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The basic direct lines of the innovation strategies of the Ukrainian universities in 
the international collaboration are analyzed in the article. Authors pay attention to 
underlining of the most perspective innovations in the context of integration goal and 
competitive recovery of national HEIs in the world educational space. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науко-
вими та практичними завданнями. В умовах сучасного суспільства, що динамічно 
розвивається, дуже важливу роль грає гармонійне оновлення усіх аспектів еконо-
міки країни, іншими словами, впровадження інновацій у сферах науки і техноло-
гій, освіти, виробництва – це потреба часу. Та, якщо в країнах ЄС, наприклад, ін-
новаційний процес розвивався закономірно з обігом історії, і зараз, так би мовити, 
йде за інерцією, то Україні наразі потрібно його форсувати і накладати неабияких 
зусиль для того, щоб наблизитися до європейського інноваційного простору. На 
шляху до цього існувало й існує багато перепон, серед яких найбільш масштаб-
ними є нестача фінансових ресурсів, забюрократизація нормативно-правової сис-
теми, відсутність мотивації людських ресурсів на місцях тощо. Для вирішення 
цих та інших проблем Комітет з питань науки і освіти створив проект Стратегії 
інноваційного розвитку України на 2010–2020 роки в умовах глобалізаційних ви-
кликів [1], що пропонує варіант створення інноваційної моделі розвитку країни. 
Однією з важливих складових цієї моделі є модернізація системи освіти, бо вона 
є не лише зв’язуючою, але й конструктивною  ланкою в  системі трьох головних 
складових інноваційної економіки – «наука – освіта – виробництво» [1].

Але на шляху інновацій у системі освіти також постає багато перешкод, у 
першу чергу, у вищих навчальних закладах: недостатня автономність універси-
тетів, неналежне фінансування освітньої, наукової та адміністративної діяльності 
вишів, «втеча мозків», що призводить до зниження якості освіти і до конкурен-
тонеспроможності українських університетів на міжнародній арені. А оскільки 
інтеграція української вищої школи до європейського освітньо-наукового просто-
ру є непереборною потребою сучасних реалій, то для вирішення вищеозначених 
проблем та досягнення мети інтеграції університети створюють свої інноваційні 
стратегії та моделі, «наріжним каменем» яких є міжнародне співробітництво, що 
також має своє коло проблем.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Тема інноваційного розвитку 
міжнародної діяльності університетів як одна з основних складових модернізації 
вищої освіти є животрепетною, тому стосовно неї існує достатня кількість до-
сліджень та публікацій.

Серед основних досліджень на національному рівні слід виділити вищезгада-
ну Стратегію інноваційного розвитку України (Комітет з питань науки і освіти), 
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яка прогнозує підвищення якості освіти та формування висококваліфікованих 
кадрів для економіки як результат впровадження запропонованої інноваційної 
моделі системи освіти та використання міжнародного фактору. На університет-
ському рівні слід відмітити Концепції інноваційного розвитку університетів, що 
є практичними мануалами вишів на шляху інтеграції до міжнародного освітнього 
простору. 

Вітчизняними дослідниками теми інновацій в міжнародних відносинах уні-
верситетів є Л.Л. Антонюк, В.І. Сацик (ДВНЗ “Київський національний еконо-
мічний університет імені Вадима Гетьмана”), М.С. Урядова (Східноукраїнський 
національний університет імені Володимира Даля), І.С. Каленюк, Н.І. Холявко 
(Чернігівський державний інститут економіки і управління) та ін. Вони розгляда-
ють напрями міжнародного співробітництва університетів з закордонними уста-
новами і пропонують шляхи підвищення конкурентоспроможності вітчизняних 
вишів у світовому просторі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
За мету дослідження можливо прийняти:
- аналіз основних напрямів інноваційних стратегій міжнародного співробіт-

ництва українських університетів;
- визначення найбільш перспективних, на нашу думку, інновацій з огляду на 

інтеграційну мету та підвищення конкурентоспроможності вітчизняних вишів у 
світовому освітянському просторі.

Вітчизняна вища школа й досі не втратила високої якості освіти, незважаючи 
на кризові явища в економіці та політиці. Українські університети залишаються 
привабливими для іноземних студентів як з країн Європи, так і більш віддалених 
куточків світу. Але для того, щоб рухатися уперед, необхідно вирішувати існуючі 
проблеми і набувати нового освітянського досвіду, що неможливо без розширен-
ня та поглиблення міжнародних зв’язків з аналогічними установами за кордоном. 

