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Анотація. Мета дослідження полягає у оцінці можливостей впливу 
університетів на збалансований регіональний розвиток, а також у розробці 
рекомендацій щодо використання ефективних інструментів впливу. Дані для оцінки 
зібрані за допомогою онлайн-опитування 136 респондентів з різних регіонів України. 
Результати застосування дескриптивної статистики свідчать, що з ймовірністю 0,99 
університети здатні підвищити існуючий рівень впливу на розвиток регіону з рівня 
4,13 до рівня 6,89. При цьому, важливими є незначні помилки репрезентативності 
(0,006). Для розробки рекомендацій щодо використання ефективних інструментів 
впливу було використано метод кейсів: проведено компаративний аналіз досвіду 
українських університетів у сфері сприяння збалансованому розвитку регіонів.  
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Вступ  

Процеси децентралізації в Україні посилюють пріоритетність вивчення регіональних 
аспектів розвитку суспільства. Результати попередніх досліджень свідчать, що 
збалансований розвиток регіону є динамічним процесом, здатним зберегти та 
накопичити потенціал регіону, підвищити рівень його довготермінової 
конкурентоспроможності, вирівняти показники розвитку в регіоні. Це досягається за 
рахунок довготривалого процесу перетворень в економічній, соціальній та 
екологічній сферах. Він посилюється змінами у свідомості громадян та посиленням їх 
соціальної відповідальності. При цьому збалансований розвиток здатен призвести до 
позитивних кількісних змін (зростання зайнятості, інвестицій, доходів тощо) та якісних 
перетворень (зміни в соціальній організації, технічному та технологічному прогресі) 
(Trunina & Khovrak 2018). 

Збалансований розвиток регіонів прийнято розглядати через призму 
економічних, соціальних та екологічних процесів. Основними індикаторами 



ІДЕОЛОГІЯ І ПОЛІТИКА ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА IDEOLOGY AND POLITICS 
© 2019 Foundation for Good Politics   ISSN 2227-6068 

 
№ 2(13), 2019                                                                                                                                                                                       48 

збалансованого розвитку регіонів прийнято вважати зайнятість, соціальний прогрес, 
якість життя та повагу до природи (Jovovic, Draskovic, Delibasic & Jovovic 2017: 257). 
Такий розвиток регіонів передбачає розуміння взаємозв’язків між економікою, 
суспільством і навколишнім середовищем; здатність підтримання справедливого 
розподілу ресурсів і можливостей для цього покоління і наступних. 

Важливо зрозуміти, що досягненню всіх перерахованих індикаторів здатна 
сприяти саме система вищої освіти шляхом навчання та виховання відповідальних 
громадян. Наразі у світовому освітньому просторі сформувалось розуміння 
можливості і важливості впливу університетів на розвиток суспільства. Так, Велика 
Хартія Університетів наголошує: 

«Завдання університетів по поширенню знань серед нових поколінь 
передбачає, що в сьогоднішньому світі вони також повинні служити суспільству 
в цілому і що культурне, соціальне й економічне майбутнє суспільства вимагає, 
зокрема, значного внеску в подальшу освіту» (1988).  

Зміна пріоритетів у вищій освіті закріплена також на саміті у м. Гетеборг в 2017 році, 
під час якого лідери ЄС окреслили своє бачення освіти та культури, започаткувавши 
проект «Європейські університети». Проект розроблено з метою створення потужних 
університетів, здатних стати ключовими центрами підвищення якості вищої освіти та 
зміцнення зв’язків у науковій та інноваційній сферах Європи задля посилення впливу 
на розвиток суспільства та економіки (ЕС 2018). Відповідно до Паризького комюніке, 
Міністри Європейського простору вищої освіти визнають важливість посилення ролі 
вищої освіти у «забезпеченні стійкого майбутнього для нашої планети та наших 
суспільств» (2018: 8), а також необхідність пошуку шляхів сприяння досягненню Цілей 
стійкого розвитку ООН на всіх рівнях: глобальному, європейському та національних. 

Університети впливають на економічний, промисловий та соціальний розвиток 
країни. Саме тому політика вищої освіти має ґрунтуватися на виключному значенні 
знань, досліджень та інновацій. Відповідно, університети є інструментами 
економічного зростання через виробництво знань, процеси передачі інновацій та 
капіталізації (Kivistö & Tirronen 2012: 76). Проаналізувавши та порівнявши досвід 
Великобританії, Швеції та Австрії про внесок університету в регіональний розвиток, 
вчені виділили чотири моделі розвитку університетів, при яких досягається значний 
вплив на розвиток регіонів (Trippl, Sinozic & Smith 2014: 12):  

(1) модель підприємницького університету (модель пов’язана з 
комерціалізацією знань, регулюванням прав інтелектуальної власності, підтримкою 
наукових парків та сприянням створенню академічних спін-оффів); 

(2) модель партнерства між університетами та промисловістю (модель 
характеризується наявністю спільних та контрактних досліджень, консультацій, 
спілкування з практиками, а також призводить до посилення ролі університетів й їх 
інтеграції у регіональні кластери та інноваційні інкубатори); 

(3) модель нового виробництва знань (моделі притаманні значні внески 
університетів у вирішення гострих соціальних проблем та взаємодія з широким колом 
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ненаукових суб’єктів за рахунок державного фінансування між- та 
трансдисциплінарних досліджень); 

(4) модель активної участі університету (модель пов’язана з виконанням 
університетом різних ролей: соціальної, політичної та громадської, що призводить до 
глибокої інтеграції університетів в інноваційні мережі та розробки політик розвитку 
регіонів). 

