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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ : ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 

 
У статті систематизовано всі наявні підходи українських та іноземних науковців до трактування сутності 

поняття “сталий розвиток”. Виявлено, що домінують декілька ключових підходів до трактування сутності 

“сталого розвитку”: регулятивно-дерегулятивний; інноваційний (динамічний); націлений на економічне зростання на 

основі балансу інтересів; сконцентрований на соціальній (суспільній) складовій; зосереджений на екологічній та 

енергетичній безпеці; територіально-регіональний; організаційно-суб’єктний підхід. Відповідно, “сталий розвиток” 

визначений як, перманентний процес змін, що піддається впливу та регулюванню і полягає у збалансування соціальних, 

екологічних і економічних складових та формуванні соціо-еколого-економічних систем задля забезпечення 

економічного зростання та підвищення якості життя людей, зменшення (соціальної, гендерної, територіальної) 

нерівностей, досягнення оптимального використання природних ресурсів;  вирішення кліматичних та екологічних 

проблем. Наведено перелік об’єктів та суб’єктів державного регулювання сталого розвитку. Розкрито основні 

стратегічні завдання державного регулювання сталого розвитку України.  
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Постановка проблеми. Концепція сталого 

розвитку формувалась, зазнавала змін та 
удосконалень упродовж тривалого періоду. 
Встановлено, що офіційне утвердження 
концепції сталого розвитку відбулось із 
прийняттям міжнародних нормативно-
правових документів, зокрема звіту Всесвітньої 
комісії ООН з навколишнього середовища і 
розвитку (1987 р.), підсумкових документів 
конференції ООН з проблем навколишнього 
середовища і розвитку в Ріо-де-Жанейро (1992 
р.), Декларації Тисячоліття (2000 р.), 
Йоганнесбурзької декларації зі сталого 
розвитку (2002 р.), заключного документа 
конференції ООН Ріо +20 “Майбутнє, якого ми 
прагнемо” (2012 р.), 17-ти Глобальних цілей 
сталого розвитку до 2030 р., затверджених на 
Саміті ООН з питань сталого розвитку в Нью-
Йорку (2015 р.). В умовах реформування 
системи державного управління в Україні, 
негативних економічних тенденцій, 
несприятливої екологічної ситуації, низького 
рівня добробуту суспільства, встановлення 
балансу видається складним, проте необхідним 
завданням, що суттєво актуалізує питання 
необхідності досягнення сталого розвитку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретико-методологічні аспекти державного 
регулювання сталого розвитку досліджували 
чимало науковців, серед яких Данилишин Б.М. 

[1], Дорогунцов С.І. [1], Констанза Р. [5], 
Котикова О.І. [3], Міхальова К.В. [4], Міщенко 
В.С. [1], Коваль Я.В. [1], Новоторов О.С. [1], 
Паламарчук М.М. [1], Солоу Р. [7], Фольке К. [5]. 

Мета статті полягає в розкритті 
теоретичних аспектів державного регулювання 
сталого розвитку. 

Основні результати дослідження. Термін 
“сталий розвиток” з’явився у 1987 р., в доповіді 
“Наше спільне майбутнє” (“Our Common 
Future”), підготовленій спеціалістами Всес-
вітньої комісії з питань навколишнього середо-
вища і розвитку, на чолі з Г. Брундтланд 
(G. Brundtland), основними напрямками забез-
печення позитивних змін у навколишньому 
середовищі є: формування перспектив, що сто-
суються населення, навколишнього середови-
ща і сталого розвитку; створення системи 
прийняття рішень для управління навколишнім 
середовищем; вирішення проблем енергетики, 
промисловості, населених пунктів та 
міжнародних економічних відносин в аспекті 
навколишнього середовища і розвитку [2; 6].  

У сучасних умовах, після публікації в 1987 р. 
доповіді Комісії з економічного розвитку ООН 
“Наше спільне майбутнє”, вчені й аналітики 
запропонували понад 70 різноманітних 
трактувань сутності “сталого розвитку”. 
Спроби визначити зміст цього процесу 
науковим товариством сформували нові 
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терміни сталого розвитку: зрівноважений, 
стійкий, збалансований, екорозвиток та ін. [4; 6].  

