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Благун І. С., Романюк М. Д., Судук Н. В., Мендела Є. М. Забезпечення сталого розвитку України та країн світу  
на основі коригування моделей лінійної економіки

Останнім часом набуває актуальності теза про те, що використання методів і моделей лінійної економіки може призвести до негативних со-
ціальних та екологічних наслідків турбулентного економічного розвитку, які буде важко виправити. Дедалі міцнішою стає теза про необхідність 
розвитку без порушення можливості задовольнити потреби майбутніх поколінь. Об’єктом дослідження є процес забезпечення сталого розви-
тку економіки країни шляхом коригування лінійних моделей економічних процесів. Найбільш проблемним є перехід від лінійного програмування еко-
номічних процесів до розвитку без порушення можливості задовольнити потреби майбутніх поколінь. До пропонованих методів слід віднести 
позитивний вплив більш розвинених країн на економіку, ефективність, екологію та соціальні проблеми в менш розвинених країнах. Такий підхід 
дає змогу формування пропозицій відносно майбутньої перспективи функціонування бізнесу. Доцільно назвати управління суб’єктами господа-
рювання в напрямку сталого розвитку, у модельному підході це має бути модель сталого підприємництва. Його головною метою має стати 
підвищення якості життя. Модель являє собою відбиття безперервного процесу збалансування економічних, соціальних та екологічних цілей 
господарюючих суб’єктів, що передбачає гнучку зміну розподілу ресурсів у міру зміни середовища. Крім того, передбачено стимулюючий вплив 
на оточення та збільшення шансів на ринку. Моделлю сталого розвитку як на мікро-, так і макрорівнях є використання циркулярної економіки, 
побудованої на причинному аспекті інновацій у процесі формування моделі її розвитку. Саме до майбутньої перспективи функціонування бізнесу 
належить пропозиція в модельному підході сталого підприємництва щодо управління підприємницькою діяльністю загалом та будь-яким підпри-
ємством зокрема в напрямку сталого розвитку. Його головною метою є підвищення якості життя. Модельний підхід полягає в безперервному 
процесі збалансування економічних, соціальних та екологічних цілей на підприємствах, що передбачає гнучку зміну розподілу ресурсів у міру зміни 
середовища. Крім того, передбачено стимулюючий вплив на оточення підприємницької діяльності (компанії) з метою збільшення шансів на ринку.
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Протягом останнього часу в населення планети 
почало зростати переконання, підтверджене 
численними фактами, що подальше вико-

ристання методів і моделей лінійної економіки може 
призвести до негативних соціальних та екологічних 
наслідків турбулентного економічного розвитку, які 
важко може бути виправити. Дедалі міцнішою стає 
теза про необхідність розвитку без порушення мож-
ливості задовольнити потреби майбутніх поколінь.

Глобалізація, конкуренція, зростання багатства 
багатьох верств населення – такими є основні ознаки 
світової економіки на сьогодні. Демографічна ситуа-
ція характеризується зростаючим населенням світу, 
яке зараз становить понад 6,8 мільярдів осіб, а якщо 
спрогнозувати на перспективу найближчих 30 років, 
то його чисельність має сягнути понад 9,8 мільярдів 
осіб [1]. Такі перспективи спричиняють швидке зрос-
тання споживання основних ресурсів, багато із яких 
обмежені вже на сьогодні та слабо відновлювані. Та-
ким чином, маємо цілком природну перешкоду для 
майбутнього зростання світової економіки.

Отже, актуальність наукового завдання щодо 
коригування моделей лінійної економіки у світовому 
розвитку не викликає сумніву.

Метою наукового дослідження є узагальнення 
світового досвіду та формування методології моде-
лювання розвитку економіки країн світу та України 
без порушення можливості задовольнити потреби 
майбутніх поколінь.

Об’єктом дослідження є процес забезпечення 
сталого розвитку економіки країни шляхом коригу-
вання лінійних моделей економічних процесів.

