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На сьогодні існує проблема, яка полягає 
в загостренні економічних, соціальних,
екологічних, політичних та інших ви<

кликів, що перетворилися на глобальні загрози та
стають дедалі небезпечнішими для подальшого
розвитку всього світу. Згідно із ст. 16 Консти<
туції України забезпечення екологічної безпеки
та підтримання екологічної рівноваги на тери<
торії України є обов’язком держави, а у ст. 50
зазначено, що кожен має право на безпечне для
життя і здоров’я довкілля. При цьому особливо
важливою є позиція уряду, органів державного
управління, орієнтована на перехід України до
сталого розвитку, на який спрямовані міжна<
родні організації й уряди зарубіжних країн. 

Проблеми розроблення конкретних заходів
щодо трансформації державного управління для
виконання завдань зазначеної проблеми дослі<
джуються в роботах А. Балашова, Н. Масловської,
В. Трегобчука, А. Шевцова, Н. Ярчука та ін.

Під терміном «сталий розвиток» (англ. Sus<
tainable development) А. Балашов розуміє за<
гальну концепцію стосовно необхідності вста<
новлення балансу між задоволенням сучасних
потреб і захистом інтересів майбутніх поколінь,
у тому числі їх потребою в безпечному та здоро<
вому довкіллі [1, с. 8]. 

Автором інноваційної економічної теорії
сталого розвитку й екологічних аспектів забруд<
нення довкілля є Д. Ґерман, який логічно тлу<
мачить термін «сталий розвиток» як означення
гармонійного, збалансованого, безконфліктно<
го прогресу всієї земної цивілізації, груп країн
(регіонів, субрегіонів), а також окремо взятих
країн нашої планети за науково обґрунтованими
планами (методами системного підходу), коли в
процесі неухильного інноваційного інтенсивно<
го (а не екстенсивного) економічного розвитку
країн одночасно позитивно вирішується комп<
лекс питань щодо збереження довкілля, ліквіда<
ції експлуатації, бідності та дискримінації як кож<
ної окремо взятої людини, так і цілих народів

чи груп населення, у тому числі за етнічними, ра<
совими чи статевими ознаками [2, с. 11].

А. Оніші вважає, що сталий розвиток – це
керований розвиток, основою якого є систем<
ний підхід і сучасні інформаційні технології, що
дозволяють швидко моделювати різні варіанти
напрямів розвитку, з високою точністю прогно<
зувати їх результати й обрати найбільш опти<
мальний [3, с. 34]. 

За визначенням Комісії ООН із сталого
розвитку, мета останнього – задовольняти по<
треби сучасного суспільства, не ставлячи під за<
грозу здатність майбутніх поколінь задоволь<
няти свої потреби.

На нашу думку, сталий розвиток – це про<
цес обов’язкової узгодженості економічного,
екологічного та людського розвитку, в якому не
зменшується якість і безпека життя людей, не
погіршується стан довкілля, а відбувається соці<
альний прогрес, який визнає потреби кожної лю<
дини. 

Слід зазначити, що розгляд сталого розвит<
ку в контексті висвітлення змісту діяльності
органів державного управління, трансформації
останнього залишається недостатньо дослідже<
ною проблемою та потребує більш поглиблено<
го дослідження.

Україна має передумови, що дають їй змогу
пропонувати сценарії протидії глобальним загро<
зам і відігравати провідну роль у світовому спів<
товаристві, втілюючи покладену на неї місію. Ре<
алізація пропонованої моделі сталого розвитку
потребує модифікації внутрішньої політики.
Економічні та суспільно<політичні реформи, що
ґрунтуються на новітніх економіко<філософсь<
ких засадах, мають оновити мислення, господа<
рювання та суспільне буття нації, модифікувати
стратегію інтегрування України у регіональні та
світові структури, її входження у міжнародний
науковий і освітній простори [3, с. 34].

