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У статті розглянуто поняття «екологічної 
компоненти концепції сталого розвитку» 
та «екорозвиток», виявлено їх взаємозв’язок 
та відмінності, наведені авторські тракту-
вання. Визначено, що «екорозвиток» озна-
чає стійкий економічний та соціальний роз-
виток, що дає змогу узгодити матеріальні 
прагнення нинішнього та майбутніх поко-
лінь з потребою охорони навколишнього 
середовища та його ресурсів. Визначені 
компоненти екологічного напрямку концепції 
сталого розвитку та основні цілі екологіч-
ного розвитку України. Виокремлені складові 
концептуального підходу до вирішення еко-
лого-економічних проблем що обумовлюють 
пошук оптимального рівня повноважень для 
прийняття рішень. 
Ключові слова: екорозвиток, екологічна 
компонента, концепція сталого розвитку, 
конкурентна стратегія, національна еконо-
міка.

В статье рассмотрено понятие «эколо-
гической компоненты концепции устой-
чивого развития» и «экоразвитие», 
выявлены их взаимосвязь и различия, приве-
деные авторские трактовки. Определено, 
что «экоразвитие» означает устойчивое 
экономическое и социальное развитие, 
которое позволяет согласовать мате-
риальные стремление нынешнего и буду-
щих поколений с необходимостью охраны 
окружающей среды и ресурсов. Опреде-

лены компоненты экологического направ-
ления концепции устойчивого развития и 
основные цели экологического развития 
Украины. Выделены составляющие кон-
цептуального подхода к решению эколого-
экономических проблем, обусловливающих 
поиск оптимального уровня полномочий 
для принятия решений.
Ключевые слова: экоразвитие, экологиче-
ская компонента, концепция устойчивого 
развития, конкурентная стратегия, нацио-
нальная экономика.

The article considers the concepts of "environ-
mental component of the concept of sustainable 
development" and "environmental development", 
identifies their relationship and differences, gives 
the author's interpretations. It is determined that 
"eco-development" means sustainable economic 
and social development, which allows reconciling 
the material aspirations of present and future 
generations with the need to protect the environ-
ment and its resources. The components of the 
ecological direction of the concept of sustainable 
development and the main goals of ecological 
development of Ukraine are determined. The 
components of the conceptual approach to solv-
ing environmental and economic problems that 
determine the search for the optimal level of 
authority for decision-making.
Key words: ecological development, ecological 
component, concept of sustainable develop-
ment, competitive strategy, national economy.

Постановка проблеми. У сучасному сус-
пільстві сталий розвиток визнаний методом 
контролю глобальної кризи та визначальним 
фактором формування майбутнього. Втім, слід 
зауважити, що спостерігається стратегічне 
переважання екологічних вимог, яке не повинно 
порушуватися прогресом цивілізації та еконо-
мічним та культурним розвитком. Було визнано, 
що природні умови та захист основних екологіч-
них цінностей можуть лише на перший погляд і 
в короткостроковій перспективі становити бар'єр 
соціально-економічному розвитку, тому дослі-
дження даного аспекту є досить актуальним і 
сучасним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми реалізації екологічного напрямку кон-
курентної політики країн та виявлення конкурен-
тоспроможності регіонів, досліджувало багато 
вітчизняних науковців, серед яких можна виді-
лити: Бублик М., Коваль В. Редьква О. [1], Шми-
голь Н., Гальцова О., Варламова І. [2], Пайонк К., 
Квилинський О, Фасецька О, Міцкевіч Р. [3], Сергі-
єнко-Бердюкова Л.В. [4]

Оцінка міжнародного досвіду екологічного роз-
витку як основи формування конкурентної пере-

ваги держави та регіону, досить широко пред-
ставлено в роботах таких, як Клонінген С. [5], 
Портер М. [6], Янг Ю. [7], Агравал А. [8], Ван Бум-
мел В. [9] та інші.

Втім, незважаючи на те, що кількість наукових 
праць в даному напрямку, присвяченому питан-
ням екоекономічному розвитку країни постійно 
зростає, слід зазначити недостатнє висвітлення 
питань формування та реалізації конкурентної 
стратегії національної економіки з позицій еколо-
гічного розвитку. 

Постановка завдання. Мета дослідження 
полягає у розкритті та обґрунтуванні положень з 
формування стратегічних напрямків екорозвитку 
при побудові концепції сталого розвитку націо-
нальної економіки.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Теорія необмеженого економічного зростання 
була відкинута у всіх розвинутих країнах як немож-
лива для повної реалізації. Однак в економічно 
відсталих країнах мета розвитку на сьогодні поля-
гає у збільшенні виробництва, оскільки в їх ситуа-
ції необхідно усунути низький рівень життя. На від-
міну, екорозвиток (сталий розвиток) здійснюється 
для забезпечення збереження природних ресурсів 
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і, таким чином, зупинки подальшої деградації при-
родного парку.

