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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розвиток країни та її регіонів перебуває під

одночасним впливом глобальних, макроеконо�
мічних, внутрішньорегіональних і мікроеконо�
мічних факторів історичного, соціально�еконо�
мічного, фінансового, екологічного характеру.
Тому ефективне управління змінами єдиної
еколого�соціо�економічної системи регіону
вимагає передусім комплексного і науково об�
грунтованого підходу до розробки й реалізації
стратегії регіонального розвитку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ, У
ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО ВИРІШЕННЯ

ПРОБЛЕМИ
Слід відзначити вагомі здобутки в дослі�

дженні різнопланових теоретичних і практич�
них проблем щодо формування регіональної
економічної політики, управління регіональ�
ним розвитком в умовах невизначеності та її
впливу на стан економічної, демографічної,
екологічної безпеки регіонів, які представлені
в наукових працях О.І. Амоші, О.М. Алимова,
Б.В. Буркинського, В.О. Богомолова, Н.І. Вер�
хоглядової, З.В. Герасимчука, В.М. Геєця,
О.Г. Гранберга, Б.М. Данилишина, М.І. Долі�
шнього, С.І. Дорогунцова, В.І. Дубницького,
Я.А. Жаліло, М.З. Згуровського, С.О. Корець�
кої, В.С. Кравціва, Ю.М. Манцеви�
ча, В.В. Микитенко, О.М. Невєле�
ва, В.І. Поповкіна, В.Г. Прушківсь�
кого, П.Л. Сука, А.М. Федорище�
вої, Є.В. Хлобистова, О.В. Царенко,
Л.Г. Чернюк, І.К. Чукаєвої, М.Г. Чу�
маченка, С.М. Шкарлета та інших.

Мета статті — розвинути теоре�
тичні питання регіонального роз�
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витку в сучасному глобальному середовищі;
визначити напрями розвитку еклолого�соціо�
економічної системи регіону на сучасному
етапі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

З точки зору світової взаємозалежності
розробка власної стратегії розвитку України в
цілому та її окремих регіонів має спиратися на
існуючі у світовій практиці концептуальні
підходи та моделі розвитку. У сучасному світі
переважають три основні підходи, три стратегії
розвитку: стратегія консервації природного
середовища та ресурсів, стратегія зростання
виробництва та стратегія сталого розвитку
(рис. 1).

Стратегія консервації природного середо�
вища, основним постулатом якої є рішуче змен�
шення темпів економічного зростання, сфор�
мувалася під впливом усвідомлення людством
руйнівного впливу активного економічного
зростання на навколишнє середовище. Усві�
домлення безвихідності цього шляху призвело
до виникнення "нової парадигми щодо навко�
лишнього середовища".

Стратегію консервації, яка активно підтри�
мується більшістю розвинутих країн з ринковою

Основні світові 
стратегії розвитку 

Стратегія консервації 
природного середовища 

Стратегія зростання 
виробництва 

Стратегія сталого 
розвитку 

Рис. 1. Домінуючі світові стратегії розвитку еколого2
соціо2економічних систем
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економікою, та відповідну їй концепцію можна
також трактувати як механізм захисту природ�
ного середовища та ресурсів розвинутих країн за
рахунок тих, які розвиваються, а також більш ба�
гатих регіонів у межах однієї країни за рахунок
бідніших. Таке твердження будується на оцінці
практичного застосування стратегії консервації:
досить часто вона реалізується через вивіз еко�
логічно брудних виробництв за кордони розви�
нутих країн, а також використання імпортної си�
ровини з країн, що розвиваються, та країн з пе�
рехідною економікою. Загальнопланетарний стан
екології за таких умов не може покращуватися.

Що стосується стратегії зростання виробниц�
тва, то вона в основному поширена серед країн,
що розвиваються, та країн з перехідною економ�
ікою. Якщо перші ми можемо характеризувати як
більшою мірою аграрні та індустріально сиро�
винні регіони, то другі — як регіони концентрації
забруднюючих галузей обробної промисловості
із слабкою диверсифікованістю галузевої струк�
тури господарства. У соціальному аспекті ці краї�
ни, як правило, відрізняються відносно низькою
якістю життя населення, високою соціальною ди�
ференційованістю. Для таких країн характерним
є критичний стан природи та довкілля в цілому:
деградація земельних ресурсів, забруднення ат�
мосфери та вод, незадовільний стан здоров'я
більшості населення, деградація культури, етич�
них норм, моралі. Така ситуація виникає внаслі�
док недостатнього інвестування в людський і при�
родний капітал чи навіть його відсутності, зосе�
редження інвестиційних потоків головним чином
на нагромадженні фізичного капіталу.

