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Статтю присвячено аналізу науково-практичного забезпечення імплементації концепції сталого розвитку в систему державного управління роз-
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Вступ. Актуальність упровадження принципів ста-
лого розвитку в усі сфери державного регулювання визна-
чається загостренням глобальних і національних проблем. 
Розбудову економіки на принципах сталого розвитку заде-
кларовано в законодавстві більшості країн світу. Не є ви-
нятком і Україна, в якій розроблено та затверджено базу 
нормативно-правових актів щодо впровадження концепції 
сталого розвитку в життя. Політико-правові та економічні 
аспекти імплементації концепції сталого розвитку розгля-
нуто у роботах Д. Медоуза, Л. Брауна, Г. Гарднера, Н. Карте-
ра, Д. Кортена, Д. Флавіна, Б. Буркинського, С. Герасимова, 
Л. Круглякова, М. Кизима, В. Кухар, О. Майданник, О. Оса-
уленко, В. Степанова, О. Царенко, О. Черкас, В. Шевчука.

Проте, до сьогодні невирішеними залишаються 
проблеми формування ефективного механізму викорис-
тання ресурсів для забезпечення збалансованого еконо-
мічного, екологічного та соціального розвитку країни та 
її регіонів. 

Метою даної статті є узагальнення вітчизняного 
та зарубіжного досвіду впровадження концепції сталого 
розвитку в нормативно-правову базу країни та її регіо-
нів.

Виклад основного матеріалу. Механізм управ-
ління сталим розвитком країни та її регіонів містить де-
кілька блоків: законодавчий, організаційний, суспільно-
громадянський (рис. 1).

Рис. 1. елементи (блоки) механізму управління сталим розвитком країни та її регіонів

(Блок 3) Суспільно-громадянська база (недержавні 
організації та інші елементи громадянського 

суспільства, дія яких стосується різних аспектів 
сталого розвитку)

(Блок 1) Законодавча база (закони та інші 
нормативно-правові документи)

(Блок 2) Організаційна база (державні 
урядові та неурядові організації з проблем 

сталого розвитку)

Розглянемо елементи цього механізму більш докладно.
Основними законодавчими актами цієї бази є такі:

Державна стратегія регіонального розвитку на пе- 
ріод до 2015 року [1];
Закон України «Про стимулювання розвитку ре- 
гіонів» [2];
Концепція національної екологічної політики  
України на період до 2020 року [3];
Закони України «Про екологічну експертизу» [4],  
«Про охорону навколишнього середовища» [5], 
«Про тваринний світ» [6], «Про рослинний світ» [7];
Методичні рекомендації щодо формування регіо- 
нальних стратегій [8];
Постанова КМУ «Про утворення Національної  
ради зі сталого розвитку» [9];
Концепція державної регіональної політики [10]; 
Концепція сталого розвитку населених пунктів [11]; 
Комплексна програма реалізації на національно- 
му рівні рішень, прийнятих на Всесвітньому саміті 
зі сталого розвитку, на 2003 – 2015 рр. [12].

Законодавча база сталого розвитку має регулювати 
основні його теоретичні та прикладні аспекти. Головним 
теоретичним аспектом законодавчої бази (блок 1, рис. 1) є 
визначення поняття «сталий розвиток», який розкрито не 
досить повно (табл. 1).

Як видно з табл. 1, у деяких документах відсутнє ви-
значення терміну «сталий розвиток», а у більшості законо-
давчих актів не наведено визначення окремих компонент 
сталого розвитку.

Упровадження концепції сталого розвитку ґрун-
тується на системі принципів. Державна стратегія регіо-
нального розвитку [1], метою якої є формування умов для 

підвищення конкурентоспроможності регіонів країни, за-
безпечення їх сталого розвитку на сучасній технологічній 
основі, високій продуктивності виробництва та зайнятості 
населення, містить такі принципи:

збалансований розвиток регіонів та їх територій; 
суспільна єдність. 

