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Постановка проблеми. Упродовж останніх деся-
тиріч глобальні проблеми людства, його подальшого 
існування та розвитку обумовили концентрацію зу-
силь світової спільноти на вирішенні питань сталого 
розвитку. Практична реалізація визначених міжна-
родних зобов’язань обумовлює перш за все концепту-
альну регламентацію діяльності з досягнення стало-
го розвитку на державному та регіональному рівнях. 
Державним органам влади важливо виробити такі 
принципи та підходи до реформування, які б забез-
печили динамічне зростання макроекономічних по-
казників країни в цілому та кожного суб’єкта дер-
жави, прибуткову діяльність суб’єкта підприємств, 
покращення життєвого рівня населення та його соці-
альний захист, збереження природного середовища.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Інсти-
туційні основи сталого розвитку регіонів України 
було розкрито у ряді досліджень, серед яких роботи 
Я. Генціаж, І. Іртищевої, Н. Костюченко, Г. Мару-
шевського, А. Олейник, В. Трофимової, В. Химинець 
та ін. Проте, незважаючи на значні розробки у цьо-
му напрямі, виникає потреба у більш детальному до-
слідженні механізмів впровадження інституційних 
основ сталого розвитку регіонів України.

Формування цілей статті. Метою статті є комплек-
сне дослідження та механізмів впровадження інститу-
ційних основ сталого розвитку регіонів України.

Виклад основного матеріалу досліджень. За 
останні роки в Україні склалася досить нераціо-
нальна структура використання природних ресурсів 
із-за неефективної господарської діяльності. Цьо-

му слугувало нагромадження за багато десятиріч 
структурних деформацій господарства, домінування 
природомістких галузей промисловості, ресурсо- та 
енергомістких технологій, переважне використання 
невідновлювальних природних ресурсів, сировинної 
орієнтації експорту, надмірної концентрації вироб-
ництва в окремих регіонах держави та недосконалі 
системи очистки та утилізації відходів в результаті 
виробництва.

Протягом останніх десятиріч світове співтовари-
ство дедалі виразніше усвідомлює відповідальність 
за прогресуючу деградацію природного довкілля, ви-
снаження природних ресурсів та екологічну небезпе-
ку, яка загрожує всьому світу. Розбудова держави на 
основі сталого розвитку є метою постіндустріального 
суспільства.

Сталий розвиток регіону означає підвищення рів-
ня подолання ним несприятливих соціальних, еко-
номічних і екологічних ризиків та тенденцій, із 
спроможністю регіону забезпечувати збалансований 
розвиток, саморегулювання, самовдосконалення із 
максимальним використанням внутрішніх, а також 
зовнішніх позикових ресурсів для задоволення по-
треб населення регіону. Сталий розвиток регіону обу-
мовлюється визначенням цілей соціального розвитку 
та виявленням умов щодо їх досягнення, при яких 
економічні цілі є похідними від соціальних цілей і є 
засобом забезпечення сталого розвитку в цілому [9].

Питання досягнення сталого розвитку є одним 
із ключових для України на сучасному етапі. Наша 
країна визнала нову модель розвитку суспільства і 
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ратифікувала основний документ Конференції у Ріо-
де-Жанейро (1992 р.) «Порядок денний на ХХІ сто-
ліття». Таким чином ми зобов’язалися впроваджу-
вати принципи сталого розвитку, що передбачає 
збалансоване вирішення соціо-економічних завдань, 
проблем збереження сприятливого стану довкілля і 
природно-ресурсного потенціалу з метою задоволен-
ня життєвих потреб нинішнього і майбутніх поко-
лінь [5].

Сталий розвиток і стратегія євроінтеграції. За-
значені питання є також принципово важливими в 
контексті політики євроінтеграції. Європейська мо-
дель еко-соціальної ринкової економіки є реалізаці-
єю концепції сталого розвитку і має стати стратегіч-
ним орієнтиром для України, оскільки була офіційно 
закріплена в ЄС у 2001 році прийняттям «Стратегії 
сталого розвитку Європейського Союзу». В Плані дій 
Україна-ЄС, підписаному Комісією ЄС і Кабінетом 
Міністрів України у лютому 2005 року, сталий роз-
виток зазначається як важлива довгострокова мета, 
що деталізується в окремому пункті Плану. У ньому 
зазначається необхідність формування адміністра-
тивної структури та процедур для забезпечення стра-
тегічного планування сталого розвитку в Україні за 
участі усіх зацікавлених сторін; розробки, прийнят-
тя та впровадження національної стратегії сталого 
розвитку; інтеграції відповідних принципів в сек-
торальну політику в Україні, а саме у промислову, 
енергетичну, транспортну, аграрну та регіональну 
політики [2].

