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яке залежить від багатьох непередбачуваних факторів. Тим не менш, 

проведення такого оцінювання необхідне й здійсненне. При цьому важливо 
притримуватися певних принципів, які нададуть процесу риси якості, 
достовірності, надійності. 
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Як зазначено у Стратегії сталого розвитку «Україна-2020», яку схвалено 
указом Президента України від 12 січня 2015 р. № 5/2015, для виходу України 
на провідні позиції у світі «Україна має стати державою з сильною економікою 

та з передовими інноваціями» [1]. Це відповідає «Цілям сталого розвитку 
2016–2030», розробленим ООН, у яких наголошено необхідність сприяння 
«поступальному, всеохоплюючому та сталому економічному зростанню, 
повній і продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх». Для цього 
необхідно «домогтися підвищення продуктивності в економіці шляхом 
диверсифікації, технічної модернізації та інноваційної діяльності» [2]. 

Розвиток інноваційної економіки є єдиною можливістю входження 
країни в глобальну економіку на рівноправних умовах. Тому головними 
конкурентоспроможними ресурсами України повинні стати наука, освіта, 
виховання та розвиток інтелекту, наукоємні технології, інтелектуальна 
власність, а також спеціалізована інфраструктура щодо впровадження та 
розповсюдження інновацій. 

В умовах глобалізації сталий соціальний розвиток і модернізація 
економіки неможливі без пріоритетної політики розширеного 
відтворення людського капіталу, розвитку трудового потенціалу на основі 
націленості системи вищої освіти на потреби ринків праці. Відповідно 
підвищується значення навчальних закладів, в першу чергу, університетів як 
середовища, де створюються особливі умови для вирощування соціально 

відповідальних особистостей. 
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На основі узагальнення світових тенденцій модернізації освітньо-

наукової сфери авторами обґрунтовано можливість підвищення ролі та 
значення вітчизняних вищих навчальних закладів в вирішенні проблем 
сталого розвитку на основі економічного зростання відповідних міст та 
регіонів, де вони розташовані, на основі розширення багатостороннього 
взаємовигідного партнерства з органами влади та місцевого самоврядування, 
суб’єктами бізнес-середовища та громадянського суспільства. 

При цьому активізація партнерських зв’язків розглядається як пошук та 
розвиток нових форм взаємодії суб’єктів різних сфер діяльності з метою 
підвищення власної конкурентоспроможності та міста в цілому. Авторами 
розроблено пропозиції щодо підвищення рівня науково-інноваційного потен-
ціалу факультету психології, економіки та управління ДВНЗ «Донбаський 
державний педагогічний університет» та комплекс заходів з науково-

методичного, науково-організаційного та інформаційного забезпечення 
розвитку малого та середнього бізнесу в місті Слов’янську за рахунок 
формування об’єктів інфраструктури щодо підтримки підприємництва. 

Розширення сфер діяльності університету на основі формування нових 
форм інфраструктурної підтримки розвитку підприємництва дозволить 
доповнити «Перелік платних послуг, які можуть надаватися навчальними 

закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до  
державної і комунальної форми власності», затверджений Постановою 
Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 796. Так, у сфері наукової та 
науково-технічної діяльності це можуть бути послуги з проведення  
маркетингових досліджень, створення кластерів, формування об’єктів 
інфраструктури щодо підтримки підприємництва в місті. 

Потрібно також розробити нормативно-законодавчу базу розвитку 
різних форм партнерства університетів у навчальній та науково-дослідній 
діяльності, впровадженні інновацій. Для активізації їх діяльності щодо 
вирішення проблем сталого розвитку на основі економічного зростання та 
реалізації можливостей розповсюдження позитивного досвіду на інші міста та 
регіони необхідно визначити ефективні організаційно-економічні форми 

(науково-освітні інноваційні комплекси у складі вищих навчальних закладів, 
бізнес-інкубатори, наукові парки, консалтингові центри тощо) та механізми 
стимулювання реалізації резервів використання власних конкурентних пере-
ваг. Це сприятиме формуванню єдиного інформаційно-освітньо-виховного 
простору міста, покращенню його соціального та економічного становища. 

Таким чином, завдяки модернізації освітньо-виховної, науково-

дослідницької, інноваційної діяльності вищих навчальних закладів, активізації 
взаємовигідних партнерських відносин, створенню різноманітних 
організаційно-економічних форм інноваційної інфраструктури та нормативно-
законодавчого забезпечення, залучення науково-інноваційного потенціалу 
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закладів вищої освіти до вирішення проблем соціальної та економічної 

політики міста, в якому вони розташовані, стає стратегічним чинником сталого 
розвитку на основі економічного зростання. 
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Идея "устойчивого развития" (от англ. sustainable development, которое 

буквально переводится как согласованное, самоподдерживающее развитие), 
впервые была озвучена в 1986г. Гру Харлем Брундтланд в докладе "Наше 

общее будущее". Стали употребляться термин "sustainable development", под 
которым понимают такую модель развития, при которой достигается 
удовлетворение жизненных потребностей нынешнего поколения людей без 
уменьшения такой возможности для будущих поколений. Она получила 
поддержку в 1992г. на конференции ООН в Рио-де-Жанейро, где была принята 
Декларация по окружающей среде и развитию – декларация необходимых мер 

для проведения в жизнь стратегии устойчивого развития. 
Была создана концепция, которая должна быть основной во 

взаимоотношениях человека и природы, – концепция устойчивого развития. 
Понятие устойчивое развитие определяется как такое экономическое развитие, 
которое не приводит к деградации природной среды. Определенные 
параметры должны сохранять постоянное значение, а именно: 1) физические 

константы; 2) генофонд; 3) участки всех главных экосистем в их первозданном 
виде (иначе нельзя судить о произведенных человеком изменениях); 4) 
здоровье населения. Следовательно, охрана природной среды как и 
здравоохранение, должна входить как составная часть в данную концепцию. 
Существуют две цели охраны природы: 1) обеспечить сохранность таких 
качеств окружающей среды, которые не должны меняться; 2) обеспечить 

непрерывный урожай полезных растений, животных, а также необходимые 
человеку ресурсы путем сбалансирования цикла изъятия и возобновления. Что 
и сколько можно изымать из биосферы, а что нельзя – определяется с 
помощью моделирования. 


