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СТАЛИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНУ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Розглянуто сутність сталого розвитку, його забезпечення в сучасних умовах функціонування економіки, приклади впрова-
дження концепції та парадигми сталого розвитку, яка включає в себе вимоги до захисту довкілля, соціальної справедливості та 
відсутності расової й національної дискримінації.
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Бурик З.М. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
Рассмотрены сущность устойчивого развития, обеспечение устойчивого развития в современных условиях функциониро-

вания экономики, примеры внедрения концепции и парадигмы устойчивого развития, которая включает в себя требования к 
защите окружающей среды, социальной справедливости и отсутствию расовой и национальной дискриминации.

Ключевые слова: экономика, парадигма, социум, окружающая среда, регион.

Buryk Z.M. SUSTAINABLE DEVELOPMENT REGION IN THE CURRENT ECONOMIC CONDITIONS
In the article the essence of sustainable development, sustainable development in current conditions of the economy, examples of 

implementation concepts and paradigms of sustainable development, which includes requirements for environmental protection, social 
justice and the lack of racial and ethnic discrimination.

Keywords: economy, paradigm, society, environment, region.

Постановка проблеми. Сталий розвиток регіону 
означає підвищення рівня подолання ним неспри-
ятливих соціальних, економічних і екологічних 
ризиків та тенденцій, спроможність регіону забез-
печувати збалансований розвиток, саморегулювання, 
самовдосконалення із максимальним використанням 

внутрішніх, а також зовнішніх позикових ресурсів 
для задоволення потреб населення регіону.

Забезпечення сталого розвитку в сучасних умовах 
функціонування економіки України вимагає реалі-
зації стратегії соціально-економічних перетворень, 
спрямованих на зміну соціальних і економічних прі-
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оритетів розвитку та механізмів їх реалізації. Пере-
хід України до сталого розвитку визначається актив-
ною участю в цьому процесі регіонів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
нями сталого розвитку в сучасних умовах госпо-
дарювання займаються низка науковців, зокрема, 
Багров Н.В., Білорус О.Г., Борщук Є.М., Буркин-
ский Б.В., Вахович І.М., Герасимчук З.В., Гір-
няк О.М., Ґріфін Р., Данилишин Б.М., Шостак Л.Б., 
Долішній М.І. та ін.

Виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми. На сучасному етапі розробки проблем ста-
лого розвитку недостатньо відображеним є регіональ-
ний аспект сталого розвитку, відповідно до цього не 
регулюються ці проблеми у загальній системі сталого 
розвитку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сталий 
розвиток регіону обумовлюється 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. 

Парадигма сталого розвитку регіону включає в 
себе вимоги до захисту довкілля, соціальної спра-
ведливості та відсутності расової й національної 
дискримінації. У країнах, де на державному рівні 
зазначені вимоги ігноруються, в поняття сталого 
розвитку намагаються вкласти «зручний» зміст, 
вихолощуючи справжній. Так, в Україні термін 
«сталий розвиток» часто вживають для означення 
лише неухильного зростання економічних показни-
ків країни, її регіонів, міст, сіл та окремих галу-
зей економіки (рис. 1). Інколи до цього додають 
здійснення безсистемних заходів щодо збереження 
довкілля та поліпшення санітарних умов прожи-
вання й праці людей. Таке тлумачення терміну роз-
критиковане Ґ. Дейлі і є не лише грубою помилкою, 
але і його профанацією.

Глобальні проблеми людства, його подальшого 
існування та розвитку обумовили концентрацію 
зусиль світової спільноти на вирішенні питань ста-
лого розвитку. Серед суттєвих та найбільш загроз-
ливих небезпек людської цивілізації визначи-
лась нестача природних ресурсів, постійні значні 
втрати людського потенціалу та зростання ризиків, 
пов’язаних із нерівністю в якості життя, розподілі 
ресурсів, умов існування та розвитку тощо. Майбутні 
покоління ставляться під загрозу гідного існування 
через зменшення природних ресурсів для цього та 
погіршення якості довкілля (повітря, води, землі, 
забрудненості місць проживання тощо), а також 
через зниження духовно-культурного потенціалу 
нинішнього покоління. 

