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Узагальнено теоретичні підходи до визначення сутності сталого розвитку. Визначено, що для забезпечен-
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регіональної політики сталого розвитку. Виявлено загрози сталому розвитку регіону в соціально-економічній 
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Обобщены теоретические подходы к определению сущности устойчивого развития. Определено, что для 
обеспечения устойчивого социально-экономического развития региона необходимо соблюдать определен-
ную иерархию целей и приоритетов: сбалансирование экономических, социальных и экологических фак-
торов. Определены основные принципы и цели региональной политики устойчивого развития. Выявлены 
угрозы устойчивому развитию региона в социально-экономической сфере и перспективные направления го-
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Постановка проблеми. Досягнення ста-
лого розвитку – одна з найбільш актуальних 
проблем, що стоять перед усіма країнами 
світу. Основна мета – забезпечити еконо-
мічне піднесення й одночасно захистити 
ресурсну базу і навколишнє середовище з 
урахуванням інтересів майбутніх поколінь. 
Стійкість економічного розвитку являє собою 
такий стан економіки, за якого підтримується 
стабільність вихідних параметрів розвитку 
виробничих, соціальних і економічних показ-
ників. Сталий розвиток економіки в кожній 

країні і окремому регіоні поряд із загальними 
законами функціонування і розвитку має спе-
цифічні особливості, які визначаються умо-
вами виробництва, ресурсним потенціалом, 
менталітетом населення тощо. У період еко-
номічного підйому починається пожвавлення 
всіх складників виробництва, формується 
стійкий рівень попиту, зумовлений зростан-
ням рівня життя. При цьому слід зазначити, 
що досягнення підйому економіки має свою 
ціну і певні негативні наслідки. У зв'язку з цим 
досягнення стійкості полягає у виборі опти-
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мальних пріоритетів і відповідної стратегії 
досягнення мети. 

Аналіз останніх публікацій. Обґрунтування 
теоретичних основ сталого розвитку регіонів є 
досить вивченим науково-практичним аспек-
том, що відображено у працях учених, таких 
як Т.Р. Власова [1], Л.І. Катан [2], А.М. Шпортко 
[4], Л.А. Квятковська [5], Л.П. Марчук [8] та 
ін. Завдяки поглядам різних учених та їх 
об’єднанню з’явилася концепція сталого роз-
витку. Але, незважаючи на різноманітність 
теоретико-методологічних досліджень, про-
блема забезпечення сталого розвитку регіону 
та визначення основних пріоритетів стоїть 
досить гостро. 

Мета статті – дослідити науково-методичні 
та теоретичні основи формування стратегії 
сталого розвитку та визначити основні цілі 
забезпечення соціально-економічного потен-
ціалу регіону.

Виклад основного матеріалу. Страте-
гія розвитку регіону – важливий компонент 
сталого розвитку будь-якої держави, який 
зачіпає в комплексі такі життєво важливі 
процеси, як природно-ресурсний потенціал 
території та його відтворення, демографія та 
зайнятість населення, рівень і якість життя, 
взаємодія регіональних ринків і механізми 
управління цими процесами. Іншими сло-
вами, це «бачення» комплексу узгоджених 
стратегічних цілей і завдань, розроблених 
і реалізованих у межах конкретного регіону, 
виходячи з темпів розвитку, пропорцій, масш-
табів та індивідуальних особливостей і орі-
єнтується на досягнення сталого (інтегрова-
ного) розвитку.

Як показує світова практика, формування 
стратегії розвитку регіону передбачає ув'язку 
довгострокових цільових орієнтирів як по вер-
тикалі (окремі території, області, країна), так 
і по горизонталі (окремі галузі і сфери еко-
номіки). При цьому особлива увага приділя-
ється дотриманню інтересів суб'єктів підпри-
ємництва та місцевої громади.

У середині ХХ ст. поява концепції корпо-
ративної соціальної відповідальності змінила 
пріоритети західного підприємницького світу 
щодо визначення цілей та місії бізнесу. Це 
стимулювало підприємства брати на себе 
зобов’язання з реалізації значущих внутріш-
ніх і зовнішніх соціальних програм, резуль-
тати яких сприяють розвитку підприємства, 
поліпшенню його іміджу як соціально відпові-
дального суб’єкта, а також покращенню якості 
життя суспільства в соціальній, економічній 
та екологічній сферах [1]. 

