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Постановка проблеми. Проблема забезпечення 
сталого розвитку економічних систем перебуває в 
епіцентрі уваги світової наукової спільноти. Велике 
значення цій проблематиці надається насамперед у 
розвинених країнах Заходу, де реалізація підприєм-
ствами концепції сталого розвитку є важливою умо-
вою для вступу до найбільш прогресивних учасників 
ринку. Орієнтуючись на інтеграцію із Європейським 
союзом, Україна, її окремі регіони та підприємства 
мають упроваджувати найбільш прогресивні прак-
тики, зокрема елементи концепції сталого розвитку.

Причиною особливої уваги до проблем сталого 
розвитку вітчизняних підприємств можна назвати 
важко прогнозовану нестабільність, яка зумовлена 
макроекономічними чинниками, що майже не під-
даються регулюванню з боку підприємства.

Зважаючи на умови збільшення швидкості й 
масштабів глобальних економічних змін, при зрос-
танні зовнішньої та внутрішньої невизначеності 
стають актуальними питання забезпечення здат-
ності вітчизняних підприємств протистояти впли-
вам зовнішнього середовища. Вирішення сучасних 
завдань інноваційної модернізації та структурної 
перебудови вітчизняної економіки не можливо без 
сталого економічного розвитку підприємств.

За останні десятиліття в Україні було створено 
багато програм та концепцій щодо напрямів переходу 
на ринкову економіку, але питання про механізми та 

напрями переходу до сталого розвитку потребують 
більшої уваги, адже стають актуальними не тільки 
для сучасних науковців, а й спільноти. Чинні норма-
тивно-правові акти, створені національні програми, 
закони не охоплюють всі аспекти цієї багатогран-
ної й складної проблеми. Отже, необхідно дослідити 
проблеми, пов'язані з втіленням концепції сталого 
розвитку в Україні та визначити основні напрями їх 
вирішення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
ням сталого розвитку економічних систем та мож-
ливостям його досягнення присвячено багато науко-
вих робіт вітчизняних та іноземних учених: H. Daly, 
В. Андерсона, Н. Андрєєва, З. Бурик, Б. Данили-
шина, Н. Демченко, М. Деркача, Л. Квятковської, 
М. Хвесика, Ю. Федунь, О. Шубравської та інші. 
Однак існує потреба у більш детальному дослідженні 
особливостей формування стратегії сталого розвитку. 

Мета статті – розглянути базові компоненти, на 
яких ґрунтується концепція сталого розвитку, та 
напрями, що сприяють підвищенню ефективності 
стратегії переходу до сталого розвитку. Вивчити 
умови й передумови для формування напрямів удо-
сконалення процесів управління підприємств в еко-
номічній системі держави. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Кон-
цепція сталого розвитку створювалася міжнародним 
співтовариством поступово, визначаючи принаймні 
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три принципово обов'язкові її складові: економічне 
зростання, соціальний прогрес та захист навколиш-
нього середовища. Економічна складова ґрунтується 
на збереженні та розвитку спільного капіталу, який 
забезпечує створення необхідного для поточного та 
перспективного розвитку комплексу ресурсів. Осо-
бливого значення та оформлення концепція сталого 
розвитку набула конференція ООН в Ріо-де-Жанейро 
(1992 р.), у якій взяли участь голови урядів, представ-
ники наукових і ділових кіл, експерти із 179 країн. 
Ця конференція спонукала всі країни до прийняття 
національних стратегій сталого розвитку. Іншим за 
значенням був Всесвітній Саміт «Земля-2002», який 
відбувся через десять років у Йоганнесбурзі (2002 p.). 
Він розвинув і конкретизував концепцію сталого роз-
витку та прийняв важливі документи її реалізації. 
Фактично відбувся перехід від дослідження сталого 
розвитку еколого-економічної системи до концепції 
сталого розвитку соціоеколого-економічної системи. 

Сталий розвиток як гармонійний, збалансований, 
безконфліктний прогрес усієї земної цивілізації, груп 
країн, а також окремо взятих держав, галузей, під-
приємств направлений на вирішення комплексу еко-
номічних, соціальних та екологічних питань щодо 
«збереження довкілля, ліквідації бідності, експлуа-
тації та дискримінації як кожної окремої людини, 
так і цілих народів чи груп населення, у тому числі 
за етнічними, расовими або статевими ознаками» [2].

