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MISSION OF UNIVERSITIESIN ACHIEVING
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АНОТАЦІЯ. Стаття присвячена розкриттю взаємозв’язку вищої
освіти та сталого розвитку (далі — СР). Узагальнено ключові фун-
кції вищих навчальних закладів у контексті СР. Окреслено сучасні
тенденції у сфері освіти для сталого розвитку, а також вивчено
ключові особливості підходів різних країн, у т.ч. України, та міжна-
родних організацій до цього питання. Висвітлено нові види на-
вчання, які виникають у рамках освіти для СР у їх динамічному
взаємозв’язку з основними компонентами компетенції сталого
розвитку.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: освіта для сталого розвитку, сталий розвиток,
місія університету, вища освіта, компетенція.

ANNOTATION.The article elucidate the relationship of higher edu-
cation and sustainable development (further — SD). The key features
of higher education institutions in the context of SDare generalized.
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Outlines current trends in education for SD as well as key approaches
from different countries, including Ukraine, and international
organizations on this issue. Deals with new types of learning that
occur as part of education for SD in their dynamic relationship with the
major components of competence for SD.

KEY WORDS: education for sustainable development, sustainable
development, universitymission, higher education, competency.

Постановка проблеми. Глобальна економіка все гостріше
стикається з проблемами браку ресурсів для забезпечення стало-
го соціально-економічного розвитку, збільшення асиметрій їх ви-
робництва та перерозподілу, загострення глобальних проблем,
забезпечення збалансованого розвитку економічного, соціального
та екологічного вимірів. Роль і місце інституцій вищої освіти у їх
подоланні має бути чітко визначена та, відповідно, може бути
оцінена і проаналізована.

Найнаочніше її зв’язок з науково-практичними проблемами
демонструють такі приклади. Експерти ООН встановили, що в
США до 40 % продуктів харчування, залишаються не спожити-
ми, а 25 % їжі, котру американці приносять, додому викидається
[9]. Іншим прикладом є погіршення життєвого простору в наслі-
док накопичення у світі близько 11,2 млрд тонн твердих відходів
щороку [17]. У кожній країні у таких випадках марнуються всі
ресурси, які було використано для виробництва, а також витра-
чаються додаткові ресурси для відновлення економічної, соціа-
льної та екологічної рівноваги. У результаті аналіз екологічного
майбутнього Землі показує, що до 2050 року людство буде вико-
ристовувати ресурси та виробляти відходи в 2,6 разу швидше,
ніж вони можуть бути відновлені, а вже до 2030 року нам знадо-
биться ще одна Земля, щоб покрити такий споживчий попит[18].

Аналіз останніх досліджень. Ряд науковців присвятили до-
слідження питанням розвитку університетів у контексті сталого
розвитку, серед яких — М. Кристалбридж, А. Дейл, К.Дж. Деша,
К. Харгроувз, Ф. Хесселінк, К.А. Хопкінс, Б. Джиклінг, З. Мак-
Кеоун, Г.А. М’єг, І. Ньюман, А. Різі, В. Скотт, Д. Тілбурі,
П. Вейр, П.П. Ван Кемпен, А.Е.Дж. Уолс, а також українські дослід-
ники Масловська Л.Т., Непеїна Г.В., Патон Б.Є., Садовенко А.П.,
Середа В.І., Висоцька О.Е. та інші. На жаль, більшість із них роз-
глядають внесок університетів у забезпечення СР досить фрагме-
нтарно. За останні 8 років у середньому 92 % публікацій на тему
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СР до ключових питань відносять також і діяльність університе-
тів; варто відмітити тенденцію до зростання цього показника — з
84 % у 2007 р. до 95 % у 2014 році (табл. 1).

Невиявлені раніше частини проблеми. У працях, на які
опиралися автори при підготовці цієї роботи, відсутнє узагальне-
не викладення цілісної парадигми місця університетів у забезпе-
ченні сталого розвитку. Зараз, упродовж останнього року «Деся-
тиліття освіти в інтересах сталого розвитку» (2005–2014 рр.),
оголошеного ООН у 2002 році, цілком доречно переглянути роль
університетів для освіти в інтересах СР.