Однак, ролі університетів також змінюються в часі (Табл. 1). Це вимагає від 
керівництва університетів систематичного перегляду обраних моделей розвитку. 

Таблиця 1. Порівняння університетів різних поколінь 

Ознака 
Покоління університетів 

Перше Друге Третє Четверте 

Мета Освіта Освіта і наука 
Освіта, наука та 
використання 

знань 

Освіта, наука, інновації, 
використання знань і 

проактивний економічний 
розвиток 

Роль Захист правди 
Пізнання 
природи 

Створення 
додаткової 
вартості 

Локальний економічний 
акселератор, визначення 
стратегії регіонального 

розвитку 

Результати Професіонали 
Професіонали і 

вчені 

Професіонали, 
вчені і 

підприємці 

Професіонали, вчені, 
підприємці та 

конкурентоспроможна 
локальна економіка 

Мова Латиниця Національна Англійська 
Багатомовна (національна 

та англійська) 

Управління Канцлер 
Науковці за 
сумісництвом 

Професійний 
менеджмент 

Професійний менеджмент 
та місцевий експерт 

* джерело: Kotosz, Gaunard-Anderson & Lukovics 2015: 599. 

Усвідомлення того факту, що університети впливають на економіку свого 
регіону, набуває все більшого значення. Сучасне суспільство потребує дослідження 
впливу університетів на розвиток регіонів та країн. На думку багатьох авторитетних 
дослідників, суспільство очікує, що університети поєднають здатність реагування на 
поточні проблеми з можливістю брати участь у довгострокових дослідженнях (Reichert 
2019: 11). Важливим є вміння університетів бути надзвичайно чуйними, адаптивними, 
тісно взаємопов’язаними не тільки зі своїми академічними партнерами, але й із 
зовнішніми зацікавленими сторонами, як глобально, так і локально. На думку відомого 
сучасного дослідника вищої освіти В. Сацика, якісне академічне й культурне 
університетське середовище «може генерувати позитивні структурні соціально-
економічні зміни регіонального та національного масштабу» (Сацик 2012: 26).  

Дослідники наголошують на важливості співпраці університетів з бізнесом, 
владою та іншими університетами. Так, стратегічне партнерство бізнесу з 
університетами має позитивний вплив на регіональний розвиток, оскільки здатне 
враховувати специфічні особливості регіону (Schiuma & Carlucci 2018: 11). 
Університети є важливими учасниками партнерства в регіонах, спрямованого на 
формування інноваційних спільнот, а також джерелом талановитого персоналу та ідей 
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для корпорацій (Frølund, Murray & Riedel 2018: 71). При цьому співпраця ґрунтується 
на переконанні, що всі представники суспільства матимуть вигоду від нових знань і 
комерційних наслідків винаходів (Stearns 2012: 18).  

Британські вчені запропонували чотири моделі ефективної співпраці між 
університетами та бізнесом, кожна з яких має переваги та недоліки (Perkmann & Salter 
2012: 30). Відповідно формат співпраці має залежати як від цілей і можливостей 
бізнесу, так і від цілей і можливостей університетів. Однак, група європейських 
дослідників розробила узагальнену модель успішного та довготривалого партнерства 
«Co-factors»: спільні цілі/взаємні вигоди (Common interests/mutual benefits), 
зобов’язання (Commitment), комунікація (Communication) та контекст (Context) 
(Perkmann & Salter 2012: 30–3 1). Важливо, що серед основних змін, необхідних для 
посилення співпраці між університетами та бізнесом, дослідники виділяють 
необхідність модернізації освіти у напрямку зменшення розриву між теорією та 
практикою, а також врахування потреб регіону. 

На думку австрійських експертів, авторів проекту «Компетенції для 
збалансованого соціально-економічного розвитку», нові способи викладання та 
навчання, а також тісна співпраця між університетами, бізнесом та громадськими 
організаціями необхідні для сприяння збалансованому соціально-економічному 
розвитку (Ambros & Biberhofer 2018: 186). При цьому в проекті обґрунтовано основні 
принципи збалансованого розвитку: холістичний підхід, системне розуміння 
організацій, трансдисциплінарний підхід, орієнтація на трансформацію. Цінними є 
запропоновані формати співпраці для збалансованого розвитку регіону, а саме: 
навчання через заангажування (волонтерство, громадські роботи), спільні 
дослідницькі проекти, підприємницькі проекти, вивчення кейсів зі збалансованого 
розвитку, скринінг збалансованості, стажування, екскурсії з тематичним 
дослідженням, лекція від представників бізнесу. 

Важливою для збалансованого розвитку регіону є і співпраця університетів з 
регіональною владою. Прикладами можливої співпраці є консультування при 
створення регіональних програм розвитку, розробка дорожніх карт розвитку окремих 
галузей, створення спільних інформаційно-консультаційних центрів тощо. Однак, 
сучасна вища освіта в Україні не відображає в повній мірі потреби промисловості або 
її економіки, а тим більше ― її не можна розглядати як двигун суспільства (Guttke, 
Küchler & Shvaika 2012: 5). 

