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І . Артьомов , Л . Середа , С . Зуб 

ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ КОЛЕКТИВІВ 
ДЛЯ СПІЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОБЛЕМ 

ТРАНСКОРДОННОЇ СПІВПРАЦІ
У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ (з досвіду УжНУ)

«Що стосується досліджень інноваційного 
розвитку, то і передові країни, і ті, що розвиваються,

можуть багато чому повчитися одне в одного: 
жодна країна чи регіон не мають монополії на інновації»

(Генрі Іцковіц. Потрійна спіраль. 
Університети – підприємства – держава. Інновації в дії)

Зацікавленість українського освітнього співтовариства проблема-
ми, пов’язаними із входженням до єдиного європейського освітнього 
простору, зрозуміла і цілком умотивована в умовах світової глобалізації. 
Адже самоізоляція, відстороненість від процесів, що розвиваються в ос-
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вітньому просторі Європи, веде до негативних наслідків. Тому надзви-
чайно актуальним є завдання інтеграції вищої освіти України в єдиний 
освітній простір, що дозволить реалізувати широкі можливості для вза-
ємного збагачення історично по-різному сформованих освітніх систем.

Мова йде не про копіювання європейського зразка освіти, а про 
розвиток кращого національного досвіду організації роботи вищої 
школи із запозиченням добре зарекомендованих у більшості країн 
Європи нових форм і методів її функціонування у процесі формування 
єдиного освітнього простору.

Сучасне суспільство, яке пристосовується до проблем глобаліза-
ції, потребує чітких відповідей на чимало запитань і повною мірою роз-
раховує на інноваційні наукові розробки. Вони, в свою чергу, залежать 
від активного запровадження у навчально-виховний процес вищої 
школи науково-технічних досягнень, новітніх технологій навчання, за-
снованих на нових методологічних засадах інтеграційного характеру.

У таких умовах важливим інструментом формування позитив-
ного ставлення до європейської інтеграції, європейських інституцій та 
загальноєвропейської політики, позиціонування євроінтеграційного 
процесу та його підтримки можуть і повинні стати комунікації з наши-
ми сусідами, які вже є членами об’єднаної Європи.

Оновлений характер освіти, задекларований у Національній 
стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки, відповідно до 
якої держава може забезпечити гуманістичний характер освіти, що ба-
зується на культурно-історичних цінностях українського народу, його 
традиціях і духовності, утвердженні національної ідеї, передбачає ви-
користання досвіду провідних вузів Європи та світу. Відомо, що сучас-
на вища освіта підпорядкована ідеї консолідації українського народу 
в єдину націю, яка прагне жити у співдружності з іншими народами і 
державами світу. Вона спрямована на формування національних цін-
ностей і водночас сприяє оволодінню особистістю багатствами світової 
культури, утвердженню й поширенню глобальних світових цінностей.

Хоча Стратегія оперує терміном «міжнародне спів робітництво» (а 
не «транскордонне»), зазначаючи 15 основних передбачуваних напря-
мів, окреслимо ті з них, які, на нашу думку, співвідносні з транскордон-
ним співробітництвом [24]. Це зокрема укладання та реалі зація угод 
про співробітництво в галузі освіти і науки; організація освітніх і на-
укових обмінів, стажування та навчання за кордоном учнів, студентів, 
педагогічних і науково-педагогічних працівників; розширення участі 
навчальних закладів, педагогів, науковців, учнів та сту дентів у різних 
проектах та програмах міжнародних організацій та співтовариств (Тем-
пус, Еразмус Мун дус, Жан Моне тощо); запровадження міжнародних 
шкіл, дискусійних майданчиків; проведення спільних наукових до-



ІСТОРІЯ, ЩО ОБ’ЄДНУЄ
Нариси новітнього транскордонного співробітництва у Карпатському регіоні

410

сліджень з актуальних проблем розвитку освіти та інших сфер госпо-
дарства; проведення між народних наукових конференцій, семінарів, 
симпозі умів; навчання іноземних громадян та осіб без грома дянства у 
вищих навчальних закладах України [19]. 

І хоча закон про транскордонне співробітництво був прийнятий 
Верховною Радою України ще у 2004 році з визначенням термінології 
та окресленням за гальних правових, економічних та організаційних 
засад його виконання [3], у сфері освіти, зокрема ви щої, положення 
цього документа не знайшли свого повного відображення.

Як зазначають автори колективної монографії М.Б. Євтух та 
Н.О. Терентьєва у параграфі «Транскордонне співробітництво України 
у сфері університетської освіти: правові аспекти та тенденції розвитку», 
питання транскордонного співробітництва України активно досліджу-
вані в різних аспектах: геополітичних змін євразійського континенту 
(Є.Кіш, І.Студенников), політико-правовому (Л.Антошкіна, Л.Савош, 
О.Соскін, С.Устич), економічному (П.Бєлєнький, І.Бураковський, В.За-
садко, Ю.Макогон, М.Мальський, Н.Мікула, К.Нємець, Ю.Пахомов, 
М.Сорока, О.Урбан), соціолого-політологічному (П.Токар) та ін. [24]. 
Серйозні дослідження щодо можливостей транскордонної співпраці в 
галузі освіти поки що тільки починаються.