Перехід України до сталого розвитку 
вимагає зміни політики в соціальній сфері, 
основними складовими якої мають бути 
збереження здоров’я людини, поліпшення 
якості життя, вирішення демографічної про-
блеми, подолання бідності, зміна структури 
споживання, вирішення проблеми соціальної 
та економічної нерівності, підтримка малоза-
хищених соціальних верств (молоді, пенсіо-
нерів, безробітних), гуманізація суспільних 
відносин, покращення морально-психологіч-
ного стану суспільства. Для реалізації цих 
завдань має відбутися поступовий перерозпо-
діл трудових ресурсів зі сфер матеріального 
виробництва і обслуговування держави в 
сферу обслуговування людей, а саме в науку, 
освіту, охорону здоров’я, соціальний та пра-

вовий захист. В контексті сталого розвитку проблеми 
соціальної сфери є невід’ємною частиною комплексної 
політики, реалізація якої дозволить не тільки значно 
покращити соціально-економічний стан, але й забез-
печити розвиток суспільства в гармонії з довкіллям, 
розв’язання проблеми бідності, оплату праці та пен-
сійне забезпечення.

Розв’язання проблеми бідності – головне та пер-
шочергове соціальне завдання українського суспіль-
ства та необхідна умова його консолідації. В основі 
розв’язання цієї проблем лежить принцип соціальної 
справедливості, тобто встановлення гарантій рівності 
громадян перед законом, забезпечення рівних мож-
ливостей екологічного, соціального та матеріального 
добробуту. Ліквідація бідності, як забезпечення кон-
ституційного права громадян на рівний доступ до 
суспільних багатств, повинна грунтуватися на таких 
основних принципах (рис. 2):
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Рис. 2. Основні принципи ліквідації бідності

Стратегія соціального розвитку суттєво залежить 
від ситуації на ринку праці. В контексті сталого роз-
витку для суттєвого покращання ситуації необхідно:

– оптимізувати структуру та обсяги зайнятості;
– розгортати активні програми сприяння зайня-

тості, працевлаштування, залучення до громадських 
робіт;

– розширювати ринок праці за рахунок розвитку 
екологічного бізнесу, екологічного страхування та 
аудиту;

– розвивати систему установ різних видів і форм 
власності, що надають соціальні послуги населенню.
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Рис. 1. Триєдина концепція стійкого розвитку
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Стосовно пенсійного забезпечення необхідно:
– перейти на багаторівневу пенсійну систему;
– розмежовувати пенсії, призначені за різними 

пенсійними програмами;
– ввести персоніфікований облік пенсійних вне-

сків в недержавних пенсійних фондах, створити сис-
тему інвестування пенсійних коштів.

Перехід на засади сталого розвитку можливий 
при умові фізичного, психологічного та мораль-
ного здоров’я населення. Складовими формування 
здоров’я є спосіб життя, вплив навколишнього при-
родного середовища, спадковість та доступність і 
якість медичної допомоги.

Узгодження цих різних поглядів та їх переклад на 
мову конкретних заходів, які є засобами досягнення 
сталого розвитку, – завдання величезної складності, 
оскільки всі три елементи сталого розвитку повинні 
розглядатися збалансовано.

 Важливі також і механізми взаємодії цих трьох 
концепцій. Економічний і соціальний елементи, 
взаємодіючи один з одним, породжують такі нові 
завдання, як досягнення справедливості всередині 
одного покоління (наприклад, щодо розподілу дохо-
дів) та надання цілеспрямованої допомоги бідним 
верствам населення. Механізм взаємодії економіч-
ного та екологічного елементів породив нові ідеї 
щодо вартісної оцінки та інтерналізації (обліку в 
економічній звітності підприємств) зовнішніх впли-
вів на навколишнє середовище. Нарешті, зв’язок 
соціального та екологічного елементів викликав 
інтерес до таких питань, як внутрішньопоколінна і 
міжпоколінна рівність, включаючи дотримання прав 
майбутніх поколінь та участь населення в процесі 
прийняття рішень.

