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Світові зміни постійно супроводжуються різними видами криз –

економічними, фінансовими, соціальними та іншими. І вченими доведено, що

саме трансформація суспільства з індустріального в інтелектуальне здатне

зменшити наслідки будь-яких з них. Тому наразі йде активний пошук нової

моделі розвитку систем, в центрі якої знаходиться економіка знань та сталий

розвиток.

Освіта в будь-якому сенсі є одним з основних факторів розвитку. Жодна

країна не може досягти сталого економічного розвитку без значних інвестицій в

людський капітал. Освіта збагачує людей розумінням себе і світу. Це покращує

якість їхнього життя і призводить до широких соціальних вигод для людей та

суспільства. Освіта підвищує продуктивність і творчість людей, сприяє

розвитку підприємництва та технологічних досягнень. Крім того, вона відіграє

дуже важливу роль у забезпеченні економічного та соціального прогресу та

покращенні розподілу доходів. Безперечно, освіта є запорукою сталого

розвитку, адже і суспільство, і економіка і навколишнє середовище як його

основні напрямки тісно пов’язані і залежні від розвитку сфери освіти.

Країни ОЄСР більше половини ВВП створюють в інтелектуальному

секторі виробництва. За підрахунками експертів, більше ніж 70% зростання

ВВП постіндустріальних держав обумовлюється підвищенням освітнього рівня

працівників та поширенням нових інформаційних технологій. Інвестиції в

знання і талант вже сприймаються не як просто красиві слова й данина моді, а

як сувора необхідність[1].

Мавріна А. О. зазначає, що важливою умовою забезпечення стабільного

економічного росту країни є вища освіта як основа сучасного інформаційного

суспільства, а також як рушійна сила інноваційного розвитку, оскільки її якість
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відіграє важливу роль як для кожної людини зокрема, так і для суспільства в

цілому[2].

Р. Барро ще в 1997 році, здійснивши своє дослідження шляхом проведення

панельного аналізу на основі спостережень із 100 країн протягом 1965 –

1995 років дійшов до висновків, що темп економічного зростання позитивно

пов’язаний з кількістю років, проведених чоловіками в середній та вищій

школах, оскільки освітній рівень чоловіків відіграє важливу роль у

розповсюджені технологій. Менша залежність спостерігається між темпом

зростання та кількістю років навчання жінок, оскільки на ринках праці багатьох

країн їх освітній рівень використовується недостатньо. Якість навчання , яка

виражена в оцінках тестування, також позитивно корелює з безперервним

зростанням. Причому ефект від якості навчання більш важливий, ніж кількість

років навчання. Позитивна кореляція між навчанням та економічним

зростанням виявлена і іншими вченими, таким як M. Шпігель, X. Сала-і-

Мартін[3].

Освіта як суспільне благо дає можливість повноцінної участі в еономічній

діяльності. Тоді як недоотримання цього блага в достатньому і повному обсязі

може призвести до низьких темпів економічного зростання та рівня суспільного

добробуту.

На нашу думку, освіта є центральною ціллю сталого розвитку, без якої усі

інші цілі можуть бути не досягнуті, адже вона має вплив і на суспільство, і

навколишнє середовище, і на економіку. Власне якщо говорити про суспільство,

то освіта дає розуміння соціальних інститутів та їхню роль у суспільному

прогресі і розвитку, вчить демократичним цінностям та навчає правильно

формувати свою думку та доводити її під час певних дебатів чи непорозумінь,

робити вірний вибір на виборах і т.і. Не розуміючи цю соціальну динаміку,

неможливо досягти необхідного соціального середовища для підтримки сталого

розвитку. Інший напрям – екологія. Освіта дасть змогу, по-перше, зрозуміти, що

природні ресурси є обмеженими, природа – вразливою, а наслідки людської

діяльності та певні рішення можуть призвести не лише до знищення природи,

але й до зниження соціальних і економічних темпів розвитку як у сього

суспільство, так і фізичного розвитку людини, так як існує прямий та зворотній

зв’язок між різними компонентами навколишнього середовища та темпами

розвитку, а, по-друге, навчить суспільство брати на себе забов’язання та

відповідальність за екологію і свої рішення, які на неї впливають. Так само

економічний вимір сталого розвитку залежить від освіти, адже дає змогу

зрозуміти межі і потенціал економічного зростання і що його вплив на

суспільство і навколишнє середовище має вирішальне значення. Звичайно,

лише навчання не здатне трансформувати економіку. Для цього необхідно

якісне і кількісне зростання інвестицій, як внутрішніх, так і зовнішніх,
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сприятливе політичне середовище. Але саме людський розвиток впливає на ці

чинники, тому що, наприклад, на ефективність прийнятого рішення про

інвестування безперечно впливатиме рівень знань та навичок людей, які цим

займаються. Окрім того, освіта дасть змогу зрозуміти, що не варто ставити на

перше місце в системі сталого розвитку саме економічне зростання, адже це має

величезні виклики для розвитку суспільства та навколишнього середовища.

Освіта, яка сприяє сталому розвитку має зосереджуватися на таких

ключових питаннях як добробут, економічний розвиток, ефективне публічне

управління, демократія, ефективне використання природних ресурсів,

альтернативна енергетика, поводження з відходами, глобалізація / локалізація

(локалізація глобальних проблем), культура, патріотизм, гендерна рівність,

охорона здоров'я (включаючи психічне здоров’я), етична поведінка та цінності.

В кінцевому підсумку освіта для сталого розвитку - це про цінності і повагу

до інших людей, включаючи теперішнє і майбутні покоління, про повагу до

відмінностей і різноманітності, до навколишнього середовища і вичерпних

ресурсів. Освіта для сталого розвитку спрямована на покращення почуття

справедливості, відповідальності, налагодження діалогу, що призведе до

позитивних поведінкових змін, які необхідні для сталого розвитку. Для цього

необхідно:

- сприяти формуванню цінностей національної єдності, патріотизму та

культурної спадщини, враховуючи міжнародні зв’язки та суспільні відмінності;

- розвивати почуття самодисципліни, цілісності, толерантності,

справедливості;

- заохочувати бути агентом позитивних змін та вчитися лідерству через

участь в різноманітних громадських, соціальних та національних заходах;

- сприяти розвитку наукових, технічних та культурних знань, вмінь та

навичок;

- сприяти поширенню знань щодо покращення здоров’я (зокрема

психічного), харчування та сімейного життя, а також мотивувати до постійного

саморозвитку та навчання впродовж життя;

- сприяти побудові інтегрованої, самодостатньої та незалежної

національної економіки.

Зараз, як ніколи, сфера освіти несе відповідальність за вирішення завдань

ХХІ століття та формування правильних цінностей та навичок, які сприятимуть

сталому зростанню та мирному співіснуванню. Як зазначила генеральний

директор ООН з питань освіти, науки та культури "освіта є ключовим

елементом глобальної системи цілей сталого розвитку. Освіта є основою наших

зусиль як для пристосування до змін, так і для перетворення світу, в межах
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якого ми живемо. Якісна базова освіта є необхідною основою для навчання

протягом усього життя в складному та швидкозмінному світі»[4] .
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