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ТЕОРІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ  УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ  

РОЗВИТКОМ  В КОНТЕКСТІ МОДЕЛІ «РІО» 

 

У статті визначено теоретичні і методологічні підходи до управління ре-

гіональним розвитком у площині моделі "Ріо", а також визначено його 

основні характеристики. Обґрунтовано базові вектори забезпечення про-

сторового функціонування на основі концепції сталого розвитку як одні-

єї з основних парадигм сучасного суспільства. 

 

В статье определены теоретические и методологические подходы к 

управлению ре-гиональним развитием в плоскости модели "Рио", а та-

кже определены его основные характеристики. Обоснованно базовые 

векторы обеспечения о пространственных функционирования на основе 

концепции устойчивого развития как одного из основных парадигм сов-

ременного общества. 

 

In article theoretical and methdological approach to management by regional 

development in plane of models "Rio", as well as is determined its main 

features, are determined. Motivated base vector of ensuring the spatial 

operation on base of concepts of sustainable development as one of the main 

paradigm modern society. 

 

Вступ. Події останніх років показали, що функціонування систем різного 

походження (соціально-економічних, екологічних, гуманітарних, технологіч-
них) вирізняється існуванням значної кількості загроз, які здійснюють не-
сприятливий вплив на їх розвиток. Особливістю виникнення цих загроз є те, 
що вони мають комплексний характер і за масштабом свого впливу охоплю-

ють не тільки “власну” сферу виникнення, але й інші, суміжні з нею, сфери 

діяльності. Комплексне походження загроз сучасності, їхній глобальний ха-
рактер вимагають нових підходів до забезпечення безпеки країн і регіонів. 
Тому в цей час спостерігається цілий спектр інтеграційних процесів у сфері 
забезпечення безпеки життєдіяльності населення. Більшість держав світу роз-
глядає дану проблему як важливий елемент забезпечення національної безпе-
ки. 

Вирішення подібних завдань і розробка національної моделі адаптації до 

реалій сучасного розвитку, а також системи заходів щодо мінімізації їх не-
сприятливих аспектів, лежать в площині політики безпеки кожної країни сві-
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ту, яка її реалізує згідно власного бачення цих проблем, а також можливих 

шляхів і ресурсів для їх ефективного розв’язання.  
Важливою складовою такої політики є забезпечення сталого регіонально-

го розвитку. Однак, як свідчить досвід, на сучасному етапі нерівномірність 
просторового розвитку, суттєва диференціація рівня життя мешканців по  те-
риторії країни, нераціональне використання природно-ресурсного потенціа-
лу, надмірний антропогенний пресинг на оточуюче середовище створюють 
передумови для соціальної напруги в суспільстві, загрожують її територіаль-
ній цілісності та стримують динаміку соціально-економічного зростання кра-
їни, уповільнюють та знижують ефективність ринкових перетворень. Одним 

з пріоритетних шляхів вирішення подібних проблем є створення умов по ак-

тивній імплементації нових підходів до політики регіонального розвитку, за-
снованих на принципі сталості у контексті моделі «Ріо», що має передбачати 

угоджений синергетичний зв'язок між різними просторовими складовими, кі-
нцевий ефект від впровадження яких сформує імпульс для стимулюючої ін-

тенсифікації відносин як на рівні конкретної території, так і держави у ціло-

му. Реалізація цього завдання не можливе без визначення системи управлін-

ських дій, здатних спрямовувати і коригувати основні параметри функціону-

вання регіонів. 
Аналіз останніх досліджень. Дослідження питань забезпечення сталого 

регіонального розвитку, а також управлінських підходів до його реалізації 
зустрічається у значній кількості наукових праць, які формують фундамента-
льне підґрунтя до розуміння основних засад, принципів та підходів цього 

процесу. Зокрема, до числа таких досліджень належать роботи [1-5], в яких 

сформовано основні підходи щодо вивчення кількісних і якісних характерис-
тик національного і регіонального розвитку, приведено стратегічні пріорите-
ти їх подальшого розвитку в умовах трансформаційних процесів. Досліджен-

