

зростанню кадрів, яка б підтримувала спільні тран

сдисgиплінарні дослідження; 

- заохочувати проведення трансдисgиплшар

них досліджень, переглядаючи й удосконалюючи 

чинні адміністративні нормативи для оптимізаgіі 

ефективності та динамізму майбутніх винаходів. 
Успішним прикладом реалізаgіЇ трансдисgи

плінарного підходу до досліджень є Інтеграgійна 

програма навчання випускниюв 1 досЛІдникш 

3 National Academy of Engineering (2005). Engineering re
search and A111erica' s h.rture:Meeting the challenges of а global 
economy. Co1шnittee to Assess the Capacity ofthe U.S. Enginee1·
ing Research Enterprise. National Academy of Enginee1ing of The 
National Acade1nies. Washingtrш DC: National Academies. 

4 "U11leashing America's Research & lnnovation Enter
p1·ise", American Academy of Arts and Sciences,Cambridge, 
Massachusetts 2013 Ьу the American Academy of Arts and Sci
ences, 2013 retrievable at http://www.amacad.org/ arise2 pd 
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ОСВІТА 

Національної академіі нау:к1 , в якій беруть участь 
Дирекфя біологічних, :комп'югерних та інформа

тивних, іюкенерних, математичних, фізичних, соrр

альних наук, Офіс полярних дослідж:ень, Офіс між

народних іюкенерних дослідж:ень. Програму було 
розроблено для розв'язання проблем, які постали 

перед Сполученими Штатами у підготовчі докторів 
філософіі, дослідників, ію:кенерів та освітян з між

дису:иплінарною підготовкою, які стануть лідерами 

у проведенні глобальних спільних дослідж:ень, що 

виходять за межі традиrрйних дису:иплін. 

Друга у:іль - заохочувати синергійну взаємодію 

між університетами, урядом та приватним сектором 

у проу:есі проведення дослідж:ень. Створення взаємо
залежної екосистеми потребує стимулювання фунда-. . 
ментальних 1 прикладних досл1дж:ень, :коли винаходи 
можуrь з'явитиа, у проу:есі розробок, а новітні техно
логіі - з базових дослідних лабораторій. Університети, 

уряд і приватний сектор повинні сприяти створенню 

інклюзивною й адаптивною середовища, яке дозво

ЛИТh інтегрувати та оптимально застосовувати унЇJ<а.ЛЬ-. . . . . 
m 1J1Л1 та напрау:ювання р1зних cercropш. 

Комітет наголопrує, що виклики, що постали 

перед людством, стануть :катал1затором трансдиу:и-. . . 
плшарних досЛІдж:ень як експеримент з оу:шюван-

ня нових моделей взаємодп між: університетами, 

бізнесом та урядом. Не випадково великі виклики 

були поставлені для вирішення Фундаrрєю Білла та 
Мелінди Гейтс у сфері охорони здоров'я та Офісом 
наукової та технологічної політики Білого дому: 

-розробляти та втWовати нові моделі дослід
ниу:ьких альянсів між університетами та бізнесом; 

-створювати програми, підкріплені податко

вими стимулами, завдяки яким бізнес здійснював 
би пряму підтримку академічни..'С досліджень; 
-розробляти дослідні програми, яrсі фінансу

ють дослідниу:ь1сі ідеї, запропоновані університета

ми та обговорені з бізнес-консультантами; 
-створювати програми та механізми, яrсі під

тримузОТh співпрау:ю на ранніх, так званих прикоmсу

рентних, стадіях досліджень з мінімальним або взагалі 
без обюворення прав інтеле1сrуальної власності; 
-сприяти взаємодіі між бізнесом та університе

тами на всіх стадіях досліджень, розробляючи програ

ми, яrсі навчаІОТh p:furи у двох середовищах, а також 

надаЮТh можливості корсm<осгроковою обміну; 

-створювати дослідниу:ьrсі альянси, яrсі дають 

можливість дослідникам компаній провадити дослі

дж:ення в університетських лабораторіях, і навпаки; 
-установлювати нові пріоритети трансферту 

технологій між: університетами та бізнесом, заохо

чузочи обмін знаннями, ресурсами та людьми. 

