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У статті на основі розкриття змісту та взаємозв’язку категорій «сталий розвиток»,
«економічний розвиток» та «економічне зростання» проаналізовано проблеми переходу України до моделі збалансованого розвитку. Визначено головні перешкоди
та обмеження гармонійного суспільного прогресу в Україні. Доведено методологічну роль концепції сталого розвитку у триєдності людини, економіки та природи щодо розв’язання суперечності «збільшення потреб людини – скорочення
природних ресурсів», визначення пріоритетів економічної політики держави.
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щенням акцентів у бік їх триєдності, що викликано численними екологічними та соціально-економічними проблемами на шляху до прогресу, усвідомленням безперспективності традиційної моделі економічного розвитку. Ці
зміни стали основою визнання теорії сталого розвитку як методологічного
фундаменту формування державної ідеології та політики соціально-економічного розвитку, а не виключно зростання, та практичного впровадження її
принципів, відображених у концептуальних стратегічних документах світового значення та державних нормативно-правових актах розвинутих країн
світу.
Тому є актуальним визначення передумов соціально-економічного прогресу на основі вивчення категоріального ряду концепції сталого розвитку,
сучасної наукової думки у контексті українських реалій. Соціально-економічні трансформації, притаманні сьогоденню країни, вимагають використання результатів досліджень науковців щодо змісту, чинників, напрямів та наслідків сталого розвитку з метою розроблення інструментарію державного
регулювання процесами, життєво важливими для стабільного функціонування економіки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Багато вітчизняних та зарубіжних науковців досліджують концептуальні засади сталого розвитку, основні його чинники та перешкоди, напрями практичної реалізації, а саме:
О. Ареф’єва [1], Л. Бабич [2], Н. Бібік [3], О. Бізяркіна [4], І. Бистряков [5],
І. Буян [6], І. Вахович [7], Ю. Генералова [8], Н. Демченко [9], І. Заєць [10],
С. Козаченко [11], Л. Корнійчук [12], С. Лісовський [13], Р. Лукас [14], Л. Любохинець [2], Ю. Овсієнко [4], Ж. Палієнко [11], П. Ромер [15], Л. Руденко
[13], Н. Сухова [4], С. Тхор [16], Л. Федюк [11], Н. Флуд [17], М. Хвесик [5],
О. Шнипко [2].
Але недостатньо вивченим є категоріальний ряд концепції та умови впровадження її принципів у практику державного регулювання економіки України у період сучасних соціально-економічних та політичних трансформацій.
Формулювання цілей. На основі аналізу змістовних особливостей та
взаємозв’язку категорій сталого розвитку, економічного розвитку та економічного зростання розкрити принципи концепції сталого розвитку та обґрунтувати необхідність і напрями їх реалізації в економічній політиці держави,
спрямованій на забезпечення збалансованого розвитку економіки України.
Виклад основного матеріалу. Вперше термін «сталий розвиток» з’явився
в публікації Міжнародної спілки охорони праці та природних ресурсів
у 1980 р., який визначався як «інтеграція збереження (охорони праці) та розвитку для забезпечення такої зміни планети, яке здатне забезпечити безпечне
виживання та благополуччя всіх людей» [17, c. 19]. Однак масового поширення цей термін отримав після опублікування у 1987 р. доповіді «Наше
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спільне майбутнє» Комісії ООН по навколишньому середовищу та розвитку,
що очолювала прем’єр-міністр Норвегії Г. Х. Брутланд, яка визначила його
як «такий розвиток, який задовольняє потреби теперішнього часу, але й не
ставить під загрозу здатність майбутніх поколінь задовольняти свої власні
потреби» [17, c. 20]. За даними означеної Комісії, 82 країни у світі впроваджують або вже запровадили стратегію сталого розвитку, що становить 42 %
всіх країн світу та 79 % країн, щодо яких є інформація, серед них переважно
країни Західної Європи, Азії та Африки [3].