Метою нашого дослідження є окреслення наявних та /або мож-
ливих векторних напрямів для розвитку тран скордонного співробіт-
ництва в університетському секторі вищої освіти, механізмів та інстру-
ментів його реалізації. Зокрема детально розглядається така важлива 
організаційна форма цієї співпраці, як створення та діяльність міжна-
родних науково-дослідницьких колективів. 

Залежно від цілей, завдань, характеру транскор донного спів-
робітництва виділяють такі форми співп раці (О.Гарасюк, В.Герасим-
чук, В.Пила, Т.Терещенко, О.Чмир): одноразові заходи, спрямовані на 
реалізацію певної мети; довготривала транскордонна співпраця, яка 
ґрунтується на використанні внутрішніх переваг і можливостей при-
кордонних регіонів; транскордонна діяльність, що заснована на роз-
робленій транскордон ній або міжрегіональній стратегії налагодження 
вза ємовідносин у різних сферах; співробітництво само стійних та неза-
лежних учасників, що відбувається під контролем уповноважених ор-
ганів влади та самовря дування. 

Для України продуктивною у межах транскордон ного співробіт-
ництва є співпраця з Польщею, Угор щиною, Словаччиною, Чехією.

Закарпатська область у рамках освітньої співпраці визначила такі 
напрями діяльності: активізація міжуніверситетських контактів на всіх 
рівнях, реалізація спільних наукових проектів у рамках європейських на-
укових програм, проведення фестивалів мистецтв, днів культури тощо. 
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Розширенню транскордонного співробітництва сприятиме до-
тримання таких концепту альних позицій щодо статусу та діяльності 
університетів [24]: 

розширення автономності, що у контексті полі тики децентра-
лізації розширить права та мож ливості університетів щодо участі та 
реалізації транскордонних освітніх програм та проектів. Таким чином, 
заклади освіти реалізовуватимуть продуктивні проекти, використо-
вуючи наявний людський (науковий, науково-педагогічний) ре сурс, 
вчасно відкидаючи (або відмовляючись) не продуктивні, застарілі, не-
життєздатні програмні заходи; 

створення мультикультурних дослідницьких та навчальних уні-
верситетських центрів; 

досягнення консенсусу щодо фінансування між національних /
міждержавних освітніх проектів.

Одним з основних напрямів нарощування конкурентних пози цій 
вітчизняних університетів на світовому ринку освіт ніх послуг та пере-
ведення університетської діяльності на міжнародні стандарти є зміна 
статусу існуючих навчальних закладів зі створенням окремої групи 
дослідницьких університетів національного рів ня, багатопрофільних 
регіональних ВНЗ та професій но-технічних навчальних закладів [23]. 
Цитований автор вважає доцільним сти мулювати науково-дослідну 
творчість викладачів та студентів університетів, що сприятиме активі-
зації і виведенню на якісно новий рівень наукове співро бітництво ві-
тчизняних університетів із зарубіжними партнерами (реалізуючи один 
з аспектів транскор донного співробітництва в сфері університетської 
освіти) і уможливить просування нових наукових продуктів на світо-
ві ринки об’єктів інтелектуаль ної власності, забезпечуючи інтеграцію 
універси тетської, академічної та корпоративної науково-дослідниць-
кої діяльності з диверсифікацією джерел її фінансування. 

Зауважимо, що реформації в освітній сфері немож ливі без пара-
лельних політичних, економічних, куль турних змін. Транскордонне 
співробіт ництво в університетському секторі базується на них і водно-
час спричиняє, оскільки без цього є неможли вим, зміни в політично-
му, адміністративному, еконо мічному, правовому, соціальному устрої 
країни. 

Ми вважаємо, що сьогодні у сфері університетської освіти варто 
спрямувати увагу не на одноразові за ходи, а на співпрацю довготрива-
лого характеру з урахуванням транскордонної стратегії співробітни-
цтва. Тільки така співпраця може дати дієві результати. Важливою її 
формою є створення і функціонування міжнародних науково-дослід-
ницьких колективів (далі – МНДК) на певний період з метою розро-
блення конкретної науково-практичної проблеми. Певний досвід 
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організації МНДК напрацьовувався в університеті протягом останніх 
років. Він сфокусовувався на здійсненні наукових розробок з комплек-
су міжнародних проблем і транскордонних процесів.