Метою цієї роботи є проведення узагальнення здобутків сві-
тової думки щодо ідентифікації ролі та місця університетів у за-
безпечені сталого розвитку глобальної економіки та суспільства.
Для досягнення поставленої мети були визначені такі завдання:
окреслити базис проведення досліджень університетів у паради-
гмі сталого розвитку; виявити особливості участі міжнародних
організацій в освіті для СР; ідентифікувати ставлення країн до
освіти для СР; визначити університетські компетенції СР; роз-
глянути ключові виміри університету в контексті СР.

Таблиця 1
КІЛЬКІСТЬ ПУБЛІКАЦІЙ НА ТЕМУ УНІВЕРСИТЕТІВ

І СТАЛОГО РОЗВИТКУ (ПОШУК ЗА КЛЮЧОВИМИ СЛОВАМИ)

Рік «сталий розвиток» «університет» +
«сталий розвиток»

«освіта» +
«сталий розвиток»

2014 220 210 24

2013 271 257 25

2012 235 218 12

2011 223 212 3

2010 164 148 11

2009 157 146 9

2008 122 112 3

2007 121 102 1

Всього 2160 2002 110

Джерело: складено автором за даними ScienceDirect database [24]
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Основний матеріал. Виділяють досить багато визначень по-
няття «сталий розвиток». Їх узагальнення дає нам, що СР прагне
задовольнити потреби і сподівання нинішнього покоління, не за-
вадивши здатності задовольняти потреби майбутнього [22]. Од-
ночасно сталий розвиток є процесом змін, у якому експлуатація
ресурсів, спрямування інвестицій, орієнтація технологічного роз-
витку та інституційні зміни здійснюються відповідно як до май-
бутніх, так і нинішніх потреб. СР також визначається як підтрим-
ка рівноваги з одного боку між потребою поліпшити життя
людей і досягти відчуття добробуту, а з іншого — збереженням
природних ресурсів і екосистем, від яких залежать майбутні по-
коління [27]. Він заснований на довгостроковому підході, який
враховує нерозривність екологічних і соціально-економічних ас-
пектів діяльності у сфері розвитку [10].

Необхідність переходу на сталий розвиток, який прагне пере-
шкодити деградації навколишнього середовища і екології в рамках
інтегрованої ціннісної структури справедливості для наступних по-
колінь і світу в цілому так чи так впливає на всіх учасників глобаль-
ного суспільства [14]. Про роль освіти у сприянні сталому розвитку
вперше було згадано в главі 36 «Порядку денного — 21» [3].Освіта
в інтересах сталого розвитку (ОСР) визначається як такі знання, на-
вички, розуміння і цінності для участі у прийнятті рішень про те, як
робиться будь-що індивідуально і колективно, на місцевому і гло-
бальному рівнях, та які поліпшать якість життя без негативного
впливу на планету майбутнього [5].

Системи вищої освіти країн, представлені університетами, зараз
проходять через зміни, які обумовлені складними викликами глоба-
лізації вищої освіти, зростаючої конкуренції, масифікації освіти (у
зв’язку з розвитком ІКТ, онлайн-навчання та МВОК) тощо. Необ-
хідність йти в ногу з часом, вводячи ОСР у свою практику, вияви-
лась ще одним випробуванням, з яким зіткнулись університети.
Узагальнення літератури засвідчує, що до пов’язаної з ОСР найчас-
тіше відносять: освіту з питань миру, прав людини, споживача, роз-
витку, здоров’я, ВІЛ/СНІДу, біорізноманіття, статі, інклюзивну
освіту, мультикультурну освіту, цілісну, глобальну, громадянську,
освіту щодо зниження ризику від стихійних лих, екологічну, зміни
клімату та щодо продовольчої безпеки. Хоча очевидно, що на пи-
тання слід дивитися ширше з подальшою деталізацією.