Якщо ще в зародковому стані концепції 
основним завданням упровадження корпо-
ративної соціально відповідальної страте-
гії вважалося меценатство та філантропія, 
то в другій половині ХХ ст. соціальна від-
повідальність дедалі більше інтегрується в 
категорію стратегічного менеджменту орга-
нізації, стає інтернаціональним елементом 
міжнародної політики. Одним із чинників, 
що спровокували таку еволюцію розвитку 
концепції, стали наукові дослідження про-
блем сталого розвитку. Ідеї стійкого роз-
витку як альтернатива стереотипам сус-
пільства набули широкого поширення в 
науковому світі після публікації в 1987 р. 
доповіді Міжнародної комісії з навколиш-
нього середовища і розвитку «Наше спільне 
майбутнє» і знайшли практичне втілення в 
соціально-економічній і екологічній політиці 
США, Японії, Китаю та країн ЄС. Під стійким 
розвитком у сучасних умовах ринку розу-
міють таку модель соціально-економічного 
розвитку, за якої досягається задоволення 
життєвих потреб нинішнього покоління без 
позбавлення майбутніх поколінь таких мож-
ливостей унаслідок вичерпання природних 
ресурсів і деградації навколишнього природ-
ного середовища [2]. 

Фундаментом для реалізації такої страте-
гії стала концепція соціальної відповідаль-
ності (англ. – corporate social responsibility), 
або, інакше кажучи, концепція корпоративної 
стійкості. У контексті сталого розвитку вона 
характеризується як модель управління кор-
порацією, що містить три аспекти її діяльності: 
економічний, соціальний та екологічний. 
А також враховує очікування зацікавлених 
сторін, відповідає чинному законодавству 
й узгоджується з міжнародними нормами 
права, інтегрована в діяльність усієї органі-
зації і застосовується в її взаємозв’язках (із 
зовнішніми агентами) [3]. 

В окремому макрорегіоні потрібен особли-
вий підхід до вирішення проблеми стійкості 
розвитку, пов'язаний зі структурою його еко-
номіки, демографічним, національним і кон-
фесійним складом, природними умовами, 
станом використання надр та їх перспектив-
них можливостей. Ключовою ідеєю сталого 
розвитку є пошук такого співвідношення між 
природокористуванням і соціально-економіч-
ним розвитком, яке б забезпечило ефективне 
використання природних ресурсів, підтри-
мувало б екологічну безпеку суспільства та 
гарантувало б необхідну якість життя і добро-
буту населення [4, 5]. 
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Таблиця 1
Принципи стратегії сталого розвитку 

Принцип Тлумачення
принцип обережності збереження сучасного стану навколишнього середовища, супро-

тив безповоротним змінам;
принцип «передбачати і 
запобігати»

більш дешева та менш ризикована альтернатива ліквідації збит-
ків навколишньому середовищу;

принцип екологізації 
виробництва

перехід на екологічно безпечні технології з метою зниження рівня 
техногенного навантаження на довкілля;

принцип «забруднювач 
платить»

зобов’язує до відшкодування повної вартості екологічного збитку; 
принцип підзвітності – зумовлює визначення компанією рівня 
впливу її діяльності на оточення та необхідності брати на себе 
відповідальність за такі дії. Обов’язкове проведення екологічної 
експертизи та аудиту на підприємстві;

принцип гуманності спрямований на створення оптимальних умов для інтелектуаль-
ного і соціального розвитку працівників, визнання природного 
права кожної особистості на свободу, індивідуальність, соціальну 
захищеність та розвиток здібностей.

Згідно з визначенням Організації еконо-
мічного співробітництва та розвитку (ОЄСР), 
стратегія сталого розвитку – це скоорди-
нований набір процесів аналізу, дискусій, 
навчання, планування та інвестицій, що фор-
муються участю та постійним вдосконален-
ням й інтегрують економічні, соціальні та еко-
логічні цілі суспільства, шукаючи компроміси 
там, де це неможливо [6]. 

Ефективна реалізація економічних, соці-
альних та екологічних важелів забезпечення 
сталого розвитку та побудова на цій основі 
соціальної відповідальності потребує належ-
ного інвестиційного, організаційного та інсти-
туціонального забезпечення.

Відзначаючи важливість інвестиційного 
забезпечення сталого розвитку, варто звер-
нути увагу на той факт, що розвиток прин-
ципів сталого розвитку економіки країни 
неможливий без активної участі держави 
в регулюванні інноваційно-інвестиційної 
підтримки підприємств, які активно займа-
ються реалізацією екологічних та соціаль-
них програм, становлять соціально-еконо-
мічну цінність для розвитку громадянського 
суспільства [7]. 

Оскільки основою сталого розвитку, як і 
соціальної відповідальності, є паритетність 
відносин у ланцюжку «людина – бізнес – при-
рода», то підґрунтям побудови концепції соці-
альної відповідальності підприємства в ХХІ 
ст. повинні стати принципи стратегії сталого 
розвитку, які наведені в табл. 1.

Відповідно, забезпечення соціальної від-
повідальності підприємства повинно здій-
снюватися на концептуальній основі забез-
печення сталого розвитку підприємства. 