Задля подальших досліджень нами було 
систематизовано всі наявні підходи 
українських та іноземних науковців до 
трактування сутності поняття “сталий 

розвиток” (рис. 1). Результати аналізу теорій та 
концепцій розуміння змісту сталого розвитку 
дозволяють стверджувати, що наведені підходи 
мають теоретико-методологічне значення для 
подальших досліджень державного 
регулювання сталого розвитку. Нами виділено:

 
 Рис. 1. Підходи до трактування сутності поняття “сталий розвиток”  

І. Регулятивно-дерегулятивний підхід – 
сталий розвиток позиціонується як баланс на 
межі формування ринкових механізмів 
(зокрема – саморегулювання) та державного 
регулювання екологізації та економічних 
процесів. Саморегулювання економічного, 
екологічного та соціального розвитку є 
можливим, проте досягнення балансу між цими 
складовими неможливе без державного впливу. 

ІI. Інноваційний (динамічний) підхід – 
сталий розвиток трактується з точки зору 
необхідності застосування інноваційних змін 
задля забезпечення збалансованого розвитку та 
як руху, змін для досягнення чітко окреслених 
цілей. Відповідно, інноваційний розвиток 
держави виступає стимулюючим фактором до 
пошуку збалансованості та сталості, а також 
досягнення ключової мети сталого розвитку. 

ІІІ. Cконцентрований на економічне 
зростання – сталий розвиток трактується як 
розвиток, спрямований на економічне 
зростання на основі балансу інтересів. 
Р. Констанза (R. Costanza) [5], К. Фольке 
(С. Folke) [5], Р. Солоу (R. Solow) [7] розуміють 
сталий розвиток як можливість підтримувати: 
1) економіку, яка дозволить майбутнім 
поколінням користуватися тими ж ресурсами, 
якими користується сучасне покоління; 2) 
природне середовище в тому ж стані, в якому 
ми отримали його від предків і в якому повинні 
передати нащадкам; 3) справедливе 
суспільство, забезпечене усіма необхідними 

благами [7]. Відповідно економічна складова 
превалює над іншими складовими розвитку. 

ІV. Cконцентрований на соціальну 
(суспільну) складову – сталий розвиток 
трактується як збалансований розвиток для 
задоволення і сучасних потреб суспільства, і 
майбутніх, створення умов життя, які не 
впливають негативним чином на людину, тому 
і соціально деструктивні процеси розвиваються 
не в тих масштабах, що могли би потенційно 
загрожувати безпеці всього суспільства.  

V. Cконцентрований на екологічну та 
енергетичну безпеку – трактується як розвиток, 
що досягається оптимальним управлінням 
енергетичним та природно-ресурсним потенціалом 
системи та за допомогою стійкого балансу 
чинних енергетичної та економічної систем 
держави. Так, за О. Котиковою, сталий 
розвиток – це модель функціонування системи 
з обмеженими параметрами, що забезпечує 
збалансовану динамічну рівновагу між 
компонентами інтегрованої екосистеми 
протягом визначеного проміжку часу [3, c. 172]. 
Особливо актуальним таке трактування було на 
початку розвитку концепції “сталого розвитку”. 

VI. Територіально-регіональний підхід. Сталий 
розвиток трактується з позиції досягнення 
рівноваги не лише між складовими, але й між 
окремими територіями, акцент робиться на 
розвитку окремих регіонів та територій.  

VІI. Організаційно-суб’єктний підхід. 
Сталий розвиток трактується з точки зору 
регулювання та розвитку інституцій, суб’єктів 
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та організаційних структур, що безпосередньо 
впливають на досягнення сталого розвитку. До 
прикладу, Б. Данилишин, у контексті сучасних 
теорій розвитку та завдань реалізації положень 
сталого розвитку, подає тлумачення поняття: 
“Комплексний розвиток господарства – це 
такий, який включає сукупність видів 
діяльності, що забезпечують фізичний, 
інтелектуальний і духовний розвиток 
територіальної громади та відтворюють і 
поліпшують середовище її проживання” [1].  

VIII. Системний – сталий розвиток 
позиціонується як збалансований розвиток на 
основі соціо-еколого-економічних систем, такий, 
що передбачає трансформацію інституцій і 
досягнення інноваційного прогресу.  

Термін “державне регулювання” у багатьох 
теоретичних напрацюваннях трактується як у 
широкому, так і вузькому значенні. У широкому 
значенні, це загальний вплив держави на усі 
суспільні процеси та створення сприятливого 
середовища й умов для розвитку. У вузькому 
трактуванні державне регулювання обмежується 
означенням засобу впливу на процеси та 
досягнення результату; як сукупність інструментів 
впливу; як діяльність владних органів, що 
зорієнтована на отримання результатів. 

Наявність різноманітних підходів пояснюється 
тим, що кожен автор досліджує державне 
регулювання в площині власних напрацювань. 