Теоретичною та науково-методичною базою ро-
боти стали тематичні дослідження вітчизняних і за-
рубіжних учених. Для досягнення поставленої мети 
в роботі було використано загальнонаукові та спе-
ціальні методи досліджень: системний підхід – для 
формування плану дослідження та розробки мето-
дики виявлення впливу соціально-економіко-еколо-
гічних чинників на світову економіку; порівняльний 
аналіз – для визначення тенденцій розвитку світових 
економічних процесів та показників соціально-еко-
номічного стану населення, оцінки позицій України 
в міжнародних рейтингах і за світовими індексами; 
факторний аналіз – для виявлення узагальнених со-
ціально-економічних чинників впливу на розвиток 
економіки; методи математичної статистики – для 
встановлення взаємозв’язку узагальнених чинників 
із рівнем розвитку економіки та базових факторів за-
безпечення первинних потреб людини за рівнем та 
якістю життя; морфологічний аналіз – для уточнення 
категоріального апарату; аналіз, синтез і системати-
зація – для дослідження законодавчого та норматив-
но-правового забезпечення визначення рівня життя 
для різних груп населення, виявлення суперечностей 
та протиріч між основними нормативними докумен-
тами та формулювання пропозицій щодо вдоскона-

лення моделювання економічних процесів; метод 
класифікації – для виділення нових класифікаційних 
ознак у ході моделювання економічних процесів.

За останні 40 років споживання сировини по-
двоїлось і зростає в геометричній прогресії без швид-
кої зміни бізнес-моделей [2]. Навіть розвиток ресур-
созберігаючих технологій і різке зростання цін на 
деякі види сировини не здатні адекватно вирішити 
проблему сучасного зростання попиту [3].

Лінійну модель економічного розвитку в сучас-
ному розумінні можна коротко охарактеризувати як 
послідовність дій, а саме: 

придбання сировини, первинних матеріалів та 
енергії → первинна обробка сировини та матеріалів 
→ виготовлення готової продукції → використання, 
обслуговування, ремонт → утилізація, звалище, від-
вали.

Кожен із наведених етапів супроводжується по-
явою відходів виробничої діяльності та зростанням 
доданої вартості.

Зазначимо, що потік сировини й енергії в цій 
моделі відбувається в одному напрямку, тобто від 
природного середовища до економічної системи, яка 
висмоктує ресурси, а потім обтяжує екосистему твер-
дими, рідкими та газоподібними відходами.

Внаслідок необдуманих дій людства глобальна 
екосистема почала скорочуватися, в результа-
ті чого зменшилася поверхня розселення, від-

бувається розширення пустель, підвищується рівень 
океану тощо. 

Зростання чисельності населення призводить 
до збільшення споживання продуктів, зростання 
поголів’я худоби та інтенсифікації сільськогосподар-
ського виробництва. 

З іншого боку, площа внутрішніх водойм і біо-
різноманіття зменшуються. Ці процеси постійно при-
скорюються, що вимагає швидкого профілактичного 
реагування. 

Така ситуація склалася внаслідок або нечіткого 
усвідомлення проблем, створених у результаті ліній-
ної моделі управління, або свідомого перенесення її 
наслідків на бідні та периферійні регіони по відно-
шенню до центрів світової економіки [4]. 

Це означає, що країни з високим рівнем розвит-
ку економічних систем намагаються перенести нега-
тивні наслідки дії лінійної моделі на менш розвинуті 
країни. Відбувається зменшення негативного впливу 
виробничої діяльності на навколишнє природне се-
редовище в країні з високим ступенем сільськогоспо-
дарської інтенсивності та високою капіталомісткістю 
виробництва за рахунок іншої території, як правило, 
країни з нижчим рівнем розвитку [5]. 

Численні негативні приклади включають над-
мірну експлуатацію ресурсів тропічних лісів (напри-
клад, Амазонки, Південно-Східної Азії), що має дуже 
негативний вплив на місцеве природне середовище, а 
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також на клімат усієї планети [6]. Були навіть випадки 
транспортування й утилізації використаних продук-
тів з розвинутих країн у менш розвинуті. 

У 2018 р. на форумі COP24 представники бага-
тьох держав вимагали відшкодування завданої шкоди 
й очікують допомоги у відновленні раніше пошко-
дженого природного середовища [7]. З іншого боку, 
на вищезгаданому Конгресі США обрали прозорі 
методи вимірювання викидів вуглекислого газу, які б 
дозволили об’єктивно оцінити країни як забруднюва-
чі, щоб отримати від них компенсацію.

У цьому контексті варто підкреслити, що відо-
мі також численні приклади та методи, що доводять 
позитивний вплив більш розвинених країн на еконо-
міку, ефективність, екологію та соціальні проблеми в 
менш розвинених країнах.