На превеликий жаль, маємо визнати, що цей 
пункт Плану дій був повністю провалений і зазначе-
ні в ньому завдання не були виконані.

Концепція сталого розвитку ґрунтується на п’яти 
головних принципах:

1. Людство дійсно може надати розвитку сталого і 
довготривалого характеру, для того щоб він відпові-
дав потребам людей, що живуть зараз, не втрачаючи 
при цьому можливості майбутнім поколінням задо-
вольняти свої потреби.

2. Обмеження, які існують у галузі експлуатації 
природних ресурсів, відносні. Вони пов’язані з сучас-
ним рівнем техніки і соціальної організації, а також 
із здатністю біосфери до самовідновлення.

3. Необхідно задовольнити елементарні потреби 
всіх людей і всім надати можливість реалізувати свої 
надії на більш благополучне життя. Без цього сталий 
і довготривалий розвиток просто неможливий. Одна 
з головних причин виникнення екологічних та ін-
ших катастроф – злидні, які стали у світі звичайним 
явищем.

4. Необхідно налагодити стан життя тих, хто ко-
ристується надмірними засобами (грошовими і мате-
ріальними), з екологічними можливостями планети, 
зокрема відносно використання енергії.

5. Розміри і темпи росту населення повинні бути 
погоджені з виробничим потенціалом глобальної еко-
системи Землі, що змінюється [10].

Мета переходу суспільства до сталого економічно-
го розвитку означає побудову принципово нової моде-
лі економічного розвитку. Модель як один із важли-
віших інструментів наукового пізнання відображає 
умовний спрощений образ конструйованого суспіль-
ства відповідно до поставленої ним мети. Побудова 
суспільства сталого розвитку передбачає довготрива-
лий послідовний процес, тоді як моделювання такого 
суспільства на основі методології дослідження еконо-
мічних моделей можливо вже сьогодні [11].

Україна підтримує пропозицію 64-ї Щорічної 
конференції Департаменту громадської інформа-

ції ООН для неурядових організацій щодо надання 
Національним радам зі збалансованого розвитку до 
2017 року функцій інструмента переходу до «зеленої 
економіки» та розроблення «дорожньої карти» наці-
ональної «зеленої економіки» кожної країни – члена 
ООН.

Разом з тим для успішної реалізації політики зба-
лансованого розвитку необхідною є взаємодія на ре-
гіональному та на місцевому рівні між державами. 
Щодо Регіонального рівня, то позитивним прикла-
дом є Карпатська Конвенція. Щодо місцевого рівня, 
то тут важливим є напрацювання таких прозорих ін-
струментів прийняття рішень, які дозволяли б швид-
ко взаємодіяти на рівні громад прикордонних терито-
рій різних країн. З огляду на це, передача більшого 
обсягу повноважень місцевим органам врядування є 
цілком логічною [7].

Для більшості регіонів України однією із найваго-
міших причин низького рівня стимулювання сталого 
розвитку є недостатність інституційного забезпечен-
ня. Інститути сталого розвитку покликані координу-
вати поведінку усіх суб’єктів згідно із завданнями 
та принципами забезпечення сталого соціо-еколого-
економічного розвитку. Це сукупність неформальних 
правил та норм громадської поведінки і формально 
закріплених у нормах права механізмів, що забез-
печують їх дотримання і структурують взаємодії у 
суспільстві згідно з принципами сталого розвитку.

За роки незалежності в Україні Верховна Рада 
прийняла низку правових актів та законів, спрямо-
ваних на поступовий перехід до сталого розвитку. 
Забезпечення переходу до сталого розвитку передба-
чає формування скоординованих дій у всіх сферах 
суспільного життя, відповідну переорієнтацію соці-
альних, екологічних та економічних інститутів дер-
жави, державне регулювання задля посилення заці-
кавленості громадян, юридичних осіб і соціальних 
груп у вирішенні завдань сталого розвитку. Держав-
не управління процесом переходу до сталого розви-
тку передбачає розроблення системи програмних і 
прогнозних документів: Національної стратегії ста-
лого розвитку України, прогнозів, основним компо-
нентом яких будуть зміни природно-ресурсного по-
тенціалу, довкілля та окремих екосистем у процесі 
господарської діяльності, а також програм галузево-
го, регіонального та державного рівнів.