В проекті Закону «Про Концепцію переходу України 
до сталого розвитку» наведено такі принципи соціально-
економічного розвитку та охорони довкілля [16]:

обов’язковість підпорядкування економічної та  
іншої діяльності законам природи і обмеженням, 
які ними визначаються;
національна пріоритетність (інтересів, культури  
і національної ідентичності) у загальноцивіліза-
ційному просторі світового співтовариства;
отриманий від господарської діяльності результат  
не може бути меншим від шкоди, заподіяної на-
вколишньому природному середовищу;
иродних ресурсів; 
природні ресурси України належать її народові  
і становлять матеріальну основу його існування 
незалежно від форм власності, вони мають вико-
ристовуватися з урахуванням потреб нинішнього 
та майбутніх поколінь;
інтелектуальний потенціал нації як провідна про- 
дуктивна сила українського суспільства має по-
стійно нарощуватися і вдосконалюватися;
забезпечення здоров'я людини та її соціальної за- 
хищеності є пріоритетною політикою держави;
всі перетворення мають бути спрямовані на  
утвердження засад гуманізму, демократії і цінно-
стей громадянського суспільства.
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Позитивним моментом документу [16] є визначен-
ня пріоритетних напрямів розвитку за окремими видами 
ресурсів – водними, лісовими, земельними, біологічни-
ми, атмосферними, природними корисними копалинами 
(надра).

Інші законодавчі документи висвітлюють лише окре-
мі принципи сталого розвитку регіонів, не надаючи їх ці-
лісної системи.

Так, Методичні рекомендації щодо формування регі-
ональних стратегій розвитку [8] побудовані на принципах, 
прийнятих у світовій практиці при розробленні стратегіч-
них документів. В якості принципів розробки регіональних 
стратегій визначено:

стратегічний план розвитку регіону визначає цілі,  
завдання, пріоритети, напрями сталого розвитку;
стратегія розвитку регіону містить перелік пер- 
шочергових пріоритетних завдань;
формування стратегічних пріоритетів сталого  
розвитку відбувається на основі загальнодержав-
них пріоритетів, оцінки конкурентних переваг, 
обмежень, загроз і проблем розвитку кожного 
регіону.

Комплексна програма [12] декларує такі принципи 
сталого розвитку:

ліквідація бідності; 
упровадження нових моделей сталого виробни- 
цтва та споживання з метою підвищення якості 
життя;
охорона та раціональне використання природних  
ресурсів країни та її регіонів.

Проведений аналіз законодавчої бази сталого розви-
тку України та її регіонів дозволив зробити такі висновки:

1. Теоретичне забезпечення сталого розвитку пред-
ставлене в законодавстві не досить повно. Зокре-
ма, в багатьох документах відсутнє визначення 
як терміну «сталий розвиток», так і окремих його 

компонент, відсутня або подана фрагментарно 
система принципів сталого розвитку; відсутні чіт-
кі рекомендації щодо розробки та реалізації захо-
дів щодо переходу до сталого розвитку.

2. Законодавчі й нормативно-правові акти України 
охоплюють різні аспекти процесу переходу регіо-
нів до сталого розвитку, але рівень узгодженості 
між ними низький.

3. Відсутній єдиний головний документ (наприклад, 
Концепція переходу України до сталого розвитку 
існує тільки у вигляді проекту).

4. Не забезпечено ієрархію документів у сфері регу-
лювання сталого розвитку: концепція, стратегія, 
програма, проект.

Розглянемо блок 2 – організаційна база сталого роз-
витку. Практичне впровадження сталого розвитку в еконо-
мічну діяльність та суспільне життя здійснюється такими 
організаціями (табл. 2).

Отже, мережа організаційного забезпечення сталого 
розвитку містить органи вищої законодавчої та виконавчої 
влади, державні комітети, комісії та інші організації. Кожна 
з цих організацій спрямована на регулювання різних аспек-
тів процесу сталого розвитку, проте координація між ними 
є низькою.

