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«СТАЛИЙ РОЗВИТОК»: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
2018 ЗАЙЦЕВА Л. О. 

УДК 330.35
Зайцева Л. О. «Сталий розвиток»: теоретичний аспект

Метою статті є дослідження теоретичного аспекту впровадження концепції сталого розвитку суспільства та бізнес-середовища. У статті 
проаналізовано роботи відомих українських економістів на предмет трактування поняття «сталий розвиток». Підкреслено неоднозначність 
поглядів щодо використання базових понять. Обґрунтовано необхідність об'єднання економічних, соціальних, екологічних аспектів щодо реа
лізації концепції сталого розвитку. Наведено засоби для досягнення цілей концепції сталого розвитку, представлені як механізм взаємодії один  
з одним економічних, соціальних, екологічних аспектів на глобальному, регіональному та корпоративному рівнях. Перераховано умови відповід
ності індикаторам сталого регіонального розвитку. Акцентовано на необхідності використання менеджментом нефінансових показників для 
повного та прозорого розкриття екологічних та соціальних аспектів діяльності господарюючих суб’єктів. Перспективою подальших досліджень 
у даному напрямі є визначення показників оцінки рівня сталого розвитку.
Ключові слова: концепція сталого розвитку, індикатори сталого розвитку, нефінансові показники, економічні, соціальні, екологічні аспекти, кор
поративна соціальна відповідальність.
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Зайцева Л. А. «Устойчивое развитие»: теоретический аспект

Целью статьи является исследование теоретического аспекта про
движения концепции устойчивого развития общества и бизнес-среды. 
В статье проанализированы работы известных украинских экономи
стов на предмет трактовки понятия «устойчивое развитие». Под
черкнута неоднозначность взглядов относительно использования 
базовых понятий. Обоснована необходимость объединения эконо
мических, социальных, экологических аспектов для реализации кон
цепции устойчивого развития. Указанные средства для достижения 
целей концепции устойчивого развития представлены как механизм 
взаимодействия друг с другом экономических, социальных, экологиче
ских аспектов на глобальном, региональном и корпоративном уров
нях. Перечислены условия соответствия индикаторам устойчивого 
регионального развития. Указано на необходимость использования 
менеджментом нефинансовых показателей для полного и прозрач
ного раскрытия экологических и социальных аспектов деятельности 
хозяйствующих субъектов. Перспективой дальнейших исследований  
в данном направлении является определение показателей, позволяю
щих оценить уровень устойчивого развития.
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The article is aimed at researching the theoretical aspect of promoting the 
conception of sustainable development of society and business environment. 
The article analyzes the works of reputed Ukrainian economists on the sub
ject of interpretation of the concept of «sustainable development». The ambi
guity of views on the use of basic concepts is underlined. The necessity of unit
ing economic, social and ecological aspects for realization of the conception 
of sustainable development is substantiated. The indicated means to achieve 
the objectives of the conception of sustainable development are presented 
as a mechanism for interacting with each other economic, social, environ
mental aspects at the global, regional and corporate levels. The conditions 
of compliance with indicators of sustainable regional development are listed. 
It is specified that the management should use non-financial indicators for 
full and transparent disclosure of ecological and social aspects of activity of 
economic entities. Prospect for further research in this direction is identifica
tion of indicators providing to assess the level of sustainable development.
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Процеси глобалізації, які відбуваються в су-
часній світовій економіці, потребують доко-
рінних змін у розумінні впливу їх наслідків 

на майбутнє. Фінансово-економічні кризи, що мають 
циклічний характер, виснажують і пригнічують роз-
виток економіки. За даних обставин питання сталого 
розвитку суспільства та бізнес-середовища набува-
ють все більшої актуальності, оскільки передбачають 
дотримання збалансованості зростання економіки, 
екології та соціальної сфери, а також вирішення су-
часних завдань, з урахуванням впливу їх результатів 
на майбутні покоління, за рахунок якісних змін вза-

ємозалежних складових: експлуатації природних ре-
сурсів, напрямку інвестицій, науково-технічного роз-
витку та інституційних покращень соціальної сфери.

Концепція сталого розвитку знаходяться у фо-
кусі уваги багатьох як зарубіжних учених (З. Бауман, 
Г. Брутланд, Д. Медоуз, О. Тоффлер, Й. Шумпетер), 
так і вітчизняних науковців (І. Бистряков, І. Бобух,  
Б. Буркинский, Ш. Омаров, В. Самофатова, Б. Патон, 
М. Хвесик та ін.).

