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АКАДЕМІЧНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК НАПРЯМ ФОРМУВАННЯ
ІННОВАЦІЙНОГО ВЕКТОРУ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Для формування сприятливих умов розвитку інноваційного вектору національного
господарства потрібні рішучі зрушення в економіці, які можливо забезпечитиза рахунок
постійного відновлення і підвищення технологічного рівня продукції, що підвищить
конкурентоспроможність України. Більшість країн з інноваційним ветором розвитку
успішно справляються з проблемами фінансової кризи. Рішення такого складного
комплексу завдань, як перебудова економіки на інноваційний тип розвитку, повинно
вирішуватися поступово. Спочатку потрібно вирішити ряд завдань, здатних підвищити
підприємницьку та інноваційну активність і забезпечити механізм відбору проектів для
державної підтримки.

Академічне підприємництво, як напрям розвитку інноваційного вектору
національного господарства, виступає зв’язним елементом між наукою, бізнесом та
державою, і при цьому ще є і відчутний соціально-економічний ефект. А показником
результативності такого зв’язку можуть стати ефективність та масштабність використання
у виробництві знань та швидкість передачі знань від наукового середовища у
виробництво.

Закордоном академічне підприємництво розглядають в основному як компанії типу
spin-off, основним призначенням яких є доведення наукових розробок до стану,
придатного до використання [3,c.104]. В Україні ж це представлено у формі академічних
бізнес-інкубаторів через трансфер технологій. За результатами дослідження та
аналізування літературних джерел [2], можна зробити висновок, що академічне
підприємництво - це процес створення економічної цінності через організаційне
створення, оновлення та інновації всередині або за межами навчального закладу, що в
результаті видає науково-дослідні розробки або комерціалізацію технологій. Подібно до
того, як університет готує окремих студентів і випускає їх у світ, підприємницький
університет є природним інкубатором, що забезпечує структурну підтримку викладачам і
студентам для ініціації (відкриття) нових підприємств [2].

Україна має хороше наукове та освітнє підгрунтя для активізації розвитку
академічного підприємництва. Проте роль держави у цьому розвитку є ключовою.
Підприємницька діяльність в університетах фінансується в основному за рахунок
венчурного капіталу та інвестицій, що не стимулює зацікавленості працівників. На думку
Н.І.Чухрай[4] підвищення видатків на освіту у державному бюджеті України допомогло б
значно прискорити розвиток академічного підприємництва. При відповідному
фінансуванні університети мають кошти на дослідження найбільш перспективних ідей в
тих напрямках, які можна реалізовувати на глобальному рівні, і які принесуть користь
всьому суспільству. Крім цього, такі інноваційні центри дають змогу зменшити “відплив
умів” закордон, залучити студентство та молодих науковців до ведення підприємницької
діяльності.

Першоосновою для успішного розвитку академічного підприємництва є законодавче
забезпечення. Необхідно розробити законопроект, у якому мали б бути враховані такі
аспекти:

- найбільш ефективна ставка оподаткування, що буде стимулювати займатися саме
науково-дослідною діяльністю при універистетах, а не вкладати кошти та сили у розвиток
бізнесу [4];

- пільги для іноземних інвесторів;
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- система заохочення для іноземних фахівців, і насамперед для людей з
управлінської верхівки, які мають досвід у цій сфері та змогли б ефективно організувати
роботу системи, яка називається академічним підприємництвом;

- обгрунтована система розподілу прав власності на продукт, розроблений
учасниками процесу.

Для максимального взаємопорозуміння із владою була створена спеціальна комісія,
що підпорядковується Міністерству освіти і науки України, і яка займається наступним
процесом:

- розгляд інноваційних ідей та проектів, які були створені університетами;
- відбір найбільш перспективних із них та тих, які принесуть найбільшу користь

державі;
- пошук фінансування;
- координування проектів, зв’язок з іноземними партнерами для обміну досвідом та

обладнанням.
Для національного уряду і місцевих органів самоврядування університети можуть

стати осередком матеріально-технічної бази для технологічно орієнтованої інноваційної
економіки. Вони забезпечують кваліфіковані кадри та цінні досліджувані ідеї, а також
привертають інші фактори економічного розвитку, такі як людські ресурси, капітал та
технології. Університети, які домоглися успіху в галузі освіти та досліджень, володіють
величезними недоторканими ресурсами для створення та виховання інноваційних та
технологічних компаній start-up. ВНЗ повинні брати участь у вирішенні питань
промисловості та громадськості через контрактні дослідження, проведення семінарів та
тренінгів, спільні дослідження з промисловістю, ліцензування технологій та консалтинг, а
також забезпечити доступ до спеціалізованої апаратури і обладнання та інкубаційних
послуг [5].

Потенційна кадрова база є важливою перевагою України, і якщо спрямувати її у
правильному руслі, використовуючи досвід інших країн, то економіка зможе вийти на
якісно новий рівень розвитку [1].

Отже, академічне підприємництво через трансфер наукових розробок з університетів
у підприємницьке середовище є вкрай важливим, оскільки можуть бути реалізовані безліч
нових ідей та технологій, які дозволять зробити великий крок вперед в плані економічного
розвитку та підвищення рівня науково-технічного прогресу в країні загалом. При цьому
університети стануть центральною ланкою інноваційної інфраструктури. Через
академічне підприємництво, університет стає агентом промислових інновацій,
технологічного, економічного і соціального розвитку, особливо в контексті зростаючої,
заснованої на знаннях економіки та глобалізації.
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