Беручи до уваги огляд актуальної літератури з питань універ-
ситетів та СР, а також ролі університетів у посиленні СР на регі-
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ональному рівні, було запропоновано аналітичну матрицю-па-
радигму «університети для сталого розвитку» (рис. 1). Вона є
основою даної роботи та може бути фундаментом для подальших
взаємопов’язаних досліджень.

Участь міжнародних організацій в ОСР
Велика увага проблемам СР та освіти в інтересах СР приділя-

ється міжнародними організаціями. Це не дивно, беручи до уваги
глобальний масштаб задач, які необхідно вирішити, так як лише
спільними зусиллями, як інтелектуальними, так і фінансовими,
можна досягти масштабної цілі переходу до більш «сталого» су-
спільства. Міжнародні організації системи ООН приділяють зна-
чних зусиль аналізу поточної ситуації, проведенню досліджень,
формуванню пропозицій і впровадженню послідовних дій з ме-
тою досягнення прогресу з впровадження принципів СР по всьо-
му світу. Вони також є ключовими агентами моніторингу прогре-
су в ОСР як в окремих країнах, так і на світовому рівні.
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Рис. 1. Аналітична матриця — парадигма
«університети для сталого розвитку»

Джерело: складено авторами на основі [25].
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Міжнародні організації діють здебільшого як каталізатор для
реальних заходів. Беручи до уваги тенденції в ОСР по всьому сві-
ті, експерти ЮНЕСКО відмічають значні зміни в педагогіці та
виникнення нових типів навчання. Іноді ОСР реалізовується че-
рез різні типи навчання і пов’язує кілька предметів і галузей
знань. Згідно з даними глобального моніторингу і опитування,
було визначено 9 типів навчання, які асоціюються з ОСР: еврис-
тичне навчання; передавальне навчання; колобораційне навчан-
ня; проблемно-орієнтоване навчання; предметне навчання; між-
дисциплінарне навчання; соціальне навчання; навчання на основі
системного мислення [26, с. 26]. Було визначено і такі форми на-
вчання, як філософське осмислення незалежно від віку, дослі-
дження цінностей, самоосвіта, експериментальне навчання, на-
вчання на базі громади, навчання на основі дій. Важливо
усвідомлювати, що ОСР не може складатись з лише одного типу
навчання, це завжди комплекс із різних типів, який повинен від-
повідати групі студентів (їх віку, знанням, інтересам і т.п.), кон-
тексту навчання і наявним ресурсам.

Близько сотні Регіональних експертних центрів з ОСР разом з
Університетськими ініціативами ООН з різних країн сформували
глобальну мережу, покликану вирішувати місцеві виклики ста-
лому розвитку шляхом проведення досліджень і розвитку потуж-
ностей. Ці центри націлені об’єднати освітні установи, посилити
спілкування, скоординувати співпрацю між усіма учасниками
процесу з метою поширення освіти в інтересах СР [25, c. 80]. Це —
один з головних міжнародних внесків у місцевий розвиток, що
включає університетські ініціативи.

ОСР на національному рівні
ОСР поступово знаходить своє місце в освітніх спільнотах:

близько 100 країн з усього світу створили національні координа-
ційні органи, розглядаючи ОСР у якості релевантного підходу до
глобальних проблем сучасності. У деяких випадках ОСР була
впроваджена радше як теоретичні рамки, без внесення до навча-
льних програм — з вибірки, до якої увійшли 50 країн, у 26-ти не
було виявлено доказів впровадження ОСР у 2008 р., однак до
2012 р. таких залишилось лише 10 [26, c.12]. За даними цього
опитування 59 % країн уже запровадили окремі дії стосовно осві-
ти з біорізноманіття, яких 95 % включили цей вид навчання в по-
чаткову освіту, 100 % у середню освіту, 83 % у вищу освіту і
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85 % — у педагогічну освіту [26, c. 18]. Очевидно, що ідея СР у
багатьох країнах використовується в національних економічних
інтересах для забезпечення довгострокової конкурентоспромож-
ності країни.