ня [6-7] розкривають основні проблеми і перспективи у сфері раціонального 

природокористування, зважаючи на їх пріоритетне значення у системі регіо-

нальної політики та сталого розвитку у цілому.  
Методика досліджень. Проводячи критичний аналіз наявних досліджень 

у сфері дослідження регіонального розвитку, а також процесів його управ-
ління, відзначимо, що вони формують фундаментальне підґрунтя до розумін-

ня основних процесів. Однак, не достатня увага приділяється визначенню ос-
новних пріоритетів територіального функціонування на засадах концепції 
сталого розвитку згідно моделі «Ріо». Крім того, доцільним вважається ви-

значення можливостей управлінських підходів до регіонального розвитку, за-
снованих на принципах сталості. Реалізація цих позицій надасть можливість 
узгодження системи інтересів і пріоритетів у площині економіки, екології, 
соціальної сфери, що у кінцевому підсумку сприятиме забезпеченню сталого 

розвитку на тривалу перспективу. 
Постановка завдання. Виходячи з наведеного, основним завданням стат-

ті є розробка теоретичних і методологічних підходів до управління регіона-
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льним розвитком у площині моделі «Ріо», а також визначення його основних 

характеристик. 
Результати досліджень. Розвиток виробництва і зростання масштабів 

господарської діяльності, в ході яких людина використовує дедалі більшу кі-

лькість природних ресурсів, зумовлюють тотальне посилення антропотех-

ногенного тиску на довкілля та порушення рівноваги в навколишньому при-

родному середовищі. А це, в свою чергу, призводить до загострення соціаль-
но-економічних проблем. Одночасно з вичерпанням запасів невідновлюваних 

сировинних та енергетичних ресурсів посилюється забруднення довкілля, 
особливо водних ресурсів та атмосферного повітря, зменшуються площі лісів 
і родючих земель, зникають окремі види рослин, тварин тощо. Все це зреш-

тою підриває природно-ресурсний потенціал суспільного виробництва і нега-
тивно позначається на здоров'ї людини. 

Соціально-економічний розвиток має ґрунтуватися на принципах враху-

вання можливостей природних комплексів витримувати антропотехногенні 
навантаження і забезпечувати нормальне функціонування біосфери і локаль-
них екосистем. Від цього вирішальною мірою залежать їх корисна продукти-

вність, якість і комфортність життєвого середовища, екологічне та економіч-

не благополуччя населення того чи іншого регіону. 
Погіршення стану, деградація і виснаження ресурсів довкілля зумовлені 

передусім такими чинниками, як недостатньо екологічно обґрунтоване ви-

користання природно-ресурсного потенціалу, відсутність комплексності у 

веденні господарської діяльності, в освоєнні та експлуатації територій і ко-

рисних копалин тощо. У процесі господарської діяльності порушується гене-
тична цілісність ландшафтів. До цього призводять екологічна незбалансова-
ність структури сільськогосподарських угідь, ігнорування екологічної ємнос-
ті та ерозійної стійкості ландшафтів під час їх використання, надмірна у бага-
тьох регіонах країни розораність території, нераціональне ведення лісового 

господарства без урахування екологічних функцій лісів тощо. 

У старих і нових індустріальних регіонах України нині відбувається то-

тальна інтоксикація природи і населення. В останні два-три десятиліття в ба-
гатьох областях, особливо у південних і на Донбасі, а також у Карпатському 

регіоні, активізувалися негативні процеси і явища, зокрема водна і вітрова 
ерозія ґрунтів, зсуви, селі, руйнуються береги річок, зростає кількість техно-

генних аварій і катастроф. Поряд з цим прискорилася дегуміфікація ґрунтів, 
падає їх родючість і, як наслідок — знижується продуктивність сільськогос-
подарських і лісових угідь. Посилилася ймовірність виникнення катастрофіч-

них паводків та вітровалів.  
Надзвичайно загострилася проблема забезпечення високоякісними та чи-

стими водними ресурсами потреб комунального і сільського господарства, 

промисловості та інших галузей людської діяльності. Подібні явища відбу-

ваються на фоні низької забезпеченості населення держави місцевими вод-
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ними ресурсами. Внутрішні регіональні відмінності характеризуються тим, 

що за міжнародною класифікацією лише Закарпатська область належить 

до середньозабезпечених місцевим стоком. Низька водозабезпеченість має 

місце в переважній більшості регіонів держави. Особливо загрозливою поді-

бна ситуація має місце в умовах глобального потепління, коли з року в рік фі-

ксується зростання температурного фону, що може призвести до поши-

рення явищ опустелення та посилення дефіциту води. 

