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Постановка проблеми. В еру глобалізації все 

гостріше постає проблема сталого розвитку. Під 

цим поняттям слід розуміти загальну концепцію 

щодо пошуку та встановлення рівноваги між 

задоволенням сучасних потреб суспільства й 

захистом інтересів майбутніх поколінь, тобто 

процес попередження та боротьби з негативними 

наслідками діяльності людства. Концепція сталого 

розвитку є однією з нових теоретичних доктрин, 

що покликана істотно допомогти у вирішенні 

існуючих негативних тенденцій функціонування 

світової господарської системи. Сутність її полягає 

в тому, що соціально-економічний розвиток має 

бути спрямований на гармонізацію еколого-

економічного простору з урахуванням поточних 

інтересів і потреб кожної особистості й суспільства 

в цілому без загрози для інтересів і потреб майбут-

ніх поколінь [6, с. 612]. Концепція сталого розвит-

ку має глобальний характер. В умовах формування 

нового способу виробництва і глобальної інтеграції 

спроби обмежити дану концепцію вузькими рамка-

ми регіону, підприємства, галузі і навіть окремо 

взятої національної економіки невиправдані. Почи-

наючи з кінця минулого століття, людство стикну-

лось з такими проблемами: демографічний вибух, 

негативні наслідки науково-технічної революції, 

кризовий стан земної біосфери, істотне зниження її 

відновлювальних можливостей внаслідок надмір-

них антропотехногенних навантажень на природу, 

критичний рівень забруднення повітря тощо. Все 

це потребує негайного вирішення. Найкращий вне-

сок у вирішення даної проблеми спроможні внести 

підприємства, адже в більшості випадків саме через 

їхню діяльність перед людством постала проблема 

сталого розвитку. Таким чином, необхідність 

розробки стратегії сталого є, як ніколи, актуальною. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вивчення закономірностей сучасних тенденцій 

сталого розвитку та процесів щодо його досягнен-

ня знайшли відображення у працях наступних 

авторів: М. Алеса, Б. Баді, Ф. Бродель, А. Вергун, 

М. Делягін, О. Дольфюс, Д. Зеркалов, Д. Лук’янен-

ко, Ю. Мацейко, Дж. Нейсбітта, Ю. Пахомов, І. Та-

расенко,  М. Деркач, Т. Пилипенко, О. Сулацкова. 

Постановка завдання. Дослідити основні тен-

денції сталого розвитку та висвітлити необхідність 

впровадження стратегії сталого розвитку.  

Виклад основного матеріалу. Проблемою 

сталого розвитку почали займатись тільки напри-

кінці ХХ століття, це можна пояснити дуже прос-

то: до 70-х років минулого століття  людство зай-

малось подоланням наслідків Другої світової війни 

(відбудова архітектурних споруд, підняття еконо-

міки, підтримка миру, відновлення науково-техніч-

них відкриттів тощо). У мене існує теорія, що при-

чини виникнення та стадії становлення концепції 

сталого розвитку можна простежити, використо-

вуючи теорію поколінь. На мою думку, покоління 

доцільно розглядати з 1926 року (таблиця 1). 

“Мовчазне” покоління зростало в нелегкі воєнні 

та післявоєнні часи, коли людство боролось за ви-

живання й займалось подолання наслідків після 

Першої та Другої світових воєн. Проте ставши 

повноцінними членами суспільства, вони та нас-

тупне покоління “Baby Boomers” усвідомили, що 

прогрес має і зворотній бік медалі, тому в 70-х ро-

ках ХХ століття рішуче почали робити перші кро-

ки для забезпечення сталого розвитку. Наслідком 

цього стало створення ряду неурядових організа-

цій, які займаються вивченням глобальних земних 

процесів. Проте переломний момент у вирішені 

проблеми сталого розвитку наступає зі створенням 

програми ООН з навколишнього середовища на 

конференції в 1972 році. 

“Gen X” продовжили справу попередніх 

поколінь, через своє прагматичне бачення світу 

вони зрозуміли, що “експлуатація” планети несе за 

собою негативні наслідки: деградація ґрунтів, 

забруднення атмосфери, зменшення запасів 

корисних копалин тощо. Разом з “Gen Y” вони 

зростали в часи екологічних катастроф, тому в них 

вже зовсім по-іншому формувалось мислення. 