Закон Бей-Доула 1980 ро1су, який надав універ
ситетам право володіння інтеле1сrуальною власністю, 

сприяв пожвавлеНН10 високотехнологічного cercropy 

1 lntegrative Graduate Education and Research Traineeship 
.www.nsf.gov/funding/pgm_ summ.jsp?pims 
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США. Ухвалення Закону привело до створення біль
ше ніж: 7200 :компаній (тільки у 2010 р., незважаю
чи на економічний спад, у країні було створено 600 
нових :компаній) та більше ніж: 8800 нових продук
тів. Університетсьrсі старт-апи додали 190 млрд дол. 
до валовою нау:юнального продукту та створили по

над 275 ООО робочих місу:ь за дев'ять років2. 
Хоч офіси з трансферту технологій виконують 

важливу роль в уншерситетах, вони не приносять 

значної фінансової :користі від ліу:ензування та па

тентування. У 2009 рочі приблизно 80 % 149 уні
верситегів, дослідж:ених Асоrраrрєю технологічних . . . . . 
менедж:ерш, прозштували про дох~д шд ЛІІJензуван-

ня, одерж:аний з 2000 до 2009 роки, менше ніж 

10 млн дол. Університети одержували прибуг:ки від 
одної або двох ліу:ензій, а не від постійного про

у:есу ліу:ензування винаходів. Саме тому потрібно, 
щоб університетсьrсі офіси з трансферту технологій 

фшсусувались на місіі передавання знань, а не на 

одержанні максимальних фінансових прибугrсів. 

Крім того, необхідно, щоб невикористані знання 

вчасно ставали відкритими. Університетам слід чіт
ко декларувати місію та мету співпраrр з бізнесом. 

Результати дослідниІJЬКОЇ співпраrр мають опри
люднюватись на університетських сайтах. 

Прикладом успішної співпрачі між універси
тетом та бізнесом можна назвати Інституг енер

гетичних біотехнологій (ІЕБ)3 , який об'єднує 
«Бритіш Петроліум» та Університет Каліфорнії, 
Берклі, Наrрональну лабораторію Лоренса Берклі та 
Університет штату Іллінойс. «Бритіш Петроліум» 

надає Інституту енергетичних біотехнологій 10-річ
ний грант розміром 500 млн дол. на проведення 
досліджень у сфері енергетичних біонаук, фо1сусую
чись на розробчі біопалива наступного покоління, а 
також застосуванні біологіі в енергетичному секто

рі. Співпрау:юючи з університетом у галузі, де ком

панія мала обме)кене коло експертів (наприклад, 

біологів), «БП» увійшла в ~Jіл~юм нове піДГІри
ємство з університетом без необхідності створю

вати додаткове відділення компаніі. Дослідниу:ь1сі 
-· . 

пропозиу:п розглядаються виконавчим ком~тетом, 

який складається з представниrсів університету й 

іюкенерів «БП», яrсі перевіряють, чи зроблено до
слідження з урахуванням усіх вимог корпорау:іі. 

Тільки після у:ього досліДНИІJЬка пропозифя вино

ситься на незалежне реу:ензування. Права інтелек
туальної власності розподіляються в такий спосіб: 

«БП» належать права на дослідження, ЯІG були . . . . 
проведеm компанrєю, тодr як уmверситету - на 

дослідження, проведені фахіву:ями університету. 

Отже, досл:ідниу:ьrсі стратегіі провідних університе

тів США СТаІОТh найважливішим чинником техноло
гічною й інноваrрйною розвиттсу країни. Тради~Jійні 

2 Shlaes, А. (2011) Тhтее Policies That gave Us the JoЬs Econ
omy, Wall Street Journal,, Retrieved fi-om littp://onhne.wsj.com/ 
article/ SB1000142452970203914304576628900383779840.html 

3 Eпergy Biosciences lnstitute www.ene1-gybiosciencesinstitute.org/ 



функgії університеrу - підготовка фахівlJЇв та фунда
ментальні дсх:мдж:ення - доповнюклься ефективною 

діяльнісrю з передавання технологій у промисловісrь 

і бізнес. Пагрібно сказати, що сучасні дослідниlJЬІG 

університети володіюгь найбільПТТ1М потеюJіалом і 
спектром впливу на соgіальну практику, ідучи в на

прямку розвитку трансдисg~шлінарної модоо взаємо

Дll І співпраgі з усіма rромадянськими інсгитуgіями. 