Незважаючи на той факт що визначилася тенденція до загального зни-

ження споживання прісної води в державі (рисунок), у переважній більшості 

областей України погіршується водозабезпечення, а якість питної води про-

довжує залишатися досить низькою. Разом з тим водні ресурси використо-

вуються дуже нераціонально, неекономно. Охорона поверхневих і підземних 

водних джерел організована вкрай незадовільно. Тому концентрація деяких 

забруднюючих речовин у багатьох річках, озерах та інших водоймах нерідко 

перевищує гранично допустимі норми у десятки і сотні разів.  
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Рисунок. Споживання прісної води в Україні 

 

Кількість забруднюючих речовин, які надходять в атмосферне повітря 

від стаціонарних джерел, нині має тенденцію до зменшення, водночас обсяги 

забруднень від автомобільного транспорту швидкими темпами зростають 

(табл.1). Згідно інформації Державної служби статистики України [8], за 
останні 5-6 років він став найбільшим забруднювачем довкілля у м. Києві, в 
Закарпатській та деяких інших областях. Причому його внесок у загальні ви-

киди в атмосферу невпинно зростає. 
 

 

 



Вісник Національного університету водного господарства та  

природокористування 

279 

Таблиця 1  

Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю  

в атмосферне повітря 

��  

Обсяги викидів забруднюючих речовин 

усього, тис. т 

у тому числі 

стаціонарними 

джерелами 

пересувними  

джерелами1
 

1990 15549,4 9439,1 6110,3 

1991 14315,4 8774,6 5540,8 

1992 12269,7 8632,9 3636,8 

1993 10015,0 7308,3 2706,7 

1994 8347,4 6201,4 2146,0 

1995 7483,5 5687,0 1796,5 

1996 6342,3 4763,8 1578,5 

1997 5966,2 4533,2 1433,0 

1998 6040,8 4156,3 1884,5 

1999 5853,4 4106,4 1747,0 

2000 5908,6 3959,4 1949,2 

2001 6049,5 4054,8 1994,7 

2002 6101,9 4075,0 2026,9 

2003 6191,3 4087,8 2103,5 

2004 6325,9 4151,9 2174,0 

2005 6615,6 4464,1 2151,5 

2006 7027,6 4822,2 2205,4 

2007 7380,0 4813,3 2566,7 

2008 7210,3 4524,9 2685,4 

2009 6442,9 3928,1 2514,8 

2010 6678,0 4131,6 2546,4 

2011 6877,3 4374,6 2502,7 
1 За 1990–2002 рр. відображаються дані по автомобільному транспорту; з 2003 р. – по авто-

мобільному, залізничному, авіаційному, водному транспорту;  з 2007 р. – по автомобільному, за-
лізничному, авіаційному, водному транспорту та виробничій техніці. 

 

Одним з шляхів поліпшення ситуації є посилення екологічних вимог до 

експлуатації автомобільного транспорту, коли високі екологічні стандарти 

його користування будуть стимулювати власників впроваджувати новітні те-
хнології. 

Головними причинами забруднення довкілля, насамперед атмосферного 

повітря, слід вважати ресурсо- та енергоємне, морально і фізично застаріле 
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технологічне і природоохоронне обладнання, а в окремих випадках – відсут-
ність очисних споруд та ефективного контролю за діяльністю екологонебез-
печних підприємств, низьку технологічну дисципліну, гострий дефіцит кош-

тів для забезпечення нормальної експлуатації очисного устаткування і спо-

руд. Вкрай негативно позначається на реалізації природоохоронних заходів в 

Україні й те, що досі належним чином не діють економічні інструменти та 

важелі, покликані спонукати підприємства, об'єднання й фірми до впрова-

дження екологобезпечних, ресурсо- та енергозберігаючих технологій, очис-

ного обладнання нових поколінь, налагодження нормального функціонування 

очисних споруд тощо. 