Вони, розуміючи потребу в збільшенні рішучих дій 

для забезпечення сталого розвитку, вперше почали 

на цьому заробляти гроші. Так, наприклад, віднос-
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но нещодавно зародилась і розвивається така га-

лузь, як електрокари. У 2010 році вперше електро-

кар Nissan Leaf переміг у конкурсі «Європейський 

автомобіль року». На мою думку, це є одним із до-

казів того, що людство перейшло на новий етап ви-

рішення екологічної проблеми, адже підприємства 

почали застосовувати стратегію сталого розвитку в 

своїй діяльності. Проте найбільший внесок для ви-

рішення даного питання доведеться зробити 

поколінню “Z”.   

Взагалі концепцію сталого розвитку прийнято 

розглядати з таких ракурсів: екологічного, 

соціального та економічного (Рис.1).  

  

Таблиця 1. Покоління 

Назва поколінь  

(роки) 
Життєві принципи Визначні події 

Мовчазне 

(1926-1945) 

Заощаджувати, накопичувати 

продукти 

Друга світова війна, перша виставка з космонавтики, 

перший відеозапис з участю людини, відкриття: 

нейтрона, ядерного фотоефекту,  ділення урану 

Baby Boomers 

(1946-1964) 

Праця – це наше все Відкриття ядерної енергетики, активна розбудова 

електростанцій, вперше було пересаджено людський 

орган, виникнення кольорового телебачення, 

впровадження штрих-кода, відкриття можливостей 

магнітного зберігання даних, перший політ людини в 

космос 

Gen X 

(1965-1979) 

Життя – це виживання, їх можна 

назвати “Бійцями” (Survivors), по 

своїй натурі дане покоління – 

прагматики 

Структурна економічна криза, вперше було 

діагностовано ВІЛ/СНІД, поява Microsoft, великого 

руху набув фемінізм, створення програми ООН з 

навколишнього середовища 

Gen Y 

(1980-1996) 

Життя – це прогрес; їм властива 

толерантність, етичність, їх часто 

називають “Громадяни світу” 

Глобалізація, соціалізація, запуск у продаж 

персональних комп’ютерів, створення компакт-

дисків, створення Інтернету, перша жінка-космонавт   

Gen Z 

(1997-2012) 

По своїй натурі – підприємці, вони 

вважають, що життя – це 

можливості, для них головне: 

комунікації, екологія, творчість 

Заснування Google,  відкриття атомного лазера, 

квантова телепортація атома, вирощування органів зі 

стволових клітин, масове виробництво електрокарів 

та гібридів. 

 

 
Рис.1. Концепція сталого розвитку 

 

На мій погляд, найбільш значущими пробле-

мами сталого розвитку є екологічні. Вони спричи-

нені такими факторами: забруднення навколиш-

нього природного середовища, деградація ґрунтів, 

зменшення біорізноманіття, вичерпання запасів 

сировинних та енергетичних запасів, замулювання 

й зникнення малих річок, руйнування і деградація 

водних річок, погіршення якості питної води й про-

дуктів харчування, порушення біогеохімічних цик-

лів на глобальному та локальному рівнях, форму-

вання нових зон техногенних лих, техногенні пору-

шення цілісності поверхні, втрата рекреаційного 

потенціалу та естетичної цінності ландшафтів, 

зменшення площ лісів та родючих земель [1, с. 

209]. На сучасному етапі функціонування біосфери 

домінувальними є кризи антропогенного поход-

ження (саме вони викликають глобальність еколо-

гічних проблем. Людина виявилася потужною 

геологічною силою, тому й наслідки її діяльності 

позначаються негативним впливом на всій 

соціоприродній системі. З кінця ХХ ст. характер 

екологічних криз уже не є частковим і локальним, 

як у минулі часи. Усе це свідчить про те, що 

людство вже підійшло до крайньої межі впливу на 

довкілля і подальше погіршення ситуації неминуче 

призведе до екологічної катастрофи [7, с. 65].   