Важливим питанням у реалізації концепції ста-
лого розвитку, особливо у зв’язку з тим, що вона 
часто розглядається як така, що еволюціонує, стало 
виявлення її практичних і вимірюваних індикаторів. 
У цьому напрямку зараз працюють як міжнародні 
організації, так і наукові кола. Виходячи з вищевка-
заної тріади, такі індикатори можуть пов’язувати всі 
ці три компоненти і відображати екологічні, еконо-
мічні та соціальні (включаючи психологічні, напри-
клад, сприйняття сталого розвитку) аспекти. Комп-
лекс заходів стимулюючого характеру сприятиме 
досягненню стану рівноважної регіональної системи 
і виходу із нерівноважного стану регіональної соціо-
еколого-економічної системи. 

Під цим розуміється, що об’єктом стимулювання 
є сталий розвиток регіонів. Сталий розвиток не є 
теперішнім станом регіональної системи чи навіть 
національної. Натомість сталий розвиток регіону є 
перспективою, пріоритетом, до якого необхідно праг-
нути. Слід пам’ятати, що саме стимулюючі інстру-
менти впливають на прагнення системи досягти ста-
лого розвитку регіону і вийти із теперішнього стану 
регіональної системи. Зрозуміло, що будь-яка регіо-
нальна система прагне не допустити стану нерівно-
ваги, проте в силу дії різних факторів (зовнішніх та 
внутрішніх) починання по досягненню сталого роз-
витку регіону можуть бути зупинені ще на початку. 

Тому стимулювати сталий розвиток необхідно:
– на предмет досягнення сталого розвитку як 

стратегічної мети; 
– на предмет досягнення динамічної рівноваги 

регіональної СЕЕ-системи;
– на предмет досягнення оптимального співвід-

ношення якісних та кількісних характеристик регі-
ональної системи, а саме досягнення збалансованості 
сталого розвитку регіону;

– на предмет досягнення взаємозв’язку між соці-
альною, економічною та екологічною сферами регі-
ону, тобто досягнення гармонійності;

– на предмет підтримання протягом тривалого 
терміну позитивних параметрів розвитку регіональ-
ної системи, а саме досягнення стабільності сталого 
розвитку регіону.

Стимул у регіональному вираженні виступає 
зовнішнім каталізатором розвитку регіональної сис-
теми, спрямованим на досягнення динамічної рів-
новаги регіону, а відтак, і його сталого розвитку. 
Регіональна система не може існувати без стимулів 
розвитку, вона залежить від них. Особливо ця залеж-
ність посилюється на етапі погіршення ситуації в 
одній чи одночасно кількох сферах життєдіяльності.

Економічна сфера розвитку регіональних сис-
тем за першооснову ставить задоволення еконо-
мічних потреб. Під впливом економічної потреби, 
наприклад, нестачі фінансових ресурсів у регі-
оні, формується відповідний економічний інтерес 
господарюючих структур. Тобто шукається спо-
сіб, інструмент, метод для задоволення потреби. 
Інтерес породжує як внутрішнє бажання задоволь-
нити економічну потребу всередині регіональної 
системи (економічний мотив), так і зовнішнє (еко-
номічний стимул). Під дією стимулювання та моти-
вування здійснюється активна діяльність суб’єктів 
сталого розвитку регіону з досягнення конкретної 
цілі. Проте активну діяльність не так легко про-
водити, оскільки на шляху досягнення виникають 
різноманітні перепони: зовнішні (позасистемні) та 
внутрішні (системні). Тому іноді доводиться чекати 
на впровадження активних дій до регіональної сис-
теми з досягнення економічної цілі (надходження 
коштів). Тобто стимули та мотиви повинні діяти і 
по відношенню до суб’єктів, а не лише до об’єктів 
сталого розвитку регіону. У тому разі, коли еконо-
мічну ціль досягнуто, автоматично система спра-
цьовує на зародження нової економічної потреби, 
що спрямована на якісне чи кількісне покращення 
параметрів регіональної системи.