В історичному аспекті ця теорія почала розглядатися через призму соціоекологоекономічного розвитку, базовими поняттями якого стало усвідомлення єдності природи, суспільства та економіки. Ряд науковців, серед яких:
Ю. В. Овсієнко, О. М. Бізяркіна, Н. Н. Сухова, уточнюють розуміння категорії «сталий розвиток» через його стратегічну направленість на досягнення
гармонії між людьми, а також між суспільством та природою. Виходячи
з цього, за їх розумінням сталий розвиток – це такий розвиток єдиної системи «природа та людина», обидві складові якої співіснують за принципом
симбіозу, що забезпечує, з одного боку, покращення якості життя людей,
з другого – якості навколишнього середовища, що приводить до підвищення
стійкості цієї системи протягом необмежено тривалого періоду часу» [4,
c. 29]. Основними висновками вчених є те, що не можна відокремлювати
пріоритети розвитку жодної складової концепції через те, що основним
принципом її існування стає триєдність, а сталість може бути досягнута лише
шляхом гармонійного поєднання потенціалів економіки, природи та суспільства. Тому важливим завданням цієї теорії стає пошук оптимальності внеску
кожної складової в досягнення сталого розвитку країни в цілому та регіону
зокрема. Центральним ланцюгом, що визначає характер та темп руху в цьому напрямі, є знання та наука. Так розуміє природу економічного зростання
й П. Ромер [15]. Р. Лукас визначає чинником економічного росту накопичення людського капіталу [14]. Саме тому розвиток техніки та технології,
використання інноваційних підходів до виробництва в контексті сталого
розвитку вимагають від роботодавців здійснювати підготовку робітничих
кадрів, кваліфікація та професіоналізм яких повинні відповідати складності
виконуваних робіт. Причому навчання повинно мати відповідну методичну
базу, технічне оснащення для демонстрації методів та прийомів праці, підготовлених фахівців виробничого навчання, що досягається розвитком системи професійно-технічної та вищої освіти, яка продукує практично направлені знання.
В основу концепції сталого розвитку покладено безліч різнорідних моделей, теорій, концепцій, сутність та зміст яких, а також нагальні потреби
сучасності й людства обумовили когнітивне сприйняття актуальності та
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своєчасності її прийняття та впровадження. Як зазначає І. М. Вахович, «на
сучасному етапі Україні необхідно вибирати шлях свого розвитку, який
забезпечить високий розвиток економічної системи, належний рівень життя та екологічну безпеку» [7, c. 21]. Учений пропонує як базовий для реалізації концепції сталого розвитку прийняти соціоцентричний підхід, який
характеризується такими принципами: відповідальністю, рівністю, двовекторністю, безпекою, справедливістю, розширенням потреб людини,
територіального управління економікою, інноваційністю, узгодженістю
інтересів людини з інтересами суспільства, співробітництва, інституціоналізму. Серед запропонованих принципів простежується необхідність регіо
нального розмежування менеджменту, що вимагає вибудовування теоретичних аспектів, проведення діагностування та розробки пропозицій щодо
регіонального контексту формування й розвитку робітничих кадрів.
За визначенням вітчизняних науковців, сталий розвиток – це «збалансований економічний, соціальний та екологічний розвиток на основі сталого використання ресурсів планети Земля» [13].
У контексті теорії сталості розглядається два підходи до економічного
зростання [16]:
− перший пов’язаний із проведенням прикладних досліджень темпів
економічного зростання, виявленням джерел його виникнення та оцінками
чинників, що його викликають та супроводжують;
− другий направлений на аналіз умов довгострокової рівноваги та
сталого економічного розвитку, виявлення критеріїв його оптимальності.
Тобто перший підхід спирається на чинники економічного зростання,
другий – фактори економічного розвитку.