Як наслідок впливу наведених факторів, в Україні наявні значні ризики і 

загрози у сфері техногенної безпеки. Кожного року фіксується значна кіль-

кість надзвичайних ситуацій техногенного походження (НС), пов’язаних із 

небезпечними явищами і процесами. Причому, у загальній структурі всіх НС 

питома вага саме техногенних є найбільшою Наприклад, впродовж І півріччя 
2012 року в Україні зареєстровано 110 надзвичайних ситуацій. Відповідно до 

Національного класифікатора «Класифікатор надзвичайних ситуацій» ДК 

019:2010 їх розподілено на: НС техногенного характеру – 70; НС природного 

характеру – 30; НС соціального характеру – 10. За масштабами HC техноген-

ного характеру, які сталися впродовж звітного періоду, розподілено на: НС 

державного рівня – 1; НС регіонального рівня – 5; НС місцевого рівня – 36; 

НС об'єктового рівня – 28. 

За видами НС техногенного характеру розподілилися на: 40 НС, 

пов’язаних із пожежами та вибухами; 12 НС на транспорті; 7 НС унаслідок 

раптового руйнування будівель та споруд; 6 НС унаслідок аварій на системах 

життєзабезпечення; 3 НС, пов’язані із наявністю у навколишньому середо-

вищі шкідливих (забруднювальних) та радіоактивних речовин понад ГДК; 1 

НС, пов’язана із аваріями на електроенергетичних системах; 1 НС унаслідок 

аварій з викиданням (загрозою викидання) НХР. 

У територіальному відношенні найбільше НС техногенного характеру 

впродовж І півріччя зареєстровано у Донецькій (12 НС) області. В інших ре-
гіонах кількість НС помітно менша, серед них слід зазначити АР Крим та 
Львівську область, де виникло по 6 НС, а також Київську, Запорізьку та Оде-
ську області, де виникло по 5 НС. Причому в АР Крим, у Донецькій, Київсь-
кій та Львівській областях сталося значне збільшення кількості НС техноген-

ного характеру у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року. У Закарпат-
ській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій областях та м. Севастополі 
НС техногенного характеру не зареєстровано. У інших регіонах виникло           

від 1 до 4 НС [9]. 

Вивчення динаміки захворюваності населення України, найважливіших 

демографічних показників за останні 20-25 років дає підстави стверджува-

ти: негативний вплив різних чинників навколишнього природного середовища 

на здоров'я людини в усіх випадках є комплексним. Причому цей вплив має 



Вісник Національного університету водного господарства та  

природокористування 

281 

тенденцію до посилення та урізноманітнення, що необхідно обов'язково вра-
ховувати, коли йдеться про негативні еколого-соціальні наслідки забруднен-

ня та деградації природи в цілому, зокрема ґрунтів, водойм, атмосферного 

повітря, а через них – і продуктів харчування. 
Надзвичайно великий негативний вплив на здоров'я матерів і дітей, а 

отже, і майбутніх поколінь справляють промислові викиди підприємств хі-

мічної, нафтохімічної, нафтопереробної та металургійної промисловості, 

радіаційно і пестицидно забруднені території. У районах функціонування хі-

мічних виробництв надзвичайно складною є демографічна ситуація. Тут рі-
вень захворюваності населення надто високий, як і кількість ускладнень під 

час вагітності та пологів, уроджених каліцтв, мертвонароджених тощо. Серед 

мешканців радіаційно і хімічно забруднених територій постійно зростає за-
хворюваність на злоякісні новоутворення. 