Одним з інноваційних рішень для цього є створення міжуніверситетських 
консорціумів для виконання різноманітних освітянських та наукових проектів. 
Головною перевагою цього рішення є можливість отримати фінансування від 
грантових фондів для створення того чи іншого консорціуму та отримати високі 
результати освітніх і наукових проектів завдяки співпраці ВНЗ (а часто й науко-
вих центрів) кількох країн. 

Розробка спільних навчальних програм із закордонними університетами 
та практика отримання студентами подвійних дипломів також поширюється 
з кожним роком. Незаперечними плюсами цієї інновації є залучення високо-
кваліфікованих викладачів вузів-партнерів до навчального процесу, надання 
студентам (як українським, так й іноземним) можливості набуття досвіду на-
вчання в іноземній установі (мається на увазі як досвід фізичної мобільнос-
ті, так і досвід дистанційного навчання), створення унікальних навчальних 
планів, що відповідають стандартам навчання обох країн-партнерів, стиму-
лювання студентів та професорсько-викладацького складу до вивчення іно-
земних мов. Як варіацію цієї інновації відзначимо створення мережевих уні-
верситетів. 

Участь представників університетів у спільних заходах – конференціях, семі-
нарах, круглих столах – є невід’ємною складовою інноваційного процесу. Окрім 
обміну досвідом та знаннями, учасники зав’язують ділові та особисті контакти, 
що є дуже важливим для майбутніх міжнародних проектів інституцій. У якості 
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підвиду виділимо створення інноваційних офісів при університетах, головними 
задачами яких є консультування з інноваційної стратегії, пошук партнерів та но-
вих інноваційних можливостей, організація конференцій та семінарів щодо між-
народних проектів тощо.

Ще кілька років тому через недосконалу нормативну базу та обмежені фінан-
сові ресурси українських вишів було неможливо здійснювати повноцінний обмін 
студентами, викладачами та науковцями з університетами інших країн, і лише пе-
реможці стипендіальних конкурсів на зразок Erasmus Mundus, Fullbright, DAAD, 
IREX, програми уряду КНР та інших мали можливість навчатися або стажува-
тися певний період часу в іншій країні не за власний кошт. Наразі завдяки плід-
ній співпраці в інноваційній сфері стає можливим академічний обмін на основі 
прямих угод між університетами. Як і у випадку навчання з метою отримання 
подвійного диплому, учасники обміну отримують цінний досвід навчання у за-
рубіжному університеті, тільки за менший термін – наразі університети практи-
кують обмін протягом одного семестру. Підвидом цієї інновації є публікації в за-
кордонних виданнях.

Дуже важливим сектором інноваційної стратегії вишів є залучення до навчан-
ня іноземних студентів. Кількісно-якісний склад іноземного студентства є показ-
ником престижу університету, а також одним з основних джерел фінансових над-
ходжень до бюджету навчального закладу. На жаль, зараз чисельність студентів 
з країн ЄС  дуже мала у порівнянні зі студентами з Африки, Азії та Латинської 
Америки, тому з метою залучення студентів з країн Західної Європи університе-
ти використовують такі інноваційні стратегії, як викладання англійською мовою, 
короткострокові стажування (так звані літні школи), організація практики на під-
приємствах. 

Таким чином, ознайомившись з інноваційними стратегіями університетів, мо-
жемо виділити, на нашу думку,  найбільш перспективні з інноваційних направ-
лень, а саме: створення консорціумів університетів та наукових центрів, спільне 
навчання та обмін, залучення до навчання іноземних студентів. Саме ці напрями 
найбільше відповідають сучасним цілям інтеграції української освіти та науки до 
світового простору, адже вони дають можливість розвивати мобільність головних 
«двигунів» академічного прогресу – студентів, викладачів, науковців, і як наслі-
док, здійснювати культурний та науковий обмін знаннями, традиціями, досвідом 
і досягати нових горизонтів. 

Висновки
Загалом до усіх стратегій розвитку у будь-якій сфері можна застосувати 

«принцип доміно», тобто розвиток однієї складової так або інакше спричи-
нить розвиток іншої. Інноваційна стратегія університетів – не виняток. Завдя-
ки успішним напрацюванням та інноваціям у сфері міжнародної діяльності 
університети України мають змогу посилювати свої позиції на освітній арені, 
звертати на себе увагу інтернаціональної спільноти вищих навчальних за-
кладів і, як наслідок, залучати на навчання більшу кількість як українських, 
так і закордонних абітурієнтів, що, у свою чергу, сприятиме підвищенню ав-
торитету закладу та модернізації і популяризації його навчальних програм. 
Це поліпшить фінансовий стан університету і дасть змогу надалі зміцнювати 
міжнародні зв’язки та генерувати нові продуктивні ідеї. А успішний іннова-
ційний розвиток університетів буде сприяти інноваційному розвитку націо-
нальної економіки країни [4].
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