Недоліки першого і другого типів стратегії
розвитку, одночасність вимог як гуманізації
економічного розвитку, так і посилення його
екологічних акцентів зумовили появу та світо�
ве поширення парадигми сталого розвитку. Ця
парадигма набула офіційного статусу в рамках
ООН як "стратегія світового розвитку". Сам
термін "сталий розвиток" може означати роз�
виток, що задовольняє потреби сьогодення, але
не ставить під загрозу здатність майбутніх по�
колінь задовольняти свої потреби.

У вітчизняній науковій літературі існують
спроби більш точно виразити суть виразу "ста�
лий розвиток", які відбиваються в таких термінах,
що використовуються дослідниками: "компенсу�
ючий", "підтримуючий", "рівноважний", "збалан�
сований" розвиток. Найчастіше під сталим роз�
витком розуміється зростання основних пара�
метрів системи в межах загально визначеного
доцільно можливого коридору. Дослідження те�
риторіальних аспектів сталого розвитку держа�
ви дозволило З. Герасимчук визначити його як

процес "забезпечення функціонування терито�
ріальної системи із заданими параметрами в пев�
них умовах протягом тривалого часу, що веде до
гармонізації факторів виробництва та поліпшен�
ня якості життя сучасних і майбутніх поколінь
за умови збереження і поетапного відтворення
цілісності навколишнього середовища" [1].

Для України, як і для її регіонів, розробка
власної стратегії розвитку великою мірою виз�
начається соціально�економічними проблемами
перехідного періоду, однією з характерних ознак
якого є наявність наслідків колишніх моделей
розвитку. Довготривала структурна криза, ек�
стенсивний тип розвитку, який спостерігався в
Україні за часів СРСР, спрямування результатів
науково�технічного прогресу переважно на обо�
ронні цілі призвели до таких сучасних наслідків,
як сполучення індустріальної моделі з елемента�
ми доіндустріальних форм розвитку. Проявляє
себе феномен економічного дуалізму у існуванні
одночасно в рамках однієї економічної системи
різних способів виробництва, споживання, ринків
праці, що вступають у протиріччя один з одним
[4]. Такі явища характерні для перехідних пері�
одів розвитку економіки.

Відмова від жорсткого державного регулюван�
ня ходу реформ в Україні, використання закор�
донних схем становлення ринкових відносин,
слабке урахування специфічних особливостей
розвитку країни та її регіонів призвели до глибо�
кої і тривалої соціально�економічної кризи, на�
слідки якої все ще є істотними та неподоланими.
Тому від того, наскільки влучною та зваженою
буде стратегія розвитку, великою мірою залежа�
тиме якість та строки подолання економічної кри�
зи та вихід на стабільні показники економічного
зростання та соціальної захищеності населення.

На базі аналізу наукових джерел проведе�
но узагальнення основних причин кризи та
їхній розподіл за двома групами ознак. У пер�
шу групу увійшли чинники узгодженості регу�
ляційного впливу держави з реакцією суспіль�
ства на них (політичні та психологічні чинни�
ки). Другу групу утворили чинники зваженості
економічних реформ та соціальні аспекти
їхнього впровадження (соціальні та економічні
чинники). Саме здатність держави до управлі�
ння соціально�економічними змінами та їхньо�
го регулювання є фактором забезпечення не�
зворотності цих змін як ознаки розвитку. З
табл. 1 видно, що системно�структурна криза
початку 1990�х років, передумови якої мали ре�
гуляційний, структурно�економічний та пол�
ітичний характер, поглиблювалась саме через
некерованість процесів спрямованості, незво�
ротності й закономірності розвитку.
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Проведений загальний
аналіз дає підстави для на�
ступного концептуального
висновку. Надмірна лібера�
лізація в умовах глибокої
системно�структурної кри�
зи, відхід держави від вирі�
шення економічних й со�
ціальних проблем, посилен�
ня дії політико�психологі�
чних чинників кризи зумов�
люють складність форму�
вання власної моделі стало�
го розвитку України та ок�
ремих її регіонів з точки
зору узгодження економі�
чних та соціально�екологі�
чних цілей розвитку.

