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Сучасний університет (ЗВО) є одним з важливих елементів 

інноваційної інфраструктури. Він реалізує функції не лише 

підготовки кадрів для ведення інноваційного процесу, але й 

продукування і поширення нових знань, які знаходять втілення у 

нових продуктах, технологіях, методах управління тощо. Для їх 

реалізації ЗВО повинен мати певний достатній рівень 

інтелектуального капіталу, який включає як ресурсну, так і 

потенційну (здатність реалізувати наявні ресурси) частини [1]. 

Його головними складовими є знання та досвід персоналу 

(ресурси), а також корпоративна культура інноваційного типу – 

інноваційна культура (потенціал) [2]. Проте якщо розвитку 

персоналу у більшості вітчизняних ЗВО приділяється увагу 

(оскільки це є однією з ліцензійних вимог), то розвиток 

корпоративної культури у переважні більшості зводиться, в 

основному, до прийняття кодексу корпоративної поведінки.  

Світовий досвід свідчить, що сучасний університет вирізняє 

високий рівень інноваційної культури, яка надає можливість 

активізувати творчу діяльність персоналу як окремих підрозділів 
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(базовим у ЗВО є випускова кафедра), так і ЗВО у цілому. 

Загалом, інноваційна культура ЗВО включає організаційну, 

мотиваційну та інтелектуально-креативну складову. Основними 

рисами розвиненої інноваційної культури ЗВО є:  

- у царині організаційної складової – гнучкість 

організаційних структур, сприятливість до змін, урахування 

інтересів персоналу (за принципом – інтерес ЗВО є сумою 

векторів інтересів персоналу), демократичний стиль керівництва, 

свобода комунікацій;  

- мотиваційної – свобода творчості, відсутність 

бюрократичних, політичних та ін. бар’єрів, затребуваність знань, 

досвіду, правова захищеність авторських прав, визнання 

керівництва і колег, участь у прибутку і висока оплата 

результатів праці;  

- інтелектуально-креативної – прагнення до 

самореалізації і визнання, безперервне самонавчання і 

самовдосконалення, схильність до передачі знань і досвіду, 

прагнення до нового, результативність діяльності. 

Проведений аналіз свідчить, що переважна більшість ЗВО 

мають лише суто формальні ознаки деяких з наведених 

елементів, цілісна система зазначених складових і елементів, що 

складають інноваційну культуру, у них відсутня. А це не 

дозволяє реалізувати високий рівень знань і досвіду, креативних 

здатностей викладачів та співробітників навіть провідних ЗВО 

України. Не маючи можливості реалізуватися кращі з викладачів 

та співробітників виїжджають за кордон, або переходять до 

інших сфер діяльності. Їх приклад наслідують аспіранти і 

студенти. Країна стрімко втрачає інтелектуальний потенціал, що 

обмежує можливості вітчизняної економіки стати на шлях 

випереджаючого інноваційного зростання, загрожує системним 

відривом від провідних країн.  

В цих умовах необхідним є впровадження системи заходів з 

формування і розвитку інноваційної культури, що дозволить 
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реалізувати наявний інтелектуальний капітал вітчизняних ЗВО. 

Це потребує розроблення механізмів управління розвитком 

інноваційної культури ЗВО. Спираючись на результати 

досліджень присвячені механізмам управління розвитком 

інноваційної культури, які узагальнені у роботі [3], слід 

зазначити, що формування таких механізмів потрібно вести, як на 

рівні окремого ЗВО (для цього можна адаптувати розробки [3, 4], 

що стосуються рівня окремих підприємств та установ з 

внесенням коректив на специфіку діяльності ЗВО), так і на рівні 

освітньої галузі у цілому. Відповідно, необхідним є внесення 

істотних коректив у Закон про освіту та інші нормативно правові 

акти, що регулюють діяльність ЗВО України. Зокрема, у 

контексті основних принципів інноваційної культури ЗВО: захист 

прав кожного працівника на інноваційні рішення; підтримання 

різноманітності (організаційних структур, способів вирішення 

завдань тощо); недопустимість нав’язування керівником своїх 

ідей; усвідомлення своєї значущості кожним членом колективу; 

відсутність бюрократичних та ін. обмежень; толерантне 

ставлення до можливих невдач, чи помилок; свобода творчості й 

висловлювань, обміну ідеями та інформацією; толерантне 

сприйняття успіху інших тощо.   

Формування та практичне впровадження організаційно-

економічних механізмів управління розвитком інноваційної 

культури на макро- та мікрорівнях дозволить реалізувати 

інтелектуальний капітал вітчизняних ЗВО, що, в свою чергу, 

надає можливість активізувати процеси переходу вітчизняної 

економіки на шлях випереджаючого інноваційного розвитку. 

Подальші дослідження повинні бути спрямовані на розроблення 

засад таких механізмів. 
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Сьогодні в Україні, як і у світі, центрами інновацій є великі 

міста, в яких зосереджений основний виробничий, 

інтелектуальний та науковий потенціал. Так, в містах-обласних 

центрах нашої країни у 2017 р. було сконцентровано від 21,4% 

(м. Івано-Франківськ) до 80,0% (м. Миколаїв) інноваційно 

активних промислових підприємств (далі – ІАПП) відповідних 

регіонів (рис. 1). 

Частка інноваційних витрат промислових підприємств міст-

обласних центрів у відповідному обласному показнику у 2017 р. 

становила, наприклад, у м. Запоріжжя 97,3% (+10,3 в.п., 