Комплексною оцінкою сталості розвитку кра<
їни чи регіону є індекс екологічної сталості (En<
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vironmental Sustainability Index), презентова<
ний під час Всесвітнього економічного форуму
в Давосі у 2001 р. Значення індексу розрахову<
ється за допомогою 21 комплексного індикато<
ра, що охоплюють 76 параметрів. За цим індексом
у 2007 р. Україна посідала 108 місце серед 146 кра<
їн, а у п’ятірку світових лідерів увійшли Фін<
ляндія, Норвегія, Уругвай, Швеція й Ісландія. 

Запровадження національної моделі сталого
розвитку у контексті реалізації глобальної місії
України сприятиме розв’язанню проблем існу<
вання сучасних і виживання майбутніх поко<
лінь. Воно визначається як внутрішніми, так і
зовнішніми чинниками, що пов’язані з євроінте<
граційними прагненнями України (оскільки
принцип сталого розвитку закріплений як прі<
оритетний в установчому Амстердамському 
договорі ЄС 1997 р.) та необхідністю виконан<
ня міжнародних зобов’язань. 

Перехід до сталого розвитку може бути здійс<
нений лише за умов ефективного державного
управління, спрямованого на міжнародне співро<
бітництво та гарантування національних інте<
ресів України, а для успішного формування стра<
тегії сталого розвитку необхідно дослідити і ви<
користати досвід зарубіжних країн у глобаль<
ному вимірі. Так, національна стратегія США
ґрунтується на таких базових положеннях: еко<
номічне зростання на основі нових технологій і
модернізації світових ринків, при цьому остання
розглядається як передумова збільшення ВНП
на одну особу; поліпшення екологічної обста<
новки; досягнення високого рівня життя та со<
ціальної справедливості тощо [1, с. 92]. 

Крім того, необхідно розглянути зарубіж<
ний досвід щодо найбільш ефективного забез<
печення органами державного управління ста<
лого розвитку країни, де найпоширенішими інст<
рументами їх діяльності є заходи податкового
характеру, до яких відносять штрафи, екологіч<
ні податки, прямі платежі за забруднення нав<
колишнього середовища, плата за користуван<
ня екологічними послугами, податкові пільги
та прискорена амортизація очисного обладнан<
ня. Так, в Японії успішно застосовується еко<
логічний податок на автомобільні шини, акцизи
на енергоносії, регулярні виплати корпораціями
за збитки навколишньому середовищу, приско<
рена амортизація, розширення сфер діяльності
екологічно орієнтованим суб’єктам тощо. Ши<
роко використовується тут екологічне страху<
вання, якому підлягають об’єкти, що є носіями
екологічного ризику. 

У Великобританії тривалий час управлінці
використовують інструменти, що сприяють кон<
курентоспроможності економіки. Зокрема, до
них можна віднести: сприяння інвестиціям у
розробку нових технологій, наукоємних вироб<
ництв, матеріалів і продукції, підвищення соці<
ального інвестування у науку й освіту. У Болга<
рії, Чехії, Словаччині, Естонії, Угорщині, Польщі
основними джерелами природоохоронних фон<
дів є штрафи за забруднення, за екопорушення,
платежі за воду, повітря, викиди. Згадані інстру<

менти податкового стимулювання органами
державного управління використовуються й у
Франції та Італії: система пільгового кредиту<
вання, податкові канікули тощо. 

Таким чином, у перелічених країнах держав<
ні органи всіляко сприяють розширенню комп<
лексу інструментів стимулювання, виробляючи
при цьому різноманітні механізми впливу на
платників за забруднення навколишнього сере<
довища [4, с. 189–192]. 

Україна задекларувала своє бажання стати
на шлях сталого розвитку ще на конференції 
в Ріо<де<Жанейро у 1992 р., підписавши Деклара<
цію Ріо і Програму дій «Порядок денний на XXI
століття». На наступних конференціях «Ріо+5»
та «Ріо+10» Україна підтвердила свої прагнен<
ня йти шляхом сталого розвитку [5, с. 14]. 