Проте потребує дослідження низка питань, се-
ред яких: розробка методології об’єднання економіч-
них, соціальних, екологічних аспектів щодо реалізації 
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концепції сталого розвитку; засоби досягнення цілей 
концепції сталого розвитку; інструментарій менедж-
менту для повного та прозорого розкриття екологіч-
них і соціальних аспектів діяльності господарюючих 
суб’єктів. 

Відповідно метою статті є дослідження тео-
ретичного аспекту впровадження концепції сталого 
розвитку суспільства та бізнес-середовища.

Поняття сталого розвитку вперше увійшло в 
міжнародний обіг у 1987 р. після опубліку-
вання та схвалення Генеральною асамблеєю 

ООН доповіді Комісії з навколишнього середовища 
і розвитку, яку очолював прем’єр-міністр Норвегії  
Г. Х. Брутланд.

У середині 70-х гг. ХХ ст. Програмою ООН з на-
вколишнього середовища були сформульовані кон-
цепція та поняття «розвиток без руйнування». Надалі 
на зміну прийшла концепція «екорозвитку» – еколо-
гічно прийнятне середовище, розвиток, який прагне 
завдати найменшого негативного впливу на навко-
лишнє середовище або найменшої екологічної шкоди. 
На початку 1990-х років її змінила концепція «сталого 
розвитку». Сьогодні Брутланд-комісія сформулювала 
розуміння сталого розвитку як тривалого безперерв-
ного розвитку, який забезпечує потреби людства без 
шкоди задоволенню потреб майбутніх поколінь [3].  
У змісті терміна виділено два імперативи: екологічної 
стійкості та соціально-економічної стійкості.

В одній з доповідей ЮНЕСКО основні завдання 
сталого розвитку характеризуються таким чином: 
 підвищення економічного зростання; 
 охорона навколишнього середовища в плані 

відновлення стійких природних екосистем; 
 досягнення соціальної справедливості.

Україна обрала європейський вектор свого 
розвитку. Одним із найважливіших орієнтирів руху 
України до європейського співтовариства є Страте-
гія сталого розвитку України на період до 2020 року. 
Метою Стратегії [5] є впровадження в Україні євро-
пейських стандартів життя та її вихід на важливі гло-
бальні економічні позиції. У Стратегії зосереджено 
увагу на формуванні державної політики щодо стало-
го розвитку, серед головних акцентів якої слід виді-
лити такі позиції:
 «збалансованість розвитку українського 

суспільства – паритетність економічної, со-
ціальної та екологічної компонент, визнання 
неможливості тривалого поступального роз-
витку суспільства в умовах деградації при-
родного середовища;

 екологічно та техногенно безпечні умови 
життєдіяльності населення;

 утвердження гуманізму, демократії та загаль-
нолюдських цінностей;

 еколого-економічна збалансованість розви-
тку окремих регіонів та її узгодження із за-
гальнонаціональними потребами» [15, с. 6]. 

Орієнтир на сталий розвиток нормативно за-
кріплено в таких законодавчих актах:
 Закон України «Про стимулювання розвитку 

регіонів» [6];
 Закон України «Про засади державної регіо-

нальної політики» [11];
 Концепція національної екологічної політики 

України на період до 2020 року [17]; 
 Закони України «Про оцінку впливу на до-

вкілля» [7]; «Про охорону навколишнього 
середовища» [8]; «Про тваринний світ» [9]; 
«Про рослинний світ» [10];

 Методичні рекомендації щодо формування 
регіональних стратегій [12];

 Концепція державної регіональної політики 
[20];

 Концепція сталого розвитку населених пунк-
тів [16].

Взагалі термін «сталий розвиток» викликає су-
перечки. Його англійський варіант «sustainable 
development» піддається критиці як словоспо-

лучення, сумнівне з точки зору формальної логіки. 
Навіть в звичайній мові поняття «розвиток» несе з 
собою енергію, говорить про зміни, тоді як поняття 
«стійкий» несе в собі сенс незмінності й схоронності.

