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Постановка завдання. Проблема сталого розвитку - найбільш актуальна 

у сучасному світі, нею опікуються світові лідери, їй присвячені сотні 

урядових і міжурядових програм, вона багато років стоїть у порядку 

денному найвпливовіших міжнародних організацій. 

Про її не лише політичну а й наукову актуальність свідчить та увага, яка 

приділяється сталому розвитку у науковому середовищі. Ведуться 

масштабні наукові дослідження, написані та перекладені різними мовами 

тисячі наукових звітів, фундаментальних монографій і навчальних 

посібників, проблемних статей і популярних брошур. Сучасні методи 

обробки інформації з використанням комп’ютерної техніки і новітнього 



програмного забезпечення дають можливість значно розширити моніторинг 

природних та суспільних процесів, зробити його більш повним, 

оперативним, а головне - комплексним, і на цій основі моделювати 

сучасний і подальший розвиток біосфери, людини, людства. 

Слід зазначити важливу особливість проблеми сталого розвитку. її 

гострота не спадає з часом, а навпаки - зростає. І це за умов тієї великої 

уваги, що приділяється їй в усьому світі урядами, громадськими 

організаціями, вченими, пересічними людьми. Це свідчить, що заходи, які 

вживаються світовою спільнотою для її розв’язання, не є достатньо 

ефективними, а ресурси, що виділяються для цього, - недостатні. Схоже, що 

зусилля світової співдружності у напрямі реалізації сталого розвитку 

неадекватні загрозам, що продукуються подальшим поступом людської 

цивілізації. Потрібна зміна самої парадигми розвитку, що сформувалася 

вже в далекому минулому і не відповідає сучасним реаліям, до яких перш за 

все відноситься глибина та швидкість зміни умов життєдіяльності людини. 

Інноваційний світ потребує інноваційних підходів до визначення 

фундаментальних засад його сучасного розвитку. 

Виклад основного матеріалу. Сучасне розуміння концепції сталого 

розвитку бере до уваги не лише економічний чи еколого-економічний, а й 

суспільний (соціальний) вимір з його політологічними, ідеологічними, 

моральними, культурологічними складовими. Вже зрозуміло, що доля 

цивілізації залежить не лише від ставлення людини до природи, хоча, 

повторимо, воно є надзвичайно важливим. Не менш важливим є 

спадкоємність поколінь у розумінні життєвих потреб, як матеріальних, так і 

духовних, у збереженні загальнолюдських, цивілізаційних цінностей, 

традицій гуманізму. Відповідно, сталий розвиток має забезпечити не лише 

біологічне виживання людини (людства), а й накопичення, збереження й 

передачу потенціалу духовного, особистісного розвитку людини суспільної 

(соціальної). 

Для реалізації сталого розвитку із усього переплетіння об’єктивних і 



суб’єктивних чинників треба виділити пріоритети, сформулювати 

стратегію, визначити завдання, знайти методи і засоби їхнього вирішення. 

Потрібно враховувати надзвичайну складність проблем, які потребують 

вирішення. Йдеться про управління станом стабільної триєдиної системної 

цілісності «людина - природа - суспільство». А це визначається, у свою 

чергу, рівнем підтримки стабільності кожного з зазначених компонентів: 

організму людини (кілька мільярдів людей), біосфери (безліч одних лише 

видів живих організмів), суспільства, перш за все економіки (мільйони 

економічних суб’єктів). Причому, уся ця система знаходиться у стані 

постійної динаміки. 

Головними передумовами реалізації сталого розвитку можна 

визначити такі: 

> розуміння людьми фундаментальних основ стійкого розвитку 

відкритих стаціонарних систем; 

> з’ясування глибинної суті формування систем у єдності їх 

матеріальних, інформаційних та синергетичних засад; 

> визначення напрямів зміни сутності людини як особистості 

у сукупності трьох основних її виявів: як людини 

біологічної, людини соціальної, людини працюючої (трудової); 

перетворення людини з об’єкту у суб’єкт глобального розвитку; 

> створення міжнародної нормативно-правової бази сталого 

розвитку; 

> формування на основі вищезазначеного глобальних, національних 

регіональних, місцевих стратегій сталого розвитку за умов 

економічного зростання та забезпечення основних потреб людей; 

> суттєве зменшення енергоємності економіки;  

> віднайдення ресурсів для необхідних економічних, екологічних, 

соціальних, політичних та інших трансформацій, особливо для 

країн, що розвиваються; 

> створення та удосконалення міжнародних та національних систем 



моніторингу щодо ефективності реалізованих заходів та 

корегування програм розвитку; 

>  розгортання масової соціальної мобілізації на користь реалізації 

програм сталого розвитку; 

>  забезпечення скоординованого у масштабах усього світу 

наукового опрацювання проблем та супроводу практичних дій 

щодо реалізації концепції сталого розвитку, зворотного зв’язку 

між теоретичним узагальненням і практичною діяльністю зі 

сталого розвитку. 