Слід розмежувати такі поняття, як «розвиток» та «зростання». В тлумачних словниках розвиток трактується як процес, унаслідок якого відбувається зміна якості чого-небудь, перехід від одного якісного стану до
іншого, вищого. Під зростанням розуміють процес економічного вибору
в системі «обмежені ресурси – необмежені суспільні потреби». В цьому
контексті відокремлюють два основних чинники економічного зростання:
− сукупність факторів, які знаходяться у сфері виробництва (обладнання, будинки й споруди, природні ресурси, транспортні засоби тощо);
− сукупність соціально-економічних умов, законів, принципів, методів,
норм правил [6].
Ю. В. Генералова [8] здійснила спробу систематизувати наявні в історії
економічної думки підходи до економічного зростання й охарактеризувати
кожний із них з точки зору сучасної парадигми економічної теорії. Так,
меркантилісти вбачали багатство у сріблі і золоті, які примножуються зав
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дяки продуктивній праці. При цьому перші місця належали зовнішній
торгівлі та переробній промисловості, а видобувна промисловість та сільське господарство розглядалися як другорядні види економічної діяльності. Іншої точки зору додержувалися фізіократи, які центр своїх досліджень
перенесли на сільське господарство, вважаючи його основним чинником
економічного зростання. Більш глибокі наукові дослідження здійснено
представниками класичної школи політичної економії. Так, А. Сміт уважав,
що багатство зростає виробництвом, а вільна від державного втручання
економіка розвиватиметься, причому шляхом збільшення продуктивності
праці. Дж. С. Мілль стверджував, що в розвинутих країнах немає потреби
збільшувати виробництво – на перше місце виходить проблема розподілу
національних доходів. Критичний підхід до капіталізму належить прибічникам соціалізму, представником якого виступав К. Маркс, визначаючи
безплідність капіталу самого по собі. Тільки праця з використанням капіталу та землі здатна виробляти цінність [8]. Слід підкреслити, що суспільний вибір на користь задоволення потреб будь-якою ціною призводить до
поглиблення суперечності «збільшення потреб людини – скорочення природних ресурсів», наслідками якого є втрати соціальної стабільності та
екосистеми.
Представники теорії людського капіталу стверджують, що економіка
розвиватиметься за умови розвитку системи освіти, охорони здоров’я,
житлово-комунального господарства, тобто тих сфер економіки країни, які
забезпечують нормальний відтворювальний процес людини. Підвищення
рівня економічного розвитку в сучасних умовах залежить від якості людського капіталу, що визначається досягнутим рівнем знань, кваліфікації,
вмінням працювати, здатністю забезпечувати інноваційний розвиток продуктивних сил [18].
У контексті концепції інтелектуального капіталу формування професійних кадрів, винахідницька діяльність, творчість та інноваційність, що супроводжують створення нематеріальних продуктів, – єдиний шлях у перенасиченому матеріальними благами суспільстві зберегти існуючу екосистему шляхом винаходження економних та екологічно небезпечних й
природоохоронних технологій виробництва.
Особливої уваги заслуговує модель «Лукаса–Ромера», авторами якої є лауреати Нобелівської премії з економіки П. Ромер (2018) та Р. Лукас (1995),
який, як і П. Ромер, є засновником нової теорії економічного зростання. Відповідно до цієї моделі основним фактором економічного зростання є збільшення інвестицій у НДДКР та у людський капітал. Основні постулати моделі такі:
− одним із найважливіших факторів економічного зростання є технологічні зміни;
115

ISSN 2411-5584. Економічна теорія та право. № 4 (35) 2018

− технологічні зміни відбуваються завдяки цілеспрямованій діяльності людей, що реагують таким чином на виникнення ринкових стимулів;
− створення нових технологій еквівалентне постійним витратам виробництва, при цьому подальше використання цих технологій не потребує
додаткових витрат з боку виробника.
У межах моделі окреслюється й роль освіти: економічне зростання забезпечується не приростом показника освіти, а досягнутим рівнем. Існує
тісний зв’язок між показником рівня грамотності населення та інвестиціями, які, у свою чергу, суттєво впливають на темпи економічного зростання
[2; 14; 15].