Термін «sustainable development» (сталий роз-
виток) застосовується для характеристики типу еко-
номічного розвитку, що забезпечує екологічну без-
пеку, відтворюваність обмежених ресурсів і якість 
економічного зростання (наприклад, справедливий 
розподіл доходів). Є різні тлумачення визначення, 
розрізняються й думки щодо питань шляхів досяг-
нення рівня сталого розвитку. Видається можливим 
провести порівняльний аналіз основних трактувань 
поняття «сталий розвиток», виконаний по працях 
відомих українських економістів. Даний аналіз уза-
гальнено в табл. 1.

Розглядаючи наведені підходи до тлумачення 
категорії сталого розвитку, слід звернути увагу на 
неоднозначність поглядів, трактувань у використанні 
базових понять, але очевидним є той факт, що кон-
цепція сталого розвитку об’єднує економічні, соці-
альні, екологічні аспекти щодо вирішення проблеми 
суперечності розширеного виробництва з постійно 
зростаючими потребами суспільства, яка призводить 
до порушення екологічної рівноваги.

Так, основними економічними показниками як 
критеріями сталого розвитку слід вважати зменшен-
ня ресурсоємності виробленої продукції та струк-
турний показник зменшення питомої ваги продукції 
галузей, які використовують у великій кількості не-
відновлювані природні ресурси.

В основу соціального підходу в концепції ста-
лого розвитку закладено орієнтацію на існування су - 
спільства в гармонії з навколишнім середовищем, 
збереження культурних цінностей в глобальних 
масштабах і стабільного розвитку соціальних систем. 
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Таблиця 1

Аналіз основних трактувань поняття «сталий розвиток»

Автор(-и) трактувань Базове поняття
Мета, властивості  

та функції визначення 
поняття

Елементи, які включають-
ся автором у трактування 

поняття

Конференція ООН з на-
вколишнього середовища 
і розвитку 1992 р.

Соціально-економічний 
розвиток

Властивості: збалансо-
ваність охорони навко-
лишнього середовища і 
раціонального природоко-
ристування з урахуванням 
інтересів сьогоднішніх і 
майбутніх поколінь

Екологічна стійкість, соці-
ально-економічна стійкість

Міжнародна комісія з на-
вколишнього середовища 
і розвитку 

Розвиток

Функції: задоволення по-
треб нинішнього покоління 
і гарантія задоволення по-
треб майбутніх поколінь

Світовий Банк Сукупний капітал суспіль-
ства

Збереження і примноження 
можливостей людини Управління

Міжнародний інститут  
сталого розвитку Об’єднання

Єдине довкілля. економічна 
ефективність, добробут 
людства

Концепція сталого  
розвитку України

Процес гармонізації про-
дуктивних сил

Задоволення необхідних 
потреб, усіх членів суспіль-
ства, створення можли-
востей для рівноваги між 
потенціалом природного 
середовища та вимогами 
людей усіх поколінь

Рівновага між потенціалом 
природного середовища 
та вимогами людей усіх по-
колінь

С. Мочерний [14, с. 114]
Незворотні та закономірні 
сутнісно-якісні зміни  
суспільства, розвиток 

Якісне зростання
Поєднання та раціоналізація 
економічної, екологічної та 
соціальної сторін

Б. Буркинський, В. Степа-
нов, С. Харичков [4, с. 284]

Здатність витримувати змі-
ни, здатність збереження 
динамічної рівноваги 

Еколого-економічна система

М. Хвесик, І. Бистряков 
[21, с. 4]

Базис формування оновле-
ної цивілізації

Зняття суперечностей між 
досягненням цілей

Гармонійний соціально еко-
логічний розвиток

С. Тодорюк [19, с. 6] Збалансована динамічна 
рівновага

Збереження можливості 
використання ресурсів для 
майбутніх поколінь

Економічні, соціальні та еко-
логічні елементи суспільної 
системи

І. Кузьменко [13] Економічне зростання
Підвищення якості життя 
населення, екологічна без-
пека

Національний розвиток

Важливим положенням даного підходу є справед-
ливий розподіл матеріальних благ серед усіх членів 
соціуму. У концепції сталого розвитку суспільство 
розглядається як суб’єкт розвитку, а не як об’єкт. Пе-
редбачається, що суспільство саме бере безпосеред-
ню участь у процесах, які впливають на рівень якості 
його життєдіяльності.