Нині економіка сталого розвитку є домінуючою 
тенденцією в альтернативній економіці. Вона 
перебуває на стадії розвитку й уточнення та 

становить нову парадигму економіки як галузі науки. 
Вона містить пропозиції щодо зміни цінностей, цілей 
і способів їх реалізації суб’єктами в управлінському 
процесі на кожному його рівні. Ці зміни вже знайшли 
відображення в стратегіях діяльності багатьох гло-
бальних міжнародних організацій, у цілях політики 
урядів країн – членів Європейського Союзу. Вони 
мають протидіяти поглибленню соціально-економіч-
ного й екологічного дисбалансу в поточному управ-
лінському процесі, що здійснюється за принципами 
неоліберальної економіки.

Зазначимо, що внаслідок фінансово-економіч-
ної кризи на межі першого та другого десятиліть  
21 століття інтелектуальні зусилля були спрямова-
ні в більш прагматичному напрямку. Зростає тиск 
на практичну корисність його припущень, маючи на 
увазі сталість розвитку, що загрожує темпами зрос-
тання населення, змінами його структури, масшта-
бами погіршення стану навколишнього природного 
середовища, споживання та зростанням економічної 
нерівності. Тому важко заперечити той факт, що все 
більше економістів, а також представників інших 
наук, зосереджуючи свою увагу на цій проблемі, по-
чинають дискусію про економіку майбутнього. 

Економіка набуває міждисциплінарного харак-
теру, про що свідчить наведений контекст не лише 
меж економічного зростання та дисфункції сучасної 
економіки, а й етики, справедливості, моралі, культу-
ри, норм і цінностей. 

З наведених міркувань випливає, що сталий 
розвиток – це концепція, в якій відшукуються мо-
дельні рішення, що вказують на гармонійність вико-
ристання ресурсів інструментів і методів дій, які б за-
безпечували сталий розвиток. Ці моделі орієнтовані 
на формування нинішнього економічного, соціально-
го та екологічного порядку, а в майбутньому – як ба-
жаного стану світового господарства перед обличчям 
цивілізаційних загроз.

Однак виникають певні питання:
1. Який ступінь адаптації реальних управлін-

ських рішень щодо економіки сталого розвитку в 
країнах з різним рівнем розвитку економіки?

2. Чи відомий рівень сталого розвитку по ви-
окремлених країнах?

Бажання отримати відповіді на ці питання ви-
магає розробки заходів та оцінки даних процесів з 
метою побудови подальших модельних пропозицій.

Поглиблюючи міркування з цього приводу, слід 
констатувати, що соціальний вимір, що відно-
ситься до категорії якості життя, відобража-

ється в показниках безпеки праці й охорони здоров’я 
членів суспільства, не обмежуючи їх і не виключаючи 
їх від участі у формуванні національного доходу. Се-
ред іншого це означає надання таких гарантій:

 на ринку праці – доступ до роботи, поліпшен-
ня якості її умов, дотримання прав працівни-
ків і забезпечення гідної заробітної плати;

 на інвестиційному ринку – інвестування в 
людський капітал через різні форми навчання 
працівників, розвиток їх адаптивності;

 на ринку культури, освіти і науки – можли-
вості для самореалізації населення.

Припускаючи, що головною метою економіки 
сталого розвитку є якість життя населення та його 
зростання, проаналізуємо оцінку цієї категорії в Укра-
їні на основі інформації, отриманої від Міжнародно-
го проєкту Numbeo, який щорічно складає рейтинг 
якості життя серед країн. Користуючись даними, які 
зібрані редакцією «Слово і діло» [8] за низку років, 
можна зробити деякі висновки.

Оцінка якості життя населення включає такі 
складові, як: рівень забруднення навколишнього се-
редовища; кліматичні умови; вартість проживання 
на певній території, що враховує як вартість житла, 
так і купівельну спроможність населення, зважаючи 
на рівень доходів. Крім того, береться до уваги рівень 
безпеки та якість охорони здоров’я, а також якість 
інфраструктури. 

За показником якості життя позиція України у 
2015 р. була 75 із 86 можливих, а за рівнем життя –  
52 із 56 можливих у той самий період і 62 із 71 мож-
ливого на період 2019 р. Показник якості життя на 
період 2020 р. склав 65 позицію із 80 можливих. Най-
ближчими за станом до України виявились Індія, Па-
нама, Ліван, Колумбія, Бразилія, Марокко, Пакистан, 
Китай, Росія, Таїланд, Гонконг.