Суспільно-громадянську базу сталого розвитку 
представлено громадянськими ініціативами населення та 
роботою органів місцевого самоврядування. Так, до ком-
петенцій сільських, селищних, міських рад належить вирі-
шення відповідно до закону питань про надання дозволу 
на спеціальне використання природних ресурсів місцевого 
значення, а також про скасування такого дозволу [13].

Значну роль у впровадженні сталого розвитку віді-
грають громадянські організації, діяльність яких регулю-
ється Указом Президента України № 212/2012.

Отже, низовою ланкою механізму регулювання стало-
го розвитку регіону є суспільно-громадянські організації.

Таблиця 1

Визначення поняття «сталий розвиток» у законодавчій базі України, складено на основі [14]

Документ

Визначення поняття «сталий розвиток» та його компонент 

Визначення  
поняття

Визначення 
економічної 
компоненти

Визначення 
соціальної  

компоненти

Визначення 
екологічної  
компоненти

Закон України «Про стимулювання розвит-
ку регіонів» [2] - - + -

державна стратегія регіонального розвит-
ку на період до 2015 року [1] - + + -

концепція національної екологічної полі-
тики України на період до 2020 року [3] - - - +

Закони України «Про екологічну експер-
тизу» [4], «Про охорону навколишнього 
середовища» [5], «Про тваринний світ» [6], 
«Про рослинний світ» [7]

+ + + +

методичні рекомендації щодо формуван-
ня ре гіональних стратегій [8] - + + -

Постанова кмУ «Про утворення 
національної ради із сталого розвитку» [9] + - - -



64 Проблеми економіки № 4, 2014

Світова економіка та міжнародні відносини

Корисним є аналіз досвіду з регулювання сталого 
розвитку інших країн світу. Так, ще у 1996 р. 11 країн світу 
(Данія, Швеція, Норвегія, Ісландія, Фінляндія, Німеччина, 
Росія, Польща, Естонія, Латвія, Литва) ініціювали «Балтій-
ську стратегію сталого розвитку» разом із громадськими 
організаціями і регіональною мережею міст.

Данія, Норвегія, Ісландія, Швеція, Фінляндія у 2005 – 
2008 рр. упроваджували «Скандинавську стратегію сталого 
розвитку», в якій виокремлено такі питання:

зміна клімату; 
збереження біологічного різноманіття; 
розвиток та збереження природного й культурно- 
го середовищ;
морські ресурси та їх збереження; 
забезпечення якості та безпеки продуктів харчу- 
вання;
діяльність хімічної промисловості, енергетики,  
транспорту, сільського господарства з позицій 
сталого розвитку;
організації взаємодії бізнесу та виробництва; 
участь громадськості в проблемах сталого та гар- 
монійного розвитку.

Плани щодо майбутнього розвитку основних сек-
торів економіки (агропромислового комплексу, лісового 
та рибного господарств, енергетики, транспорту, туризму, 
освіти, охорони здоров’я) визначено в проекті «Балтійська 
стратегія – 21». До цього документу додається спеціальний 
план дій по досягненню визначених у плані цілей розвитку.

Національна стратегія сталого розвитку Швеції, роз-
роблена у 2002 р., описує поточну ситуацію у сфері сталого 
розвитку та майбутні перспективи країни. Основними пи-
таннями, що розглянуті в даному документі, є:

організація ефективної взаємодії між економіч- 
ним, соціальним та екологічним розвитком;
глобальні проблеми сталого розвитку; 
аналіз міжнародної та національної діяльності  
у  сфері сталого розвитку.

Даний документ містить перелік реалізованих за-
ходів щодо переходу до сталого розвитку та сценарії май-
бутніх проектів. У стратегії виокремлено основні сфери 
сталого розвитку, а також конкретні цілі та заходи щодо 
їх досягнення. Сталий розвиток Швеції спирається на гар-
монізацію соціальної сфери, зокрема забезпечення повно-
цінного трудового життя у зв’язку зі старінням населення. 