Так, розроблені системи індексації та моніторингу транскордон-
них процесів на новому східному кордоні ЄС в рамках реалізації міжна-
родного проекту за програмою Європейського Союзу є інноваційним 
науковим продуктом інтернаціонального колективу, в який входили 
науковці Ужгородського національного університету (д.соц.н. С.І. Ус-
тич, д.е.н. В.О. Приходько, к.і.н. І.В. Артьомов, к.е.н. О.С. Передрій, к.і.н. 
С.І. Мітряєва та ін.) та партнерів з інших країн (проф. М. Гайдош зі Сло-
ваччини, проф. Л. Горват з Румунії) [25].

Цей інноваційний продукт отримав високу оцінку наукової гро-
мадськості. Проте ще важливішим є його широке суспільне визнання. 
Так, Моніторингова місія Європейського Союзу рекомендувала його до 
впровадження по всьому зовнішньому кордону ЄС, а розробники про-
дукту були удостоєні спеціальної відзнаки Асоціації європейських при-
кордонних регіонів.

Не менш важливими були результати роботи МНДК у складі про-
фесорів УжНУ С.І. Устича, І.В. Артьомова, О.С. Передрія, О.В. Пеліна та 
кращих соціологів Словаччини академіка Л. Фалтяна, проф. В. Струсо-
вої та Угорщини – проф. Т. Пала. Йдеться про створення соціологічного 
сервісу транскордонного співробітництва в рамках міжнародного про-
екту «Кордони очима людей». Ними було розроблено інноваційний па-
кет, який склали:

• Методологія соціологічного дослідження транскордонних про-
цесів [17];

• Методичний посібник із проведення емпіричного соціологіч-
ного дослідження транскордонного співробітництва, пілотне 
емпіричне соціологічне дослідження ТКС прикордонних регіо-
нів України, Словаччини, Угорщини та Румунії [18]; 

• Робоча програма та матеріали лекцій навчального курсу для 
студентів університетів «Соціологія транскордонних процесів» 
[6, 21].

Високий ступінь новизни притаманний також науковій розроб-
ці, що виконувався МНДК за проектом програми Міжнародного Ви-
шеградського фонду. Ця розробка стосувалася проблем статистики 
транскордонних процесів. У сформований науково-дослідницький ко-
лектив увійшли вже згадувані професори УжНУ С.І. Устич, І.В. Артьо-
мов, співробітник Інституту ТКС з Ужгорода О.Г. Овсянніков, науков-
ці університетів та статистичних служб Польщі (проф. Й. Оленський), 
Словаччини (проф. Я. Цупер), Російської Федерації (проф. В. Симчера), 
Австралії (проф. С. Ігнатьєв) [20]. Крім вагомих наукових результатів, 
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учасниками цього МНДК було підготовлено робочу програму і курс 
лекцій із транскордонної статистики для студентів ВНЗ прикордонних 
регіонів України і країн ЄС.

Названі вище розробки засвідчили створення в УжНУ соціаль-
но-інноваційних продуктів світового зразка, однаково важливих як у 
науково-навчальному, так і практичному вимірах. 

Яскравим прикладом цього стала реалізація Ужгородським наці-
ональним університетом наукового проекту «Інноваційний університет 
– інструмент інтеграції в європейський освітній і науковий простір» за 
фінансової підтримки Міжнародного Вишеградського фонду (коор-
динатор проекту – директор ННІ євроінтеграційних досліджень доц. 
І.В. Артьомов) [12].

Метою проекту було розроблення упродовж 2015-2016 років, на 
основі аналізу європейського, зокрема країн В-4, та світового досвіду 
інноваційної діяльності вищої школи, шляхом співпраці з виробни-
чими підприємствами області та науковими установами країн Више-
градської четвірки, концепції становлення інноваційного університету 
європейського типу на базі ДВНЗ «Ужгородський національний універ-
ситет». Така концепція давала змогу в контексті транскордонного спів-
робітництва створити у Закарпатській області регіональну інноваційну 
структуру – Науковий парк «Ужгородський національний університет», 
завдання якого – забезпечення сталого соціально-економічного роз-
витку області шляхом впровадження результатів науково-технічної та 
інноваційної діяльності наукових установ, ефективного використання 
наявного наукового потенціалу, широкого залучення вітчизняних та 
закордонних науково-технічних розробок і технологій, регіональних 
виробничих, енергетичних, природно-сировинних, технологічних, ма-
теріально-технічних та кадрових ресурсів.

В якості конкретних цілей проекту зазначалось:
1) дослідження європейського досвіду інноваційної діяльності 
університетів;

2) розроблення механізму ефективної співпраці між наукою та 
виробництвом у рамках транскордонного співробітництва;

3) спільне розроблення навчальних матеріалів для впроваджен-
ня у навчальний процес у вищих навчальних закладах прикор-
донних регіонів.