На національному рівні ключовими політичними 
заходами, що здатні прискорити прогрес на шляху 
до сталого та відтворювального розвитку, є розро-
блення, прийняття та реалізація Національної стра-
тегії збалансованого розвитку та відповідного плану 
дій. Що ж стосується регіональної політики у кон-
тексті сталого розвитку перш за все потрібно реалі-
зувати наступні кроки:

– розроблення та впровадження регіональної по-
літики, яка забезпечуватиме гармонійне поєднання 
загальнонаціональних і регіональних інтересів, регу-
лярний моніторинг її виконання, а також узгоджу-
ватиметься зі стратегією збалансованого розвитку 
України;

– розроблення та реалізація стратегій збалансо-
ваного розвитку кожного регіону, які враховувати-
муть його природно-ресурсний потенціал, ландшафт 
і клімат, демографічні тенденції, аналіз виробничих 
орієнтацій тощо;

– розроблення та реалізація регіональних про-
грам збалансованого розвитку, найважливішими за-
вданнями яких є:

1) забезпечення збалансованого розвитку відпо-
відної території;



149ауковий вісник Херсонського державного університетуН
2) удосконалення структури господарського комп-

лексу регіону;
3) стимулювання збалансованого використання 

територіальних ресурсів;
4) поліпшення функціонування соціальної та ви-

робничої інфраструктури;
5) вирішення екологічних проблем;
6) послідовне зростання якості життя населення 

регіону;
– оптимізація співвідношення рівнів розвитку 

регіонів на основі врахування природних, ресурсних, 
історичних, соціокультурних чинників розвитку 
кожного з них;

– зміцнення горизонтальних зв’язків між регі-
онами через здійснення спільних соціально-еконо-
мічних і екологічних програм, проведення міжре-
гіональних природоохоронних заходів, організацію 
спільних виробничих зв’язків для випуску продук-
ції, товарообмін; 

Під інституційним забезпеченням стимулювання 
сталого розвитку регіону слід вважати цілеспрямова-
ний систематичний вплив державних органів влади, 
спрямований на забезпечення високих соціальних, 
економічних та екологічних стандартів існування на-
селення. Цей вплив полягає у використанні норма-
тивно-правової бази та інформаційної бази, а також 
використовує програмно-технічні комплекси з управ-
ління даними [1].

Інституційні основи сталого розвитку необхід-
но здійснити в рамках адміністративної реформи, 
з метою впровадження державної політики сталого 
розвитку призначити відповідальних осіб з питань 
сталого розвитку у Міністерствах та інших органах 
центральної виконавчої влади, в органах виконавчої 
влади на обласному та місцевому рівні [3].

Першочерговим завданням регіональної політики 
сталого розвитку є забезпечення збалансованого роз-
витку регіонів та мегаполісів на основі збереження 
їхніх структурних регіональних особливостей, при-
родно-ресурсного потенціалу, господарчо-екологічної 
ємності. Адміністративно-територіальний устрій має 
закріпити такий регіональний статус України, який 
би спирався на природно-історичні особливості регі-
ону і унеможливлював будь-які прояви порушення 
цілісності держави.

На регіональному рівні основною метою сталого 
розвитку є збалансований розвиток території в межах 
екологічного простору даного регіону, а також узго-
дження дій з розвитком інших регіонів України [4].

Досягненню цієї мети має бути підпорядкована 
регіональна політика, причому кожен регіон пови-
нен розробляти і реалізовувати власну концепцію 
переходу на шлях сталого розвитку, яка має бути 
спрямована на:

– досягнення природньо-господарської збалансо-
ваності у соціально-економічному розвитку регіонів;

– формування регіонального господарського меха-
нізму, що відповідає основним цілям сталого розви-
тку держави;

– врахування особливостей, притаманних кож-
ному регіону, своєрідності природно-ресурсних, гео-
графічних, історичних, економічних, соціальних та 
інших умов.

Передбачається запровадження моніторингу стало-
го розвитку на державному та регіональному рівнях, 
основним завданням якого є підготовка та узагальнен-
ня інформації щодо індикаторів сталого розвитку.