Велику увагу приділено також проблемам забруднення до-
вкілля та змінам клімату у зв’язку з техногенним наванта-
женням. Контроль за реалізацією даної стратегії здійсню-
ється за допомогою 30 індикаторів, розподілених на групи: 
ефективність, внесок і рівність, цінності, ресурси для май-
бутніх поколінь.

Аналогічну стратегію сталого розвитку затверджено 
у Нідерландах, яка містить загальні напрями регулювання 
сталого розвитку (табл. 3), мету та конкретні заходи. При 
цьому вибір цілей сталого розвитку та заходів щодо їх ре-
алізації здійснюється за допомогою матриці компромісів. 
Дана матриця містить соціальні, економічні та екологічні 
аспекти сталого розвитку.

У стратегії сталого розвитку Німеччини, прийнятій 
у 2012 р., сталий розвиток визначено як провідний прин-
цип політики Федерального уряду Німеччини; задекларо-
вано необхідність дотримання даного принципу як цілі 
й  критерію оцінки діяльності уряду. Стратегія базується на 
чотирьох ключових директивах: рівноправність поколінь, 
якість життя, соціальна згуртованість, міжнародна відпо-
відальність.

Завданнями сталого розвитку Німеччини, починаю-
чи з 2013 р., є фіскальна стійкість, стала господарська ді-
яльність, клімат та енергетика та ін.

Стратегія сталого розвитку Німеччини містить інди-
катори за окремими сферами сталого розвитку (табл. 4).

Аналогічні індикатори розроблено для таких сфер 
сталого розвитку: «Якість життя» (14 індикаторів), «Соці-
альна згуртованість» (6 індикаторів), «Міжнародна відпо-
відальність» (2 індикатора).

Отже, найбільш поширеними напрямами сталого 
розвитку в ЄС є:

контроль за збереженням природного середовища; 
підтримання біологічного різноманіття; 
удосконалення екологічної політики: контроль за  
відходами та викидами, скорочення обсягів пар-
никових газів тощо;
упровадження стандартів чистоти водних, пові- 
тряних, земельних ресурсів та їх захист від антро-
погенного навантаження;
вирішення специфічних національних проблем  
країни – старіння населення, підвищення актив-
ного довголіття та працездатності пенсіонерів, 
зниження рівня захворюваності та ін.

Таблиця 2

Організації з регулювання сталого розвитку України

Рівень Перелік

вищі органи верховна рада України, кабінет міністрів України, рада національної безпеки та оборони України, 
міністерство охорони навколишнього природного середовища

державні комітети 
держкомгідромет України, держкомзем України, державний комітет України з водного господар-
ства, державний комітет України з геології та використання надр, державний комітет рибного го-
сподарства, державний комітет лісового господарства

комісії національна комісія сталого розвитку, міжвідомча комісія із забезпечення виконання рамкової 
конвенції оон про зміну клімату, міжвідомча комісія з питань моніторингу довкілля

інші організації 
національна академія наук України, координаційна рада з питань формування національної 
екологічної мережі, національна координаційна рада з питань транспорту, здоров’я та довкілля, 
рада з екологічних проблем басейну дніпра та якості вод
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Таблиця 3

напрями сталого розвитку «Державної програми дій для сталого розвитку нідерландів» [14, с. 87 – 88]

напрям Загальна мета 

вода Підвищити ефективність використання водних ресурсів, запобігти повеням, гарантувати 
гарну якість питної води

Біорізноманітність Покращити даний аспект до 2015 р. на 50 %

енергетика надійні, доступні та чисті енергетичні ресурси

Сільське господарство Стале і конкурентоспроможне виробництво

транспорт Зниження транспортних витрат, перехід до сталої транспортної системи

Споживання та виробництво Стимулювати підприємництво, мотивувати впровадження програми сталого виробництва 
і споживання на європейському рівні строком на 10 років