Наразі дуже гостро постає проблема забруд-

нення навколишнього середовища. При викорис-

танні традиційних джерел енергії, таких як газ, ву-

гілля чи нафта, в атмосферу виділяється вуглекис-

лий газ. Існує така закономірність, що при спалю-

ванні 1 кг вугілля виділяється 2,2 кг вуглекислого 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Nissan_Leaf
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газу, а при спалюванні 1  природного газу – 1,88 

кг. Через це відбувається підвищення середньої 

температури повітря, глобальні кліматичні зміни та 

зменшення площі льодовиків, адже рушійною 

силою парникового ефекту є . Основним спо-

собом боротьби з цим є використання альтернатив-

них джерел енергії. До них відносять: енергію сон-

ця, вітру, морів та океанів, випромінювання тощо. 

У розвинених країнах практика використання 

альтернативної енергії не є новою (наприклад, в 

Ісландії успішно функціонує геотермальна 

електростанція Несьявеллір), але наша держава в 

цьому питанні відстає на багато років.  

Наступний, але не менш важливий аспект 

сталого розвитку є економічний. Головними 

економічними факторами, які зумовлюють 

необхідність сталого розвитку є: глобальне гальму-

вання світової економіки з провадженням практики 

екстреналізації екологічних видатків; переважання 

ресурсоруйнівних технологій, тобто пріоритет 

економічної вигоди та ілюзія невичерпності 

ресурсного потенціалу та, як наслідок, розвиток 

низько ефективних ресурсоруйнівних технологій; 

невідповідність між цінами та реальною вартістю 

природних ресурсів; поява диспропорцій в розвит-

ку країн, що належать до “центру” та “периферії”, 

експлуатація “центром” країн, що розвиваються [1, 

с. 209].  Для того, щоб на економічному рівні забез-

печити сталий розвиток, необхідно оптимально 

використовувати обмежені ресурси, а також опти-

мально застосовувати природо-, енерго- і ресурсу-

зберігаючі технології для створення потоку націо-

нального доходу, який би забезпечував збереження 

сукупного капіталу, з використанням якого цей ва-

ловий дохід створюється. Разом з тим необхідно 

пам'ятати, що перехід до інформаційного сус-

пільства приводить до зміни структури сукупного 

капіталу на користь людського, збільшуючи нема-

теріальні потоки фінансів, інформації та інтелек-

туальної власності. Розвиток нової "економіки 

знань" стимулюється не тільки дефіцитом природ-

них ресурсів, а й зростанням обсягів інформації та 

знань, які набувають значення досить затребувано-

го товару.  

Деякі вченні вважають економічні та екологічні 

інтереси найголовнішими компонентами сталого 

розвитку. Так, С.В. Мартинов гадає, що при 

порушенні рівноваги між вказаними компонентами 

в сторону економічних інтересів, стрілочка, що 

показує рівень суспільного добробуту відхиляється 

в сторону. Якщо один із компонентів розвива-

тиметься не правильно, відбуватиметься перекіс в 

ту чи іншу сторону, таким чином порушувати-

меться баланс між складовими та перед системою 

ставатиме загроза переходу зі стану сталого 

розвитку в стан несталого розвитку [5]. 

 

Рис. 2. Баланс між економічними та екологічними інтересами 

 

Найбільшою проблемою сталого розвитку з 

соціальної точки зору є те, що в суспільстві домі-

нує філософія “споживання”, через що відбуваєть-

ся виснаження ресурсного потенціалу та деграда-

ція  навколишнього природного середовища. Соці-

альна складова орієнтована на розвиток, на збере-

ження стабільності суспільних і культурних сис-

тем, на зменшення кількості конфліктів у суспільс-

тві. Людина повинна стати не об'єктом, а суб'єктом 

розвитку. Вона повинна брати участь у процесах 

формування своєї життєдіяльності, у прийнятті та 

реалізації рішень, у контролі за їх виконанням. 