Прогнозування економічного розвитку країни на основі визначення його
оптимальної моделі дає можливість простежити специфіку економічної
динаміки, ступінь її відхилення від рівня країн-лідерів, а також тенденції
спрямованості економічного розвитку цієї країни [19].
В Україні перехід до концепції сталого розвитку був визначений Концепцією сталого розвитку населених пунктів, затвердженою Постановою
Верховної Ради України № 1359-ХІV від 24.12.1999 р. [20], Державною
стратегією регіонального розвитку на період до 2015 р., затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2006 р. № 1001 [21]. Сучасне державне регулювання економічного розвитку спирається на Державну
стратегію регіонального розвитку на період до 2020 р., затверджену постановою Кабінету міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 385 [22]; Стратегію
сталого розвитку «Україна – 2020», затверджену Указом Президента України від 12 червня 2015 р. № 5/2015 [23]. Але, як слушно зазначає І. Заєць,
концепція сталого розвитку майже не відображена в програмах розвитку
України та є маловідомою серед політичних і бізнесових кіл. «В Україні
продовжується практика розгляду і прийняття економічних, соціальних
і екологічних рішень без необхідного їх поєднання в єдину комплексну
систему на основі перспективної та збалансованої стратегії розвитку країни.
Переважає вузькогалузевий і тимчасовий підхід, досі відсутнє прогнозування наслідків ухвалених рішень у майбутньому. Відсутність активної позиції
та рішучих і осмислених дій влади у напрямі впровадження принципів
сталого розвитку ставить під сумнів не лише компетентну участь держави
в міжнародних заходах в цій сфері та її міжнародну репутацію, а й зрілість
керівної еліти України для розв’язання проблем ХХІ століття» [7].
До факторів, що перешкоджають переходу України до моделі збалансованого розвитку, належать: високий рівень антропогенного навантаження
на певні регіони та значне забруднення навколишнього середовища; незба116
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лансована структура економіки, яка має значний відсоток експорту добувної
промисловості; нерівномірність регіональної концентрації виробництва;
низький рівень конкурентоспроможності країни на міжнародних ринках;
негативні тенденції міжнародної економічної спеціалізації країни; дефіцит
та нерівномірність розподілу окремих видів природних ресурсів у межах
території [16]. Суттєво обмежують можливості гармонійного суспільного
розвитку відсутність консолідації української нації, необхідність гальмування інноваційно-інвестиційної моделі розвитку економіки; відсутність
чітких стратегічно спрямованих орієнтирів розвитку як країни в цілому, так
і окремих сфер господарювання; відставання техніко-технологічного забезпечення майже у всіх сферах економіки, особливо у сільському господарстві;
відсутність пріоритету освіти й науки, професіоналізму й компетенції, національної культури; відсутність політичної волі у державної влади; високий
рівень злочинності та корупції; недосконалість правового поля сталого
економічного розвитку; відсутність впливу громадських об’єднань на політичне та економічне життя суспільства [11]. На подолання перешкод та
обмежень збалансованого економічного, суспільного та екологічного розвитку повинна бути спрямована економічна політика держави, концептуальними засадами якої є принципи сталого розвитку.
Висновки. Таким чином, сталий розвиток характеризують категорії, які
мають як загальні риси, так і змістовні особливості. По-перше, слід розрізняти поняття економічного розвитку, змістом якого є соціально-економічні
зміни, якісні трансформації, що притаманні суспільству у певний період
часу, та економічного зростання, яке характеризується кількісними показниками, насамперед тими, що розкривають макроекономічні результати
національної економіки та їх динаміку. Сталий розвиток характеризується
збалансованим економічним розвитком як єдністю економічного зростання,
стабільності суспільства та екологічного середовища його життєдіяльності.
По-друге, орієнтація на економічне зростання без урахування суспільних
та екологічних факторів та наслідків призводить до поглиблення суперечності «збільшення потреб людини – скорочення природних ресурсів». Її
подоланню сприяє впровадження в економічну практику суспільства принципів сталого розвитку. По-третє, сучасний стан національної економіки
суттєво обмежує можливості гармонійного розвитку суспільства як системи
«економіка – суспільство – природа». Створення необхідних передумов
збалансованого розвитку є одним із найважливіших завдань української
держави, економічна політика якої повинна спиратися на концептуальні
засади теорії сталого розвитку.
