
Професійне зростання й розвиток сучасного молодого вченого 

складно уявити без розвитку міжнародного співробітництва й освоєння, 

використання в повсякденній діяльності здобутків науки та техніки, 

досвіду колег з інших країн.  

Нині в Україні існують різноманітні програми обміну студентами й 

аспірантами, конкурси на здобуття міжнародних грантів. У цій сфері наша 

держава проводить досить активну політику, яку підтримує європейська 

спільнота, не менш зацікавлена в залученні молоді до наукової діяльності. В 

одному зі своїх виступів європейський комісар у справах науки, освіти та 

культури Я. Поточнік сказав: «Європа потребує розвитку дослідницької 

діяльності. Якщо наш бізнес має залишитися конкурентоспроможним на 

світових ринках… ми маємо знати більше та ліпше… Тож якщо ми 

прагнемо бути завжди одним кроком попереду решти світу, наша найбільша 

надія – у силі нашого розуму» 
1
. 

Стажування молодих науковців за кордоном… істотно відрізняється від 

стажування студентів. Адже, якщо головною метою стажування останніх є 

переважно здобуття знань, удосконалення мовних навичок, для молодих 

науковців важливо не тільки поглибити знання, а й опанувати та 

вдосконалити інноваційні методики й технології наукової, педагогічної, 

дослідної діяльності. Таке стажування є чудовим стимулом для молодих 

науковців, розвиває їхню професійну різнобічність, креативність мислення, 

можливість упровадження набутих знань безпосередньо на батьківщині. 

Водночас наукове стажування за кордоном допомагає реалізувати один з 

базових принципів сучасної європейської освітньої політики – мобільність 

студентів і викладачів, яка полягає в тому, що в сучасному світі кордони 

повинні бути відкритішими, а освіта й знання мають розглядатися як 

транскордонні та транснаціональні явища. 

...Професійний розвиток молодих науковців за допомогою міжнародної 

співпраці не обмежується лише стажуванням. Корисним для розвитку науки 

й науковців є проведення міжнародних науково-практичних конференцій, під 

час яких не лише відбувається обмін досвідом, а й встановлюються 

особистісні зв’язки, визначаються спільні напрями роботи тощо. 

Прикро, але й у цій сфері наявні проблеми фінансування. Як правило, 

бюджетні установи та організації мають досить обмежену статтю видатків на 

відрядження, а тим паче до зарубіжних країн. Часто молоді вчені повинні 

самостійно оплачувати відрядження на різноманітні наукові форуми, що 
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зменшує частоту поїздок. 

Одним із шляхів розв’язання цієї проблеми є організація інтернет-

конференцій, бо вони дають змогу майже безкоштовно провести мобільний 

форум із представниками будь-яких країн, установ, організацій тощо. 

Міжнародне співробітництво науковців, у тому числі, й обдарованої 

молоді – один із чинників позитивного сприйняття України як сучасної 

держави, що розвивається та прогресує як повноцінний член світової 

спільноти, узявши курс на інноваційні методи розвитку економіки й 

суспільства (Бесчастний В. Професійна та економічна привабливість 

наукової діяльності для молодих юристів: сучасний стан і перспективи 

// Віче (http://www.viche.info/journal/3804/). – 2013. – № 16). 

 


