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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Принципи сталого розвитку національної еконо�

міки спираються на загальновідомі засадничі проце�
си сталого розвитку, які визначені міжнародними кон�
ференціями в Ріо�де�Жанейро, Йоханезбурзі, числен�
них форумах з розвитку світової економіки, бізнес�
середовища, зокрема у Давосі, тощо. Основні позиції
щодо сталого розвитку національної економіки усві�
домлюється власне крізь призму національних пріо�
ритетів та подолання найбільш значущих і нагальних
проблем.

Сталий розвиток визначено ООН як основний на�
прям розвитку цивілізації на ХХI століття. Поклавши в
основу подальшого розвитку держави добробут і без�
пеку людини, її прагнення жити у гармонії з природою,
взявши до уваги основні ідеї і принципи, закріплені у
Декларації Ріо�де�Жанейро з навколишнього середови�
ща та розвитку від 14 червня 1992 року, Україна запо�
чатковує процес змін, що забезпечить перехід до ста�
лого розвитку держави.

Розвиток продуктивних сил України, зокрема ви�
робництва та систем забезпечення життєдіяльності на�
селення потребують все більшої суспільної уваги. Особ�
ливу актуальність ці проблеми набули за умов фінансо�
во�економічної кризи, що у 2008—2009 роках спіткала
Україну. Тому завдання вдосконалення державної пол�
ітики в сфері сталого розвитку довкілля залишаються
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на часі за будь�яких умов політичного та соціально�еко�
номічного буття.

Екологічна ситуація в країні залишається напруже�
ною — збільшується деградація земель, зменшується їх
родючість, попри скорочення викидів від стаціонарних
джерел забруднення, підвищується обсяг викидів
шкідливих речовин від пересувних джерел, що становить
все більшу загрозу здоров'ю населення у великих та се�
редніх містах України, залишається загрозливим стан
водних ресурсів та якість питного водопостачання, на�
були неабиякої гостроти проблеми поводження з відхо�
дами, особливо побутовими у великих населених пунк�
тах, незадовільними темпами розширюється заповідна
мережа, зокрема, особливо загрозлива ситуація скла�
лася з реальним додержанням природно�заповідного
режиму та функціонального використання природоохо�
ронних територій.

Класичним вважається погляд на сталий розвиток
як такий, що забезпечує необхідний рівень стабільності
та гармонійності людської діяльності і характеризується
певним колом взаємопов'язаних факторів та аспектів.

Політико�правовий аспект включає розвинуту су�
часну правову державу і громадянське суспільство,
рівність усіх перед законом та дотримання прав і сво�
боди людини.

Економічний аспект передбачає функціонування
змішаної економіки, наявність різноманітних ринків то�
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варів та послуг, капіталів, цінних паперів, нерухомості і
землі, технологій і робочої сили.

Екологічний аспект сталого розвитку включає за�
безпечення коеволюції суспільства і природи, створен�
ня не лише для нинішнього, а й для майбутніх поколінь
реальних можливостей задовольняти свої основні
життєві потреби, екологічну безпеку економічного роз�
витку, вдосконалення правових, економічних та адміні�
стративних методів охорони довкілля, формування умов
для збереження видового різноманіття біосфери.

Соціальний аспект включає боротьбу з бідністю, го�
лодом і злиднями, створення загальнодержавної систе�
ми освіти для усіх категорій громадян, підтримку дітей
та людей похилого віку.

Інформаційний аспект спрямований на масове засто�
сування електронних засобів зв'язку та обміну інформа�
цією, пріоритет інформаційних ресурсів над речовинно�
енергетичним.

Міжнародний аспект декларує принципи міжнарод�
ного права в сфері міждержавних відносин та вирішен�
ня будь�яких суперечностей мирними політичними за�
собами, розвиток всебічного співробітництва між краї�
нами та народами, надання фінансової та іншої допо�
моги країнам, що розвиваються, відповідно до міжна�
родних документів і програм [1, с. 41].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблемам сталого розвитку присвячені моно�

графії та численні публікації І.О. Александрова, О.І.
Амоші, Ю.Ю. Тиниці, Б.В. Буркинського, М.А. Хвесика,
Б.М. Данилишина, І.К. Бистрякова, Є.В. Хлобистова та
ін., зокрема виділенням методологічних аспектів дослі�
дження сталого розвитку присвячені публікації З.В. Ге�
расимчук, В.С. Кравціва, Л.Г. Мельника, представників
київської наукової школи економіки природокористу�
вання. Так, за О.М. Кобзар, цей перелік необхідно до�
повнити ще одним елементом — техногенним аспектом,
який передбачатиме безпечне функціонування соціо�
еколого�економічної системи за умов проведення пла�
номірних заходів щодо зниження антропогенного на�
вантаження на навколишнє середовище та включатиме
два напрями: безпечність території, тобто ступінь
стійкості відповідних екосистем, і небезпечність техно�
генних об'єктів, тобто рівень їх шкідливого впливу [2].
Безпека зазвичай розглядається у документах сталого
розвитку як похідна від розвитку екологічного, еконо�
мічного, техногенного. Виокремлення цього елементу,
на наш погляд, зумовлене відсутністю необхідної уваги
до техногенно�екологічної безпеки, як основи сталого
розвитку суспільства. Адже техногенно�екологічна без�
пека є важливою характеристикою стійкості екосистем
і безпеки життєдіяльності людини на певній території,
що підлягає прямому та опосередкованому техногенно�
му впливу.

У концептуальних документах зі сталого розвитку,
що формувалися фахівцями НАН України, зазначаєть�
ся, що сталий розвиток "не тільки <…> сприяє економ�
ічному зростанню, але й справедливо розподіляє його
результати, відновлює довкілля в більшій мірі, ніж зни�
щує його, сприяє зростанню можливостей людей, а не
збіднює їх. Цей розвиток — у центрі якого людина, яка
зорієнтована на збереження природи" [3].

Переходу України на позиції сталого розвитку по�
винно передувати реформування всього народного гос�
подарства і внесення деяких коректив у систему еколо�
го�економічної політики. Врахування екологічного фак�
тору при проведенні економічних реформ потребує
відповідної орієнтації всіх економічних інструментів, в
першу чергу, тих, що впливають на напрями і темпи
структурної перебудови економіки.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
У статті розглянуті еколого�економічні принципи

формування національної політики сталого розвитку та

можливості й особливості їх практичної реалізації. Для
цього основним науковим завданням даного досліджен�
ня є визначення цілей, напрямів, підходів та засадничих
принципів реалізації національної політики сталого роз�
витку.

Важливою умовою переходу до сталого розвитку є
стабілізація економіки і відновлення економічного ро�
сту, підвищення ефективності виробництва. Разом з тим,
розвиток економіки не повинен бути самоціллю, а тільки
засобом досягнення соціальних цілей суспільства, при
дотриманні екологічних обмежень.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У даний час еколого�економічна ефективність пол�
ітики держави в сфері сталого розвитку може форму�
ватись на основі трьох основних принципів:

— мінімізації антропогенних перетворень;
— поетапності ліквідації їх негативних наслідків;
— вибіркового підходу до проведення природоохо�

ронних заходів з метою підвищення їх ефективності.
Безпосередні і короткотривалі еколого�економічні

цілі політики держави в сфері сталого розвитку мають
бути направлені на вирішення найбільш невідкладних
проблем, таких як:

— ліквідація загрози здоров'ю людей, що виклика�
на низькою якістю стану довкілля;

— зменшення виробничих втрат, що обумовлені по�
шкодженням чи порушенням об'єктів і природних ре�
сурсів;

— припинення деградації екологічних ресурсів, а та�
кож руйнування біорозмаїття.

На довготривалу перспективу національні цілі відоб�
ражають прагнення до конвергенції економічних умов і
природоохоронних методів у масштабах всієї Європи та
світу.

Виходячи з цього, основними еколого�економічни�
ми напрямами політики держави з метою реалізації
стратегічних цілей сталого розвитку є:

— структурна перебудова економіки держави та
врахування вимог екологічної безпеки при її здійсненні;

— сприяння формуванню якісної структури спожи�
вання, в основі якої лежать принципи раціональності й
безвідходності;

— реформування цінової політики, встановлення
обмежувальних цін на енергоносії, перехід до загаль�
ної обов'язкової системи платного природокористуван�
ня;

— інституційні перетворення з метою формування
нового правового і економічного механізму регулюван�
ня взаємодії державних органів різних рівнів і приро�
докористувачів, включення екологічних вимог у проце�
дуру оцінки соціально�економічної ефективності управ�
лінських рішень;

— реструктуризація екологічного законодавства у
зв'язку зі зміною умов життєдіяльності населення і
структури виробництва;

— формування ефективної системи екологічної ос�
віти і виховання;

— реалізація першочергових екологічних програм
державного значення;

— розвиток економічних методів регулювання при�
родокористування і децентралізація управління охоро�
ною навколишнього природного середовища, розши�
рення повноважень місцевих органів управління;

— забезпечення найбільш економічно ефективного
вирішення природоохоронних проблем за рахунок вико�
ристання ініціативи та зацікавленості суб"єктів господа�
рювання;

— стимулювання інвентаризації джерел забруднен�
ня, сприяння підвищенню культури виробництва і
зміцненню технологічної дисципліни, нагромадження
фінансових ресурсів та природоохоронних інвестицій;

— створення ефективної системи екологічної ін�
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формації, періодичних видань екологічної орієнтації,
цілеспрямована пропаганда екологічних знань.