За роки незалежності Верховна Рада України
прийняла низку правових актів, спрямованих
на поступовий перехід до сталого розвитку. Поста<
новою Верховної Ради України від 24.12.1999 р.
схвалена Концепція сталого розвитку населених
пунктів, розрахована на тривалу перспективу
(15–20 років). Постановою Кабінету Міністрів
України від 26.04.2003 р. № 634 затверджена
Комплексна програма реалізації на національ<
ному рівні рішень, прийнятих на Всесвітньому
саміті зі сталого розвитку, на 2003–2015 роки,
яка є основою стратегічного планування пере<
ходу країни до сталого розвитку, її інтегруван<
ня у європейське та світове співтовариство. Ос<
новні завдання Програми – ліквідація бідності,
запровадження моделей сталого виробництва
та споживання, спрямованих на забезпечення
життєдіяльності людини, охорона і раціональне
використання природних ресурсів, оптимізація
ресурсної бази економічного та соціального роз<
витку. На жаль, практичні механізми втілення
вимог законодавства щодо забезпечення стало<
го розвитку поки що розроблені недостатньо.

На поліпшення стану навколишнього при<
родного середовища та забезпечення сталого роз<
витку органами державного управління спрямо<
вані Основні напрями державної політики Ук<
раїни у галузі охорони довкілля, використання
природних ресурсів та забезпечення екологіч<
ної безпеки, затверджені Постановою Верхов<
ної Ради України від 05.03.1998 р., Земельний
кодекс України, Лісовий кодекс України, Вод<
ний кодекс України, Кодекс України про надра,
закони України «Про охорону навколишнього
природного середовища» від 25.06.1991 р., «Про
тваринний світ» від 13.12.2001 р., «Про рослин<
ний світ» від 09.04.1999 р., «Про екологічну екс<
пертизу» від 09.02.1995 р. Аналіз цих законодав<
чих актів свідчить про відсутність єдиного під<
ходу органів державного управління до запро<
вадження моделі сталого розвитку, що спричи<
няє негативні наслідки; крім того, майже всі во<
ни містять лише декларативні норми, що не ма<
ють практичної реалізації в реальному житті та
потребують трансформації державного управ<
ління, перш за все, через національне законодав<
ство, а тому постає необхідність створення Ко<
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дексу із сталого розвитку. Це сприяло би над<
звичайно позитивним зрушенням на користь
становлення сталих процесів в Україні, посили<
ло би її позиції на міжнародному рівні.

У 1997 р. в Україні створена Національна
комісія сталого розвитку України при Кабінеті
Міністрів України (постанова від 08.10.1997 р.
№ 1123). З метою поліпшення формування дер<
жавної політики у сфері сталого розвитку Ука<
зом Президента України від 04.02.2003 р. № 76
Національна комісія із сталого розвитку створе<
на вже при Президентові України як консуль<
тативно<дорадчий орган; Указом Президента
України від 21.08.2009 р. № 664/2009 створено
Національну раду з питань науки, інновацій та
сталого розвитку України, але на сьогодні всі ці
нормативно<правові акти втратили чинність. 

Слід зазначити, що відсутні нормативно<
правові підвалини функціонування спеціального
органу із сталого розвитку. Це зумовлює втрату
відповідного рівня державного управління та
чітко вибудованої інституційної структури, при<
чиною чого є відсутність узгодженої політики.
Тому необхідно прийняти відповідні норматив<
но<правові документи, які забезпечать докорін<
ний перехід до сталого розвитку в глобальному
вимірі, передбачать скоординовані дії органів
державного управління для його практичної ре<
алізації. 

На нашу думку, Рада із сталого розвитку
має здійснювати діяльність за такими напряма<
ми: забезпечувати вивчення стану реалізації дер<
жавної політики у сферах реалізації принципів
сталого розвитку; аналізувати стан впровад<
ження моделі сталого розвитку; вирішувати будь<
які проблемні питання на основі узагальнення
міжнародного досвіду та застосовувати його в
Україні; вносити до Верховної Ради України
проекти законодавчих актів з питань впровад<
ження моделі сталого розвитку; організовувати
проведення громадських консультацій серед
населення з метою посилення ідеології сталого
розвитку.