Мета сталого розвитку у глобальному вимірі 
– гармонійний цивілізаційний розвиток, в 
якому економічні, суспільні й екологічні цілі є 
однаково вагомими.  

Мета сталого розвитку в національному ви-
мірі – забезпечення балансу соціальних, еколо-
гічних і економічних складових розвитку задля 
досягнення економічного зростання та підви-
щення якості життя людей; зменшення соціаль-
ної, гендерної, територіальної нерівностей; 
оптимального використання ресурсів; 
подолання екологічних проблем. 

Виділяємо наступні інститути державного 
регулювання сталого розвитку: політичний 
(державний) інститут, нормативно-правовий 
інститут, приватний інститут, суспільний 
(громадський) інститут. 

Відповідно до виділених вище інститутів, 
суб’єктами державного регулювання сталого 
розвитку є:  

– суб’єкти виконання (безпосередньо 
регулювання) (держава через законодавчі 
органи (ЦОВВ, місцеві органи виконавчої 
влади), судові органи); 

– суб’єкти впливу (усі суб’єкти, що 
перебувають на ринку) (громадські та органи 
державної влади), зокрема, це громадські та 
політичні об'єднання, асоціації, ЗМІ, соціальні 
фонди, суспільство в цілому. 

Об’єктами державного регулювання сталого 
розвитку можуть виступати:  галузі, території. 
Сфери регулювання: економічне зростання, 
конкурентоспроможність, енергоефективність, 
розвиток інфраструктури, інтелектуальний 
потенціал, система національної безпеки, 
збереження природних ресурсів, ліквідація 
безробіття та бідності, конкурентоспроможність 
охорони здоров’я, мистецтва, культури, а також 
події, обставини та умови соціальної, 
екологічної та економічної сфер життєдіяльності, 
де з’явилися або можуть з’явитися  проблеми, 
які неможливо вирішити автоматично, в умовах 
функціонування розвиненої економіки і належних 
умовах підтримки суспільної стабільності. 

Застосування принципів та пріоритетів 
сталого розвитку не повинно суперечити 
принципам, окресленим “Декларацією ООН з 
навколишнього середовища і розвитку” 1992 р., 
та чітко їй відповідати. На жаль, в Україні пов-
не дотримання усіх принципів поки що немож-
ливе. У таких умовах доцільним є відбір ключо-
вих принципів сталого розвитку, які необхідно 
зберегти та які визначені у Декларації Ріо. На 
нашу думку, це принципи, що стосуються за-
криття неефективних та шкідливих виробництв 
та поступової модернізації економічної 
системи, заміна неконкурентоздатних моделей 
споживання на більш адаптовані до сучасних 
умов, підвищення загального рівня соціальної 
забезпеченості громадян та зменшення 
соціальних розшарувань, активізуюча 
демографічна та територіальна політика. 

Далі необхідно визначити стратегічні цілі в 
галузі державного регулювання сталого роз-
витку. Так, стратегічні цілі повинні забезпечу-
вати збалансованість трьох компонент сталого 
розвитку: економічної, екологічної та 
соціальної – і бути спрямовані на вирішення 
низки питань. Серед них:  

– сталого економічного зростання, повної і 
продуктивної зайнятості та гідної праці для 
всіх, розвитку інфраструктури, індустріалізації 
та інноватизації, скорочення нерівності 
всередині країни і між країнами (економічні); 
активізації роботи в рамках Глобального 
партнерства в інтересах сталого розвитку; 

– забезпечення миру, подолання бідності та 
голоду, підтримки здорового життя, 
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справедливої якісної освіти, гендерної рівності, 
миролюбного суспільства (соціальні);  

– раціонального використання природних 
ресурсів (водних і морських ресурсів тощо), 
доступу до відновлюваних джерел енергії для 
всіх, сталого розвитку міст і населених пунктів, 
раціонального споживання і виробництва, 
боротьби зі зміною клімату, захисту та 
відновлення екосистем та сприяння їх 
раціональному використанню. 

Стратегічні орієнтири державного 
регулювання, може бути розподілено за 
економічною, екологічною та соціальною 
сферами.  Так, до стратегічних завдань 
державного регулювання сталого розвитку 
України на даному етапі належать:  

– Відповідно до економічного вектора – 
інтенсивне економічне зростання (що 
супроводжується інформаційно-комунікаційним 
та інноваційним балансом); врахування умов 
екологічного середовища в процесі здійснення 
господарської діяльності, стимулювання 
відновлювальної та інноваційної економіки. 