Домінування екологічної
складової не може бути кон�
структивним з погляду під�
вищеного реагування сус�
пільства на це домінування.
Важко собі уявити, що сус�
пільство задовольниться па�
сивною роллю і добровільно зменшить свої по�
треби під біосферно�примусовим тиском. Основ�
ний психологічний закон Дж.М.Кейнса [3] про
інерційність певного життєвого стандарту спо�
живання буде спонукати соціум порушувати
"екологічні межі дозволеного". Друга обставина,
завдяки якій імператив екологічних аспектів ста�
лого розвитку є неоднозначним, безпосередньо
пов'язана з попередньою. Оскільки доктрина біо�
логічної еволюції закликає до зменшення і навіть
зупинення економічного зростання, за цих умов
з великим ступенем ймовірності слід очікувати
зменшення розміру коштів на ліквідацію бідності
та жебрацтва. Справа в тому, що населення, яке
"звикло" до певного обсягу споживання, в умо�
вах зниження темпів економічного зростання і
скорочення національного доходу зменшувати�
ме всі витрати, у тому числі й соціальну допомо�
гу, щоб залишити рівень споживання на макси�
мально звичному рівні. Сприймаючи екорозвиток
з високим рівнем культури населення як довгос�
трокову перспективу розвитку України та її ок�
ремих регіонів, основним теоретико�методолог�
ічним принципом його визначаємо принцип етап�
ності. Під принципом етапності ми розуміємо об�
грунтовану часову варіативність основних кри�
теріїв сталості розвитку регіональної еколого�
соціо�економічної системи.

Таких етапів у найближчому майбутньому
має бути два: етап економічного зростання (пе�
реважно виробничий розвиток) та етап екороз�

витку. На першому етапі стратегії комплексно�
го сталого розвитку завдяки економічному
зростанню мають бути досягнутими певні, заз�
далегідь визначені рівні доходу населення,
підприємств, регіону та держави в цілому, змен�
шено рівень безробіття, вжито заходів щодо
покращення рівня загальної освіти і культури
населення, у тому числі екологічної культури.
У розрізі існуючих світових стратегій розвит�
ку пануючою для цього етапу може бути виз�
нана стратегія зростання виробництва (допов�
нена певними екологічними заходами).

На другому етапі приріст основних економі�
чних показників може бути уповільнено за раху�
нок відчутного збільшення екологічних заходів
та покращення стану навколишнього середови�
ща. У такому аспекті основною стратегією цього
етапу повинна бути визнана стратегія консервації
навколишнього середовища. Зазначимо, що в
процесі розвитку регіону згідно зі стратегією
комплексного сталого розвитку буде відбувати�
ся поступова зміна критеріїв суспільного розвит�
ку. Наприклад, критерій швидкого приросту ви�
робленого національного доходу повинен бути
замінений критерієм використаного в регіоні на�
ціонального доходу на одну особу чи іншими кри�
теріями, що віддзеркалюють рівень життя в регі�
оні. Перехід від першого етапу комплексного ста�
лого розвитку до другого має відбуватися через
управління людськими потребами. Їх модифіка�
ція є основним неекономічним чинником зміни

Таблиця 1. Групування основних чинників кризи в Україні

Період 
Чинники кризи 

Політичні та психологічні Соціально-економічні 
 
 
 
На 
початку 
реформ 

1.Збіг у часі початку 
перехідного етапу з періодом 
встановлення незалежної 
держави. 
2.Розрив традиційних 
економічних зв’язків за 
політичними мотивами. 
3.Відсутність приватної 
власності та 
підприємницького 
середовища. 
4.Наявність антиринкового 
менталітету 

1.Переважання виробництва засобів виробництва та 
напівфабрикатної продукції. Структурна криза. 
2.Залежність від енергоресурсів та продукції 
кінцевого споживання інших країн та регіонів. 
3.Неврахування важливості власного 
інтелектуального потенціалу, «відтік» 
інтелектуальних інвестицій за кордон. 
4.Фактичний «відрив» науки від виробництва. 
5.Відсутність технологій використання вторинних 
сировинних ресурсів та поновлюваних видів енергії. 
6.Ігнорування регіональних особливостей розвитку 
еколого-соціо-економічних систем. 
7.Екстенсивний тип економічного зростання 

 
 
 
 
 
У ході 
реформ 

1.Відмова від керівної ролі 
держави в перехідному 
періоді. 
2.Інертність у пошуках 
власних шляхів виходу з 
кризи, здебільшого, 
копіювання закордонних 
моделей розвитку. 
3.Надмірна інертність, навіть 
«саботаж» реформ у 
корисних цілях.  
4.Невідповідність методів 
державного регулювання 
існуючому господарському 
середовищу. 