Внаслідок погіршення демографічних показників, насамперед зменшення 

приросту та підвищення рівня захворюваності населення, відбувається його 

постаріння і тимчасово втрачається працездатність, зростають витрати 

на медичне обслуговування. А це значною мірою послаблює трудовий потен-

ціал держави. Все це негативно позначається на відтворювальних процесах 

як в економіці, так і в суспільстві. 
Звідси неважко дійти висновку, що екологічна проблема є не стільки при-

родоохоронною, скільки соціально-економічною. Адже йдеться про нормальні 
умови життя та здоров'я людини. Тому необхідно вживати рішучих і невід-

кладних заходів на всіх рівнях управління – загальнодержавному, регіональ-
ному та локальному. Глобальна за своєю суттю ресурсо-екологічна проблема 
має розв'язуватися кожною державою залежно від її природно-екологічних і 
соціально-економічних особливостей. 

Ще з кінця 50-х років минулого століття вчені, політичні та громадські 

діячі багатьох держав світу почали усвідомлювати, що за нинішніх тенден-

цій у демографічному та соціально-економічному розвитку практично всіх 

країн швидко вичерпається здатність земної біосфери зберігати екологічну 

рівновагу і забезпечувати життєвими ресурсами дедалі зростаючу кількість 

народонаселення планети. Стала очевидною необхідність радикальної зміни 

парадигми розвитку земної цивілізації. Інакше жодні екологічні й природоо-

хоронні заходи, навіть комплексного характеру, а також широкомасштабні 
техніко-технологічні новації і жорсткі економічні механізми регулювання ре-
сурсо-екологічних процесів неспроможні забезпечити в майбутньому норма-
льне функціонування біосфери та її найважливішої складової — людського 

суспільства. 
У контексті сказаного принципове і фундаментальне значення мала 

Конференція ООН з питань навколишнього середовища і розвитку. Саме на 

ній було одностайно проголошено, що основою розв'язання гострих соціаль-

но-економічних і ресурсо-екологічних проблем є перехід до моделі сталого ро-



Випуск 3(59) 2012 р. Серія «Економіка» 

282 

звитку. Концепція сталого розвитку економіки визнана світовою спільнотою 

народів домінантною ідеологією розвитку людської цивілізації у ХХІ ст., 
стратегічним напрямом забезпечення матеріального, соціального і духовного 

прогресу суспільства. Необхідність переходу на модель сталого розвитку всіх 

країн світу об'єктивно зумовлена демографічним «вибухом», сучасною нау-

ково-технічною революцією, а також нинішнім кризовим станом земної біо-

сфери, істотним зниженням її відновлювальних, відтворювальних і асиміля-
ційних можливостей внаслідок надмірних антропотехногенних навантажень 
на природу. 

Сталий розвиток – одна з основних парадигм сучасного розвитку суспіль-

ства. Важливими і поки що достатньою мірою не розробленими є задачі 
створення систем оцінювання показників сталого розвитку, адаптованих до 

національних природоохоронних пріоритетів, національної та регіональної 
екологічної, економічної та соціальної політик; оцінювання екологічності 
продукції, впливу продукційних систем впродовж життєвого циклу на люди-

ну та оточуюче її середовище; застосування метрик сталого розвитку до об-

меженої, локальної області (підприємства, міста, регіону тощо). Нині вже 
стало очевидним, що система управління на загальнодержавному та місцево-

му рівнях має передбачати використання цілого комплексу показників, що 

охоплювали б усі виміри сталого розвитку регіонів: соціальний, економічний 

та екологічний. 

Економічний підхід полягає в оптимальному використанні обмежених ре-

сурсів та застосуванні природо- , енерго- і матеріалозберігаючих технологій 

для створення потоку сукупного доходу, який би забезпечував принаймні збе-

реження (не зменшення) сукупного капіталу (фізичного природного, або люд-

ського), з використанням якого цей сукупний дохід створюється. Водночас 
перехід до інформаційного суспільства приводить до зміни структури сукуп-

ного капіталу на користь людського, збільшуючи нематеріальні потоки фі-
нансів, інформації та інтелектуальної власності. Уже тепер ці потоки пере-
вищують обсяги переміщення матеріальних товарів усемеро. Розвиток нової, 
«невагомої» економіки стимулюється не лише дефіцитом природних ресур-

сів, а й наростанням обсягів інформації та знань, що набувають значення за-
требуваного товару. 

