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Методологія дослідження.  Теоретичну і методологічну основу дослідження склали

офіційні  документи,  звіти  і  науково-дослідні  роботи,  що  пов’язані  з  питаннями

конкурентоспроможності технічних вузів в контексті вищої освіти для сталого розвитку.

У ході  дослідження  застосовувалися  методи аналізу і  логічного узагальнення  наукових

підходів  щодо  емпіричного  досвіду  імплементації  програми  Десятиріччя  освіти  для

сталого розвитку. Також автори спиралися на результати своїх попередніх досліджень в

області реформування університетської освіти в інтересах сталого розвитку. 

Результати. Дослідження підтвердили роль університетів як ключового механізму в

реалізації  цілей  сталого  розвитку.  Показано,  що  університети  виконують  триєдину

функцію: інтеграція ідей сталого розвитку в галузі освіти, поширення знань і професійна

підготовка для забезпечення сталого розвитку.

Послідовна  реалізація  стратегії  «Вища освіта  для  стійкого розвитку»  (ВОСР)  дає

можливість  університету  підтримувати  такі  конкурентні  переваги,  як  цілісний  підхід,

використання  сильних  сторін  партнерів,  випереджальний  розвиток  в  ринкових  умовах,

прозорість для всіх зацікавлених сторін, а також інноваційність освітніх послуг. 

Стратегія  ВОСР  не  є  «замороженою»  політикою,  а  вимагає  узгодженості  зусиль

університетів та зацікавлених сторін. Найбільш актуальними напрямками стають  сумісна

та систематизована науково-дослідна діяльність,  підготовка аналітичних оглядів досвіду

передових  університетів,  видання  сумісних  монографій  з  проблем  галузевого  сталого

розвитку,  а  також  навчальних  посібників,  що  враховують  кращу  практику  «зелених»

освітніх пакетів.

Новизна. Доведено, що вибір методологічної основи стратегії ВОСР для технічного

університету  поєднує  в  собі  три  обов'язкових  напрямки:  «екологізація»  навчальних

програм, зовнішнє партнерство і відповідальність, впровадження інноваційних технологій

прориву у внутрішній організації освітнього процесу.

Практична  значущість.   Запропонована  стратегія  ВОСР  передбачає  реалізацію

інноваційного  прориву  –  радикальну  трансформацію  освітніх  продуктів  і  послуг,  що
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пропонуються на ринку. Показано, що внутрішні ініціативи є підставою для масштабних і

глибинних реформ з «озеленення» університету, тобто внутрішні  ініціативи  є початком

реалізації стратегії ВОСР університету.

Ключові слова:  освіта для сталого розвитку, стратегія сталого розвитку для вищих
навчальних закладів, партнерська мережа університетів, міжнародне співробітництво.
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