Державне управління процесом переходу
до сталого розвитку в глобальному вимірі пе<
редбачає розроблення системи програмних до<
кументів, основним компонентом яких висту<
пають зміни природно<ресурсного потенціалу
навколишнього середовища й окремих екосис<
тем у процесі господарської діяльності, що ра<
зом із Концепцією переходу до сталого розвит<
ку є основою національної ресурсо<екологічної
стратегії соціально<економічного розвитку дер<
жави, а також державних, галузевих і регіональ<
них програм як складових глобального змісту
концепції сталого розвитку для досягнення оз<
наченої мети. При цьому доречно використати
норми<конструкції Державної стратегії Російсь<
кої Федерації щодо охорони навколишнього сере<
довища та забезпечення сталого розвитку, затвер<
дженої Указом Президента РФ від 04.02.1994 р.
№ 236 та Концепції переходу РФ до сталого
розвитку, затвердженої Указом Президента РФ
від 01.04.1996 р. № 440.

Необхідною передумовою впровадження
інституційних перетворень при переході до ста<
лого розвитку є: врахування екологічного імпе<
ративу на всіх рівнях прийняття управлінських
рішень у державі; спрямованість політичного про<
цесу на вирішення завдань переходу до сталого
розвитку; розроблення ефективних методів
оцінювання діяльності основних державних, по<
літичних і громадських інституцій в аспекті пе<
реходу до сталого розвитку, які реалізують уп<
равління як на державному, так і громадському
рівнях; удосконалення політичної системи на
підставі оцінок її діяльності щодо переходу до
сталого розвитку [5, с. 36–38].

Найболючішою проблемою є невідповідність
програмних передбачень бюджетному фінансу<
ванню. Наявна тенденція зменшення держав<
них інвестиції на охорону навколишнього сере<
довища, раціональне використання природних
ресурсів та забезпечення сталого розвитку. По<
рівняння даних, закріплених у Законі України
«Про державний бюджет на 2010 рік», із ана<
логічним Законом на 2008 р. свідчить, що обсяг
бюджетного фінансування зменшився з 28 до
25 млн грн (або 3 млн грн). В умовах еколого<
техногенних кризових явищ у багатьох регіонах
не тільки продовжується скорочення інвести<
цій у природоохоронну структуру, а й щорічно
не виконуються завдання введення в дію при<
родоохоронних об’єктів, впровадження еколо<
гобезпечних технологій, здійснення природо<
охоронного будівництва тощо. Існує ще одна
проблема, яка полягає в тому, що більшість виді<
лених коштів не доходить до адресата через ко<
румпованість органів державної влади. 

На жаль, невирішеність і вимушена першо<
черговість чинників економічного зростання від<
сувають на другий план врахування принципів
сталого розвитку в політиці органів державного
управління та в правовому полі. Україна є од<
нією з небагатьох країн Європи, в якій відсут<
ні важливі стратегічні документи, і тільки План
дій «Україна – ЄС» від 12.02.2005 р. містить
підрозділ «Сприяння сталому розвитку», який
передбачає запровадження заходів щодо завер<
шення створення адміністративних структур і
процедур для забезпечення стратегічного пла<
нування сталого розвитку; завершення розроб<
лення та прийняття державної стратегії сталого
розвитку, здійснення заходів для забезпечення
її імплементації; застосування заходів щодо
включення питань захисту навколишнього се<
редовища до політики органів державного уп<
равління в інших сферах, зокрема у галузі про<
мисловості, енергетики, транспорту, регіональ<
ного розвитку та сільського господарства.