З погляду екології, сталий розвиток має забезпечити цілісність біологіч-

них і фізичних природних систем, їх життєздатність, від чого залежить 

глобальна стабільність усієї біосфери. Особливого значення набуває здат-
ність таких систем самооновлюватися й адаптуватися до різноманітних змін, 

замість збереження в певному статичному стані або деградації та втрати біо-

логічної різноманітності. 
Соціальна складова орієнтована на людський розвиток, на збереження 

стабільності суспільних і культурних систем, на зменшення кількості конф-

ліктів у суспільстві. Людина має стати не об’єктом, а суб’єктом розвитку. 

Вона повинна брати участь у процесах формування своєї життєдіяльності, 
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прийнятті й реалізації рішень, 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, на-
самперед спадщини не домінуючих культур. 

У межах кожної із цих складових визначаються системні завдання, які у 

власному змісті повинні конкретизувати основні вектори сталого розвитку. 

При формуванні завдань доцільною вважається орієнтація на SMART-

принципи, які використовуються при розробці стратегічних документів і пе-
редбачають дотримання наступних вимог: ясність (specific), можливість ви-

міру (measurable), орієнтація на конкретні дії (attainable), досягаємість 
(realistic), чіткі часові інтервали (time-based) [10]. Подібні принципи можуть 
бути використані під час формування завдань в рамках стратегії забезпечення 
сталого розвитку (табл. 2).   

 

Таблиця 2 

SMART-принципи формування завдань стратегії забезпечення  
ефективного розвитку національної економіки 

Назва Зміст принципу 

Ясність 
(specific) 

Кожна задача повинна визначатися чітким формулю-

ванням і недвозначністю, що забезпечить одновектор-

ність її реалізації та розуміння суб’єктами процесу 

Можливість 
виміру 

(measurable) 

Важливо врахувати здатність задачі до опису з викори-

станням конкретних інструментів, що зменшить її абст-
рактність і посилить прикладний зміст  

Орієнтація на 
конкретні дії 
(attainable) 

Кожна задача має орієнтуватися на власний конкретний 

напрям і передбачати в його межах чіткі дії по реаліза-
ції, які повинні бути прикладними 

Досяжність 
(realistic) 

Умовою дієвості стратегії є сама вірогідність реалізації 
поставлених цілей і завдань: вони не повинні бути за-
надто гіперболізованими та недосяжними 

Чіткі часові  
інтервали  

(time-based) 

Передбачається можливість узгодження конкретної за-
дачі з терміном її реалізації, що дасть змогу обмежити 

час розкриття потенціалу  

 

 

 

Системне узгодження та збалансування цих трьох складових –  завдання 

величезної складності. Зокрема, взаємний зв’язок соціальної та екологічної 

складових приводить до необхідності збереження однакових прав сьогодніш-

ніх і майбутніх поколінь на використання природних ресурсів. Взаємодія со-
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ціальної та економічної складових вимагає досягнення справедливості при 

розподілі матеріальних благ між людьми й надання цілеспрямованої допомо-

ги бідним прошаркам суспільства. І, нарешті, взаємозв’язок природоохорон-

ної та економічної складових потребує вартісної оцінки техногенних впливів 
на довкілля. Вирішення цих завдань – найголовніший виклик сьогодення для 
національних урядів, авторитетних міжнародних організацій та всіх прогре-
сивних людей світу. 

Сталий соціально-економічний розвиток будь-якої країни означає, зреш-

тою, таке функціонування її народногосподарського комплексу, коли одноча-

сно забезпечуються: задоволення зростаючих матеріальних і духовних пот-

реб населення; раціональне та екологобезпечне господарювання й високоефе-

ктивне використання природних ресурсів; підтримання сприятливих для 

здоров'я людини природно-екологічних умов життєдіяльності, збереження, 

відтворення і примноження якості довкілля та природно-ресурсного потен-

ціалу суспільного виробництва. Інакше кажучи, сталий розвиток – це, на-

самперед, економічне зростання, за якого ефективно розв'язуються найваж-

ливіші проблеми життєзабезпечення суспільства без виснаження, деградації 

і забруднення довкілля. 