Було визначено цільові групи проекту. Це передусім:
студенти ВНЗ прикордонних регіонів Словацької Республіки, 
Угорщини, Польщі, Румунії та України;

громадські організації, які здійснюють діяльність у сфері тран-
скордонного співробітництва, а також туризму, охорони навко-
лишнього середовища, економічного і соціального розвитку;
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юридичні та фізичні особи, професійна діяльність яких пов’я-
зана з проблемами розроблення, впровадження у виробництво 
та використання певних зразків інноваційної продукції;

наукові та дослідні установи країн Вишеградської четвірки, за-
цікавлені в активізації співпраці в інноваційній сфері;

представники депутатського корпусу обласної і районних рад, 
працівники державних адміністрацій та виконавчих органів 
місцевого самоврядування, професійна діяльність яких пов’я-
зана з проблемами забезпечення сталого соціально-економіч-
ного розвитку області.

Однією з умов надання Вишеградським фондом розширеного стан-
дартного гранту на реалізацію зазначеного проекту була участь у ньому 
партнерів з країн Вишеградської четвірки. Такими партнерами стали:

1. Жешувський університет (м. Жешув, Польща).
2. Дебреценський університет (м. Дебрецен, Угорщина).
3. Технічний університет у м. Кошице (м. Кошице, Словацька Рес-
публіка).

Менеджмент проекту виходив з того, що у процесі його реалізації 
повною мірою використовуватиметься досвід роботи університетів су-
сідніх країн Європи, умови прикордоння, дієва співпраця в рамках ви-
конання міжнародних освітніх програм, що сприятиме інтеграції укра-
їнської вищої школи в європейський освітній та науковий простори.

З огляду на значний обсяг аналітичної роботи, з метою реалізації 
задекларованих цілей проекту було вирішено створити сім міжнарод-
них груп експертів за різними складовими інноваційного розвитку уні-
верситетів, зокрема за напрямами:

1. Аналіз та узагальнення кращого досвіду інноваційної діяльно-
сті дослідницьких університетів України: стан, основні напря-
ми та пріоритети [7, 22, 30]. 

2. Інноваційні проекти Наукового парку Ужгородського націо-
нального університету [11, 16].

3. Узагальнення досвіду роботи інноваційних університетів Євро-
пи, Америки, Азії, зокрема [10]:

 - Узагальнення досвіду країн Вишеградської четвірки з питань 
інноваційної діяльності університетів та розроблення механіз-
му його впровадження в УжНУ.

 - Нормативно-правова основа діяльності університетів та досвід 
впровадження інноваційних форм і методів їх функціонування 
в Республіці Польща. 

 - Нормативно-правова основа діяльності університетів та досвід 
впровадження інноваційних форм і методів їх функціонування 
в Угорщині.
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 - Нормативно-правова основа діяльності університетів та досвід 
впровадження інноваційних форм і методів їх функціонування 
в Словацькій Республіці.

4. Розроблення механізму ефективної співпраці між наукою та 
виробництвом у рамках транскордонного співробітництва з 
країнами Вишеградської групи.

5. Впровадження освітніх інновацій в контексті Закону України 
«Про вищу освіту» як необхідна передумова інтегрування в єв-
ропейський освітній та науковий простір [4].

6. Ефективний механізм впровадження результатів інноваційних 
досліджень: етапи становлення та перспективи розвитку Нау-
кового парку УжНУ.

7. Проблеми на шляху створення інноваційного університету: 
форми та механізми їх вирішення [13, 29].

Активна співпраця з партнерами почалася вже на етапі відбору 
кандидатів для роботи експертами. Саме партнери сформували оста-
точний список кандидатів у члени міжнародної групи експертів, на 
етапі наукових досліджень і узагальнення досвіду аналітичних мате-
ріалів координували комунікацію між експертами і менеджментом 
проекту, які і утворили, власне, міжнародний науково-дослідницький 
колектив. 

Перша координаційна нарада партнерів відбулася із залученням 
учасників МНДК. Було обговорено організаційні питання реалізації 
проекту, порядок і способи комунікації. Узгоджено склад міжнарод-
них робочих груп експертів, графік спільного розроблення ними ме-
тодологічних принципів науково-дослідної роботи. До слова, три із 
семи міжнародних груп експертів очолили представники ВНЗ-парт-
нерів: доктор фізико-математичних наук, професор Дебреценського 
університету Шандор Кокенєші (Угорщина), директор наукового цен-
тру мікроелектроніки та нанотехнологій Жешувського університету 
професор Євген Шерегій (Польща) і професор Кошицького технічного 
університету Владімір Лісі (Словаччина). Напрями досліджень зазначе-
них керівників експертних груп: «Нормативно-правова основа діяльно-
сті університетів та досвід впровадження інноваційних форм і методів 
їх функціонування відповідно в Республіці Польща, Угорщині, Сло-
вацькій Республіці. Решту експертних груп очолили авторитетні в галу-
зі освіти і науки вчені – доктор педагогічних наук, професор, академік, 
перший віце-президент Академії педагогічних наук України В.І. Луго-
вий, доктор соціологічних наук, професор, Надзвичайний і Повноваж-
ний Посол, директор ГО «Інститут транскордонного співробітництва» 
С.І. Устич, доктор фізико-математичних наук, професор, проректор з 
наукової роботи УжНУ І.П. Студеняк та ін.
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З метою вироблення єдиного підходу до підготовки аналітичних 
матеріалів з проблем створення і функціонування інноваційних універ-
ситетів менеджментом проекту було схвалено текст Пам’ятки експер-
та наукового проекту. Експерти мали виконати низку завдань, зокре-
ма висвітлити такі вузлові питання [12]:

 Заклади вищої освіти у національній інноваційній системі кра-
їни (Угорщини, Словаччини, Польщі відповідно). Університет 
як учасник інноваційного процесу.