Знання
розвивати економіку, засновану на знаннях, стимулювати інновації, інтегрувати сталий роз-
виток у систему освіти, розвивати дослідження взаємозв’язку між знаннями, інноваціями, 
сталим розвитком

Здоров’я Скоротити вплив на здоров’я населення хімічних речовин до 2020 р., знизити негативний 
вплив чинників навколишнього середовища на здоров’я населення

населення
Проголосити соціальну гармонію, участь 70 % населення на ринку праці, виокремити 
позитивні та негативні аспекти міграції, визначити наслідки старіння населення на спожи-
вання

рекреаційні ресурси і туризм Проект у майбутньому

інструменти для зміни поведінки 
уряду 

краще керівництво шляхом розвитку інструментів з оцінки впливу політики, проведення 
досліджень, прогнозування та аналізу, впровадження принципів сталого розвитку в процес 
ухвалення політичних рішень

Бідність
Створити економічні, політичні та соціальні можливості для всіх, кожен громадянин пови-
нен задовольняти свої базові потреби, підтримувати ініціативи зі скорочення боргів бідних 
країн

Таблиця 4

Індикатори стратегії сталого розвитку німеччини у сфері «Рівноправність поколінь» [7]

№ Сфера індикатору. Постулат сталого 
розвитку Індикатори цілі

1 2 3 4

1а

ресурсозбереження. дбайливе та ефек-
тивне використання ресурсів

енергопродуктивність подвоїти з 1990 по 2020 р.

1b Первинне енергоспоживання знизити на 20 % до 2020 р. та на 50 % до 
2050 р. порівняно з 2008 р.

1c Продуктивність ресурсів подвоїти з 1994 по 2020 р. 

2 Захист клімату. Скорочення парникових 
газів викиди парникових газів

скоротити порівняно з 1990 р.:

на 21 % до 2012 р.;

на 40 % до 2020р.;

на 80 – 95 % до 2050 р.

3а
відновлювальні джерела енергії. роз-
ширення перспек тивного енергозбе-
реження

частка енергії з відновлювальних 
джерел у кінцевому споживанні 

збільшити до 18 % до 2020 р. і до 60 % до 
2050 р.

3b
частка електроенергії з віднов-
лювальних джерел у загальному 
споживанні електроенергії

збільшити до 12,5 % до 2010р.;

не менше ніж до 35 % до 2050 р.

не менш ніж до 80 % до 2050 р.

4 Площа земель, що використовуються. 
Стале землекористування

Збільшення площі земель населе-
них пунктів і транспорту

скорочення щорічного приросту до 30 га 
до 2020 р.

5 Біорізноманіття. Збереження видів – 
охорона середовищ існування

Біорізноманіття та якість ланд-
шафту підвищити індекс до 100 до 2015 р.
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Регулювання сталого розвитку в країнах СНД здій-
снюється також за допомогою державних стратегій і кон-
цепцій. Так, у Концепції переходу Російської Федерації до 
сталого розвитку визначено такі заходи:

1. Розробка та реалізація програм переходу до ста-
лого розвитку для кожного регіону та подальша 
інтеграція їх при розробці державної політики 
в  сфері сталого розвитку.

2. Ефективне збалансування інтересів країни та міс-
цевих особливостей за рахунок:
формування регіонального господарського меха- 
нізму, що регулює соціально-економічний розви-
ток, зокрема природокористування та антропо-
генний вплив на довкілля;
виконання природоохоронних заходів на незабу- 
дованих територіях міст, інших населених пунктів 
і в природних зонах, включаючи санітарне очи-
щення, рекультивацію земель, озеленіння та бла-
гоустрій;
здійснення заходів щодо оздоровлення населен- 
ня, розвитку соціальної інфраструктури;
розвиток АПК на базі екологічно прогресивних  
агротехнологій, адаптованих до місцевих умов, 
формування системи соціального захисту сіль-
ського населення;
реструктуризація регіональної промислової сис- 
теми з урахуванням господарської ємності ло-
кальних екосистем.