Попередні дослідження вказують на здатність світових університетів-лідерів 
впливати на розвиток регіонів, в яких вони розташовані, за допомогою застосування 
концепції соціальної відповідальності (Zagirniak, Khovrak & Perevozniuk 2018). При 
цьому необхідно приділяти значну увагу формуванню як персонального рівня 
соціальної відповідальності (студентів, викладачів та адміністрації), так і 
університетського рівня (соціальна відповідальність перед зовнішніми та внутрішніми 
зацікавленими сторонами). Варто додати, що соціальна відповідальність університету 
потребує системного та комплексного підходу, розробки та прийняття стратегії 
соціальної відповідальності університету. 
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Однак досі питання соціальної відповідальності університетів та їх впливу на 
розвиток регіонів залишаються недостатньо глибоко опрацьованими в Україні. 
Дослідження О. Оржель, спрямоване на систематизацію міжнародних стандартів та 
проектів з соціальної відповідальності, дозволили визначити університетську 
соціальну відповідальність як комплексну, багаторівневу та багатовимірну діяльність 
(Оржель 2017: 27). На думку вченого, соціальна відповідальність університетів «має 
наскрізну природу і пронизує різні напрями діяльності: освітню, дослідницьку, 
виховну, просвітницьку, соціокультурну тощо. Університетська соціальна 
відповідальність є дотичною до інших актуальних питань вищої освіти, зокрема 
забезпечення якості, академічної доброчесності, університетської автономії, 
студентоцентрованого та практико-орієнтованого навчання» (Оржель 2017: 27–28).  

Водночас автономія університетів надає можливості для розробки і 
впровадження різноманітних змін, здатних посилити вплив на суспільство, а саме: 
вдосконалення навчальних програм та розробка курсів, що містять інформацію про 
збалансований розвиток, соціальну відповідальність та етичне лідерство; створення 
підрозділів на кшталт Центрів волонтерства, Інститутів третього віку чи Дитячих 
інститутів. Проте досі залишаються невірнішими питання щодо полегшення процедури 
залучення різних фінансових джерел, у тому числі грантів на проведення досліджень, 
що сприяють збалансованому розвитку, модернізацію університетських кампусів чи 
проведення соціально відповідальних ініціатив. 

Отже, окрім необхідності систематизації концептуального підходу до 
визначення цього питання, важливим є його практична реалізація. Адже такий 
стратегічний пріоритет, як відповідальність університету за збалансований розвиток 
регіону, здатні поставити перед собою не всі університети. Так, недостатність знань 
про природу соціальної відповідальності університетів і нерозуміння переваг від її 
реалізації стримує українські університети від використання дієвих та відомих в 
світовій практиці інструментів впливу на збалансований розвиток регіонів. 

Саме тому мета цього дослідження полягає у оцінці можливостей впливу 
університетів на збалансований регіональний розвиток, а також у розробці 
рекомендацій щодо використання ефективних інструментів впливу. 

Структура статті полягає в наступному. У першій частині зосереджено увагу на 
результатах емпіричних досліджень: оцінка рівня впливу університетів України на 
основі опитування респондентів та компаративний аналіз кейсів українських 
університетів. Основні інструменти впливу університетів на збалансований розвиток 
регіону наведені в заключній частині. 

 

Методи  

Вибірка он-лайн опитування 

В опитуванні прийняли участь 136 представників з 51 закладу вищої освіти з 
усіх областей, окрім Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, 
Кіровоградської, Чернівецької та Автономної Республіки Крим. Дані були зібрані за 
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допомогою онлайн-опитування. Найбільшу частину респондентів склали науково-
педагогічні працівники (46,32% від загальної кількості респондентів), а найменшу ― 
ректори / директори / проректори (5,15%). Також значну частину респондентів склали 
студенти (18,38%) та керівники кафедр / відділів (16,18%). При цьому 72,79% 
респондентів ― жінки, а 27,21 % ― чоловіки. Найбільша кількість респондентів 
належить до вікової групи 36–45 років (41,91% респондентів), а найменша ― до 
вікової групи понад 65 років (1,47%). Узагальнені дані щодо демографічних 
характеристик респондентів наведено в Табл. 2. 

 

Таблиця 2. Демографічні характеристики респондентів 

Характеристика Відповіді Кількість 
респондентів 

Питома вага 
відповідей 

Статус  Ректор / Директор / Проректор 7 5,15 
 Декан / Заступник декана 10 7,35 
 Керівник кафедри (відділу) 22 16,18 
 Науково-педагогічний працівник 63 46,32 
 Студент 25 18,38 
 Інше  9 6,62 
Стать  Жіноча  99 72,79 
 Чоловіча 37 27,21 
Вік  до 25 26 19,12 
 26 – 35 32 23,53 
 36 – 45 57 41,91 
 46 – 55 15 11,03 
 56 – 65 4 2,94 
 понад 65 2 1,47 

Джерело: власне опитування 

 

Структуроване опитування надало відповіді на такі запитання: 

1. Ви коли-небудь думали про вплив університетів на суспільство? 

2. Оберіть найбільш відповідне твердження для опису рівня впливу 
університетів на: економічний розвиток, розвиток технологій, формування людського 
капіталу, вирішення соціальних проблем, побудова громадянського суспільства, 
культурний розвиток, покращення екологічного стану. 

3. Будь ласка, оцініть загальний рівень впливу університетів на розвиток 
регіону. 

4. Будь ласка, оцініть готовність до діалогу та співпраці для досягнення 
регіонального розвитку. 

5. Будь ласка, вкажіть можливість досягнення кожної з 17 Цілей сталого 
розвитку ООН завдяки впливу університетів. 

7. Чи читали Ви коли-небудь звіт університету про соціальну відповідальність 
або про вплив? 
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Вибірка кейсів 

Для дослідження було обрано кейси двох українських університетів: Сумського 
державного університету та Національного університету «Острозька академія». Ці 
університети обрані, оскільки з усіх українських університетів лише вони містяться 
одразу в трьох рейтингах, здатних висвітлити вплив університетів на збалансований 
розвиток регіонів: рейтинг впливу університетів Times Higher Education, світовий 
рейтинг університетів UI GreenMetric та Рейтинг U-Multirank. В процесі оцінки було 
проаналізовано інформацію, яка міститься в зазначених рейтингах, офіційних сайтах 
університетів, у тому числі в стратегіях розвитку, тематичних звітах, новинах.  