Перспективи реалізації принципів сталого розвитку не можна розглядати 

у відриві від здійснюваних у державі ринкових реформ. Перехід до сталого 

розвитку як країни загалом, так і окремих її регіонів, має відбуватися у тіс-
ному взаємозв'язку з радикальною структурною і техніко-технологічною пе-
ребудовою суспільного виробництва на основі прискорення темпів НТП, зок-
рема у напрямі всебічної екологізації не лише базових галузей економіки, а й 

усіх сфер людської діяльності. 
Необхідність якнайшвидшого подолання гострої ресурсо-екологічної кри-

зи, всебічного оздоровлення навколишнього середовища, усунення причин еко-

логічних катастроф потребує кардинального вдосконалення природокорис-

тування, економного витрачання природних ресурсів в усіх галузях і сферах 

виробництва. Від цього значною мірою залежать ефективність суспільного 

виробництва загалом, темпи економічного поступу і зростання життєвого рі-
вня народу, а також обсяги нагромаджень фінансових ресурсів для розв'язан-

ня чергових соціально-економічних та екологічних проблем. 

З огляду на необхідність розв'язання гострих ресурсо-екологічних про-

блем зусилля науково-дослідних установ і науково-технічних працівників 
доцільно зосередити тепер не лише на розробці нових поколінь очисних спо-

руд, методів очищення шкідливих викидів і стоків (хоча й це питання не зні-
мається з порядку денного), а й на реалізації заходів з екологізації технологі-
чних процесів, запровадженні природонеруйнівних, природонезабруднюю-

чих, ресурсозберігаючих та екологобезпечних видів техніки і технології, спо-

собів організації виробництва, форм господарювання тощо. Природоохорон-

ні, екологобезпечні й ресурсозберігаючі напрями науково-технічного прогре-
су повинні бути пріоритетними в усіх галузях і сферах економіки. Їх розвитку 



Вісник Національного університету водного господарства та  

природокористування 

285 

слід підпорядковувати інвестиційну та інноваційну політику держави. Вод-

ночас має бути проведена фундаментальна перебудова природокористування 
та механізмів реалізації природоохоронних заходів на регульованих ринко-

вих засадах. Усе це слід розглядати як першочергові завдання на шляху пере-
ходу на модель сталого розвитку і подолання ресурсо-екологічної кризи та 
оздоровлення навколишнього природного середовища. 

Для успішної реалізації концепції сталого соціально-економічного розвит-

ку доцільно уже сьогодні визначити ряд модельних територій, на яких ма-

ють відпрацьовуватися регіональні схеми сталого й екологобезпечного роз-

витку. Це дасть змогу не лише реально оцінювати результативність і ефекти-

вність здійснення запропонованих заходів, а й вносити певні корективи до 

самої концепції і до механізмів та способів її втілення в життя. Крім того, не-
обхідно створити ефективні організаційно-управлінські структури, на які 
можна було б покласти відповідальність за виконання цієї надзвичайно важ-

ливої роботи, котра має стратегічне значення для суспільного прогресу. В 

межах цих територій доцільно впроваджувати нові принципи регіональної 
політики, характерні для країн ЄС, які сформують можливості гармонізувати 

як загальний розвиток території, так і забезпечити її стале функціонування 
(табл. 3).  

Україні вкрай потрібна послідовна державна політика, спрямована на 

втілення в реальну практику господарювання й суспільного життя принци-

пів сталого соціально-економічного розвитку. 

Важливою проблемою на шляху втілення концепції сталого розвитку є 
формування системи вимірювання (метрики) для кількісного та якісного оці-
нювання цього надзвичайно складного процесу. Головні вимоги до зазначе-
ної системи – її інформаційна повнота й адекватність подання взаємо-

пов’язаної тріади вимірів сталого розвитку (екологічного, екологічного, соці-
ально-інституціонального). У цьому напрямі працюють як відомі міжнародні 
організації, так і численні наукові колективи, але їх однозначного узгодження 
поки ще не досягнуто. 