В епоху індустріального розвитку та прискореного формування 

світового ринку економічна могутність країн світу визначалася розвитком 

військово-промислового комплексу, виробництвом сталі та видобутком 

енергоносіїв. «Демографічний вибух» та зростаючі потреби світового ринку 

у продовольчій продукції спричинили розширення площ оброблюваних 

земель. Економічне зростання відбувалось визначальною мірою за рахунок 

природно-ресурсного фактора. Ще у першій половині XIX ст. Д. Мілль 

звернув увагу на суперечності між економічним зростанням та 

обмеженістю ресурсів і висунув ідею підтримки у майбутньому 

«стаціонарного стану» економіки. 

Епоха нафти, природного газу та електроенергії спричинила 

мілітаризацію світової економіки та галузеву диверсифікацію. Ці процеси 

відбувались як під впливом природно-ресурсних, так і науково-технічних 

факторів. Розвиток галузей промисловості, заснованих на використанні 

органічного синтезу, зменшує відносні потреби у використанні первинних 

ресурсів, проте, збільшує негативний екологічний вплив на довкілля через 

його хімічне забруднення. Розвиток радіо- і електротехніки, електроніки, 

виробництво нових конструкційних матеріалів збільшують попит на 

кольорові метали. 

У міжнародному територіальному поділі праці одні країни (економічно 

розвинуті) спеціалізуються на виробництві готової продукції, а інші 



(країни, що розвиваються) - на видобутку і постачанні сировини та 

продовольчої продукції. Зростає економічна і соціальна нерівність кран 

світу, виснажуються природні ресурси і загострюються екологічні 

проблеми у найбільш розвинених країнах. Протягом другої половини XX 

ст. світова економіка зростала в середньому на 2,3% в рік, а розрив між 

багатими і бідними країнами зріс у 10 разів. На початку XXI ст. 1,2 млрд. 

жителів планети проживають за умов крайньої бідності, 2,5 млрд. чол. - у 

неналежних санітарно-гігієнічних умовах. 

Основними цілями економічного розвитку є кількісне зростання 

населення і багатства, поява якісно нових капітальних благ і цінностей, 

явищ і процесів, глибока модернізація та перебудова усієї економічної і 

соціальної систем. Поряд із зростанням виробництва і доходів економічний 

розвиток передбачає докорінні зміни у соціальній та інституціональній 

сферах: зростання соціальної активності громадян та залучення їх до 

вирішення соціально- економічних проблем на локальному (місцевому) 

рівні, перерозподіл функцій управління між державою, місцевим 

самоврядуванням та громадянами тощо. 

У класичному розумінні під економічним розвитком і розуміють 

перехід від одного стану економіки до іншого, коли у новому періоді не 

лише збільшується виробництво тих самих товарів і послуг, що вже 

вироблялися раніше, а має місце і виробництво нових товарів та послуг з 

використанням нових технологій порівняно з минулим періодом. При 

цьому створюються імпульси і підтримуються сталі річні темпи приросту 

валового національного продукту. 

Економічне зростання як органічна складова економічного розвитку - 

це збільшення обсягів реального ВВП країни в одному періоді порівняно з 

іншим. Воно є свідченням зростаючих можливостей країни у реалізації 

своїх виробничих потенцій. 

Щоб економічний розвиток мав сталу тенденцію і визначені 

перспективи, він повинен бути збалансованим, врівноваженим у системі 



«економіка - природа - соціум» та самопідтримуваним. Збалансованість і 

рівновага повинні підтримуватись постійними змінами, які породжуються 

самою економікою. 

За сучасних умов економічний розвиток набув глобального характеру, 

виходячи за межі окремих країн і регіонів, що потребує внесення коректив 

у функціонування світової соціально-економічної системи. 

Глобальна економічна рівновага, суть якої сформулював член 

Римського клубу Е. Пестель, означає такий стан, за якого чисельність 

населення та обсяг капіталу залишаються незмінними, а між чинниками, що 

впливають на їх збільшення або зменшення, підтримується стійкий баланс. 

Для досягнення глобальної рівноваги необхідно, щоб: 

>  обсяг капіталу і чисельність населення залишались постійними, темпи 

народжуваності і смертності та попит на капітальні вкладення 

(інвестиції) і амортизація були однакові; 

>  початкові значення народжуваності, смертності, інвестицій та 

амортизації - мінімальні; 

>  рівні, на яких стабілізується капітал і чисельність населення, та 

співвідношення між ними встановлювались відповідно до суспільних 

потреб. 