Низьким є також рівень купівельної спромож-
ності населення. Щодо навколишнього середовища, 
то воно характеризується високим ступенем забруд-
нення.

Водночас до лідерів за цими показниками було 
віднесено Данію, Швейцарію, Фінляндію, Австралію 
та Нідерланди. 
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Важливим є показник розриву між багатим і 
бідним населенням (індекс Джині). В Україні індекс 
Джині один з найнижчих у світі – 25,36%, що може 
бути пов’язано зі значною часткою тінізації доходів 
населення.

Щодо відкритості даних, в Україні спостерігаєть-
ся значний прогрес за цим показником. Так, у 2020 р.  
наша країна вперше була представлена в Європей-
ському рейтингу відкритості даних і зайняла 17 місце 
серед 35 країн, які швидко розвиваються. Україна на-
брала 2 180 балів із 2 600 можливих.

Починаючи з 2018 р. Україна фігурує в рейтингу 
кібербезпеки. У 2020 р. країна зайняла 25 місце серед 
160 можливих. 

У рейтингу щастя Україна посіла 123 місце зі 152 
можливих. Під час визначення цього показника вра-
ховується рівень ВВП країни, очікувана тривалість 
життя, рівень корупції, зайнятість, рівень довіри в 
суспільстві, наявність громадянських свобод.

Рівень знання англійської мови складає 44 місце 
зі 100 можливих.

У глобальному рейтингу інновацій Україна у 
2020 р. піднялася на 45 місце зі 131. Лідирує Швейца-
рія, останній у списку – Ємен.

У рейтингу економічної свободи Україна у 2020 
р. посіла 131 місце. На першому виявився Гонконг, на 
останньому – Венесуела. 

У рейтингах «Індекс демократії», «Індекс люд-
ського розвитку» та «Індекс процвітання» позиція 
України постійно змінюється. Якщо показники де-
мократичності суспільства та людського розвитку 
неухильно поліпшуються, то показник процвітання 
знизився за останні роки з 63 до 111 місця.

Варто було б зазначити, що питання сталого 
розвитку розглядалося в літературі раніше, в 
контексті економічно слаборозвинутих країн. 

З іншого боку, формально категорія сталого розвитку 
спочатку з’явилася в документах міжнародних орга-
нізацій, а потім у національних нормативних актах.

Своєю чергою, принципи, що сприяють такому 
розвитку, були включені в Лісабонську стратегію ЄС 
[9], прийняту Європейською Радою у 2000 р. Потім,  
у 2001 р., Рада Європи в Гетеборзі затвердила Страте-
гію сталого розвитку

У Лісабонському договорі 2007 р. про внесення 
змін до Договору про Європейський Союз та Догово-
ру про створення Європейського Співтовариства за-
значено, що соціальна ринкова економіка буде осно-
вою сталого розвитку ЄС. Теоретичні положення цієї 
моделі враховують адаптацію методів та інструмен-
тів економічної політики до конкурентного економіч-
ного порядку [9].

Наразі основним документом ЄС у цій сфері є 
Стратегія розумного, сталого та інклюзивного зрос-
тання, прийнята у 2010 р. Європейською комісією 
[10] (Європа 2020 – Стратегія ...; Європейська комісія 

«План дій...»). Крім цього, була сформульована нова 
парадигма розвитку стійких підприємств із застосу-
ванням сталих інновацій. Крім того, використання 
фінансової підтримки ЄС окремими національни-
ми структурами можливе лише за умови виконання 
ними політики, зазначеної в цих документах. Ця ідея 
поступово втілювалася на практиці в окремих краї-
нах, які щойно вступили до ЄС, здійснюючи еконо-
мічну трансформацію. Також були створені націо-
нальні стратегії постійного та сталого розвитку.

Серед цілей стратегії Європа 2020 визначено 
сім флагманських ініціатив. З точки зору циркулярної 
економіки важливі ініціатива Інноваційного Союзу та 
Resource Eeffective Europe.

У 2013 р. набула чинності 7-ма Програма еко-
логічних дій [11], безпосередньо пов’язана з 
принципами циркулярної економіки. Її голов-

не бачення: «У 2050 році громадяни отримають висо-
ку якість життя в екологічних межах планети» [11].