 

Результати  

Результати емпіричних досліджень ― оцінка рівня впливу університетів 
України на основі опитування респондентів 

Результати опитування свідчать, що 90,44% респондентів замислювались над 
впливом університетів на суспільство. Однак, лише 32,35% респондентів мали 
можливість ознайомитись зі звітами університетів про їх вплив на суспільство. При 
цьому, про прямий вплив університету на економічний розвиток вказують 39,71% 
респондентів, розвиток технологій 72,06%, формування людського капіталу 75,00%, 
вирішення соціальних проблем 27,94%, побудова громадянського суспільства 53,68%, 
культурний розвиток 66,91%, покращення екологічного стану 15,44% (Рис. 1).  

 

Рис. 1 Види впливу університету на суспільство, % 

 
Джерело: власне опитування 

 

Варто відмітити, що відсутність впливу університету відмітила незначна 
кількість респондентів. Найбільш позитивно сприймають можливість впливу 
університетів на формування людського капіталу, оскільки лише 0,74% визнали 
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відсутність впливу на цим параметром. Найменший вплив, на думку респондентів, 
університети можуть здійснювати на покращення екологічного стану, оскільки 14,71% 
визнали відсутність впливу за цим параметром. 

Важливо, що існує різниця між існуючим та потенційним рівнем впливу 
університетів на розвиток регіону (Табл. 3). Так, в процесі опитування респондентам 
було надано можливість оцінити існуючий та потенційний рівень впливу університетів 
на розвиток регіону. Результати опитування свідчать про недостатній рівень впливу 
університетів на розвиток суспільства в сучасних умовах. Найбільш популярною 
відповіддю респондентів при визначенні існуючого рівня впливу є 4 (мінімальне 
значення 1, максимальне 10), потенційного рівня впливу є 8. Проведені розрахунки 
свідчать, що з ймовірністю 0,99 університети здатні підвищити існуючий рівень впливу 
на розвиток регіону з рівня 4,13 до рівня 6,89. Однак, характеризуючи всю сукупність 
закладів вищої освіти лише за її частиною, неможливо уникнути помилок, які 
називаються помилками репрезентативності. При цьому, важливим є незначні 
помилки репрезентативності як при розрахунку існуючого рівня впливу, так і при 
розрахунку потенційного рівня впливу. 

 

Таблиця 3. Оцінка існуючого та потенційного рівня впливу університетів на розвиток 
регіону 
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Існуючий  1 10 9 4,13 4 5,5 1,51 0,74 0,86 0,006 
Потенційний  1 10 9 6,89 8 5,5 1,87 0,75 0,87 0,006 

Джерело: власне опитування 

 

Найвищий рівень готовності до діалогу та співпраці для досягнення 
регіонального розвитку, на думку респондентів, притаманний таким групам, як 
заклади освіти (29,41% респондентів вважають, що заклади освіти мають значний 
рівень готовності до діалогу) та громадські організації (25,00%) (рис. 2). Про повну 
відсутність співпраці з боку влади вказують 7,35% респондентів, громадян 7,35%, 
бізнесу 5,88%, громадських організацій 2,21%, закладів освіти 2,21%. 
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Рис. 2. Готовність до діалогу та співпраці для досягнення регіонального розвитку 

 
Джерело: власне опитування 

 

Як свідчать результати опитування, найбільш досяжними Цілями сталого 
розвитку ООН завдяки впливу університетів респонденти вважають (Табл. 4): Ціль 4: 
Якісна освіта (77,94% респондентів вважають її повністю досяжною), Ціль 17: 
Партнерство заради сталого розвитку (47,79%), Ціль 5: Гендерна рівність (38,97%), Ціль 
9: Промисловість, інновації та інфраструктура (37,50%), Ціль 11: Сталий розвиток міст 
і громад (36,03%) та Ціль 8: Гідна праця та економічне зростання (33,82%). При цьому 
найбільш недосяжними цілями вважають: Ціль 2: Подолання голоду (37,50% 
респондентів вважають її повністю недосяжною) та Ціль 14: Збереження морських 
ресурсів (33,82%). 

 

Таблиця 4. Досяжність Цілей сталого розвитку ООН завдяки впливу університетів 

Цілі Повністю 
досяжна 

Частково 
досяжна 

Неможливо 
досягнути 

Ціль 1: Подолання бідності  5,88 71,32 22,79 
Ціль 2: Подолання голоду 8,09 54,41 37,50 
Ціль 3: Міцне здоров’я і благополуччя 18,38 66,91 14,71 
Ціль 4: Якісна освіта 77,94 20,59 1,47 
Ціль 5: Гендерна рівність 38,97 52,21 8,82 
Ціль 6: Чиста вода та належні санітарні умови 12,50 64,71 22,79 
Ціль 7: Доступна та чиста енергія 20,59 62,50 16,91 
Ціль 8: Гідна праця та економічне зростання 33,82 61,03 5,15 
Ціль 9: Промисловість, інновації та інфраструктура 37,50 59,56 2,94 
Ціль 10: Скорочення нерівності 15,44 64,71 19,85 
Ціль 11: Сталий розвиток міст і громад 36,03 58,09 5,88 
Ціль 12: Відповідальне споживання і виробництво 24,26 68,38 7,35 
Ціль 13: Пом’якшення наслідків зміни клімату 10,29 61,76 27,94 
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Ціль 14: Збереження морських ресурсів 7,35 58,82 33,82 
Ціль 15: Захист та відновлення екосистем суші 8,09 66,18 25,74 
Ціль 16: Мир, справедливість та сильні інститути 25,74 59,56 14,71 
Ціль 17: Партнерство заради сталого розвитку 47,79 50,00 2,21 

Джерело: власне опитування 

 

Результати емпіричних досліджень ― компаративний аналіз кейсів українських 
університетів 

Три світових рейтинги відображають вплив університетів на збалансований 
розвиток регіонів: рейтинг впливу університетів Times Higher Education, світовий 
рейтинг університетів UI GreenMetric та Рейтинг U-Multirank. 