Сформульовані Е. Пестелем передумови глобальної рівноваги 

стосуються національного господарства, в якому держава відповідними 

економічними та іншими засобами впливає на динаміку і структуру 

економічного розвитку. У цьому контексті значення національних стратегій 

сталого розвитку важко і переоцінити. Взаємодія національних 

господарських комплексів, з одного боку, та імпульси світового ринку - з 

іншого, є запорукою формування глобальної економічної рівноваги та 

біосферосумісності. 

Показниками, які характеризують сталість розвитку і 

біосферосумісність, можуть бути: 

>  частка ресурсомістких і екологобезпечних галузей у структурі 



промисловості; 

>  частка наукомісткої та екологічно сертифікованої продукції у 

загальному обсязі виробництва; 

>  інноваційна активність; 

>  ступінь рециркуляції і замкнутості виробничих процесів; 

>  надходження платежів за природокористування та їх структура: за 

використання природних ресурсів (рента) та за забруднення компонентів 

природного середовища (збитки); 

>  розвиток соціальної інфраструктури; 

>  рівень добробуту населення; 

>  довголіття тощо. 

Сучасні процеси економічного розвитку і економічна рівновага дедалі 

більшою мірою детермінуються природно-ресурсними і екологічними 

обмеженнями. 

Підкреслюючи роль еколого-економічного фактора, А. Пігу виділив 

такі економічні функції навколишнього природного середовища: 1) 

суспільне споживання; 2) розміщення відходів; 

3) територіальна база для господарської діяльності економічних суб’єктів; 

4) запас сировини416. Кожна з цих функцій, враховуючи обмеженість 

(вичерпність, граничність) факторів виробництва, зменшує потенціал 

економічного зростання внаслідок кількісного і якісного виснаження. 

Поряд з класичними факторами економічного зростання, якими є 

праця, земля та капітал, сучасні теорії економічного розвитку виділяють 

нові (нетрадиційні), а саме: 

>  внутрішні і зовнішні заощадження; 

>  інвестиції; 

>  науково-технічні досягнення; 

>  сукупний попит тощо. 

Уміле комбінування даних факторів і приведення їх у дію є важливою 

функцією управління, серцевиною активної, зваженої, обґрунтованої 



економічної політики. Її ефективність залежить від комплексу 

Інституціональних та ментальних чинників. 

Провідна роль у забезпеченні сталого розвитку належить таким 

факторам економічного зростання як інвестиції, кількість і якість праці, 

новітні технології. 

Прагнути до стимулювання процесу залучення іноземних інвестицій в 

економіку України, не дбаючи про підвищення інвестиційної привабливості 

як окремих галузей, так і території в цілому, означає справжню утопію. 

Крім того, у світовій практиці визначаються пріоритети інвестування, 

здатні забезпечувати синергічний ефект. Вітчизняні ж владні інституції та 

підприємницькі кола розраховують перекласти на плечі іноземних 

інвесторів занедбані добувні і базові галузі промисловості (вугільну, 

металургійну, паливно-енергетичну) та низькопродуктивний, екстенсивного 

типу агропромисловий комплекс. 

Нестабільне законодавство, високий ступінь ризиків, у тому числі 

екологічних, відсутність гарантій для іноземних інвесторів, низький рівень 

відповідальності вітчизняних контрагентів створюють серйозні перешкоди 

на шляху іноземного інвестування. 

Більш обнадійливі перспективи має активізація такого фактора 

економічного зростання як кількість і якість праці. Високий освітньо-

кваліфікаційний рівень працездатного населення України у поєднанні з 

традиціями працелюбності, творчими здібностями нашого народу та 

значним кількісним резервом безробітних (4,6%), складають так званий 

людський капітал, який є могутнім фактором розвитку. Як свідчать 

дослідження, людські ресурси забезпечують 70-80% добробуту суспільства. 

Найбільш розвинуті країни світу в результаті розвитку ефективної системи 

освіти отримують до 40% ВНП.  

Таким чином, людський капітал суспільства є реальним фактором 

економічного і соціоекологічного розвитку, з одного боку, та 

найпривабливішою сферою для інвестування, з другого. 



Новітні технології як фактор розвитку тісно пов’язані з якістю 

людського капіталу є, по суті, його продуктами. Розробка і впровадження 

інновацій забезпечують оновлення і модернізацію виробництва, збільшують 

частку високотехнологічної продукції, підвищують 

конкурентоспроможність вітчизняного виробництва, і диверсифікують 

експорт, сприяють розширенню існуючих таї завоюванню нових ринків. 