Першочергові заходи по реалізації еколого�еконо�
мічної політики можна умовно розділити на дві групи:

1) до першої групи належать заборони на дії, до яких
спонукають не тільки сьогоднішнє, а й майбутнє еконо�
мічне становище. Це залучення до господарського ви�
користання нових територій України, які не зачеплені
практичною діяльністю людини і залишаються "дикою
природою";

2) друга група — програма дій. Ці заходи повинні
бути направлені на скорочення впливу на навколишнє
середовище безпосередньо чи опосередковано через
зменшення питомого споживання продукції. Найбільш
значимі з них пов'язані зі структурними зрушеннями в
економіці в цілому, створенням нових галузей промис�
ловості, що характеризуються високою ефективністю
використання виробничих ресурсів  (у кінцевому рахун�
ку — природної сировини), поступовим згортанням ви�
робництва в тих галузях, для яких характерні високі зат�
рати сировинних інгредієнтів на одиницю продукції,
тобто пов'язаних з сировинною і добувною орієнтацією,
що обтяжує структуру економіки.

Реалізації основних напрямів екологічної політики
держави щодо сталого розвитку буде сприяти форму�
вання нового економічного механізму природокористу�
вання, який передбачає:

1) облік і соціально�економічну оцінку природно�ре�
сурсного потенціалу та екологічного стану територій;

2) ефективний фінансово�кредитний механізм при�
родокористування;

3) планування охорони навколишнього природного
середовища і раціонального використання природних
ресурсів;

4) екологічне страхування;
5) формування цільових екологічних фондів;
6) економічне стимулювання природоохоронної

діяльності;
7) створення екологічних банків;
8) формування ринку екологічних робіт і послуг;
9) платність природокористування;
10) вдосконалення організаційно�економічних ме�

тодів природокористування;
11) врахування екологічного фактора при привати�

зації;
12) економічний вплив на порушників природоохо�

ронного законодавства.
Послідовний перехід світового суспільства до

нової цивілізаційної моделі має відбуватися відпові�
дно до рекомендацій та принципів, що викладені у
документах Ріо�де�Жанейрської Декларації по навко�
лишньому середовищу та розвитку. Але, разом з тим,
кожна країна, приймаючи національну стратегію, на�
магається їх по�своєму переосмислити й внести свою
сукупність принципів (наприклад, Рада по сталому
розвитку при Президенті США виділила 16 таких
принципів).

Ключові еколого�економічні принципи сталості роз�
витку зараз можна представити наступним чином [4, с.
29]:

— принцип остороги (рус. — предосторожности) —
збереження сучасного стану навколишнього середови�
ща як перешкоди незворотнім або небезпечним змінам;

— принцип "передбачати та попереджати" — більш
дешевий і менш ризикований підхід аніж ліквідація
збитків оточуючому середовищу;

— принцип балансу між ресурсом та забрудненням
— використання ресурсів в масштабах регенеративної
здатності екосистем, контроль над обсягами забруднень
і відходів в межах асиміляційного потенціалу екосистем;

— принцип збереження природного багатства на су�
часному рівні — недопущення втрат або зменшення при�
родоресурсного потенціалу та екологічного різномані�
ття;

— принцип консервативного землекористування —
запобігання збільшенню інтенсивності землекористу�
вання;

— принцип "забруднювач платить" — повна вартість
екологічного збитку має бути компенсована користу�
вачем.

Найважливішим інструментом оцінки рівня сталості
є система індикаторів сталого розвитку — інтегрованих
показників ефективності впровадження теоретичних
положень у практику господарювання.

Проблемою розробки індикаторів сталого розвит�
ку займається Департамент політичної координації і
сталого розвитку ООН, Комісія Об'єднаних Націй по
сталому розвитку, Науковий комітет з проблем навко�
лишнього середовища (SCOPE). Ця проблема розгля�
дається на різних міжнародних конференціях та семі�
нарах.

Базовий набір індикаторів сталого розвитку под�
іляється на соціальні, економічні, екологічні, інституц�
іональні індикатори. Всього на рівні Департаменту пол�
ітичної координації і сталого розвитку ООН виявляють�
ся 134 індикатори сталого розвитку.

При створенні власної системи індикаторів стало�
го розвитку українські фахівці також спиралися на ба�
зовий набір ООН. Він включає блоки індикаторів, що є
ідентичними блокам індикаторів базового набору.
Відмінності спостерігаються на рівні груп індикаторів
та окремих індикаторів. Наприклад, у зв'язку з тим, що
населення України має досить високий рівень освіти,
розширена відповідна група соціального блоку вітчиз�
няного набору порівняно із базовим додатковими ха�
рактеристиками населення з вищою освітою.