 Чи існує цілісна концепція інноваційного розвитку універси-
тетської системи освіти у Вашій країні? Її елементи та моделі.

 Інноваційна діяльність університетів країн Вишеградської 
четвірки. Правовий режим функціонування ВНЗ як провідних 
учасників інноваційної діяльності. Послатися на норматив-
ні акти, що регулюють інноваційну діяльність університетів у 
Вашій країні. Обсяги штатних посад викладачів за напрямами 
навчання.

 Теоретичні засади підприємницької господарської діяльності 
вищих навчальних закладів.

 Напрями діяльності і функції інноваційного університету.
 Інноваційна інфраструктура університету (Вашого або най-
більш показового для країни у цій сфері). За можливості про-
ілюструвати графічно.

 Як здійснюється в університетах країни комерціалізація науко-
вих розробок? Форми впровадження.

 Науковий парк як елемент інноваційної структури університе-
ту. Основні напрями діяльності, штатний розпис, проблеми та 
шляхи їх вирішення

 Схема організації й управління інноваційним ВНЗ (бажано про-
ілюструвати графічно).

 Механізми стимулювання і заохочення з боку держави іннова-
ційної діяльності університетів.

У квітні 2015 року в рамках міжнародної науково-практичної кон-
ференції «Мобільність освіти, інноваційна культура та соціальна відпо-
відальність як ресурси конкурентоспроможності європейських універ-
ситетів» (м. Ужгород) відбулася зустріч експертів проекту. На ній було 
здійснено аналіз поточних і прогнозованих проблем створення інно-
ваційних університетів, обговорено хід підготовки учасниками МНДК 
аналітичних матеріалів. 

У зустрічі взяли участь представники секретаріату Міжнародно-
го Вишеградського фонду координатор програми К. Губова і менеджер 
програми Л. Бучкова, Генеральний консул Словаччини в м. Ужгороді 
Я. Буріанова, які висловили низку слушних пропозицій.
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А вже у серпні того ж року в Навчальному-науковому інституті 
євроінтеграційних досліджень УжНУ під головуванням координатора 
проекту І. Артьомова відбулася нарада експертів і виконавців проекту з 
презентацією доповідей про виконані ними дослідження на базі спіль-
но виробленої методології. Комунікація з окремими членами МНДК 
здійснювалася через Skype. До наради менеджментом проекту за до-
помогою першого віце-президента НАПН України В. Лугового було ви-
вчено та проаналізовано значний обсяг інформації щодо впроваджен-
ня інноваційного підходу до роботи у провідних університетах України, 
країн В-4 та окремих ВНЗ країн Америки та Азії.

Зроблено висновок, що підготовлені аналітичні матеріали ста-
нуть потужною основою для подальшої роботи з формування Кон-
цепції інноваційного розвитку УжНУ, яка розроблятиметься на основі 
європейського та світового досвіду діяльності вищої школи. Відзначе-
но, що цьому прислужаться саме напрацювання зарубіжних учасників 
МНДК (Ш. Кокенєші, Є. Шерегія, В. Лісі).

Наступна зустріч членів сформованих міжнародних дослідниць-
ких колективів відбулася на базі партнера – Кошицького технічного 
університету (Словацька Республіка). Партнери забезпечили високий 
рівень проведення заходу (облаштування і озвучення конференц-залу, 
залучення до дискусії словацьких колег, обговорення доповідей і виро-
блення рекомендацій.

Зустріч експертів передувала міжнародній науково-практичній 
конференції «Науковий парк як універсальна регіональна структура ін-
новаційної діяльності», яка відбулася того ж дня – 3 березня 2016 року 
– на базі наукового парку ТЕХНІКОМ Кошицького технічного універси-
тету.

На конференції було презентовано Концепцію інноваційного роз-
витку ДВНЗ «УжНУ» на 2015-2025 рр. [15]. Участь у конференції, крім 
членів МНДК, взяли ректори, проректори, науковці Ужгородського на-
ціонального та Кошицького технічного університетів.