Проте, маючи визнаний пріоритет у багатьох напрямах науки і техніки, 

розвинуту наукову базу і авторитетні наукові школи та кадри, Україна за 

роки трансформування економіки практично не приділяла уваги активізації 

цього фактора розвитку. Мізерне фінансування академічної і вузівської 

науки, руйнація науково- виробничих колективів, зв’язків науки і 

виробництва позбавляють нашу країну перспектив рівноправного 

співіснування у світовому господарському просторі. 

Саме мобілізація таких факторів як висококваліфіковані трудові 

ресурси і новітні технології могла б стати стрижнем моделі зростання 

національної економіки за рахунок внутрішніх факторів. Реалізація такої 

моделі можлива за умови цілеспрямованої, активної і послідовної 

внутрішньої економічної політики, дієвих, ефективних управлінських 

важелів і механізмів ендогенного економічного зростання. 

Головним недоліком сучасної трансформаційної моделі в Україні є 

орієнтація на більш повне залучення у господарське використання 

природно-ресурсного потенціалу України та її регіонів, особливо 

мінеральних ресурсів. Така стратегія ендогенного розвитку суперечить суті 

сталого розвитку, який передбачає зниження ресурсомісткості виробництва, 

впровадження ринково орієнтованих методів управління 

природокористуванням, здатних перетворити охорону навколишнього 

середовища, раціональне використання природних ресурсів та екологічну 

безпеку країни у невід’ємну складову соціально-економічних перетворень. 

За оцінками МВФ, у розвинутих країнах споживання природних 

ресурсів на одиницю готової продукції щорічно скорочується на 1,25%. У 



США за період 1970 - 2000 рр. споживання паливно- енергетичних ресурсів 

зросло майже на 28%, проте, енергоємність ВВП зменшилась в 1,7 рази. 

У нашій країні практично усі розроблювані стратегії і програми 

розвитку - від загальнонаціональних до регіональних і місцевих - базуються 

на якомога повнішому використанні природно-ресурсних факторів без 

адекватного вимогам сталого розвитку трансформування системи 

виробничих відносин. 

Екологічні регулятори економічної поведінки суб’єктів господарської 

діяльності мають бути органічно вмонтованими у виробничі відносини 

через систему платежів, зборів, податків, компенсаційних виплат, штрафів 

тощо. У зв’язку з цим важливого наукового і прикладного значення набуває 

узгодження економічної і екологічної рівноваги та розробка механізмів 

їхнього регулювання на різних ієрархічних рівнях. 

Охарактеризовані нетрадиційні фактори економічної рівноваги і 

розвитку - інноваційно-технологічний та еколого-економічний - мають 

спільну рису - високу інтелектомісткість. Активізація цих факторів, 

заснованих на знаннях, здатна забезпечити стан довгострокової рівноваги, 

прогресу та економічної і екологічної безпеки. Отже, беручи до уваги такі 

загальносвітові тенденції і явища як техноглобалізм, еколого-інноваційний 

та ноосферний розвиток, актуальною є розробка теоретичних засад нової 

моделі економічного розвитку України.  

Концепція такої нової моделі розвитку ґрунтується на трьох основних 

принципах: 

- еколого-інноваційний імператив реформування економіки, що означає 

безумовну пріоритетність відтворення життєвого середовища, 

продовольчої і ресурсної бази та другорядність товарного насичення 

ринку; 

- інноваційно-випереджувальне спрямування науково- промислової 

революції в країні; 



- масштабна «інтелектуалізація» професійно-кадрового потенціалу 

України в еколого-реакреаційному та інноваційно-

випереджувальному напрямах . 

Виходячи з того, що поряд з сучасною ціновою та якісно- продуктовою 

конкуренцією зростає значення таких показників конкурентоспроможності 

як екологічна та технічна безпека товарів, стратегічним завданням України 

є розробка, промислова апробація та освоєння перспективних «ніш» на 

світовому ринку наукомістких природоохоронних технологій і послуг. 

Висновок. Отже, модернізація та оновлення факторів економічного 

зростання відповідно до нової моделі розвитку здатні наблизити нашу 

країну до переходу на засади сталості і збалансованості. 

Усвідомлення людиною своєї нерозривності з усім живим на планеті, 

постановка цілей розвитку і прогресу, відмінних від цілей простого 

виживання, є фундаментальними критеріями духовності суспільства. 

Зростаюча роль механізму прийняття рішень у поступі людства до сталого 

розвитку потребує високого рівня гуманітарної культури політиків і 

управлінців. Ще складнішим видається процес подолання споживацької 

психології широких верств суспільства, безвідповідального ставлення до 

середовища свого життя та життя своїх нащадків. Без розв’язання 

окреслених культурологічних проблем неможливе входження у світовий 

цивілізаційний процес, спрямований на реалізацію сталого розвитку, який 

на думку багатьох вчених є переходом від нинішньої, внутрішньої 

суперечливої соціосфери, до внутрішньогармонійної ноосфери. 
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