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Анотація. Проаналізовано перспективи розвитку спін-компаній як сучасної форми трансфе-
ру технологій з університетів у бізнес-середовище. Установлено, що спін-компанія в умовах 
розвитку академічного підприємництва в Україні є одним із першочергових рушіїв симбіозу 
комерційного, освітнього та наукового просторів, покликана формувати культуру академічного 
підприємництва. Розглянуто сутність і значення спін-компаній, охарактеризовано спін-офи і спін-
аути, створювані університетами, та проаналізовано їхні атрибути в контексті трансферу 
технологій з університетів у бізнес-середовище. На підставі цього обґрунтовано доцільність і ха-
рактерні особливості функціонування спін-компаній в Україні.
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Предметом дослідження є спін-компанії, 
що створюються університетами. Об’єктом — 
теоретичні і прикладні засади розвитку спін-
компаній як сучасної форми трансферу тех-
нологій з університетів у бізнес-середовище в 
Україні. Розглянуто сутність і значення спін-
компаній; дано характеристику і проаналізова-
но особливості спін-офів і спін-аутів як форми 
трансферу технологій з університетів у бізнес-
середовище; обґрунтовано перспективи розвит-
ку спін-компаній в Україні.

Актуальність статті. Українському сектору 
вищої освіти притаманний істотний науково-
технічний і науково-технологічний потенціал, а 
отже, спроможність здійснювати НДДКР і про-
дукувати технології, які можна передати в біз-
нес. Однак наявний рівень комерціалізації тех-

нологій залишається незначним. Однією з при-
чин такої ситуації є розірваність взаємодії між 
бізнес-структурами та університетами. Означе-
не вказує на назрілу потребу перегляду устале-
них підходів до організації бізнесу в Україні на 
основі університетських технологій.

Новизна статті полягає у виділенні спін-
компаній як одного із засадничих елементів па-
радигми трансферу технологій з університетів у 
бізнес-середовище.

Для досягнення поставленої мети застосова-
но методи: аналізу і синтезу; структурно-логіч-
ного аналізування, графічний.

Під час обґрунтування положень статті бу-
ло проаналізовано масиви статистичних да-
них України щодо стану і перспектив розвитку   
академічного підприємництва, а також праці 
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вітчизняних і зарубіжних учених і практиків з 
означеної проблематики. 

Зазначено основні проблеми розвитку спін-
компаній в Україні на цей час, зокрема: недо-
статня обізнаність щодо реалій і механізмів 
ринку серед науковців; нехтування вивченням 
маркетингових важелів, розрив між тема тика-
ми НДДКР і запитами ринку (найбільшого зна-
чення надають самій ідеї, причому не проводять 
достатньо досліджень конкурентного серед-
овища тощо); брак практичного досвіду щодо 
комерціалізації універси тетських технологій, а 
також знань нормативно-методичного характе-
ру; надмірна завантаженість розробників освіт-
ньою і науково-дослідною роботою, серед них 
недостатньо фахівців із трансферу технологій;   
інертність, низька мотивація науковців щодо за-
пуску і ведення бізнесу тощо. 

Установлено характерні ознаки спін-компа ній, 
зокрема в контексті мотивів і передумов їх ство-
рення, організаційно-правових форм, ба р’є рів, об-
межень і переваг. Дослідження показало високий 
рівень актуальності та перспективності цієї форми 
бізнесу для українських суб’єктів господарювання. 
Водночас відкриті і нові питання, які потребують 
опрацювання, — методичні, нормативно-правові, 
фінансові та інші засади забезпечення спін-офів, 
створених університетами. Комплексний підхід 
до вирішення означених питань сприятиме тому, 
що трансфер технологій з університетів у бізнес-
середовище стане функціональним компонентом, 
інтегрованим у проактивну стратегію розвитку 
університету, що даватиме змогу не лише реагу-
вати на запити ринку, генеруючи нові матеріали, 
технології тощо, а й задовольняти їх комплексно і 
на довгостроковій основі.
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