Стратегічний підхід до сталого розвитку в
глобальному вимірі вимагає ґрунтовного розу<
міння концепції останнього. Тому стратегічний
підхід до такого розвитку передбачає трансфор<
мацію системи державного управління в кон<
тексті змісту концепції сталого розвитку як гло<
бальної парадигми, передусім перехід від роз<
роблення та виконання фіксованих планів, які
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швидко застарівають, до створення адаптивної
системи державного управління, що може по<
стійно поліпшуватися. «Від відповідальності ли<
ше держави до відповідальності всього суспіль<
ства за розвиток; від централізованого і під<
контрольного прийняття рішень до поширення
прозорих переговорів, співпраці та узгоджених
дій; від фокусування на прийнятті законів чи
інших нормативних актів до фокусування на
якісних результатах управлінських процесів; від
зосередження на дорогих «проектах» (і, відпо<
відно, залежності від зовнішньої допомоги) до
розвитку, який визначається і фінансується, 
насамперед, власними можливостями країни»
[6, с. 9].

Отже, важливими у реформуванні держав<
ного управління для досягнення сталого розвит<
ку у глобальному вимірі є основні напрями уп<
равлінської діяльності: відповідальність орга<
нів державного управління за сталий розвиток і
охорону навколишнього середовища; участь гро<
мадськості у процесах прийняття управлінсь<
ких рішень; забезпечення відповідальності уп<
равлінців за відновлення ушкоджених екосис<
тем; екологічна освіта та виховання.

Крім необхідності ухвалення зазначеного ко<
дексу конче потрібно розробити та прийняти
Національний план дій з охорони навколишньо<
го природного середовища та ресурсо<екологіч<
ну стратегію соціально<економічного розвитку
держави, де значну увагу слід приділити посилен<
ню повноваженнь Міністерства охорони навко<
лишнього природного середовища у сфері інте<
грації екологічної політики у галузеві, євроін<
теграційної адаптації екополітики України, еко<
лого<економічного регулювання, стратегічного
планування переходу до сталого розвитку як
запоруки його швидкої реалізації. А створення
спеціалізованого органу в структурі державно<
го управління сталим розвитком сприятиме ко<
ординації роботи всіх відповідних підрозділів.

Дуже важливою у пошуку свого шляху в
Україні, на нашу думку, є політична воля з боку
вищого керівництва держави на те, щоб пройти
важким, але єдино правильним шляхом. При
цьому не віддавати перевагу зовні привабливо<
му економічному розвитку без урахування єди<

ної цілісної моделі екологічної та соціальної
сфер, що потребує напруженої роботи, перш за
все, управлінців, а також їх консолідованих зу<
силь із ученими, політиками та всім прогресив<
ним населенням України.

Отже, виникає об’єктивна необхідність ство<
рення єдиної державної системи управління,
регулювання та контролю за дотриманням ре<
сурсо<екологічних стандартів і забезпечення якос<
ті навколишнього середовища. Тому необхідно
запровадити систему ресурсо<екологічного моні<
торингу, що функціонуватиме не тільки на рів<
ні району й області, а й у розрізі окремих насе<
лених пунктів, відносно великих земельних чи
лісових масивів. Ця проблема потребує також і
розроблення принципово нової ресурсо<еко<
логічної стратегії соціально<економічного роз<
витку держави в цілому, конкретного регіону чи
області, де в основу слід покласти взаємоузго<
джену діяльність місцевих органів влади та 
державного управління. А відповідальність уп<
равлінців за заподіяну екологічну шкоду, за по<
рушення вимог ресурсо<екологічної безпеки має
стати реальністю.
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The main types of state ruling activities including the process of introduction of stable development
model are mentioned and specifications of state ruling of constant development in foreign countries are
discovered in this article. Problem aspects of realization of sustainable progress are defined and ways
of resolution are offered in this article.

В статье рассматриваются основные направления деятельности органов государствен�
ного управления относительно реализации модели устойчивого развития, раскрыты особен�
ности государственного управления устойчивым развитием в зарубежных странах, обозначены
проблемные аспекты реализации концепции устойчивого развития и предложены пути их 
решения. 