Концепція екологічного розвитку, що виникла 
в результаті дискусії, розпочатої в 1970-х роках 
на основі доповіді Римського клубу про цілі та 
бар'єри сучасного економічного зростання, відки-
дає традиційно зрозуміле економічне зростання, 
виражене збільшенням національного доходу, як 
міру зростання соціального добробуту. Це непри-
йняття випливає з передумови, що економічне 
зростання, засноване на домінуванні промисло-
вості, призводить до надмірного споживання еко-
логічних ресурсів [10]. 

Поняття екологічного розвитку тісно пов’язане 
з поняттям «екологічної компоненти концепції 
сталого розвитку», яку можна визначити як здій-
снення цивілізаційних змін, спрямованих на забез-
печення стійкості існування та розвитку нації або 
конкретної (регіональної, місцевої) спільноти, дов-
говічності використання екосистем та стійкого роз-
витку всіх сфер життя.

Концепція екологічного розвитку вперше 
з’явилася в Декларації Конференції Організації 
Об’єднаних Націй у Стокгольмі у 1972 р. а попу-
ляризація відбулася на „Саміті Землі” у Ріо-де-
Жанейро у 1992 р [11]. Інтерес до екорозвитку є 
відповіддю на зростаючі соціальні та економічні 
загрози, в результаті яких екосистеми були пору-
шені, загрожували глобальною катастрофою та 
пов'язаним з цим погіршенням якості життя. Повне 
формулювання концепції екологічного розвитку 
було включено до звіту Брундтланда, метою якого 
було запропонувати довгострокові екологічні стра-
тегії, що дозволяє досягти екологічного розвитку 

до 2000 року. Реалізація екологічного напрямку 
концепції сталого розвитку вимагає наступних кро-
ків, рис. 1.

Основними цілями екологічного розвитку є:
– довгострокове використання відновлюваних 

природних ресурсів;
– ефективна експлуатація невідновлюваних 

джерел енергії;
– підтримка стабільності екологічних процесів 

та екосистем;
– захист генетичного різноманіття та загальний 

захист природи;
– збереження та поліпшення здоров'я людей, 

охорони праці та добробуту.
Ці цілі відображають бажання зменшити нега-

тивний вплив на навколишнє середовище. Однак 
їх ефективність залежить від чисельності насе-
лення, тому деякі автори [12-14] також зверта-
ють увагу на необхідність обмеження зростання 
людської популяції. Економічне зростання або 
соціально-економічний розвиток, (після Саміту 
Землі в Ріо-де-Жанейро він почав називатися 
сталим розвитком), визначаючи його як розвиток, 
що забезпечує задоволення сучасних соціальних 
потреб, одночасно дотримуючись вимог охорони 
навколишнього середовища, не загрожуючи існу-
ванню майбутніх поколінь.

При такому підході «екорозвиток» означає 
стійкий економічний та соціальний розвиток, 
що дає змогу узгодити матеріальні прагнення 
нинішнього та майбутніх поколінь з потребою 
охорони навколишнього середовища та його 
ресурсів (табл. 1). Концепція сталого розвитку 
мало чим відрізняється від ідеї екологічного роз-

Рис. 1. Екологічний напрямок концепції сталого розвитку
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Таблиця 1
Складові та цілі соціально-економічного екорозвитку

Елементи екологічного 
розвитку. Цілі політики соціально-економічного екологічного розвитку

Якісь навколишнього 
середовища

Поліпшення або принаймні не погіршення якості навколишнього середовища:
– якість повітря
– якість води
– рівень шуму
– стан зелених насаджень, що супроводжують поселення
– стан земної поверхні (поводження з відходами)

Стан здоров'я населення Поліпшення або, принаймні, не погіршення стану здоров'я населення через:
– профілактичні заходи,
– терапевтичну діяльність.

Захист природи Збереження природних цінностей в рамках
– форми охорони навколишнього середовища
– видовий захист рослин і тварин
– індивідуальний захист

Раціональна економіка – раціональне використання енергії та води;
– раціональне використання інших ресурсів

Проекологічні проекти – просування та розвиток функцій, що відповідають схильності проекологічному 
розвитку середовища;
– сприяння та розвиток форм діяльності, які є найменш обтяжливим для навколиш-
нього середовища;
– формування раціонального функціонального простору зі структурою по відно-
шенню до екологічної системи;

витку, але вона більше підкреслює питання май-
бутніх поколінь.

Подальше економічне зростання у високороз-
винених країнах, як і розвиток бідніших країн, має 
набути набагато більш стійкої форми, ніж кла-
сичне зростання, оскільки лише такий розвиток 
стає основою для розуміння взаємозв'язку навко-
лишнього середовища та розвитку.

Компоненти сталого розвитку повинні гармо-
нійно сприяти виробництву стабільного потоку 
доходів, забезпечуючи прийнятну для суспільства 
рівність, збереження виробленого та природного 
капіталу та захист навколишнього середовища.