Передумовами сталого розвитку є нові знання, 
генератором і носієм яких виступають наука, нау-
ково-технічний та освітній потенціали країни, тому 
що «кардинально змінити ситуацію в державі та 
регіонах можна шляхом використання інноваційних 
факторів розвитку, досягнень сучасної вітчизняної 
і світової науки та новітніх високих технологій як 
важливого ресурсу для сталого розвитку суспіль-
ства» [3, с. 5].

Вперше термін «стійкий розвиток» у сучасному 
розумінні було використано на засіданні Римського 
клубу 1972 р. у доповіді з теми «Межі зростання», 
яку було представлено групою вчених під керівни-
цтвом Д. Медоус [4]. 

За визначенням Всесвітньої комісії ООН з навколиш-
нього середовища та розвитку сталий розвиток – це роз-
виток, який задовольняє потреби нинішнього покоління 
і не ставить під загрозу можливість майбутніх поколінь 
задовольняти їхні власні потреби [5, с. 86].

Ґ. Дейлі визначає сталий розвиток як означення 
гармонійного, збалансованого, безконфліктного про-
гресу всієї земної цивілізації, груп країн (регіонів, 
субрегіонів) для збереження довкілля, ліквідації, екс-
плуатації, бідності та дискримінації як кожної окремо 
взятої людини, так і груп населення, зокрема за етніч-
ними, расовими або статевими ознаками [6, с. 96].

Ключовою ідеєю сталого розвитку є відмова від 
концепції споживацтва, коли збільшення рівня 
споживання є основним критерієм соціально-еко-
номічного розвитку. Необхідним є пошук такого 
співвідношення між природокористуванням і соці-
ально-економічним розвитком, яке б забезпечило 
раціональне, економне і ефективне використання 
природних ресурсів, підтримувало б екологічну без-
пеку суспільства і, разом з тим, гарантувало б необ-
хідну якість життя і добробуту населення [7].

У глобальному значенні метою упровадження 
стратегії сталого розвитку є досягнення гармонії між 
людством і природою. Важливою ознакою сталого 
розвитку є його керованість на основі використання 
системного підходу та сучасних інформаційних тех-
нологій, які дають змогу моделювати та прогнозу-

вати результати різних варіантів розвитку економіч-
ної системи.

Сталий розвиток підприємства сьогодні слід роз-
глядати як здатність до здійснення економічної 
діяльності в кожен окремий момент часу в умовах 
невизначеності впливів зовнішнього середовища, які 
порушують нормальне функціонування і розвиток 
підприємства [5, с. 87].

Сталий розвиток країни означає таке функціо-
нування її народногосподарського комплексу, коли 
одночасно забезпечуються задоволення матеріаль-
них і духовних потреб населення, що зростають, 
раціональне та екологічно безпечне господарювання 
й високоефективне використання природних ресур-
сів, підтримання сприятливих для здоров'я людини 
природно-екологічних умов життєдіяльності, збере-
ження, відтворення і примноження якості довкілля 
та природно-ресурсного потенціалу суспільного 
виробництва [8, с. 7].

Концепція сталого розвитку ґрунтується на синтезі 
трьох базових компонентів: економічного, соціального 
та екологічного. Проте, досліджуючи перспективи і 
проблеми довготривалого соціального екологічно без-
печного розвитку Е. Гірусов та Г. Платонов визначили 
шість аспектів терміну «сталий розвиток»: політико-
правовий, економічний, екологічний, соціальний, 
міжнародний та інформативний [9, с. 187].

Для прийняття ефективних управлінських 
рішень щодо упровадження стратегії сталого роз-
витку важливе значення мають міжнародне оціню-
вання, яке показує відповідність діяльності держави 
певним принципам і показникам. Таке оцінювання 
визначаються за допомогою системи індикаторів, що 
якісно та кількісно характеризують процес переходу 
держави до екологічно врівноваженого розвитку. 
Кожний індекс є середньозваженим показником, що 
розраховується на основі системи індикаторів. Між-
народні рейтинги є зручним інструментом для визна-
чення місця країни у світовій системі координат. За 
допомогою світових досліджень можна подати та про-
аналізувати становище України в економічній, еко-
логічній та соціальній сферах [10, с. 18]. Аналітичне 
узагальнення матеріалів міжнародних рейтингів 
дасть можливість побачити ситуацію, що склалася 
під впливом соціально-економічних та екологічно 
природних чинників. Державна політика щодо ста-
лого розвитку повинна базуватися на таких основних 
принципах, які забезпечують [11, с. 20]:

– збалансованість розвитку українського сус-
пільства – паритетність економічного, соціального 
та екологічного складників, визнання неможливості 
тривалого розвитку суспільства в умовах деградації 
природного середовища;

– екологічно та техногенно безпечні умови жит-
тєдіяльності населення;

– затвердження гуманізму, демократії та загаль-
нолюдських цінностей;

– еколого-економічна збалансованість розвитку 
окремих регіонів та її узгодження із загальнонаціо-
нальними потребами.