У США значна увага приділяється освіті стосовно кліматич-
них змін. Спільні зусилля уряду та місцевих органів влади, уні-
верситетів, шкіл і неурядових установ є важливими елементами,
які роблять свій внесок у федеральні програми, покликані просві-
тити громадськість стосовно проблеми зміни клімату. Державні
агентства, які опікуються питаннями навколишнього середовища
та енергетики, забезпечують навчання та тренінги для виклада-
чів, і часто це проводиться у співпраці з університетами та місце-
вими підприємствами. На рівні середньої та вищої школи, місцеві
органи влади впроваджують заняття по кліматичним змінам у
шкільні програми; університети, з допомогою з боку неурядових
організацій, надають навчання викладачам і студентам з питань
важливості енергоефективності. Низка неурядових організацій
(групи зі збереження дикої природи, наукові та освітні організа-
ції), проводячи програми і опитування, розповсюджуючи брошу-
ри, публікуючи статті у ЗМІ тощо, докладають значних зусиль у
формуванні суспільного розуміння важливості СР, і зокрема ін-
формуючи про наукове підґрунтя, вплив і можливі рішення про-
блем [26, c. 18].

Євросоюз підходить до питань СР дещо ширше. В політики зі
СР включено такі питання, як зміна клімату, «чиста» енергетика,
екологічний транспорт, відповідальне споживання і виробництво,
збереження і управління природними ресурсами, здоров’я, соціа-
льна адаптація, демографія і міграція, бідність у світі, а також ви-
клики сталому розвитку. Публікація Європейської Комісії «Оно-
влені стратегічні рамки європейської співпраці в освіті» покли-
кана спрямовувати співпрацю в освіті для СР до 2020 р., а про-
грама «Навчання впродовж життя (2007—2013 рр.)» слугувала
першим інструментом для розвитку і підвищення ролі освіти і
систем навчання. У ряді праць проаналізовано процес впрова-
дження принципів СР у країнах ЄС, зокрема у Швеції, Португа-
лії, Франції, та в регіонах Центральної та Східної Європи, і у ба-
гатьох з них відмічено, що принцип академічної свободи є
основоположним в управлінні університетом [2; 6; 8; 13; 23].

Не лише розвинені країни проводять діяльність у сферах,
пов’язаних з освітою для СР. На Філіппінах у Національному плані
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дій у сфері освіти про навколишнє середовище (2005–2014 рр.) за-
декларовано інтеграцію освіти про навколишнє середовище в на-
вчальні плани на всіх освітніх рівнях; також, створено систему
інтегрованих педагогічних тренінгів. У Індії Центром природни-
чої освіти запущено програму «СО2 — Правильний вибір» стосо-
вно кліматичних змін та індивідуального вибору стилю життя у
більше ніж 70 000 шкіл [26, c. 22].

Освіта для сталого розвитку в Україні
В Україні було вирішено створити нову інтегровану навчаль-

ну програму для ОСР, а не доповнювати додатковим матеріалом
уже існуючі шкільні предмети, а також запровадити її в рамках
сучасної загальноосвітньої школи [26, c.23]. Українські освітяни
традиційно пов’язують питання СР з природничими науками, і,
без сумніву, такий підхідє корисним. Однак, ОСР також вимагає
значної уваги до соціальних аспектів, адже стійке суспільство не
може функціонувати без демократії, постійного діалогу та деле-
гування влади, і є можливим за умов, коли взаємовідносини між
людьми базуються на повазі, толерантності і співпраці, а ці аспе-
кти далеко виходять за рамки природничих наук, і з точки зору
стандартних навчальних програм відносяться до соціальних наук,
суспільної психології або навіть філософії.