Важливе значення для забезпечення цих умов має 

справедливий розподіл благ між людьми 

(зменшення так званого GINI-індексу), плюралізм 

думок та толерантність у стосунках між ними, 

збереження культурного капіталу і його розмаїття 

[3, с. 95]. Також дана складова стосується рівня 

соціальної відповідальності людини, компанії, 

держави та суспільства в цілому, адже, якщо 

суб’єкти суспільних відносин не будуть нести від-

повідальність за свої вчинки і не будуть намагатись 
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зробити їх більш корисними для соціуму, то про 

ніякий сталий розвиток не може бути мови. 

Авторитетні дослідники і науковці пропонують 

своє бачення параметрів сталого розвитку. Так, А. 

Бартлетт визначає наступні закони сталого 

розвитку:  

 Ні ріст чисельності населення, ні 

збільшення швидкості споживання ресурсів не 

можуть бути сталими.  

 Чим більша чисельність населення і чим 

вища швидкість споживання ним ресурсів, тим 

складніше привести суспільство до стану сталого 

розвитку.  

 Час реакції населення на зміни його 

приросту дорівнює тривалості життя однієї 

людини від закінчення дитячого віку до кінця 

життя, тобто близько 50 років.  

 Середній рівень життя населення 

знаходиться у зворотній залежності від чисельності 

населення, яке може стало існувати на даній 

території (від її потенційної місткості).  

 Для досягнення сталого і бажаного рівня 

життя необхідно, щоб чисельність населення була 

меншою або рівною потенційній місткості території.  

 Вигоди від зростання чисельності населен-

ня і збільшення споживання ресурсів мають одини-

ці, а витрати, пов’язані з цим, лягають на плечі усьо-

го суспільства (трагедія всенародного надбання).  

 Збільшення швидкості споживання не 

відновлюваного ресурсу викликає різке зниження 

часу існування решти частки ресурсу.  

 Коли витрачаються великі зусилля на підви-

щення ефективності використання ресурсу, одержа-

на вигода порівняна з додатковою потребою у 

ресурсі, що виникає внаслідок приросту населення.  

 Коли швидкість забруднення перевищує 

самоочищуюся здатність довкілля, простіше про-

довжувати забруднювати, ніж очищувати довкілля.  

 Люди завжди залежатимуть від сільського 

господарства, отже грунт та інші відновлювані 

ресурси завжди будуть потрібні [2, с. 188].  

Перехід до сталого розвитку можливий лише в 

глобальному масштабі, в погоджено-когерентному 

режимі всіх об'єктів безпеки (і суб'єктів також), 

тобто будь-які рішення і дії із забезпечення безпеки 

будь-якого об'єкту не повинні суперечити міжна-

родно-глобальним імперативам сталого розвитку. 

Сказане відноситься не лише до екологічної безпе-

ки, але і до будь-якого виду безпеки: економічної, 

інформаційної, соціальної і т. д. [4, с.25]. Все це 

вдало поєднано в цілях сталого розвитку ООН на 

2016-2030 роки, які були визначені в вересні 2015 

р. на 70-й сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-

Йорку. Отже, було встановлено наступні цілі [8]: 

Ціль 1. Подолання бідності в всіх її формах 

та усюди; 

Ціль 2. Подолання голоду, досягнення про-

довольчої безпеки, поліпшення харчування і спри-

яння сталому розвитку сільського господарства; 

Ціль 3. Забезпечення здорового способу 

життя та сприяння добробуту для всіх в будь-

якому віці; 

Ціль 4. Забезпечення всеосяжної й справед-

ливої якісної освіти та заохочення можливості 

навчання впродовж усього життя для всіх; 

Ціль 5. Забезпечення гендерної рівності, роз-

ширення прав і можливостей усіх жінок та дівчат; 

Ціль 6. Забезпечення наявності та раціона-

льного використання водних ресурсів і санітарії 

для всіх; 

Ціль 7. Забезпечення доступу до недорогих, 

надійних, стійких і сучасних джерел енергії для всіх; 

Ціль 8. Сприяння наступальному, всеохоплю-

ючому та сталому економічному зростанню, повній 

і продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх; 

Ціль 9. Створення стійкої інфраструктури, 

сприяння всеохоплюючій і сталій індустріалізації 

та інноваціям; 