Рейтинг впливу університетів Times Higher Education є єдиними глобальним 
рейтингом, який оцінює діяльність університетів щодо досягнення цілей Сталого 
розвитку ООН. Розробники рейтингу обрали лише 11 з 17 цілей для проведення 
рейтингування університетів. У рейтингу використовуються показники у трьох сферах: 
дослідження, охоплення та управління. Рейтинг вперше складено у 2019 році на 
основі даних понад 450 університетів з 76 країн. До топ-10 рейтингу входять такі 
університети: 1 місце ― University of Auckland (Нова Зеландія), 2 місце ― McMaster 
University (Канада), 3 місце ― University of British Columbia (Канада) та University of 
Manchester (Великобританія), 5 місце ― King’s College London (Великобританія), 6 
місце ― University of Gothenburg (Швеція), 7 місце ― KTH Royal Institute of Technology 
(Швеція) та University of Montreal (Канада), 9 місце ― University of Bologna (Італія), 10 
місце ― University of Hong Kong (Гонконг). Україна у рейтингу представлена лише 
чотирма університетами (Табл. 5).  

 

Таблиця 5. Рейтинг вплив університетів Times Higher Education 2019: українські 
університети 

Університет  Ранг / оцінка 
Цілі Сталого розвитку ООН 

3 4 5 8 9 10 11 12 13 16 17 

Сумський державний університет 
201–300 / 53.7–

64.5 
+  +       + + 

Львівський національний університет 
імені Івана Франка 

301+ / 23.8–53.6  + +    +    + 

Національний університет «Львівська 
політехніка» 

301+ / 23.8–53.6    +   +   + + 

Національний університет «Острозька 
академія» 

301+ / 23.8–53.6    +  +    + + 

Джерело:  The Times Higher Education University Impact Rankings. (2019) 

 

Відповідно до рейтингу впливу університетів Times Higher Education, Сумський 
державний університет реалізує ініціативи, здатні досягти такі цілі, як міцне здоров’я 
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і благополуччя; гендерна рівність; мир, справедливість та сильні інститути; 
партнерство заради сталого розвитку. Львівський національний університет імені 
Івана Франка концентрує свою увагу на таких цілях, як якісна освіта; гендерна 
рівність; сталий розвиток міст і громад; партнерство заради сталого розвитку. 
Пріоритетами національного університету «Львівська політехніка» є гідна праця та 
економічне зростання; сталий розвиток міст і громад; мир, справедливість та сильні 
інститути; партнерство заради сталого розвитку. Національний університет 
«Острозька академія» спрямовує свою діяльність на досягнення таких цілей як гідна 
праця та економічне зростання; скорочення нерівності; мир, справедливість та сильні 
інститути; партнерство заради сталого розвитку. 

Метою Світового рейтингу університетів UI GreenMetric є оцінка поточного 
стану та політики університетів у сфері зеленого кампусу та збалансованого розвитку, 
привернення уваги керівників університетів та інших зацікавлених сторін до боротьби 
з глобальними змінами клімату, збереження енергії та води, перероби відходів та 
впровадження зеленого транспорту. Такі заходи потребують зміни свідомості і 
поведінки, впровадження соціально відповідальності діяльності в університетах. 
Оцінка університетів охоплює три напрямки: екологія, економіка та справедливість. 
Вперше рейтинг було складено у 2015 році. Рейтинг за 2018 рік містить дані 718 
університетів, позиції українських університетів в рейтингу наведені в Табл. 6. До топ-
10 університетів за рейтингом UI GreenMetric 2018 належать такі університети: 1 місце 
― Wageningen University & Research (Нідерланди), 2 місце ― University Of Nottingham 
(Великобританія), 3 місце ― University Of California Davis (США), 4 місце ― University 
Of Oxford (Великобританія), 5 місце ― Nottingham Trent University (Великобританія), 
6 місце ― Umwelt-Campus Birkenfeld (Німеччина), 7 місце ― University Of Groningen 
(Нідерланди), 8 місце ― Bangor University (Великобританія), 9 місце ― University 
College Cork (Ірландія), 10 місце ― University оf Connecticut (США). 

 

Таблиця 6. Світовий рейтинг університетів UI GreenMetric 2018: українські 
університети 
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197 Національний лісотехнічний 
університет України 

5600 1175 675 975 400 900 1475 

216 Сумський державний університет 5525 1000 750 1125 550 925 1175 
295 Уманський національний 

університет садівництва 
5025 1175 825 600 475 875 1075 

440 Тернопільській національний 
економічний університет 

4350 800 825 450 125 1150 1000 
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484 Полтавський національний 
технічний університет імені Юрія 

Кондратюка 
4150 800 600 525 500 725 1000 

495 Харківський національний 
університет імені В. Н. Каразіна 

4100 900 700 1125 100 650 625 

526 Одеський національний 
політехнічний університет 

3950 1000 700 900 300 350 700 

653 Національний університет 
«Острозька академія» 

2775 625 550 75 150 925 450 

677 Ужгородський національний 
університет 

2450 800 125 450 50 425 600 

694 Львівський національний 
університет імені Івана Франка 

2125 925 300 0 0 375 525 

Джерело: The UI GreenMetric World University Ranking. (2019)  

 

Як свідчать результати світового рейтингу університетів UI GreenMetric, 
українські університети, представлені в рейтингу, реалізують ініціативи за всіма 
складовими: інфраструктура; енергетика та зміни клімату; відходи; вода; транспорт; 
освіта і дослідження. Лише Львівський національний університет імені Івана Франка 
не надав інформації про проведення ініціатив з рамках складових «відходи» та 
«вода». 