У «Національній парадигмі сталого розвитку України» визна-
чено сучасні тенденції, стратегічні засади та перспективи СР
України в глобальному середовищі відповідно до наявного стра-
тегічного потенціалу держави та цілей розвитку. Освіта визнача-
ється передумовою і водночас пріоритетним засобом досягнення
СР, маючи найбільший вплив на формування суспільної обізна-
ності з таких питань, як екологія, етика, а також на становлення
цінностей і підходів, навичок і моделей поведінки, які асоцію-
ються зі сталим розвитком [1, c.18]. Однак, негативним аспектом
є несформованість інституційного забезпечення впровадження
концепції ОСР у практику, зокрема в Україні не створено спеціа-
льний регулюючий орган, як це передбачено Стратегією Євро-
пейської економічної комісії ООН для освіти в інтересах СР, і на-
вчальні курси з ОСР викладаються лише в не багатьох універси-
тетах, запроваджена в Україні модель економічного розвитку не
має необхідної соціальної спрямованості. Не було створено сере-
дній клас, який є основним носієм демократії, соціальної та полі-
тичної стабільності в суспільстві, а також не забезпечено станов-
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лення адекватної соціальної інфраструктури [1, c. 33]. Через по-
дібні проблеми на фоні певних позитивних зрушень (поширення
екологічної освіти, урізноманітнення культурної діяльності) від-
мічаються значні диспропорції у сферах охорони здоров’я, жит-
лово-комунального обслуговування населення тощо.

На даний час основними формами діяльності, націленої на до-
сягнення сталості в університетах, є різноманітні проекти, які ви-
конуються у співпраці з бізнесом, неурядовими та міжнародними
організаціями, а також іншими зацікавленими сторонами. Зокре-
ма деякі дослідження показують, що залучення до подібних про-
ектів учасників із-за меж університетів виявилось значно ефекти-
внішим для реалізації проектів, націлених на сталий розвиток, у
порівнянні з випадками, коли брали участь лише представники
академічної спільноти [4]. Однак досі немає доказів широкомас-
штабного впровадження ОСР у навчальні програми університе-
тів. Таким чином, існує необхідність переосмислення всього під-
ходу до ОСР у національній системі освіти та на рівні інституцій.

Університетські компетенції в ОСР
Нещодавні дослідження доводять, що питання СР в універси-

тетах знаходиться на ранній стадії впровадження в процес на-
вчання, і ще багато треба вивчити для того, щоб концепцію СР
було повністю впроваджено, а вища освіта стала справжнім ліде-
ром у забезпеченні СР [19].

Університети починають переорієнтовувати навчальні проце-
си, дослідження, діяльність з місцевим населенням у бік концеп-
ції СР. Зміна відбувається не зважаючи на економічний тиск і та-
кі освітні реформи, які вимагають більшої ефективності меншим
коштом. За концепцією «потрійної спіралі», університети є пов-
ноцінними партнерами уряду та промисловості з точки зору вне-
ску в економічний розвиток в економіці знань [16]. Університети
збагачують людей компетенціями, а на національному рівні —
інтелектуальним капіталом.

Досить часто університети використовують ідею «сталості» з
метою внутрішньої реорганізації і перепрофілювання, впрова-
джують системне мислення шляхом аналізу взаємозв’язків, від-
носин і взаємозалежностей. Деякі з них розроблюють і впрова-
джують нові форми інтерактивного, інтегративного і критичного
навчання, які можуть допомогти людям зрозуміти сталий розви-
ток і долучитись до нього. У навчанні і дослідженнях ставиться
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новий наголос на реальні виклики сучасності і сталому розвитку,
з якими стикаються в місцевих і регіональних громадах. Таке
зміщення акценту розмиває кордони і посилює інтелектуальний
діалог між традиційними установами та громадянами.