Серед основних напрямів, що сприятимуть підви-
щенню ефективності національного механізму при-
родокористування та формуванню ефективної стра-
тегії переходу до сталого розвитку, на наш погляд, 
слід вважати:

1. Екологізація способу життя, відтворення еко-
логічно орієнтованих людських мотивів і факторів 
екологізації: стимулювання «екологозбалансованої» 
поведінки – формування попиту і потреби в екото-
варах і товарах екологічного призначення для інди-
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відуального споживання, екологічно орієнтованого 
способу життя, засобів для виробничої сфери та при-
родних комплексів, утилізація відходів побутового і 
промислового характеру призначення. 

2. Екологізація світогляду, формування масової 
екологічної культури, освіти й виховання майбутніх 
поколінь, екологізація духовної сфери життєдіяль-
ності людини. Виховувати членів суспільства, які 
усвідомлюють необхідність збереження як регіональ-
ної, так і глобальної екологічної рівноваги та спри-
яють цьому.

3. Екологізація економіки, зростання її енер-
гоефективності. Ця проблема стосується не тільки 
зниження енергомісткості галузей народного госпо-
дарства, екологізації товарів й технологій, що спри-
яють економії матеріальних і енергетичних ресур-
сів при виробництві певних видів продукції, засобів 
перероблення відходів і побічних продуктів вироб-
ництва, засобів з екологізації технологічного про-
цесу і виробництва.

4. Регламентація й захист національних екологіч-
них інтересів у міжнародній політиці, контролювання 
процесів виробництва й обсягів «антиекологічної» 
продукції, тобто небезпечних товарів і послуг, з еко-
логічної точки зору (харчові продукти, лікарські та 
косметичні засоби, у тому числі генно-модифіковані 
продукти). Актуальність цього напряму зумовлена 
наявністю в політичній сфері механізмів, які блоку-
ють спроби подолати екологічну кризу – відбувається 
злиття економічного і політичного світів, при цьому 
етичні аспекти ведення бізнесу в цьому випадку вже 
не передбачаються як невід'ємні [12, с. 54].

Концепція сталого розвитку впроваджується на 
різних рівнях. Так, у 2015 р. в Україні прийнято 
стратегію сталого розвитку «Україна – 2020». Затвер-
джена Указом президента стратегія визначає мету, 
напрями руху, дорожню карту, першочергові пріо-
ритети, стратегічні індикатори та засоби реалізації. 
Метою стратегії, яка має базуватись на ґрунтовному 
розумінні сутності даної концепції як громадянами 
країни, так і суб'єктами, що господарюють, є запро-
вадження в Україні європейських стандартів життя 
та вихід країни на провідні позиції у світі [13].

В Україні ця концепції не набула масового харак-
теру у зв'язку з низкою об'єктивних причин, зокрема 
складною економічною ситуацією, відсутністю ресур-
сів для інвестування та сконцентрованістю підпри-
ємств на тактичних завданнях збереження поточних 
фінансових результатів. 

Висновки. Необхідність змін у діяльності вітчиз-
няних суб'єктів господарювання пов'язані як з нау-
ково-технічним прогресом, так і з системними пере-
твореннями в системи їх управління. Саме тому 
виникає необхідність зосередження особливої уваги 
на проблеми управління сталим розвитком підпри-
ємств. Стратегію сталого розвитку в Україні впрова-
джують потужні підприємства, які мають відповідні 
фінансові та кадрові ресурси, а також стратегічне 

бачення майбутнього українського суспільства і свого 
місця у ньому. Основний акцент при цьому робиться 
на екологічному аспекті, розвитку інфраструктури 
та соціальній функції. Сприйняття концепції ста-
лого розвитку малими та середніми підприємствами 
в Україні є низьким. Оскільки економіка України 
знаходиться на шляху формування та визначення 
пріоритетів щодо майбутніх перспективних напрямів 
її розвитку, заходи, націлені на формування засад 
сталого соціально-економічного екологічно безпеч-
ного розвитку, які будуть наближати нашу державу 
до гармонійного сталого розвитку.
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