Проведений аналіз свідчить, що Україні 
потрібна послідовна державна політика, спря-
мована на втілення в реальну практику господа-
рювання й суспільного життя принципів сталого 
соціально-економічного розвитку. У нинішній час 
завершується робота над проектом Національної 
стратегії сталого розвитку. Після її схвалення Вер-
ховною Радою України буде розроблен правовий 
документ, на основі якого будуть вироблені кон-
кретні дії, пов’язані з реалізацією програми захо-
дів зі сталого розвитку.

Є потреба у розробці особистих концепцій сталого 
розвитку регіонів, як таких, що враховують специ-
фіку регіонального планування, особливості соці-
ально-економічного розвитку регіонів та конкретику 
їх сучасних проблем. Основним завданням Концепції 
сталого розвитку регіону є визначення пріоритетних 
напрямів створення реальних умов для поліпшення 
добробуту населення, вирішення їх соціальних про-
блем на основі підвищення ефективності функціо-
нування регіональної економіки через структурну 
реорганізацію, більш ефективне використання сиро-
винних та економічних чинників, створення умов 
для саморозвитку регіонів. Для цього необхідно 
забезпечити розробку регіональних концепцій, стра-
тегій і програм сталого розвитку з такими основними 
змістовними принципами:

– у державних та регіональних програмах соці-
ально-економічного розвитку й інших стратегічних 
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державних документах відзначати сталий розвиток 
як умову підвищення якості життя населення, забез-
печення безпечної життєдіяльності людини, уник-
нення структурних дисбалансів вітчизняної еконо-
міки; 

– у регіональних програмах соціально-економіч-
ного розвитку та інших стратегічних документах від-
значати сталий розвиток як національний пріоритет-
ний інтерес; 

– розробити Концепцію соціально орієнтованої 
економіки регіону з визначенням стратегічних пріо-
ритетів сталого розвитку. 

Висновки. Для ефективної реалізації концепції 
сталого соціально-економічного розвитку регіону 
є доцільним визначити ряд модельних територій, 
на яких можуть відпрацьовуватись регіональні 
схеми сталого розвитку. Це дасть змогу не тільки 
реально оцінювати результативність і ефективність 
здійснення запропонованих заходів, а й вносити 
певні корективи до самої концепції і до механіз-
мів та засобів їх упровадження. Для цього необ-
хідно створити ефективні організаційно-управ-
лінські структури, на які можна було б покласти 
відповідальність за виконання цього процесу.  
На сьогодні важливою проблемою є розробка прин-
ципово нової стратегії соціально-економічного 
розвитку держави в цілому і конкретного регіону 
зокрема із визначенням національних та регіо-
нальних пріоритетів для переведення народно-гос-
подарського комплексу на модель сталого функці-
онування.
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ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ

Визначено економічну природу тіньової економіки, її вплив на розвиток країни. Розглянуто основні методики оцінки рівня тіні-
зації економіки та наведено аналіз динаміки тіньової економіки в Україні. Досліджуються основні причини, які гальмують процес 
виходу економіки України з тіні, а також наведено низку заходів, які сприятимуть детінізації.
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Ведерникова С.В. ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ В УКРАИНЕ
Определена экономическая природа теневой экономики, её влияние на развитие страны. Рассмотрены основные методы 

оценки уровня тенизации экономики, представлен анализ динамики теневой экономики в Украине. Исследуются основные 
причины, тормозящие процесс выхода экономики Украины из тени, а также приведены основные мероприятия, способствую-
щие детенизации.
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Vedernіkova S.V. THE PROBLEMS OF DETERMINING THE LEVEL OF SHADOW ECONOMY IN UKRAINE
The article is devoted to the problems of determining the economic nature of the shadow economy and its impact on development. 

The basic methodology for assessing the level of the shadow economy, and provides an analysis of the dynamics of the shadow 
economy in Ukraine. We study the main reasons hampering the process of Ukraine’s economy out of the shadows and are a number of 
measures that will promote legalization.
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Постановка проблеми. Поширення в Україні 
такого соціально-економічного явища, як тіньова 
економіка, а також обсяги продукції і фінансо-
вих ресурсів, які обертаються в цій сфері, являють 

собою суттєву перешкоду забезпеченню сталого роз-
витку економіки. Значною проблемою є те, що пере-
важну більшість операцій, які відносять до тіньових, 
можна здійснювати в легальному нормативно-пра-