Питання інноваційної діяльності європейських університетів по-
рушили у своїх виступах учасники конференції з Ужгородського наці-
онального університету: доктор фізико-математичних наук, професор, 
проректор з наукової роботи Ігор Студеняк, доктор економічних наук, 
завідувач кафедри міжнародних економічних відносин, директор НДІ 
державного управління і регіонального розвитку, професор Володи-
мир Приходько, кандидат юридичних наук, провідний спеціаліст ННІ 
євроінтеграційних досліджень Аліна Гусь, доктор соціологічних наук, 
директор Інституту транскордонного співробітництва – партнера 
УжНУ в реалізації проекту Сергій Устич, кандидат економічних наук, 
директор Центру кар’єри УжНУ доцент Тетяна Бутурлакіна, кандидат 
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фізико-математичних наук, директор НДІ засобів аналітичної техніки 
доцент Йосип Головач.

З великою зацікавленістю були вислухані виступи-презентації 
словацьких партнерів, зокрема Франтішека Якоба – доцента, директо-
ра Наукового парку ТЕCHNICOM Кошицького технічного університету, 
і Петера Тапака – очільника регіонального департаменту розвитку Ко-
шицького самоврядного краю.

Ректори університетів підписали Меморандум про взаєморозу-
міння між Науковим парком «УжНУ» і Кошицьким технічним універ-
ситетом.

Словацьким колегам було передано кілька комплектів навчаль-
но-методичного комплексу, розробленого в ході реалізації проекту.

Науковий доробок учасників МНДК було оформлено у вигляді 
5 грунтовних випусків «Інформаційного бюлетеня» за відповідними 
напрямами досліджень [12].

Саме завдяки постійній комунікації між членами сформованих 
міжнародних наукових колективів, їх узгодженим діям вдалося досяг-
ти всіх задекларованих у проекті цілей і очікуваних результатів задля 
досягнення загальної мети – оптимізації інноваційної діяльності нау-
кових установ і виробничих підприємств прикордонних територій. Зо-
крема:

Досліджено досвід інноваційної діяльності провідних європей-
ських університетів, зокрема країн В-4, інших держав Європи, 
Америки, Азії.

Розроблено Концепцію інноваційного розвитку ДВНЗ «УжНУ» 
на 2015-2025 рр.

Розроблено механізм ефективної співпраці між наукою та ви-
робництвом шляхом організації регіональної інноваційної 
структури – Наукового парку «Ужгородський національний 
університет», створення і затвердження переліку пріоритетних 
напрямів діяльності якого погоджено наказом МОН України 
від 07.07.2015 р. №718.

Започатковано діяльність Наукового парку, зокрема підготов-
лено і видано Каталог інноваційних проектів (українською і 
англійськими мовами), що сприяло підвищенню рівня еконо-
мічних зв’язків між наукою, виробництвом і ринком, поліпши-
ло стан попиту та пропонування інноваційної продукції у про-
мисловому комплексі області.

Започатковано науковий та організаційний супровід пропози-
цій юридичних та фізичних осіб стосовно реалізації інновацій-
них проектів, описаних у випущеному Каталогу, та їх упрова-
дження у промислово-аграрний комплекс регіону.
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Функціонування Наукового парку, активізація роботи Центру 
трансферу технологій УжНУ підвищили рівень доступу до бази 
даних щодо пріоритетних видів інноваційної продукції, сприя-
ли нарощуванню в економічній структурі регіону частки еконо-
міки знань та інновацій.

Спільно з партнерами розроблено і випущено навчально-мето-
дичний комплекс з проблематики дослідження у складі 9 ви-
дань для впровадження у ВНЗ прикордонних регіонів сусідніх 
країн [7-9, 14, 27, 30, 31, 34].

У той же час виняткові важливість і актуальність проблематики 
проекту зумовили необхідність включення до плану досліджень нових 
тем, розроблення додаткових програмних документів, які обгрунто-
вують інтеграційні пріоритети університету в освітньо-інноваційному 
просторі.

Тому за узгодженою пропозицією членів МНДК початковий план 
реалізації проекту було суттєво доповнено, зокрема такими заходами:

З огляду на важливість УжНУ як інтегратора знань та іннова-
цій в регіоні розділ Концепції, присвячений створенню і функ-
ціонуванню Наукового парку, було трансформовано в окремий 
програмний документ – Концепцію Наукового парку «УжНУ» і 
суттєво доповнено описом інноваційних проектів.

Початковий намір підготувати публікацію за результатами до-
слідження трансформувався у випуск навчально-методичного 
комплексу (9 видань українською і англійською мовами). Комп-
лекс одержав високу оцінку науковців. Варто згадати і його 
перемогу в загальноуніверситетському конкурсі на краще на-
вчальне видання у листопаді 2016 р.

Акумулювання досвіду вчених різних країн привело до того, що 
першопочатковий план-проспект Концепції було значно розширено, 
оскільки розробники свідомо вирішили не обмежуватися рамками 
опису механізму ефективної співпраці між наукою та виробництвом. 
Концепція набула якості важливого програмного документа, новизна 
якого полягає в таких аспектах:

• вперше чітко сформульовано напрями і принципи трансфор-
мації традиційного класичного університету, яким є УжНУ, в 
інноваційний;

 окремий розділ присвячено діяльності і функціонуванню уні-
верситету як інтегратора знань науки та інновацій, важливо-
го чинника регіонального зростання, що має виняткове зна-
чення для усунення факторів периферійності прикордонних 
територій як України, так і країн сусідів – членів Євросоюзу;
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 вперше розроблено систему індексації і моніторингу складо-
вих інноваційного розвитку ВНЗ, обгрунтовано критерії інно-
ваційності цих складових;

 вперше висвітлено напрями диверсифікації джерел фінансу-
вання інноваційного університету в умовах автономної діяль-
ності [1].