– Відповідно до соціального вектора – ство-
рення системи соціальної безпеки і поліпшення 
системи соціальної та фізичної захищеності 
громадян у суспільстві, гарантування та 
забезпечення рівних прав і свобод, зменшення 
криміногенності, формування нової 
“ноосферної” та соціоспрямованої культури 
суспільства, екологічна освіченість. 

– Відповідно до екологічного вектора – 
світоглядні зміни, що стимулюють зміну 
акцентів у господарській діяльності на 
екологізацію, оптимальне використання 
ресурсів, їх економію та пошук джерел 
відновлення, бережливе ставлення до довкілля 
та нешкідливу утилізацію відходів і 
радіоактивних речовин, передбачення 
можливості виникнення стихійних лих та 
пошук ефективних рішень для швидкого 
усунення їх наслідків для людства. 

У сфері розвитку інституцій, актуальним є 
сприяння реформуванню та адаптуванню 
діяльності інституцій до нових умов; 
демократизація, прозорість та публічність у 
діяльності державних інституцій; створення 
нових умов для налагодження горизонтальної 
кооперації між різними інституціями для 
досягнення цілей сталого розвитку.  В основу 
удосконалення державного регулювання 
сталого розвитку, формування цілей та завдань, 
розробки галузевих та територіальних стратегій 
соціально-економічного та екологічного 
спрямування має бути покладена Концепція 
сталого розвитку, що має відображати 
визначені стратегічні цілі, орієнтири та 
пріоритети. Загалом для реалізації стратегічних 
теоретичних імперативів необхідно застосувати 
методологію регулювання, що включатиме 
механізми регулювання, методи, важелі, 
інструменти регулювання тощо (рис. 2). 

 
Рис. 2. Теоретичні засади та методологія державного регулювання сталого розвитку 
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Висновки та пропозиції. Отже, на основі 
проведеного теоретичного аналізу наукових 
підходів до визначення поняття “державне 
регулювання” можна дійти висновку, що під 
державним регулюванням розуміють: 

– регулювання на відміну від управління (що 
зорієнтоване безпосередньо на об’єкті впливу) 
охоплює вплив на загальне середовище та процеси; 

– спосіб організації горизонтальних відносин 
держави і суспільства та вертикальних відносин 
всередині системи державного управління; 

– одну із функцій управління, форм та методів 
впливу на середовище задля досягнення мети; 

– форму чи інструмент впливу держави на 
об’єкти, які не знаходяться у владній вертикалі 
та не підпорядковані органу влади, що регулює. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
В статье систематизированы все имеющиеся подходы украинских и зарубежных ученых к трактовке сущности 
понятия "устойчивое развитие". Выявлено, что доминируют несколько ключевых подходов к трактовке сущности 
"устойчивого развития": регулятивно-дерегулятивный; инновационный (динамический) нацелен на экономический 
рост на основе баланса интересов; сконцентрирован на социальной (общественной) составляющей; сосредоточен 
на экологической и энергетической безопасности; территориально-региональный; организационно-субъектный 
подход. Соответственно, "устойчивое развитие" определен как, перманентный процесс изменений, который 
подвергается воздействию и регулированию и заключается в сбалансированности социальных, экологических и 
экономических составляющих и формировании социо-эколого-экономических систем для обеспечения экономического 
роста и повышения качества жизни людей, уменьшение (социальной, гендерной, территориальной) неровностей, 
достижение оптимального использования природных ресурсов; решения климатических и экологических проблем. 
Приведен перечень объектов и субъектов государственного регулирования устойчивого развития. Раскрыты 
основные стратегические задачи государственного регулирования устойчивого развития Украины. 
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развития, стратегические ориентиры государственного регулирования, методология государственного 
регулирования устойчивого развития. 
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The article systematizes all available approaches of Ukrainian and foreign scholars to the interpretation of the concept of 
"sustainable development". It was found that several key approaches to the interpretation of the essence of "sustainable 
development" are dominant: regulatory-deregulation; innovative (dynamic); aimed at economic growth based on a balance of 
interests; concentrated on the social (social) component; focuses on environmental and energy security; territorial-regional; 
organizational-subject approach. Accordingly, "sustainable development" is defined as a permanent process of change that is 
subject to influence and regulation and is to balance the social, environmental and economic components and the formation of 
socio-ecological and economic systems in order to ensure economic growth and improve the quality of life of people, decrease 
(social, gender, territorial) inequalities, achievement of optimum use of natural resources; solving climatic and environmental 
problems. The list of objects and subjects of state regulation of sustainable development is presented. The main strategic tasks 
of state regulation of sustainable development of Ukraine are outlined. 
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