Натепер в Україні Указом Президента Укра-
їни від 12 січня 2015 року № 5/2015 схвалена 
Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020», 
метою якої стало впровадження європейських 
стандартів життя та вихід України на провідні 
світові позиції.

Хоча соціальна відповідальність україн-
ського бізнесу тільки-но починає заявляти про 
себе, однак провідні підприємства України 
продовжують активно долучатися до реаліза-
ції стратегії сталого розвитку [8].

Забезпечення сталого розвитку регіону 
має базуватися на комплексі характерних для 
регіону сприятливих природно-ресурсних, 
соціально-економічних, демографічних та 
екологічних властивостей і стимулювати вирі-
шення проблем, які зумовлені обмежуючими 
факторами – розміром території, географіч-
ними умовами проживання, людськими ресур-
сами, рівнем індустріального розвитку, ризи-
ками сільськогосподарської діяльності тощо. 
Лише за поєднання цих взаємопов’язаних та 
взаємозалежних блоків можлива реалізація 
політики сталого розвитку регіону. 

Цілі сталого розвитку в Україні становити-
муть нову систему взаємоузгоджених управ-
лінських заходів за економічним, соціальним 
та екологічним (природоохоронним) вимі-
рами, спрямовану на формування суспіль-
них відносин на засадах довіри, солідарності, 
рівності поколінь, безпечного навколишнього 
середовища. Основою сталого розвитку є 
невід’ємні права людини на життя та повно-
цінний розвиток (рис. 1).

Стратегічне управління розвитком регі-
ону є основою створення динамічної і ефек-
тивно функціонуючої економіки. Визначаємо 
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регіональну стратегію як постановку мети з 
досягнення образу бажаного майбутнього і 
реалізацію системи заходів, спрямованих на 
рух до неї. Під стратегічним управлінням ми 
розуміємо не тільки сукупність дій, що спри-
яють адаптації системи до швидко змінюва-
них умов ринкової кон'юнктури з найменшими 
витратами і втратами, але і вміння перед-
бачати і попереджати розвиток системних 
кризових ситуацій, а також забезпечувати 
досягнення конкурентних переваг. Принципи 
сталого розвитку регіону в соціально-еконо-
мічній сфері визначені в табл. 2.

Соціально-економічними пріоритетами 
сталого розвитку регіону є: 

– розвиток людського потенціалу регі-
ону на основі якісного удосконалення систем 
освіти, охорони здоров'я, житлового будівни-
цтва та інших галузей сфери послуг, розташо-
ваних у регіоні; 

– створення конкурентоспроможної соці-
ально орієнтованої економіки регіону; 

– інноваційний розвиток економіки регіону; 
– створення умов для прогресивного роз-

витку науково-технічного потенціалу регіону; 
– ефективне використання промислового, 

сировинного та транзитного потенціалу регі-
ону, відповідний захист регіональної еконо-
міки від внутрішніх та зовнішніх загроз; 

– нарощування експортного потенціалу 
регіону на основі підвищення рівня конкурен-
тоспроможності, розвитку наукоємних високо-
технологічних ресурсо- та енергозберігаючих 
виробництв; 

– задоволення соціальних потреб регіону; 
– організація безпечного відтворення вну-

трішніх економічних процесів у регіоні; 
– створення ресурсних, соціальних, орга-

нізаційних умов, які гарантують якісну життє-
діяльність населення регіону [9]. 

Сталий розвиток регіону характеризується 
його можливістю забезпечувати позитивну 
динаміку соціально-економічних показників, 
рівня і якості життя населення, використову-
вати з цією метою інноваційні чинники і умови. 
Для ефективного управління процесами ста-
лого розвитку необхідним є визначення пере-
ваг та загроз сталому розвитку регіону. 

Основними загрозами сталому розвитку 
регіону в соціально-економічній сфері є такі: 
процес ринкового реформування економіки і 
створення конкурентного середовища є неза-
вершеним; структуроутворюючі підприємства 
в регіонах перебувають у стані виробничої і 
фінансової кризи; незавершеність процесу 
формування муніципальної власності, у тому 
числі на землю як основний ресурс регіо-
нального розвитку; нечіткість системи відно-
син і розподілу повноважень між державою 
і регіонами, що збільшує невизначеність під 
час планування соціально-економічної діяль-
ності; несформованість соціальної відпові-
дальності, ділової етики у сфері бізнесу, що 
ускладнює узгодженість питань між владою і 
бізнесом та їх взаємодію у визначенні та реа-
лізації перспектив розвитку регіонів; падіння 
життєвого рівня в регіонах; зростання соці-
альної нерівності між населенням усередині 

 