У березні 2016 року відбулася презентація Концепції інновацій-
ного розвитку УжНУ на засіданні Вченої ради університету, з якою 
виступили координатор проекту директор НН Інституту євроінтегра-
ційних досліджень УжНУ І. Артьомов, члени колективу розробників 
В. Приходько, Т. Бутурлакіна. В обговоренні Концепції взяли участь 
ректор, проректори, декани, завідувачі кафедр університету.

Вчена рада УжНУ у своєму рішенні схвалила Концепцію і реко-
мендувала структурним підрозділам університету використовувати її 
базові положення при стратегічному і поточному плануванні діяльно-
сті в процесі інтегрування в європейський освітній та науковий про-
стори і трансформування університету в дослідницький інноваційний 
вищий навчальний заклад. 

Важливий програмний документ також було розглянуто і схвале-
но на засіданні Вченої ради Інституту вищої освіти Національної ака-
демії педагогічних наук України в м. Києві, співробітниками якої здій-
снювалося наукове консультування розробників Концепції.

Що стосується інформаційного супроводу реалізації проекту, то 
він розпочався ще на підготовчому етапі заснуванням спеціального 
сайту: Innovative University (http://www.innovative.uzhnu.edu.ua/uk/). 
Заходи, здійснювані у рамках проекту, висвітлювались також на офі-
ційному сайті Ужгородського національного університету (http://www.
uzhnu.edu.ua/), де велася окрема рубрика «Інноваційний університет». 
Інформація про співпрацю з партнерами вміщувалась на сайтах Ко-
шицького технічного університету (http://www.tuke.sk/) та Інституту 
транскордонного співробітництва (м. Ужгород, Україна): http://www.
instc.net/. 

Цей супровід як в УжНУ, так і максимально широко за його межа-
ми був важливим каналом доведення до громадськості змісту іннова-
ційних змін і пропонованих результатів. Він орієнтувався на створення 
гнучкої системи зворотнього зв’язку, що дозволило відстежувати ре-
акцію різних цільових груп проекту на зміст інформаційних матеріалів. 
Зокрема, протягом лютого-березня 2016 р. проект Концепції інновацій-
ного розвитку Ужну було винесено на широке обговорення наукової 
спільноти та студентства шляхом розміщення на сайті університету.

Вважаємо, що позитивні результати досягнуто завдяки викорис-
танню таких основних форм інформаційного супроводу: 
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• Публічні заходи (2 круглі столи, 2 міжнародні наукові конфе-
ренції, прес-конференція, зустріч і семінари в регіональних 
компаніях і на підприємствах, міжнародна виставка «Освіта і 
кар’єра» – 2015), на яких громадськість було інформовано про 
хід реалізації проекту і апробовано його результати.

• Оприлюднення результатів досліджень у друкованих видан-
нях українською та англійською мовами. Ці видання в обов’яз-
ковому порядку розіслано у центральні і регіональні публічні 
бібліотеки, передано в наукову бібліотеку УжНУ і книгозбірні 
ВНЗ-партнерів, МОН України, НАПН України, місцеві органи 
державної влади і самоврядування.

Крім того, за участі партнерів матеріали міжнародної наукової кон-
ференції видано як спільну публікацію Кошицького й Ужгородського 
університетів після схвалення їх до друку Вченими радами обох ВНЗ.

Матеріали про хід реалізації проекту друкувались у республікан-
ській пресі, звучали у теле- і радіоефірі, розміщувались в інтернет дже-
релах. Регіональний телеканал «Даніо» транслював в якості медіа-ре-
клами відео-ролик тривалістю 9 хвилин про найважливіші результати 
проекту, інтерв’ю з розробниками Концепції.

Зауважимо, що було проведено професійну експертизу наукової 
продукції, створеної учасниками МНДК в процесі реалізації проекту.

Співробітництво з НАПН України, обговорення Концепції іннова-
ційного розвитку УжНУ на Вченій раді Інституту вищої освіти виклика-
ли значне розширення аудиторії, потенційно зацікавленої у науковій 
продукції виконавців проекту.

Інноваційні розробки викликали інтерес з боку ВНЗ країн-су-
сідів, у зв’язку з чим збільшилася кількість договорів про співпрацю 
й активізувалася робота в їх рамках. А участь у Міжнародній вистав-
ці «Освіта і кар’єра – 2015» (м. Київ) дозволила широко представити 
інноваційні напрацювання виконавців проекту, що були відзначені 
високою нагородою – Гран-прі.