Рейтинг U-Multirank порівнює результати університетів у п’яти напрямах 
діяльності університету: (1) викладання та навчання, (2) дослідження, (3) передача 
знань, (4) міжнародна орієнтація та (5) регіональне залучення. Вперше рейтинг було 
складено у 2014 році. У 2018 році у рейтингу розміщені дані 1611 університетів світу, 
з них 28 є українськими.  

Для реалізації мети дослідження було здійснено порівняння даних ТОП-10 
українських університетів за напрямом «регіональне залучення» (Табл. 7). Цей напрям 
сформовано з таких шести показників: (1) випускники бакалаврату, які працюють у 
регіоні (відсоток випускників-бакалаврів, які знайшли свою першу роботу після 
закінчення навчання в регіоні, де розташований університет), (2) випускники 
магістратури, які працюють в регіоні (відсоток випускників-магістрів, які знайшли 
свою першу роботу після закінчення навчання в регіоні, де розташований університет), 
(3) студентські стажування в регіоні (відсоток студентів університету, які проходили 
стажування в компанії або організації, розташованої в регіоні), (4) регіональні спільні 
публікації (відсоток науково-дослідних публікацій університету, у яких міститься 
принаймні один співавтор з організації, розташованої в тому ж просторовому регіоні, 
на відстані не більше 50 км), (5) доходи від регіональних джерел (частка доходів від 
зовнішніх досліджень, окрім державних чи місцевих органів влади / грантів, яка 
походить від регіональних джерел, наприклад, промисловість, приватні організації, 
благодійні організації), (6) стратегічні дослідницькі партнерства в регіоні (кількість 
партнерських стратегічних досліджень в регіоні у відсотках від загальної кількості 
партнерських стратегічних досліджень). 
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Таблиця 7. U-Multirank 2018: ТОП-10 українських університетів за напрямом 
«регіональне залучення» 
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Сумський національний аграрний університет A A A D A A 
Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка 

A A C A E A 

Національний медичний університет імені О. О. 
Богомольця 

x A C A C A 

Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського 

A A - A E - 

Харківський політехнічний інститут B B B A E A 
Сумський державний університет A A B D B D 
Харківський національний економічний університет 
імені Семена Кузнеця 

A A C x C B 

Одеський національний політехнічний університет C A B x E A 
Національний університет «Острозька академія» A A D x D C 
Національний університет «Києво-Могилянська 
академія» 

- - A x D A 

* Рівні шкали: A (дуже добрий), B (добрий), C (середній), D (нижче середнього), E (слабкий), «-» дані 
недоступні, «х» не застосовується 

Джерело: The U-Multirank. (2019).  

 

Як свідчать дані Табл. 7, за складовою «випускники бакалаврату, які працюють 
у регіоні» найвищий рівень А (дуже добрий) мають такі університети: Сумський 
національний аграрний університет, Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, Сумський 
державний університет, Харківський національний економічний університет імені 
Семена Кузнеця та Національний університет «Острозька академія». 

За складовою «випускники магістратури, які працюють у регіоні» найвищий 
рівень А (дуже добрий) мають всі університети, окрім Харківського політехнічного 
інституту та Національного університету «Києво-Могилянська академія».  

За складовою «студентські стажування в регіоні» найвищий рівень А (дуже 
добрий) мають такі університети: Сумський національний аграрний університет та 
Національний університет «Києво-Могилянська академія». 
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За складовою «регіональні спільні публікації» найвищий рівень А (дуже 
добрий) мають такі університети: Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського та Харківський політехнічний інститут. 

За складовою «доходи від регіональних джерел» найвищий рівень А (дуже 
добрий) має тільки Сумський національний аграрний університет. 

За складовою «стратегічні дослідницькі партнерства в регіоні» найвищий 
рівень А (дуже добрий) мають всі університети, окрім Київського політехнічного 
інституту імені Ігоря Сікорського, Сумського державного університету, Харківського 
національного економічного університету імені Семена Кузнеця та Національного 
університету «Острозька академія». 

Для проведення компаративного аналізу кейсів українських університетів було 
обрано два університети, які представлені одночасно у трьох світових рейтингах, які 
відображають вплив університетів на збалансований розвиток регіонів (Сумський 
державний університет та Національний університет «Острозька академія»).  

Відповідно до статуту, Сумський державний університет є відповідальним 
«перед державою, регіоном та суспільством в цілому», має чітко окреслену «третю 
місію» та здатність «задовольняти різноманітні особисті та суспільні потреби у галузях 
науки, освіти, культури, соціальної та іншої спрямованості», що в результаті 
призводить до «сприяння інноваційному розвитку регіону» (Статут 2015: 2). Закріплені 
в статуті завдання та принципи діяльності університету реалізуються на практиці за 
допомогою дієвої та розгалуженої організаційної структури, в межах якої 
функціонують Центр сприяння регіональному розвитку, Науково-дослідна 
лабораторія економіки сталого розвитку і екологічно збалансованого 
природокористування, Центр соціально-гуманітарних аспектів регіональних 
досліджень, Центр досліджень регіональної безпеки, Координаційна рада з питань 
підтримки університетських стартапів, Стартап-центр New Generation, Група 3D-
інновацій, Ресурсний центр з надання соціально-психологічної допомоги, Гендерний 
ресурсний центр, Центр підтримки сім’ї, Група з бренд-менеджменту та виробництва 
медіа-контенту, Центр бенчмаркетингу та веб-менеджменту, філії кафедр на базі 
підприємств регіону тощо. 

