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 РОЛЬ УНІВЕРСИТЕТІВ У ТРИКУТНИКУ «ОСВІТА-ДОСЛІДЖЕННЯ- 
ІННОВАЦІЇ»: ПЕРСПЕКТИВИ ПРОЕКТУ TEMPUS UNI4INNO 2010-2012 

Ключовим викликом європейської спільноти та центральним смисловим посиланням 
Болонськой і Лісабонської декларацій впродовж останніх 10 років є виконання університетами 
нової ролі в суспільстві, яка полягає у проведенні високоякісних досліджень і покращенні знань 
нового покоління. Для зміцнення трикутника: «Освіта - Дослідження - Інновації», Директива ЄС 
СОМ (2007)182 рекомендує „створювати умови для успішної передачі технологій шляхом 
підбору відповідних кадрів в офісах передачі знань, просувати підприємницький образ мислення, 
розвивати взаємодію між академічним середовищем і бізнесом”. В рамках описаної концепції 15 
січня 2010 року започатковано проект програми Європейського Союзу ТЕМ- ПУС 
«Університети для інновацій Uni4inno», який триває три роки. 

Координатором проекту виступає Університет Аліканте, Іспанія. Участь беруть: 
Університет Технологій Чалмерс, Швеція; Болонський університет, Італія; Комітет всесвітніх 
університетських послуг, Австрія. Український консорціум створено у складі: Національного 
аерокосмічного університету м. Харкова; Донбаської державної інженерної академії 
Краматорська; Дніпропетровської Національної Металургійної Академії; Одеського 
Національного Університету імені Мечникова, Кримського гуманітарного університету; 
Львівського національного політехнічного університету. Підтримка уряду України 
передбачається з боку Підрозділу міжнародних угод Департаменту Європейської інтеграції, а 
також Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України. 
Оскільки проект направлений на налагодження дослідницьких стосунків університетів та 
бізнесу, передбачається участь підприємницьких структур, представлених Торговельно-
промисловою палатою міста Києва. 

Низка заходів проекту переслідує виконання наступних завдань: 
1) Формування стратегічних адміністративних і управлінських ініціатив украї- 
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дських вищих навчальних закладів (ВНЗ) в створенні цінностей з нематеріальних активів і участі 
в дослідницькій співпраці; 

2)  Розвиток інноваційної культури в українських ВНЗ, отримання послуг інноваційної 
підтримки винахідниками, дослідниками та науковцями; 

3)  Створення інноваційних офісів в ВНЗ з метою: просування досліджень і інновацій 
студентів і співробітників; підтримки дослідників у виконанні досліджень і інноваційних 
проектів; участі в міжнародних проектах і програмах; оприлюднення дослідницьких результатів; 
створення стратегічних взаємовідносин із підприємцями і спонсорами. 

4)  Розвиток інформаційної бази і комунікативних стратегій університетів із зовнішнім 
середовищем. 

Проект «Університети для інновацій Uni4inno» структурований по трьох фазах: 1) Фаза 
детального аналізу інноваційних та дослідницьких потужностей та практики ВНЗ; 2) 
Формування навиків співробітників Інноваційних офісів; 3) Практична реалізація, мобілізація 
роботи дослідників і студентів, пілотні проекти для розробки і впровадження інновацій в бізнесі і 
підприємництві. 

Проект передбачає наступні види результатів і робіт: 
1.  Аналіз інноваційного потенціалу ВНЗ. 
2.  Обладнання постійно діючих інноваційних офісів для організації співпраці 

університетів і бізнесу із упровадження інновацій. 
3.  Підвищення кваліфікації персоналу інноваційних офісів, у тому числі іїіфо- рмаційне 

забезпечення і документальний супровід роботи офісів по зразках роботи аналогічних структур в 
Європейському Союзі. 

4.  Пілотні випробування інноваційних офісів із представленнями ними інноваційних 
потужностей і потенційно цікавих і цінних для бізнесу досліджені, університетів. Інформацію 
буде задокументовано у формі технологічних карт, створено базу даних контактів з 
підприємцями, національними і міжнародними фондами. Фінальна стадія роботи проект 
припускає організацію конкурсу «Інноваційний приз» серед студентів. 

5.  Створення національної галузевої інформаційної Інгернет-платформи «Університети 
для інновацій» як інструменту регулярного діалогу і обміну інформацією між університетами, 
підприємцями і іншими суб'єктами української інноваційної системи. 

6.  Розповсюдження інформації про партнерів проекту, їх суспільно корисних ініціативах, 
конкретних результатах по сумісних дослідженнях і розробках. Окрім Інтернет-сайту проекту 
(Режим доступу: http://www.uni4inno.eu), передбачаються регулярні дії для зв’язку з 
громадськістю і інформуванню по надбаннях та прогресу проекту, у тому числі: проектний пакет 
маркетингу, взаємодія з пресою і ЗМІ, фінальна конференція. 

7.  Довгостроковий вплив результатів проекту на побудову зв’язків бізнесу і ВНЗ 
забезпечуватиметься шляхом подальшого функціонування Інноваційних офісів 
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із необхідним устаткуванням і документальним технологічним супроводом. Це дозволить як 
молодим, так і досвідченим авторитетним дослідникам, пропонувати наявні та розробляти 
замовлені винаходи, інновації, результати наукових та практичних досліджень для підприємств, і 
знаходити відповіді на проблеми бізнесу. Очікується, що надалі, проект допоможе ВНЗ 
привернути додаткові фінансові ресурси і підтримку підприємництва. 

Контроль якості здійснюватиметься Міністерством освіти і науки України і Австрійським 
комітетом «Всесвітні університетські послуги». 