Ще одним важливим інструментом переходу до ста�
лого розвитку є розробка відповідних національних кон�
цепцій. Подібні нормативні документи діють в багатьох
країнах. Зокрема, 1 квітня 1996 р. Президент Російсь�
кої Федерації затвердив своїм наказом Концепцію пе�
реходу Російської Федерації до сталого розвитку. В
Україні 2009 році були створені навіть дві комісії зі ста�
лого розвитку (одна — урядова, друга — Президентсь�
ка), однак формальних успіхів щодо створення націо�
нального стратегічного документу зі сталого розвитку
поки немає.

При створенні моделі сталого регіонального розвит�
ку необхідно зазначити, що її розробка має спиратися
на принципи обмеження розвитку України та визначен�
ня стану України як держави з перехідною економікою.

Процес забезпечення сталого розвитку має склад�
ний комплексний характер та охоплює кілька аспектів,
зокрема соціальний, економічний і власне екологічний
[5]. Останній стосується протиріч між технологічною
складовою суспільного розвитку та необхідністю збе�
реження довкілля, тобто пов'язаний із забезпеченням
екологічної безпеки. Тому розробка стратегічних на�
прямів реалізації політики сталого розвитку регіонів має
грунтуватися на наступних загальнометодологічних
принципах, які об'єднуються у наступні групи.

Перша група принципів пов'язана з обмеженнями
розвитку. Друга група принципів обумовлена сучасним
економічним станом Української держави та її невиз�
наченим статусом між країнами, що розвиваються, та
країнами з перехідною економікою.

Отже, при переході України до сталого розвитку
необхідно сформувати стабільну економічну основу,
створити фінансове, матеріально�технічне, інтелекту�
альне та нормативно�правове забезпечення збалансо�
ваного соціально�економічного розвитку і збережен�
ня сприятливого стану довкілля з метою задоволен�
ня життєвих потреб сьогоднішніх і майбутніх по�
колінь. Доцільно виробити принципово нову страте�
гію соціально�економічного розвитку держави, яка
одночасно повинна бути і стратегією її екологічної
безпеки. В умовах перехідного періоду треба прий�
няти концепцію соціально�економічного і екологічно�
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го розвитку України, яка дозволяє органічно поєдну�
вати і збалансовувати всі основні складові сталого
розвитку. З метою формування фундаменту сталого
розвитку необхідно здійснити структурну перебудо�
ву економіки, яку неможливо розглядати від завдань
оптимізації природокористування і охорони середо�
вища життя людей. Сталий розвиток держави обумов�
лений принциповою структурною перебудовою еко�
номіки, перетворенням на інтенсивній основі не тільки
виробництв, але і сфер та видів діяльності суспільства.
Сталий розвиток може здійснюватися тільки як цілес�
прямований процес, який потребує формування і по�
дальшого неухильного застосування цілісної еколог�
ічної політики держави [6].

ВИСНОВКИ
На Україну недоцільно і неможливо схематично,

кальковано розповсюджувати стандарти переходу на
модель сталого розвитку, без врахування передумов та
особливостей соціально�економічного зростання. Гео�
політичні і соціально�економічні особливості України
мають об'єктивний характер (детальніше розглянуто
автором в роботі [7]). Їх врахування і використання
обов'язкові при розробці та реалізації стратегії пере�
ходу до сталого розвитку. На перехідному етапі роз�
витку України необхідно виробити два основних підхо�
ди до вирішення проблем природокористування: ко�
ротко� та довготривалий — для середньотривалого
підходу поки що немає чітко сформульованих завдань,
не визначені принципи природокористування та сис�
тема економічних завдань, які будуть вирішуватись.
Для України терміново необхідно виробити концепцію
природокористування, яку можна назвати як "концеп�
цію перехідного періоду", яка повинна передбачати
комплекс заходів так званої "швидкої допомоги". Про�
грами чи концепції перехідного періоду мають бути
розроблені для природокористування в усіх регіонах
країни, але особливо це завдання є актуальним для
регіонів, де екологічне становище досягло максималь�
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ної напруженості. Досягнення цілей сталого розвитку
повністю залежить від успішної реалізації територіаль�
ної екологічної політики, яка забезпечується у вигляді
фінансово�економічних і правових регуляторів, еконо�
мічних і матеріально�технічних ресурсів, системи взає�
модій в сфері природокористування і формування се�
редовища існування всіх діючих в цій сфері суб'єктів
господарювання і права.
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