Тематичне спрямування наукових досліджень кафедр університету свідчить 
про високий рівень зацікавленості у різноманітних аспектах регіонального розвитку 
та співпраці, а саме: економічному (еколого-економічні проблеми суспільного 
розвитку), медичному (застосування нових методів діагностики, немедикаментозних 
та хіміотерапевтичних методів лікування інфекцій, поширених у Північно-східному 
регіоні України), соціальному та гуманітарному (гуманітарно-культурні складові 
трансформаційних процесів у суспільстві) тощо. Підтвердженням тісної співпраці з 
бізнесом та регіональною владою у питаннях розвитку регіону є отримання 
університетом коштів на виконання програм соціально-економічного та культурного 
розвитку регіону, які протягом останніх чотирьох років зросли втричі. Так, відповідно 
до звітності, наведеної на сайті університету, у 2015 році університет отримав 25,0 тис. 
грн. та повністю витратив їх на капітальні видатки, у 2016 році університет отримав 
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227,0 тис. грн., витратив 77,0 тис. грн. на поточні видатки та 150,0 тис. грн. на 
капітальні, у 2017 році університет отримав 4238,0 тис. грн., витратив 40,0 тис. грн. та 
1398,0 тис. грн. відповідно, а у 2018 році університет отримав 7650,6 тис. грн., 
витратив 1010,0 тис. грн. та 5860,6 тис. грн. відповідно. Додатково варто відмітити 
наявність значних обсягів інформації на сайті про діяльність університету. 

Також університет створює умови для студентів з особливими освітніми 
потребами, які мають захворювання опорно-рухового апарату але відвідують 
університет (розклад занять, що враховує наявність пандусів та ліфтів в корпусах, 
можливість здобувати вищу освіту вдома за дистанційними технологіями навчання). 

Сумський державний університет є учасником інфраструктурного проекту із 
забезпечення енергоефективності закладів вищої освіти України «Вища освіта. 
Енергоефективність та сталий розвиток» від Європейського інвестиційного банку. В 
університеті діє власна Комплексна цільова програма «Енергоефективний СумДУ», 
яка дозволила майже на 20 % скоротити споживання теплової енергії, забезпечивши 
значну економію коштів. Важливим є той факт, що в процесі впровадження інженерно-
технічних заходів, наукових розробок та елементів енергетичного менеджменту було 
збільшено опалювальні площі та покращено комфортність умов роботи та навчання. 
Також університет впроваджує енергоефективні розробки та технології власних 
вчених ― систему моніторингу теплоспоживання будівель «HEATCAM», яка дозволяє 
в автоматичному режимі отримувати повну інформацію про параметри теплоносія та 
температури навколишнього середовища включно з прогнозом на наступну добу. 

Наступна ініціатива університету ― «Університет дружній до сім’ї» ― надає 
рівні можливості для здобуття вищої освіти молодими матерями-студентками. Цілями 
проекту є (1) відпрацювання кращих практик збалансованого поєднання молодими 
матерями-студентками навчання з сімейними зобов’язаннями на базі дослідницького 
майданчику університету; (2) поширення кращих практик рівних можливостей для 
здобуття професії молодими матерями-студентками в середовищі адміністрації 
закладів вищої освіти України; (3) напрацювання та надання пропозицій до розробки 
державної політики щодо гендерно-справедливих можливостей для поєднання 
навчання та роботи з сімейними зобов’язаннями. Основними послугами, які надаються 
сім’ям ― це кімната для батьків з дітьми «студентський лелека»; надання консультацій 
фахівцями: психолог, юрист, медичний працівник, соціальний педагог; спільні 
семінари для батьків з дітьми ― «дитячі п’ятниці»;  родині та масові заходи; 
інформація для сімей; гуртки; група підтримки грудного вигодовування; тренінги для 
студентів. 

Значну роботу зі сприяння збалансованому розвитку регіону виконує 
волонтерський загін університету, який створено у формі громадського об’єднання на 
добровільних засадах з метою сприяння духовному розвитку, формування морально-
етичних традицій милосердя у закладах вищої освіти, правильній соціальній 
орієнтації та самореалізації студентської молоді. Волонтери університету задіяні в 
різноманітних акціях та проектах: «Життя в стилі еко» (мотивація школярів до 
збереження та очищення довкілля, пропаганда економії невідтворювальних ресурсів), 
«Толерантне суспільство» (розробка та проведення уроків для школярів з тематики 
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толерантності щодо іноземних громадян), «Бажаємо миру» (акція до Міжнародного 
дня миру), «За чисте довкілля» (прибирання території біля будинків та розташованих 
поблизу них скверів) та багато інших. 

Національний університет «Острозька академія» в своїй діяльності, відповідно 
до статуту, керується наступними цінностями: академічна чесність, рівність у доступі 
до знань, прозорість діяльності, високі моральні й духовні цінності, свобода наукових 
досліджень, активна громадянська позиція та висока якість освітніх послуг (відповідно 
до статуту, наведеного на сайті університету). Виконувати соціальну місію університету 
допомагають створені інститути, центри та лабораторії: 

― Інститут практичної психології та психотерапії створив науково-практичну 
лабораторію «Психосоціальна підтримка та реабілітація постраждалих унаслідок 
бойових дій»: в межах проекту «Друге дихання» відбувається психосоціальна 
реабілітація переміщених осіб (проведені семінари: «Короткострокова психологічна 
допомога учасникам бойових дій», «Робота психолога із ПТСР»,  «Робота з травмою: 
вітчизняний та зарубіжний досвід», «Депресія: симптоми, методи роботи», 
«Психологічна допомога дітям та батькам, що постраждали під час військових подій» 
«Теоретичні аспекти виникнення стресу та посттравматичного стресового розладу і 
розвиток навичок психологічного відновлення» та інші). 