3. Розробка комплексних міжрегіональних схем, що 
охоплюють території декількох суб’єктів Росій-
ської Федерації.

У Республіці Білорусь розроблено Національну стра-
тегію сталого розвитку, яка передбачає поступовий розви-

ток економічної і соціальної сфер та пріоритетне вирішення 
екологічних проблем, збереження та розвиток довкілля.

Отже, розвинені країни світу здійснюють активні за-
ходи з упровадження концепції сталого розвитку (табл. 5).

Висновки. Проведений аналіз дозволяє дійти висно-
вку, що більшість країн світу займаються розробкою комп-
лексу заходів з упровадження та стимулювання сталого 
розвитку, який містить законодавчі акти, державні страте-
гії сталого розвитку, програми або проекти зі сталого роз-
витку та індикатори його моніторингу.
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1. Про затвердження державної стратегії регіонально-
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Закон України від 25 червня 1991 р. № 1264-XII [електрон ний 
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1 2 3 4

6а

державна заборгованість – консолі-
дація бюджетів – забезпечення рівно-
правності поколінь

дефіцит державного бюджету затримати річне зростання бюджетного 
дефіциту в межах 3 % ввП

6b Структурний дефіцит
забезпечити структурно урів новажений 
державний бюджет, затримати структур-
ний дефіцит в межах 0,5% ввП

6с рівень державної заборгованості затримувати нижче 60 % ввП

7

турбота про економічне майбутнє. 
Створення сприятливих умов для ін-
вестицій – довгострокове збереження 
добробуту

відношення валових капітальних 
інвестицій до ввП підвищити частку

8 інновації. Формування майбутнього за 
допомогою нових рішень

Приватні та державні витрати на 
нддкр збільшити до 3 % ввП до 2020 р. 

9а

освіта. Послідовне вдоско налення сис-
тем освіти та підвищення кваліфікації

особи у віці 18 – 24 без заверше-
ної освіти

знизити показник до рівня нижче 10 % 
до 2020 р.

9b особи у віці 30 – 34 з вищою або 
післясередньою освітою підвищити показник до 42 % до 2020 р.

9с відсоток випускників загальноос-
вітніх шкіл, що вступили до внЗ

підвищити до 40 % до 2010 р.; надалі роз-
ширювати та стабілізувати на високому 
рівні

Закінчення табл. 4
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Таблиця 5

Регулювання сталого розвитку в законодавстві країн світу 

Країна / об’єднання Документ Зміст

ЄС Стратегія оБСЄ в галузі економічного та 
екологіч ного вимірів

аналіз викликів і загроз сталого розвитку, а також 
шляхів їх запобігання

німеччина національна стратегія сталого розвитку Планування основних заходів щодо реалізації ста-
лого розвитку та їх індикаторів

Швеція національна стратегія сталого розвитку 
Формування основних блоків сталого розвитку, по-
становка цілей і регулюючих заходів за кожним із 
блоків

російська Федерація 
державна стратегія рФ з охорони 
довкілля та забез печення сталого роз-
витку 

Сформовано перелік цілей стратегії сталого роз-
витку та індикаторів їх досягнення. визначено 
необхідні заходи для досягнення цілей

республіка Білорусь 

Постанова «Про розробку національної 
стратегії сталого соціально-еконо мічного 
розвитку республіки Білорусь на період 
до 2020 року»

механізм розробки стратегії, склад робочої групи, 
перелік відповідальних виконавців, цілі та заходи 
щодо впровадження сталого розвитку в усі сфері 
суспільного життя

ступу : http://www.mns.gov.ua/laws/laws/nuclear/92.htm
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