Найболючішою проблемою реалізації природоохо-
ронних програм є брак бюджетного фінансування. 
Програми передбачають більше заходів, ніж можуть 

бути профінансовані з бюджетного природоохоронно-
го фонду, в той час як альтернативні механізми фі-
нансування не задіяні. Не здійснюється моніторинг 
і практично відсутня інформація щодо процесу ре-
алізації й результативності усіх затверджених на-
ціональних і загальнодержавних природоохоронних 
програм. На жаль, невирішеність і вимушена пер-
шочерговість чинників економічного зростання від-
сувають на другий план врахування принципів ста-
лого розвитку у галузевій політиці й у законодавстві 
України. Україна є однією з небагатьох кран Європи, 
у якій відсутні такі важливі стратегічні документи, 
як Національна стратегія сталого розвитку та Наці-
ональний план дій з охорони навколишнього середо-
вища. Національна стратегія сталого розвитку Укра-
їни до цього часу не прийнята [6].

Ідеальне інституційне середовище регіонального 
управління сталим розвитком має відповідати на-
ступним критеріям:

– бути демократичною, спрямованої на досягнен-
ня бажаних результатів;

– володіти достатньою силою впливу;
– бути досить простою для розуміння;
– використовувати систему соціально-психологіч-

них мотивацій;
– бути адаптованою;
– стимулювати прогресивний розвиток.
Головна вимога, яка пред’являється до інститутів 

механізму управління регіоном в умовах його еконо-
мічної самостійності, полягає в тому, що всі складо-
ві елементи механізму у сукупності повинні сприяти 
формуванню ринкової системи, що забезпечує зрос-
тання ефективності виробництва, збалансованості 
попиту та пропозиції, підвищення якості товарів і 
послуг [8].

Інституційне забезпечення стимулювання сталого 
розвитку регіону передбачає [12]:

– вибір політики стимулювання сталого розви-
тку регіону – вибір оптимального типу політики 
стимулювання сталого розвитку регіону відповідно 
до стану сталого розвитку, властивого даному регі-
ону; вибір інституційних інструментів для реаліза-
ції політики стимулювання сталого розвитку регіо-
ну – формування набору інструментів стимулюючого 
характеру, що максимально ефективно сприятимуть 
досягненню сталого розвитку конкретному регіону;

– контроль за стимулюванням сталого розвитку 
регіону – відстеження проведення стимулюючих за-
ходів, спрямованих на досягнення сталого розвитку 
регіонів України, державними та громадськими ор-
ганізаціями у межах країни та міжнародними уста-
новами; виявлення недоліків щодо застосування сти-
мулюючих заходів на практиці;

– пропозиції щодо поліпшення проведення сти-
мулювання сталого розвитку регіонів – рекоменда-
ції щодо поліпшення якості стимулювання сталого 
розвитку регіонів з боку всіх суб’єктів регіональних 
CEE систем, спрямовані на зміну законодавства, кон-
кретних дій виконавчих органів з метою досягнення 
сталого розвитку регіону.

Висновки. У контексті сталого розвитку інсти-
туційні перетворення регіонів України мають сти-
мулюватися за допомогою трансформації податко-
вої, бюджетної, інвестиційно-інноваційної політики  
ресурсо- і енергозбереження, впровадження еколо-
гічної техніки і технології. У цілому інституційні 
інструменти стимулювання сталого розвитку регіону 
спрямовані на залучення додаткових коштів до регіо-
ну для реалізації різноманітних програм та проектів 
у контексті досягнення сталого розвитку регіону, за-
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безпечуючи при цьому потужну протидію внутріш-
нім і зовнішнім загрозам регіону у соціальній, еко-
номічній та екологічній сферах. Особливу увагу при 
цьому потрібно приділяти вивченню ролі інновацій, 
складової управління, ефективній роботі всіх під-
приємств території, а також застосуванню соціаль-
них гарантій та пільг для підвищення якості життя 
населення. Це дасть змогу не тільки реально оціню-
вати результативність і ефективність здійснення за-
пропонованих заходів, а й вносити певні корективи 
до самої концепції і до механізмів та засобів їх упро-
вадження. Для цього необхідно створити ефективні 
організаційно-управлінські структури, на які можна 
було б покласти відповідальність за виконання цього 
процесу.
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