Американська модель набула популярності у сві

ті завдяки ефективному перетворенню на прибушові 

продукти інноваgій, одержаних у результаті фунда-
ментальних дсх:л1дж:ень, та поєднанню винаходів при

ватною сектору та дослідниІJЬких зусиль університетів. 

У Великобританії університетські інкубатори 

продемонстрували ефективне стимулювання зрос

тання технологічних компаній, які перебувають 

на ранньому етапі розвитку1 . Як наслідок, у червні 
2013 року уряд Великобританії анонсував інвес
тиgн в досмдні проекти державних і приватних 

університетів вартісrю 290 млн фунтів стерлінгів2. 
У Нідерландах Університет Твенте перетворив

ся за 20 років з невеликого регіонального вишу на 
потужний дослЇДНИІJЬКИЙ gентр завдяки розвитку 

зв'язків з бізнесом, створенню бізнес-інкубатору 

та дослідного парку3. Інкубатори стали потужним 
засобом установлення зв' язків між дослЇДНИІJЬКИ

ми університетами та бізнесом у Мексиgі у 1993 
pogi й розвиваються далі4 . Позитивні результати 
такої співпраgі були також досягнуті в Канаді у 
2005 pogi5. Професор Д. Малфроу з Університету 
Західного Сіднея довела позитивний вплив спіль

них досліднИІJЬКИХ ініgіатив університетів і бізнесу 
на розвиток докторських проrрам в Авсгралїі, не
зваж:аючи на дея1сі негативні показники6. 

Тож: немає сумніву, що партнерство між бізне-
сом І уншерситетами та відкритгя універси=ьких 

інкубаторів або акселераторів приносять значні пе-
реваги в проgесі розвитку інноваgійних економік. 

Залучення студентів до навчальних проrрам з під

приємниgтва також багато важить. Напрями розви
п<у такою підходу в У країні передбачають вивчення 
передовою світового досвіду та розро61<у помтики і 

регуляторної підтримки, яка дасть змогу бізнесу та 
університетам провадити спільні дослідження. 

1 Patton, P.&Мarlow, S. (2011) Unive1"Sity tecl1rюlogy business 
incпbators. Helping new entrep1·eneшial fums to gюw, Eпviron
ment and PlanningC Government Policy, Vol29, рр.911 -926. 

2 290 Мillion Potшds fш new tшiversity and bпsiness pa1i
nership, (7 ~tше 2013) &lпcationalJoпrnaL Issпe 166, J:?p.5 a11d 
Schmte F. 1999) The п11iversity-indtвt:ry re lations of а11 en
trepreneшia tшiversity/ The case of the University of T\\>ente, 
Нigher &lпcation in Епrоре, Vol.XXIV, No1, рр. 47-65. 

3 Schmte F. (1 999)The tшiveтsity-industiy rela.tions of а.п 
enti·ep1·eneшial пnive1-sity / The case of the U11iversity of Twen
te, Нigher &lпcation і11 Епrоре, Vol.XXIV, No1, f р. 47-65. 

4 De La Garza, G.F.(1993) Tl1e iшpoertance о t1niversity in
cнbatorsin Іаtін America, Eпropean Joнrnal of edпcation, Vo1.28, 
No1, рр. 31-34. 

5 Вogomolпy, L. (14 March 2005) The real deaL Canadian 
BtISiness, Vol. 78, lstшe 6 

6 Мalfroy, J. (Aпgпst 2011) The impact of t111iversity-i11-
dnstry research 011 doctoral progiams апd practices, Stпdies і11 
Нigher &lпcation, Vol. 36, No. 5, рр.571-584. 
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