Ціль 10. Скорочення нерівності всередині 

країн і між ними; 

Ціль 11. Забезпечення відкритості, безпеки, 

життєстійкості й екологічної стійкості міст і 

населених пунктів; 

Ціль 12. Забезпечення переходу до 

раціональних моделей споживання і виробництва; 

Ціль 13. Вжиття невідкладних заходів щодо 

боротьби зі зміною клімату та його наслідками; 

Ціль 14. Збереження та раціональне 

використання океанів, морів і морських ресурсів в 

інтересах сталого розвитку; 

Ціль 15. Захист та відновлення екосистем су-

ші та сприяння їх раціональному використанню, 

раціональне лісокористування, боротьба зі спусте-

люванням, припинення і повернення назад процесу 

деградації земель та зупинка процесу втрати 

біорізноманіття; 

Ціль 16. Сприяння побудові миролюбного й 

відкритого суспільства в інтересах сталого розвит-

ку, забезпечення доступу до правосуддя для всіх і 

створення ефективних, підзвітних та заснованих на 

широкій участі інституцій на всіх рівнях; 

Ціль 17. Зміцнення засобів здійснення й 

активізація роботи в рамках Глобального 

партнерства в інтересах сталого розвитку. 

Таким чином, при формуванні цілей було 

враховано всі аспекти соціально-економічного роз-

витку, конкурентоспроможності країн, екологічної 

та енергетичної безпеки, глобального партнерства 

для розвитку тощо. Після Саміту перед країнами 

членами-ООН було поставлено завдання з приводу 

адаптації визначених на глобальному рівні цілей та 

їх моніторингу. Щодо України, то Петро Порошен-
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ко заявив, що для досягнення Цілей Сталого 

Розвитку на національному рівні Україна здійсню-

ватиме нові програми і проекти, які на практиці 

забезпечать макроекономічну стабільність, еколо-

гічний баланс та соціальну згуртованість. Дані цілі 

служитимуть в якості загальної основи для 

подальших перетворень в Україні. Але й досі не 

відбулось адаптації цілей ООН у нашій країні, не 

дивлячись на те, що пройшло майже півтора роки. 

Можливо мій настрій занадто песимістичний, але 

я вважаю, що їхнє повноцінне досягнення немож-

ливе, враховуючи сучасний стан глобальної економіки.     

Висновки. Аналізуючи все вищесказане, можна 

зробити наступний висновок: забезпечити сталий 

розвиток можна тільки на глобальному рівні. Для 

цього потрібно знайти баланс між економічними, 

екологічними та соціальними інтересами. Незаба-

ром сталість розвитку стане невід’ємною складо-

вою бізнесу, тому вже зараз потрібно зайнятись 

розробкою заходів з координації та інтеграції 

зусиль усіх держав, галузей, підприємств та підроз-

ділів щодо реалізації стратегії сталого розвитку. 

Також потрібно взяти до уваги те, що розуміння 

принципів сталого розвитку дає додаткові можли-

вості для створення інновацій та розвитку економі-

ки. Можливо вже в найближчий час у світі з’явля-

ться навіть нові галузі, основною метою діяльності 

яких буде забезпечення сталого розвитку.  
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Серова Т.О. 

Стратегия устойчивого развития в условиях глобализации 

В статье рассмотрены основные проблемы устойчивого развития. Выведено теорию влияния поколений на 

причины возникновения и стадии становления концепции устойчивого развития. Описано практику решения 

проблемы устойчивого развития в развитых странах. Доказана необходимость внедрения стратегии 

устойчивого развития. Освещены преимущества от внедрения этой стратегии предприятием. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, глобализация, стратегия развития, экология, теория поколений. 

 

Sierova T. 

The strategy of sustainable development in the context of globalization 

The article deals with the main problems of sustainable development. The theory on the influence of generations on the 

causes of the emergence and the stage of development of the concept of sustainable development has been developed. 

The practice of solving the problem of sustainable development in developed countries is described. The necessity of 

implementation of sustainable development strategy is proved. The advantages of implementing this strategy by the 

enterprise are highlighted. 

Key words: sustainable development, globalization, development strategy, ecology, theory of generations. 
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