Що стосується зв’язку проекту з навчальним процесом, то його 
проблематика обиралася при написанні курсових і дипломних робіт, 
наукових статей. У кожному номері періодичних друкованих видань гу-
манітарного спрямування, що їх випускає УжНУ, публікувались мате-
ріали про хід реалізації проекту, що значно розширювало зону інфор-
мування про нього.

Варто зазначити, що в ході реалізації проекту виникли нові цікаві 
форми взаємодії з партнерами. Завдяки цьому було підготовлено за-
явку на одержання стратегічного гранту Міжнародного Вишеградсько-
го фонду за напрямом «Регіональне співробітництво в безпековій по-
літиці: Україна + В-4+Молдова». Прикметно, що один з найактивніших 
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членів МНДК – професор Шандор Кокенєші з Дебреценського універ-
ситету (Угорщина) – став Doctor Honoris Causa УжНУ. Крім того, його, 
а також ще одного члена міжнародного наукового колективу – профе-
сора Євгена Шерегія з Жешувського університету (Польща) було обра-
но до складу Ради новоствореної громадської організації «Міжнародна 
асоціація випускників УжНУ». 

Співпраця з партнерами триває і в рамках Міжнародного консорці-
уму університетів. Зазвичай на його щорічних засіданнях, які проходять 
під час святкування Днів УжНУ у жовтні, присутні науковці з ВНЗ-парт-
нерів, з якими ужгородські вчені мали можливість вести спільну до-
слідницьку діяльність у МНДК. 

Висновки і рекомендації
1. Міжнародні науково-дослідницькі колективи (МНДК), що 
створюються на певний період з метою розроблення конкрет-
ної науково-практичної проблеми, слід розглядати як важливу 
організаційну форму інноваційного менеджменту, що забезпе-
чує розвиток інноваційної діяльності ВНЗ (поряд з науковими 
парками, консорціумами, бізнес-інкубаторами та ін.), як свого 
роду спеціалізовані творчі підрозділи, що покликані генерува-
ти інноваційну наукоємну продукцію.

2. Діяльність МНДК як малих креативних груп є високоефектив-
ною формою зазначеного менеджменту. Саме в цих колективах 
відпрацьовується технологія формування команди згідно із 
соціокультурними нормами, відбувається оволодіння мисте-
цтвом демократичного спілкування як технологією «горизон-
тальних» комунікацій.

3. Формування і діяльність міжнародних науково-дослідниць-
ких колективів дозволяє значно поглибити і розширити тема-
тику спільних досліджень проблем ТКС у сфері вищої освіти, 
особливо що стосується її інноваційного розвитку, передусім 
здійснити якісні зміни змісту і форми навчального процесу, 
привести їх у відповідність з європейськими інноваційно-мето-
дичними нормами.

4. Оскільки сьогодні нові знання і технології значно швидше ре-
алізовуються на практиці, а головним генеруючим джерелом 
виступають університети, діяльність МНДК дозволяє підняти 
на значно вищий рівень взаємодію учасників інноваційного 
процесу, використовуючи всі наявні можливості для їх приско-
реної адаптації в європейський науковий простір.

5. Діяльність досліджуваних колективів сприяє формуванню ін-
тегрованих у господарському і просторово-економічному плані 
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транскордонних регіонів України, створенню системи взаємо-
дії місцевих органів державної влади і самоврядування, терито-
ріальних громад прикордонних регіонів тощо.

6. Аналіз діяльності МНДК саме у спільних дослідженнях з про-
блем транскордонної співпраці дозволяє зробити висновок про 
те, що, попри відчутні здобутки, державна євроінтеграційна по-
літика України, зокрема у сфері вищої освіти, ризикує втратити 
свою гнучкість і ефективність, якщо в процесі її формування й 
реалізації не враховуватиметься зростаючий вплив факторів 
глобалізації й світової інтеграції. 

7. Проблема підвищення ефективності транскордонної співпра-
ці на сучасному етапі вимагає глибоких наукових досліджень, 
спрямованих на подальше виявлення особливостей впливу 
процесів глобалізації. Між тим регіональний соціум і грома-
дянське суспільство поки що інертно налаштовані до поточних 
і можливих ризиків, безпосередньо пов’язаних з питаннями 
національної безпеки України. Сусідні держави під виглядом 
підтримки євроінтеграційного курсу України і нагальних по-
треб єврорегіонального співробітництва, начебто притаманних 
об’єднаній Європі, здійснюють легальний і тіньовий тиск для 
просування власних інтересів у прикордонних регіонах, зокре-
ма у Закарпатті, що засвідчила нещодавня ситуація довкола 
т.зв. «мовних» статей Закону України «Про освіту» [2, 5].

8. Перспективою подальших досліджень може бути окреслення 
принципів створення та діяльності не тільки МНДК, а мульти-
культурних університетських дослідницьких центрів. 
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