1.Відсутність зваженої стратегії реформ. 
2.Постійне зниження обсягу внутрішніх 
нагромаджень внаслідок спаду національного 
виробництва. 
3.Репресивний характер податкової системи. 
4. Брак внутрішніх фінансових ресурсів. 
5.Необгрунтовані сподівання на прямі іноземні 
інвестиції. 
6.Значні обсяги взаємних неплатежів. 
7.Антигуманна та антисоціальна політика заробітної 
плати. Майнова та дохідна диференціація 
8.Неефективна політика державного доходу, втрата 
податковою системою стимулюючої ролі в науково-
технічному прогресі, інноваціях та структурних 
змінах. 
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траєкторії розвитку. Тому нами пропонується за�
гальний принцип соціального імперативу в моделі
сталого розвитку з такою схемою реалізації її
стратегії: від виробничого до екорозвитку на ос�
нові економічного зростання та управління
змінами в людських потребах.

З цієї точки зору ми можемо дати уточнен�
ня категорії сталого розвитку як екологічно уз�
годженого економічного зростання, який може
мати відхилення в межах граничних критеріїв
задоволення потреб окремої людини та сусп�
ільства в цілому. Крім того, цільові критерії
продуктивності факторів виробництва мають
бути з часом замінені на критерії сталості роз�
витку (табл. 2). Тому ми визначаємо невідклад�
ним завданням державної регіональної політи�
ки та політики розвитку окремого регіону роз�
робку узгодженої системи показників та інди�
каторів сталого розвитку, а також поступовий
перехід на офіційну оцінку якості соціально�
економічного розвитку за цими показниками.

Імперативом першого етапу стратегії сталого
розвитку ми визнаємо інтенсивне економічне зро�
стання на базі посилення ролі його інноваційних
чинників. Це завдання є дуже складним.

У цих умовах конче потрібно розробляти
інноваційно�технологічну модель розвитку,
всіляко стимулюючи збільшення частки відпові�
дного інформаційно�технологічного фактора
економічного зростання. Подібний спосіб вироб�
ництва є досить поширеним у практиці зарубіж�
них країн [2]. Для інноваційно�технологічного
способу виробництва головною формою нагро�
мадження стає нагромадження знань, а не мате�
ріально�речовинних елементів виробництва.

В умовах інноваційно�технологічного типу
зростання зміни в економіці здійснюються в на�
прямі збільшення випуску високотехнологічної
продукції (наприклад, продукції машинобуду�
вання) та зменшення питомої ваги сировинних
галузей, матеріаломістких та енергомістких ви�
робництв. Слід зауважити, що існуюча сьогодні
залежність ефективності виробництва від екс�
порту сировини не тільки екологічно шкідлива,
а й економічно неефективна з точки зору поши�
реного використання штучних замінників нату�
ральних матеріалів. Наприклад, замість міді за�
раз використовується волоконна оптика; нату�
ральний каучук та джгут замінюються новими

синтетичними матеріалами. Таке
погіршення в довгостроковому
періоді умов торгівлі багатьма
сировинними ресурсами є по�
хідним позитивним ефектом на�
уково�технічного прогресу та
інновацій. Саме перехід від землі

й праці до капіталу, а потім до організації й
інформації як основних факторів суспільного
розвитку є ключовою позицією, що визначає
сьогодні всі інші зміни в економічних системах
різних країн. Фактично змінюється основний
сектор економіки і стратегічний виробничий ре�
сурс, висуваються нові вимоги до технологій і
базових професій.

ВИСНОВКИ
Таким чином, спрямованість змін еколого�

соціо�економічних систем регіону, яка зумов�
люється стратегічними орієнтирами комплексно�
го сталого розвитку, повинна бути доповненою
визначенням закономірності цих змін, в першу
чергу це стосується економічної закономірності.
Оскільки пріоритетним завданням першого ета�
пу сталого розвитку регіонів України має бути за�
безпечення стабільного економічного зростання,
особливої уваги потребують питання встановлен�
ня основних факторів цього зростання, особли�
востей їхнього залучення в економічний обіг та
ефективних механізмів регулювання цих про�
цесів. У такому контексті регіональні аспекти еко�
номічного зростання для досягнення цілей ста�
лого розвитку мають базуватися на комплексно�
му дослідженні теорій економічного зростання
та їхнього практичного впровадження.
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Етапи комплексного сталого розвитку Критерії людських потреб 
Екологічно узгоджений  
виробничий розвиток 

Основна увага зосереджена на збільшенні 
соціально-економічного прогресу 

Екорозвиток Основна увага зосереджена на зменшенні 
еколого-соціального регресу  

Таблиця 2. Критерії людських потреб для етапів
комплексного сталого розвитку регіону