Наше процвітання та здорове довкілля виплива-
ють із інноваційної циркулярної економіки, де нічого 
не витрачається даремно і де природні ресурси ви-
користовуються комплексно. Своєю чергою, ООН у 
пункті 12 Порядку денного до 2030 року [12] вимагає:

 підвищення ефективності використання ре-
сурсів та використання матеріалів на всіх ета-
пах життєвого циклу;

 посилення реалізації стратегії інновацій та 
ефективності економіки;

 забезпечення міцної національної структу-
ри для сталого споживання та виробництва, 
інтегровану з національними та галузевими 
планами;

 використання економічних інструментів для 
підтримки більш ефективного поводження з 
відходами.

Їх реалізація передбачає спрямування економі-
ки на «зелений шлях», особливо через:

1) зниження енерго- і матеріаломісткості еконо-
міки;

2) підтримку розвитку сталого будівництва 
(планування, проєктування, будівництво й 
управління).

Політика сталого розвитку національних еко-
номік формується через зовнішні та внутрішні 
суб’єктивні відносини. 

Авторська ідея відповідає на мікрорівні вищезга-
даним моделям якісного зростання та стійкої енергії. 

Однак слід зауважити, що жодна із загальнові-
домих моделей не охоплює повністю всіх компонен-
тів теоретичної концепції сталого розвитку. Перша 
з цих моделей є найпоширенішою і впроваджується 
в життя великими компаніями та досить добре від-
ображає презентовану ідею. Це означає, що, незважа-
ючи на неоднозначність визначення, прийняття цієї 
орієнтації компанією вимагає створення цінності для 
всіх її зацікавлених сторін. 
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Такий підхід охоплює сім сфер: організаційне 
управління; права людини; трудові відносини; навко-
лишнє середовище; справедливу ринкову практику; 
відносини зі споживачами та соціальну прихильність. 
Еволюція цілей підприємства від економічної до по-
ступової спрямованості соціальної відповідальності 
поступово стає реальністю в країнах ЄС.

Проте факти свідчать, що діяльність підпри-
ємств у нашій країні в цьому плані досі є неузгодже-
ною та вибірковою. У короткостроковій перспективі 
реалізація цієї моделі через інтенсивну діяльність 
стикається з бар’єром прибутковості.

Тому необхідна довгострокова орієнтація, яка 
зміцнює позиції компанії на ринку через конкурент-
ну перевагу. 

З іншого боку, модель якості в процесі управ-
ління стосовно концепції сталого розвитку охоплює 
більш вузьку сферу. Політика її реалізації викорис-
товує різноманітні параметри, закономірності, стан-
дарти, що визначають принципи якості продукції та 
послуг у процесі виробництва, матеріально-технічно-
го забезпечення та споживання, а також їх безпеки. 
Вони створені в глобальній економіці міжнародними 
організаціями ISO, ВООЗ, ФАО та рекомендовані для 
використання в усіх країнах. Ця політика має пози-
тивний вплив і ефективно втілюється в якість життя 
суспільства, вона відіграватиме все більш важливу 
роль зараз і в майбутньому.

ВИСНОВКИ
У ході дослідження доведено, що саме до май-

бутньої перспективи функціонування бізнесу нале-
жить у модельному підході сталого підприємництва 
пропозиція щодо управління підприємницькою ді-
яльністю загалом та будь-яким підприємством зо-
крема в напрямку сталого розвитку. 

Його головною метою є підвищення якості жит-
тя. Ця концепція пропагується з останнього десяти-
ліття 20-го століття Всесвітньою радою бізнесу зі ста-
лого розвитку та Міжнародним інститутом сталого 
розвитку. 

Модельний підхід полягає в безперервному 
процесі збалансування економічних, соціальних та 
екологічних цілей на підприємствах, що передбачає 
гнучку зміну розподілу ресурсів у міру зміни серед-
овища. 

Крім того, передбачено стимулюючий вплив на 
оточення підприємницької діяльності (компанії) з 
метою збільшення шансів на ринку. 

Моделювання сталого розвитку як на мікро-, так 
і макрорівнях має використовувати принципи цирку-
лярної економіки, побудованої на причинному аспекті 
інновацій у процесі формування моделі її розвитку.   
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