Реалізація ідеї екологічного розвитку повинна 
передбачати:

– інтеграція екологічної відповідальності у сис-
тему соціально-економічних цілей та в принципи 
просторового розвитку країни;

– реструктуризація національної економіки, 
що розуміється як поступовий відхід від напрямку 
розвитку, заснованого на сировинному та енер-
гетичному пріоритеті, для прискореного розви-
тку галузей та технологій виробництва безпечних 
для навколишнього середовища, зменшення спо-
живання ресурсів та раціоналізації використання 
ресурсів;

– розробка регіональних концепцій екорозвитку 
щодо розташування та екологічних умов окремих 
регіонів країни, надаючи пріоритет зонам екологіч-
ної загрози та зонам високої природної цінності;

– введення обов'язку включати оцінку екологіч-
ного ризику в кожен план, включаючи підготовку 
найбільш екологічного варіанту як еталону для про-
ведення запланованого аналізу витрат та вигод.

Це правило слід застосовувати при укладанні 
міжнародних договорів, економічних контрактів 
та при здійсненні таких програм, як: енергетична, 
житлова, розвитку сільської місцевості та ін.

Для того, щоб виконати вищезазначені припу-
щення, необхідно переглянути їх та застосувати 
існуючі плани просторового розвитку країни, пере-
глянути міжнародні економічні угоди та змінити 
відповідні правові норми. Інтеграція економічних 
та екологічних цілей у процесі прийняття рішень 
під час реалізації стратегії сталого розвитку потре-
буватиме змін у ставленні, цілях та інституційних 
рішеннях на кожному рівні.

Якщо розглядати досвід, наприклад, європей-
ських країн щодо запровадження екологічного 
напрямку в стратегії розвитку, то слід наголосити, 
що стратегія дій Європейського Союзу передба-
чає підхід до регіонального розвитку відповідно до 
припущень збалансованого, стійкого та стабіль-
ного розвитку. 

Сталий розвиток в країнах Європейського 
Союзу приймається як детермінанта, що ство-
рює систему нових цінностей та стратегічних 
цілей регіональної політики. Економія ресурсів та 
управління європейською природною спадщиною 
визнано однією з основних політичних цілей Євро-
пейського Союзу.

Концепція екологічного розвитку в регіональ-
ній політиці Європейського Союзу розглядається 
як пріоритет, що випливає з наступних переду-
мов [12-14]:

– підтримка екологічно стійкого регіонального 
розвитку дає можливість розвинути економіку та 
підвищити конкурентоспроможність ЄС, що також 
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зумовлює соціальну та економічну згуртованість 
та покращення якості життя населення;

– усі країни ЄС залучені до підготовки стратегії 
екологічного розвитку в масштабах окремих країн, 
а також усієї групи;

– Європа це континент, який характеризується 
наявністю необхідних умов щодо реалізації ста-
лого розвитку;

– Європа має високо диверсифіковані цінності, 
на захист природних ресурсів, після руйнувань 
довкілля швидко вживаються заходи щодо зміц-
нення природної структури.

Отже, для ефективного вирішення еколого-
економічних проблем на Україні потрібна полі-
тика, сформульована на рівні прийняття рішень, 
що відповідає масштабу проблеми та викорис-
танню інструментів, відповідних даному рівню. 
Пошук оптимального рівня повноважень для 
прийняття рішень у даній галузі повинен вра-
ховувати наступні складові концептуального 
підходу до вирішення еколого-економічних про-
блем, рис. 2.

Втім, шкода, заподіяна навколишньому 
середовищу місцевими джерелами, має не 
тільки локальний характерний, а також впливає 
на глобальні зміни, на всі екологічні системи від 
глобальних до місцевих. Є також проблеми, які 
можна вирішити лише на міжнародному рівні. 

Тож є необхідність створити міжнародну систему 
управління навколишнім середовищем, щоб 
можна було взаємодіяти та підтримувати полі-
тику на різних рівнях прийняття рішень – від гло-
бального до місцевого.

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
визначаючі компоненти екологічного напрямку 
концепції сталого розвитку та основні цілі екороз-
витку або стійкого економічного та соціального 
розвитку, що дає змогу узгодити матеріальні праг-
нення нинішнього та майбутніх поколінь з потре-
бою охорони навколишнього середовища та його 
ресурсів, було виокремлено складові концепту-
ального підходу до вирішення еколого-економіч-
них проблем.

Вибір інструментів політики для вирішення еко-
лого-економічних проблеми стосується кожного 
рівня управління, оскільки кожен із них має певні 
обмеження. Важливо, щоб була можливість вибору 
інструментів відповідного до рівня, на якому при-
сутні витрати та вигоди одночасно. Важлива також 
координація між рівнями, що дозволяє уникнути 
конфліктів при реалізації цілей на різних рівнях та 
можливість використання багатьох інструментів, 
що утворюють цілісну систему. Однак результати 
політики часто залежать від можливості їх реалі-
зації за певних умов, та враховуючи вартість їх 
використання. 

Рис. 2. Концептуальний підхід до вирішення еколого-економічних проблем
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