― Майстерня практичного психолога, метою якої є підтримка та захист 
психічного здоров’я всіх учасників навчально-виховного процесу – студентів, 
викладачів та співробітників. 

― Лабораторія «Діалектологічні студії на теренах Рівненщини» сприяє 
розвитку діалектології та етнолінгвістики в регіоні: формування ресурсу емпіричної 
бази для вивчення говірок Рівненщини; вивчення мовних явищ традиційної народної 
культури, записаних від її носіїв; формування ресурсу словника «Лексика природи у 
горівках Рівненщини», картографічне представлення матеріалу; публікація випусків 
діалектологічної серії «Голоси Полісся і Волині». 

― Юридична клініка «Pro bono», яка є однією з найперших в Україні (створена 
у 2000 році). Діяльність клініки зосереджена на таких напрямах: (1) юридичне 
консультування (студенти-волонтери надають правову допомогу людям, які її 
потребують, під керівництвом кураторів юридичної клініки ― практикуючих юристів. 
Правові консультації надаються, переважно з питань цивільного права (договірного, 
земельного, сімейного, спадкового, житлового, трудового). Однак, клініка не надає 
консультацій в кримінальних та господарських справах. Середньорічна кількість 
консультацій ― 50 одиниць); (2) правопросвітня робота (підвищення рівня правової 
свідомості населення за допомогою програми практичного права «Street Law»: 
проведення уроків із актуальних юридичних питань для школярів загальноосвітніх 
закладів Рівненської, Волинської та Хмельницької областей); (3) співпраця з 
громадським сектором (участь студентів та викладачів у якості волонтерів 
різноманітних акцій громадських організацій). 

― Центр вивчення спадщини князів Острозьких концентрує увагу на глибшому 
пізнанню історії регіону і патріотичному вихованню молоді. Серед основних заходів 
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варто відмітити Острозькі наукові читання, виставки «Князі Острозький ― 
європейський вимір української історії», виставку-презентацію «Унікальні пам’ятки 
Острогіани». 

Унікальність кожного університету, сформована історично, відображається в 
різних місіях, візіях та цінностях університетів. В свою чергу це призводить до різних 
можливостей впливу університетів на розвиток регіонів. Залежно від специфіки 
університетів, обираються інструменти впливу: від розробки енергоефективних 
рішень для комунальних підприємств регіону до юридичного консультування 
мешканців регіону, від створення бізнес-інкубаторів до реалізації проектів 
збереження культурної спадщини регіону. 

 

Висновки  

Практичні висновки 

Результати проведених емпіричних досліджень свідчать про недостатньо 
високий рівень впливу українських університетів на збалансований розвиток регіонів. 
Проте, результати застосування дескриптивної статистики свідчать, що з ймовірністю 
0,99 університети здатні підвищити існуючий рівень впливу на розвиток регіону з 
рівня 4,13 до рівня 6,89. При цьому, важливим є незначні помилки репрезентативності 
(0,006). Вибірка становила 72,79% жінок та 27,21% чоловіків, 41,91% респондентів у 
віці 36–45 років. 

В процесі аналізу інформації, яка міститься на офіційних сайтах 
вищезазначених університетів, у тому числі в стратегіях розвитку, тематичних звітах, 
новинах, виявлені основні інструменти впливу університетів на збалансований 
розвиток регіонів:  

― наявність місії університету, спрямованої, у тому числі, на досягнення 
регіонального розвитку; 

― організаційна структура, що дозволяє реалізовувати обрані інструменти 
впливу на збалансований розвиток регіону; 

― наявність важливих для регіону наукових досліджень, що підтверджена 
надходженням фінансових ресурсів в університет за виконання досліджень від 
представників бізнес середовища та регіональної влади; 

― врахування потреб осіб з особливими освітніми потребами та створення 
«доступного» кампусу університету з відповідною інфраструктурою; 

― реалізація соціально відповідальних ініціатив, спрямованих на різні групи 
зацікавлених осіб: студентів та працівників університету, партнерів, регіональну 
владу, громадські організації та місцеві громади (заходи екологічного, соціального та 
економічного спрямування). 

Обмеження 

Здатність університетів впливати на збалансований розвиток університетів 
притаманна не лише університетам, чиї кейси розглянуто в дослідженні. Однак саме 
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ці університети не лише реалізують соціальну місію університету, сприяючи 
регіональному розвитку, а також активно висвітлюють інформацію за допомогою 
різних комунікаційних засобів. Саме тому університети мають усвідомити як 
важливість здійснення позитивного впливу на розвиток регіонів, так і необхідність 
комунікації з оточенням за допомогою різноманітних звітів, представлення інформації 
для світових рейтингів тощо. 

Перспективи наступних досліджень 

Враховуючи низький рівень представлення університетів України в світових 
рейтингах, а також достатньо високі очікування респондентів від можливостей впливу 
університетів на збалансований розвиток регіонів, доцільним є зосередження уваги в 
наступних дослідженнях на вивченні досвіду найкращих світових університетів. 
Висвітлення успішних практик університетів з інших країн зможе надати поштовх 
посиленню соціальної місії та активізації проведення соціально відповідальних 
ініціатив українськими університетами.  
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