З екологічної точки зору сталий розвиток, перш 
за все, забезпечує комплексну цілісність фізичних і 
біологічних природних систем. Ключове місце в еко-
логічному підході займає життєздатність екосистеми.

Наведені аспекти є засобами для досягнення ці-
лей концепції сталого розвитку, тому всі три елемен-

ти, у тому числі механізм їх взаємодії один з одним, 
повинні формуватися збалансовано, оскільки різні 
елементи при взаємодії виявляють важливі пробле-
ми, без вирішення яких неможливо повною мірою 
реалізувати концепцію сталого розвитку на глобаль-
ному, регіональному та корпоративному рівнях:
 економічний і соціальний елементи – пробле-

ма справедливого розподілу доходів і надання 
цілеспрямованої допомоги бідним верствам 
населення всередині одного покоління;

 економічний і екологічний елементи – про-
блема проведення вартісної оцінки та обліку 
зовнішніх впливів на навколишнє середо-
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вище у фінансовій звітності господарюючих 
суб’єктів;

 соціальний і екологічний елементи – пробле-
ма динамічної адаптації соціальних систем, 
створених суспільством, до зміни стану біо-
сфери, а не збереження систем в «ідеально-
му» статичному стані.

Переплетіння складних екологічних, економіч-
них і соціальних проблем викликають нео-
днозначність у визначенні їх критеріїв. Заслу-

говує уваги такий перелік критеріїв сталого розвитку:
 по-перше, ступінь забезпеченості відновлю-

ваними ресурсами, щонайменше, не повинна 
зменшуватися, а запаси невідновлюваних ре-
сурсів не тільки повинні витрачатися більш 
економно, а й поповнюватися за рахунок від-
криття й освоєння нових джерел енергії та 
нових видів матеріалів, тобто фактично пе-
ретворюватися на відновлювані ресурси;

 по-друге, середня і гранична ресурсоємність 
економіки, тобто співвідношення витрат або 
зростання витрат природних ресурсів до 
продукту або зростання продукту, щонай-
менше, не повинна підвищуватися;

 по-третє, середня і гранична екоємність еко-
номіки, тобто співвідношення відходів або 
зростання відходів виробництва і споживан-
ня, включаючи викиди екологічно шкідливих 
речовин до продукту або зростання продукту, 
щонайменше, не повинна підвищуватися;

 по-четверте, рівень продуктивності праці та 
частка інтенсивних факторів у прирості про-
дукції не повинні знижуватися;

 по-п’яте, рівень доходів (чистого продукту) 
на душу населення, щонайменше, не повинен 
знижуватися, а ступінь нерівномірності роз-
поділу доходів (чистого продукту) на душу 
населення, щонайменше, не має підвищува-
тися [18]. 

Досягти реалізації концепції сталого розвитку 
можливо при дотриманні головних принципів, серед 
яких:
 людство спроможне досягти сталого довго-

строкового розвитку при відповідності по-
требам теперішнього та майбутніх поколінь 
шляхом консолідації значних зусиль;

 обмеження, що існують у галузі експлуата-
ції природних ресурсів, є умовними. Вони 
пов’язані із сучасним рівнем організації про-
дуктивних сил, а також зі спроможністю біо-
сфери до самовідновлення;

 необхідною умовою сталого довгостроково-
го розвитку є необхідність задоволення базо-
вих потреб людства та надання можливостей 
для реалізації прагнення покращення життя. 
Найважливішою з причин виникнення еко-

логічних та інших катастроф є бідність, що 
стала у світі закономірним, непереборним 
явищем;

 узгодження способу життя між надмірними 
користувачами капіталу й майна з екологіч-
ними можливостями планети, зокрема щодо 
продукування енергії;

 досягнення відповідності розмірів і темпів 
збільшення населення з виробничим потен-
ціалом глобальної екосистеми Землі [2, с. 5].

Реалізація концепції сталого розвитку потребує 
вирішення проблем за різними напрямками, від по-
долання бідності та ліквідації голоду до забезпечен-
ня гендерної рівності та вжиття термінових заходів 
по боротьбі зі зміною клімату. Фактично цілі сталого 
розвитку визначають основні проблеми, з якими сти-
кається людство, і фіксують необхідність боротьби з 
ними. Цілі сталого розвитку сформульовані широко,  
і кожна з них конкретизована у великому наборі різ-
них показників. Цілі сталого розвитку – це констата-
ція зазначених проблем і їх пріоритетності. Визначен-
ня напрямків і конкретних інструментів їх вирішення 
має бути наступним етапом, який вже поступово реа-
лізується, у тому числі кожною країною окремо.