забезпечення єдиної 
цілісної моделі 

соціального, 
економічного та 

екологічного розвитку 
регіону 

зростання добробуту 
населення регіону 

забезпечення 
динамічного 
соціально-

економічного 
зростання 

збереження навколишнього 
середовища та раціональне 
використання й відтворення 

природно-сировинного потенціалу; 
задоволення потреб населення 

регіону на основі розбудови 
високоефективної економіки та 

системи управління господарським 
комплексом; стимулювання 
структурних перетворень 

економіки регіону 

Рис. 1. Узагальнені цілі регіональної політики сталого розвитку



789

Випуск # 19 / 2018                                                                                  ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО

регіону; зниження фінансування на соціальні 
цілі; нестабільність промислового виробни-
цтва регіону; наявність підприємств із заста-
рілим обладнанням, високим рівнем зносу 
основних фондів, недостатніми власними 
коштами на їх модернізацію; дефіцит осо-
бистих оборотних коштів підприємств, низька 
інвестиційна й інноваційна активність; склад-
ність упровадження новітніх технологічних 
розробок у серійне виробництво на підпри-
ємствах регіону; наявність дефіциту високок-
валіфікованих кадрів у промисловості; наяв-
ність значної конкуренції імпортних аналогів 
продукції, що виробляється у регіоні; низький 
рівень конкурентоспроможності виробленої 
продукції на підприємствах регіону; звуження 
внутрішнього ринку регіону; недовантаження 
виробничих потужностей і, як наслідок, руйну-
вання технологічного потенціалу; обмежена 
економічна спеціалізація регіону; сировинна 
спрямованість промислової діяльності під-
приємств регіону [10].

Стратегічною метою розвитку регіону є 
довгострокові орієнтири, реалізація яких 
забезпечує перехід усієї регіональної сис-
теми в новий якісний стан, що відповідає 
інтересам населення, ділових спільнот і орга-
нів управління. 

Перспективними напрямами державного 
регулювання сталого розвитку регіону є 
ефективна макроекономічна політика. Вона 
повинна бути спрямована насамперед на 
досягнення збалансованості та стійкості роз-
витку народного господарства, стабільний 
приріст основних макроекономічних показ-
ників, що дасть змогу в результаті найбільш 
раціонально використовувати наявні ресурси, 

накопичувати необхідні фінансові кошти для 
вирішення соціальних, екологічних, регіо-
нальних і галузевих інноваційних проблем. 
У зв'язку з цим найважливішими завданнями 
макроекономічної політики є забезпечення 
відповідності між сукупною пропозицією і 
попитом, підтримання оптимального співвід-
ношення між споживанням і накопиченням, 
рівнем життя і зовнішнім запозиченням, між 
ВВП, фінансовими і грошовими показниками. 
Необхідно враховувати і підтримувати цілу 
низку пропорцій і співвідношень у сфері еко-
номічної і кредитної безпеки країни, що є осно-
вою сталого економічного розвитку і однією з 
вирішальних передумов отримання закордон-
них кредитів на більш вигідних умовах і над-
ходження прямих іноземних інвестицій. До 
них можна віднести співвідношення валютних 
резервів та імпорту країни, зовнішньої забор-
гованості і експорту, величини виплачуваних 
відсотків і експорту.

Висновок. Ефективне здійснення полі-
тики сталого розвитку неможливе без залу-
чення регіонів. Сталий розвиток регіону 
означає підвищення рівня подолання ним 
несприятливих соціальних, економічних і 
екологічних ризиків та тенденцій із спромож-
ністю регіону забезпечувати збалансований 
розвиток, саморегулювання, самовдоско-
налення з максимальним використанням 
внутрішніх, а також зовнішніх позикових 
ресурсів для задоволення потреб населення 
регіону. Стратегічною метою соціально-еко-
номічного розвитку регіону є забезпечення 
сталого динамічного й ефективного функціо-
нування економіки і підвищення рівня життя 
населення регіону.

Таблиця 2
Принципи сталого розвитку регіону в соціально-економічній сфері

1 Пріоритет людини в соціально-економічному розвитку регіону
2 Підвищення рівня добробуту населення регіону, подолання бідності, якісна зміна 

структури споживання; пріоритетний розвиток систем охорони здоров'я, освіти, науки, 
культури як чинників довгострокового зростання продуктивної, творчої активності 
населення регіону і, як наслідок, еволюції народного господарства; перехід до ресур-
созберігаючого, інноваційного типу розвитку економіки регіону

3 Гармонізація відносин населення регіону з природним оточенням; забезпечення сьо-
годнішніх соціальних потреб і створення умов для майбутнього соціуму регіону

4 Взаємна відповідальність органів влади, підприємницьких структур та населення за 
сталий розвиток регіону

5 Відкритість та прозорість соціально-економічної політики регіону та участі всіх верств 
населення в реалізації стратегії сталого розвитку регіону

6 Розвиток міжнародної співпраці і соціального партнерства з метою забезпечення ста-
лого розвитку регіону
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