Університети роблять внесок у розвиток компетенції зі СР
всередині та за межами вищої освіти через курси, програми про-
фесійного розвитку, дії з інформування населення тощо. Щоб бу-
ти ефективною, освіта для СР повинна базуватись на системному
підході, бути всеохоплюючою, фокусуватись на значно більшому
ніж знання, розглядати цінності і моделі поведінки студентів як
основу покращення їх здатностей вирішувати проблеми [21].
Відповідні зміни в навчальних програмах і планах повинні базу-
ватись на ціннісному підході та доповнюватись холістичним і
міждисциплінарним підходами з використаннями компетентніс-
них стратегій. Генерична «компетенція сталості»,яка була визна-
чена на основі ідей розробленої в Німеччині Gestaltungs komptenz,
об’єднує такі компоненти [26, c. 45]:

• здатність спрямовувати роздуми в майбутнє, діяти в умовах
невизначеності, справлятись із передбаченнями, очікуваннями і
планами на майбутнє;

• уміння працювати у міждисциплінарній манері;
• вміння бачити взаємозв’язки, відносини і взаємозалежності;
• досягнення відкритості у сприйнятті, транскультурного ро-

зуміння і кооперації;
• компетенція участі;
• компетенція планування і реалізації заходів;
• здатність відчувати співчуття і солідарність;
• компетенція мотивувати себе та оточуючих;
• компетенція зважено реагувати на індивідуальні і культурні

концепції.
Деякі дослідники обґрунтовують, що необхідно підтримувати

баланс між компетенціями, вже інтегрованими в програму на-
вчання та тими, що пов’язані з навичками системного і спрямо-
ваного в майбутнє пізнання та навичками діяти [15]. Тому визна-
чення компетенції СР необхідно періодично переглядати, щоб
можна було проаналізувати і відслідкувати прогрес, відзвітувати
про еволюцію підходів до концепції СР як такої, що є вбудова-
ною в університетські системи, чим можна заохотити університе-
ти звітувати перед громадськістю і залучати її до дискусії з дано-
го предмету.
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Концепція СР повинна бути включена до місії університету і
глибоко інтегрована у всі курси і навчальні програми, а також у
всі інші види діяльності університету — дослідження, комерціа-
лізація знань і результатів досліджень (рис. 3). Що стосується су-
часних функцій університету, його ключових ролей — освітньої,
дослідницької і управлінської, — то вони теж модифікуються.
Окрім традиційної функції надання знань, університети стають
центрами навчання, слугуючи суспільним потребам. Університе-
ти виконують центральну роль у процесі СР, оскільки вони є
ключовими гравцями як в індивідуальних, так і колективних і су-
спільних системах навчання [25, c. 76].

Рис. 3. Сталий розвиток: ключові виміри університету

Маючи суттєвий вплив на регіональний розвиток, університе-
ти здатні виконуючи дослідницьку функцію справитись із необ-
хідністю створення комбінації фундаментальних і прикладних
досліджень, різноманітних міждисциплінарних досліджень тощо;
маючи всі необхідні організаційні передумови, вони також мо-
жуть виявити і відслідкувати напрями, за якими необхідні зміни,
а також спрямувати в потрібному напрямку тих, хто приймає рі-
шення [11].

Стосовно управлінської ролі, немає сумніву, що співробітники
факультетів і управлінці університету є важливими учасниками
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процесу регіонального розвитку, адже вони беруть у ньому
участь, забезпечують експертні поради і роблячи власний внесок
у економічний і суспільний добробут [7]. Однак у міру зростання
масштабів і складності видів університетської діяльності виникла
необхідність покращення системи управління таким чином, аби
вона могла впоратись з цими труднощами, а це є ще одним ви-
кликом для сучасних університетів.

Дослідження, проведені в університетах США, Латинської
Америки і Китаю у 2013 р., показали, що включення тем з
управління ресурсами в процесі вдосконалення академічних
програм — найприйнятніший підхід у всіх цих трьох регіонах,
спрямований на пропагування ідеї СР [12]. Іншим є розвиток
програм, які покривають тематику таких предметів, як розвиток
людського потенціалу, дизайн суспільних систем і сталий еко-
номічний розвиток і процвітання. Китайці, зокрема, активно
поширюють ідеї «зеленого університету», які є близькими до їх
традиційної культури [28].