Так, міжнародними організаціями та окремими 
країнами пропонуються критерії та індикато-
ри сталого розвитку, що містять складну сис-

тему показників. Розробка індикаторів сталого роз-
витку є досить комплексною і дорогою процедурою, 
що вимагає великої кількості інформації, отримати 
яку складно або взагалі неможливо (наприклад, за 
багатьма екологічними параметрами).

Ефективність управління сталим розвитком, 
наприклад області, може бути оцінена системою кіль-
кісних і якісних індикаторів, кожен з яких повинен 
від ображати окремі аспекти сталого розвитку. Мож-
на сформулювати ряд умов, яким мають відповідати 
індикатори сталого регіонального розвитку:
 доречність використання на макрорівні в на-

ціональному масштабі;
 поєднання екологічних, соціальних та еконо-

мічних аспектів;
 кількісна оцінка;
 узгодженість з наявною системою національ-

ної статистики;
 доступність щодо витрат для збору інформа-

ції і розрахунків;
 репрезентативність для міжнародних зістав-

лень;
 оцінка в тимчасовій динаміці;
 наскрізне уявлення за рівнями управління – 

регіональному, місцевому;
 придатність для оцінки прогресу щодо ста-

лого розвитку;
 обмеженість за кількістю звітів, показників 

та ін.
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Зазначені умови потребують використання не 
тільки фінансових, але й нефінансових показників ді-
яльності.

Відповідно до концепції сталого розвитку ви-
користання менеджментом компаній, органі-
зацій, підприємств традиційних інструментів 

управління стає складнішим, оскільки в даний час не-
достатньо оцінювати ефективність діяльності лише 
за звичайними економічними критеріями. Орієн-
тація на сталий розвиток передбачає використання 
підходів до управління, націлених не на екстенсивне 
зростання, а на їх якісний розвиток та підвищення 
ефективності. Мета сталого розвитку для бізнесу за-
звичай формулюються у форматі трьох «Р»:  People, 
Planet, Profit (Людство, Планета, Прибуток).

Внеском господарюючих суб’єктів у поширення 
концепції сталого розвитку стала їх діяльність у сфе-
рі корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) –  
відповідальності суб’єктів за вплив своїх рішень і 
дій на суспільство та навколишнє середовище. Це 
означає, що в рамках своєї повсякденної діяльності 
і стратегічного планування вони добровільно беруть 
на себе відповідальність за її дії на замовників, поста-
чальників, працівників, акціонерів, місцеві спільноти 
та інші зацікавлені сторони, а також навколишнє се-
редовище. Також це передбачає надання зацікавле-
ним сторонам повної та достовірної інформації про 
результати перелічених впливів.

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи, слід підкреслити неоднознач-

ність підходів при трактуванні категорії «сталий 
розвиток», але незаперечним та очевидним є факт 
об’єднання економічних, соціальних, екологічних ас-
пектів щодо реалізації даної концепції.

Основними критеріями сталого розвитку слід 
вважати: за економічним підходом – зменшення ре-
сурсоємності виробленої продукції при використанні 
невідновлюваних природних ресурсів; за соціальним –  
покращення якості життєдіяльності суспільства; за 
екологічним – комплексна цілісність фізичних і біо-
логічних екосистем.

Концепція сталого розвитку у своєму теперіш-
ньому вигляді багато в чому є відображенням склад-
ності суспільства в цілому – його розвиток стає все 
складнішим для перетворення результатів діяльності 
в економічні показники, оскільки потребує вирішення 
проблем за різними напрямками в рамках економіч-
них, соціальних, екологічних аспектів із застосуван-
ням конкретних інструментів. Цілі в галузі сталого 
розвитку часто є нереалістичними і незабезпеченими 
адекватними фінансовими ресурсами для реалізації 
сформульованих у них завдань. Оцінка ефективності 
управління сталим розвитком містить складну систе-
му показників, що вимагає великої кількості інфор-
мації, яку складно або неможливо отримати, тому 

потрібно використовувати не тільки фінансові, але й 
нефінансові показники діяльності суб’єктів господа-
рювання.                    
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