Підводячи підсумок, слід зауважити, що сьогодні не припиняються пошу-

ки відповіді на питання про те, яким повинне бути оптимальне державне 

управління, якими детермінантами воно обумовлене і який воно має соціаль-

но економічний ефект (в сенсі того, як позначиться на суспільному розвитку 

таке управління). Концепція сталого розвитку, напевно, могла б стати одні-

єю з основних парадигм сучасного управління суспільним розвитком. 
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Таблиця 3 

Основні принципи сучасної регіональної політики ЄС 

Назва принципу Зміст  

Субсидіарність 

 

Вищі суспільні (територіальні) структури повинні 
вирішувати лише ті проблемні моменти, які не 
можуть бути вирішені в силу різних обставин ни-

жчими структурами 

Децентралізація 

 

Передбачається трансформація повноважень, ре-
сурсів в напрямку центр-регіони на користь менш 

розвинених територій 

Партнерство 

 

Направлений на стимулювання активного співро-

бітництва між суб’єктами господарювання з метою 

досягнення єдиної мети сталого соціально-

економічного  розвитку 

Програмування 

 

Полягає в розробці стратегій програмного змісту з 
урахуванням довгострокових цілей 

Концентрація 

 

Направлений на зосередження в регіонах природ-

них і економічних ресурсів за рахунок традицій-

них джерел надходження 

Адиціоналізм 

 

Є протилежним до попереднього і полягає у дода-
тковому залученні ресурсів для розвитку місцевих 

ініціатив, пошук додаткових джерел фінансування 
програм територіального розвитку 

 

Варто констатувати, що сучасна ситуація в Україні характеризується 

тим, що незважаючи на визнання актуальності та важливості ідей сталого 

розвитку, їх подальша практична розробка поки не отримує відповідної по-

літичної, фінансової і ресурсної підтримки.  

 

 

Висновки. Як показало проведене дослідження, регіональний розвиток 

України визначається існуванням значної кількості проблем, локалізованих у 

економічній, соціальній, екологічній площинах. Нераціональне використання 
природних ресурсів, надмірний антропогенний пресинг на оточуюче середо-

вище, незадовільні демографічне показники, - ці та інші фактори напряму 

впливають на розвиток держави, регіонів, кожного громадянина. Актуаль-
ність вирішення цих проблем зумовлює необхідність пошуку інших векторів 
розвитку, здатних забезпечити гармонійний взаємодоповнюючий розвиток 

усіх складових середовища існування.  
Визначено, що однією з основних парадигм сучасного розвитку суспільс-

тва є сталий розвиток, який означає економічне зростання, за якого ефектив-
но розв'язуються найважливіші проблеми життєзабезпечення суспільства без 
виснаження, деградації і забруднення довкілля. Система управління на зага-
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льнодержавному та місцевому рівнях має передбачати використання цілого 

комплексу показників, що охоплювали б усі виміри сталого розвитку регіо-

нів: соціальний, економічний та екологічний. Розробка засад управління у 

контексті сталого розвитку передбачає вирішення цілого комплексу завдань: 
формування загальної і спеціалізованої структури пріоритетів сталого розви-

тку, розробка і апробація регіональних схем сталого й екологобезпечного ро-

звитку (на прикладі модельних територій), формування системи вимірювання 
(метрики) для кількісного та якісного оцінювання та ін. Вирішення цих та 
інших завдань надало б змогу активного впровадження принципів сталого 

розвитку у реальний вимір та забезпечити гармонійне і взаємоузгоджене фу-

нкціонування всіх складових середовища існування. Перспективи подаль-

ших досліджень полягають у реалізації наступних завдань: розробка системи 

національних, територіальних і галузевих пріоритетів політики сталого роз-
витку; визначення індикаторів сталого розвитку та їх основних характерис-
тик (порогові значення тощо); формування механізмів упровадження засад 

сталого розвитку у реальному вимірі; визначення інструментарію моніторин-

гу та коригування перебігу процесів тощо.  
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