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развитие», «экономическое развитие» и «экономический рост» обоснованы проблемы перехода Украины к модели устойчивого развития. Определены основные препятствия и ограничения гармоничного общественного прогресса в Украине. Раскрыта методологическая роль концепции устойчивого развития в триединстве человека, экономики и природы в разрешении противоречия «увеличение потребностей
человека – сокращение природных ресурсов», определении приоритетов экономической политики государства.
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT:
CATEGORICAL AND CONCEPTUAL FRAMEWORKS
OF A GOVERNMENT ECONOMIC POLICY
Problem setting. Over the last decade, there have been changes of the insight into the
role and interaction of a society, economy, and nature and the shift in emphasis towards
the unity of these three phenomena. Such processes have been caused by numerous ecological and socio-economic problems in the way of progress. These changes have become
the basis for recognizing the theory of sustainable development as a methodological basis
for the formation of a state ideology and policy of socio-economic development.
Recent research and publications analysis. Many domestic and foreign scientists
research conceptual frameworks of sustainable development, its main factors and obstacles,
and directions of practical implementation. However, categorical frameworks of the conception and terms of bringing its principle into practice of government regulation of the
economy in Ukraine during the period of contemporary socio-economic and political
transformations are insufficiently examined.
Paper objective. Having analysed inherent peculiarities and an interrelation of categories of sustainable development, economic development, and economic growth, the author
reveals principles of the conception of sustainable development and substantiates the necessity and directions of implementing these principles in an economic policy of the
country oriented towards providing balanced development of the Ukrainian economy.
Paper main body. A large number of various models, theories, and conceptions underlie the conception of sustainable development. The essence and content of these models,
theories, and conceptions, as well as primary needs of the modernity and humankind
stipulate the cognitive perception of the actuality and relevance of its acceptance and
implementation. Factors stipulating problems of the transition of Ukraine to the model of
balanced development encompass: a high level of the anthropogenic burden on particular
regions and considerable pollution of the environment; the unbalanced structure of the
economy with a significant percent of export of extractive industries; unevenness of regional concentration of manufactures; a low level of competitiveness of the country in
international markets; negative tendencies of international economic specialization of the
country; a deficit and unevenness of distributing certain types of natural resources within
the territory.
Conclusions of the research. Thus, sustainable development is characterized by general categories as well as categories with content peculiarities. Firstly, there is a need to
differ notions of economic development, which consists in socio-economic changes and
qualitative transformations being inherent to a society during a certain period of time, and
economic growth being characterized by quantitative indicators, primarily, by those disclosing macroeconomic results of the national economy and their dynamics. Sustainable
development contemplates balanced economic development constituting the unity of
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economic growth as well as stability of a society and the living environment. Secondly,
the orientation towards economic growth, which does not take into account social and
ecological factors and consequences, leads to the exacerbation of a contradiction “the increase of human needs – scarcity of natural resources”. Implementing principles of sustainable development in the economic practice of the society will conduce to overcoming this
contradiction. Thirdly, the current state of the national economy significantly restricts
opportunities of harmonic development of a society as a “economy – society – nature”
system. Creating necessary preconditions for balanced development is one of the most
important goals for Ukrainian. Conceptual frameworks of the theory of sustainable development should underlie an economic policy of the country.
The main abstract of the article
Abstract. The article analyses issues related to the transition of Ukraine to a balanced
development model, revealing the essence and interrelation of categories of “sustainable
development”, “economic development”, and “economic growth”. The author has ascertained the main obstacles and restrictions of a harmonic social progress in Ukraine. The
author has proven the methodological role of a sustainable development concept in the
unity of a human, economy, and nature regarding resolving contradictions “the increase of
human needs – scarcity of natural resources” and determining priorities of a government
economic policy.
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