Разом із задекларованим пріоритетом СР університети здатні
впливати на громади, суспільний і економічний розвиток, так чи
так трансформуючи регіональний розвиток. Вплив університетів
зростає разом з підвищенням їх активності на міжнародній арені,
співпраці з приватним сектором, і часто надаючи поради корпо-
раціям, таким чином спрямовуючи їх на шлях до більшої соціа-
льної відповідальності. Володіючи повним потенціалом впливу
на широкі суспільні кола, через реалізацію їх функцій (рис. 3),
університети є сполучною ланкою між глобально проголошени-
ми пріоритетами розвитку та їх поширенням в щоденні практики.

Висновки. Університет, який можна назвати таким, що діє
на принципах СР, має характерні ознаки, а саме: прагне до
найвищої академічної успішності, намагається включити люд-
ські цінності у всі аспекти людського життя, і пропагує впро-
вадження практик, пов’язаних із сталим розвитком, у навчан-
ня, дослідження, зв’язки з громадами, управління енергетикою
і ресурсами, а також планування і використання землі з ура-
хуванням принципів постійного моніторингу і сталого розвит-
ку [20].

Сучасне суспільство живе в гірших умовах з точки зору якості
навколишнього середовища, ніж століття тому, однак у майбут-
ньому ситуація може погіршитись за умов бездіяльності. Універ-
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ситети стикаються з необхідністю впровадження освіти в інтере-
сах СР, яка теоретично і практично розроблена на різних рівнях:

— сталий розвиток у навчанні є необхідним через величезний
вплив випускників, котрі прямо впливають на зміни у світі.

— у дослідженнях врахування принципів СР є обов’язковим
перед тим, як результати комерціалізують, і навіть перед їх ініці-
юванням;

— принципи СР мають бути пріоритетнішими, ніж отримання
короткострокового прибутку, і враховуватись у першу чергу у
будь-яких видах діяльності закладів вищої освіти. Тільки так мо-
жна досягти позитивних зрушень у місцевих спільнотах у довго-
строковій перспективі.

Сучасний університет не може набути статусу «флагмансько-
го» або ж університету світового класу, не будучи активно залу-
ченим до освіти в інтересах СР. У часи, коли вища освіта відхо-
дить у своїй меті від набуття інформації і знань до навчання
компетенціям, необхідним для обробки інформації, прийняття
рішень, діяльності в умовах невизначеності, місія університетів
стає більш широкою, ніж просто освіта, система вищої освіти по-
кликана навчати цінностям. Відтепер ця місія — не тільки на-
вчання висококваліфікованої робочої сили майбутнього, але та-
кож формування глобального громадянина, розсудливого і
відповідального за власні рішення, їх наслідки та готового поже-
ртвувати короткостроковим прибутком заради майбутньої біль-
шої цінності. Саме тому система вищої освіти, маючи необхідний
потенціал і засоби впливу на громадськість, є ключовим агентом
прийняття і впровадження принципів сталого розвитку в суспіль-
стві забезпечуючи його довгострокову конкурентоспроможність.
У досягненні такої місії університети мають не лише активно
впливати на студентів і викладачів, але й ефективно використо-
вувати ресурс співробітництва з міжнародними організаціями,
урядовими структурами та громадськими організаціями.
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ПРОБЛЕМА ЕФЕКТИВНОСТІ МІЖОРГАНІЗАЦІЙНОГО
НАВЧАННЯ В СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬЯНСАХ ТНК
В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

АНОТАЦІЯ. У статті здійснено аналіз процесів навчання в страте-
гічних альянсах ТНК і вплив даних процесів на конкуренті позиції
компаній, що приймають участь в альянсі. Розкрито сутність і спе-
цифіка еволюції стратегічного альянсу в результаті процесу між-
організаційного навчання.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: стратегічний альянс, ефективність, модель
міжорганізаційного навчання, компетенції партнеру, інтерналізація
знань.

ANNOTATION. The article is aimed to analyze the educational
process within TNC’S strategic alliances and to determine the
influence of such process on competitive positions of the companies
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