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СТАЛИЙ РОЗВИТОК У КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ
Сталий розвиток господарства – проблема неординарна, суперечлива. Про такий розвиток можна говорити лише
тоді, коли економічне зростання, матеріальне виробництво та споживання, інші види суспільної діяльності
відбуваються в межах, визначених здатністю екологічних систем до відновлення. Засадами стійкого розвитку
передусім передбачається екологізація економіки, гуманізація, запровадження певної системи принципових підходів
допитань суспільної діяльності.
Термін «сталий розвиток» ввела у 1987 р. Гру Харлем Брундланд. На сьогодні існує багато визначень цього
терміну, які об’єднує теза про те, що сталий розвиток є збалансування, врівноваження потреб з ресурсними й
екологічними можливостями територій, а також такий розвиток людства та характер використання ним ресурсів
планети, який дає змогу задовольняти потреби сьогодення та не підриває потенційні можливості забезпечення потреб
наступних поколінь.
Концепція сталого розвитку охоплює дві найважливіші ідеї:
- цей розвиток передбачає вирішення економічних, соціальних та екологічних проблем. Розвиток буде сталим
тільки тоді, коли буде досягнута рівновага між різними факторами, що зумовлюють загальний рівень життя;
- нинішнє покоління має обов'язок перед прийдешніми поколіннями залишити достатні запаси соціальних,
природних та економічних ресурсів для того, щоб вони могли забезпечити для себе рівень добробуту не нижчий, ніж
той, що ми маємо зараз.
Модель сталого, стійкого розвитку, як і будь-яка соціальна модель, є системою інтегрованих компонентів, їх
суттєвих відносин і зв’язків, що відображають основний зміст процесів збалансованого соціально-економічного та
екологічного розвитку.
Серед основних чинників, що забезпечують сталий розвиток, можна виділити такі: екологічний – визначає умови
й межі відновлення екологічних систем унаслідок їх експлуатації; економічний – передбачає формування економічної
системи, гармонізованої з екологічним чинником розвитку; соціальний – утверджує право людини на високий
життєвий рівень в умовах екологічної безпеки й благополуччя.
У теперішній час еволюція ідей сталого розвитку призвела до того, що в галузі забезпечення економічних,
екологічних та соціальних імперативів сталого розвитку системи світового господарства сучасні науковці виділяють
п’ять основних стратегічних тенденцій: людство здатне надати розвитку стійкого і довгострокового характеру з тим,
щоб він відповідав сьогоднішнім потребам людей, не залишаючи при цьому майбутні покоління можливості
задовольняти свої потреби; існуючі обмеження в галузі експлуатації природних ресурсів відносні, вони пов'язані з
нинішнім рівнем техніки і соціальних організацій, а також здатністю біосфери справлятися з наслідками людської
діяльності; необхідно задовольнити елементарні потреби всіх людей і надати можливість реалізувати свої надії на
більш благополучне життя, без чого стійкий і довгостроковий розвиток просто неможливий; слід узгодити спосіб
життя тих, хто володіє більшими засобами (грошовими і матеріальними), з екологічними можливостями планети,
зокрема щодо споживання енергії; розміри і темпи збільшення кількості населення повинні узгоджуватися із змінним
продуктивним потенціалом глобальної екосистеми
Для досягнення стійкого розвитку держави слід вилучати або обмежувати моделі виробництва та споживання, які
йому не сприяють. В умовах екологічної безпеки й благополуччя в Україні проблема сталого розвитку обговорюється
достатньо давно. З 1992 року створено значний науковий доробок, який заклав підґрунтя новим орієнтирам розвитку
країни на засадах постіндустріальної економіки.
Також iснують обмеження в галузі експлуатації природних ресурсів, вони пов'язані з нинішнім рівнем техніки і
соціальних організацій, а також здатністю біосфери справлятися з наслідками людської діяльності. Але
неузгодженість темпів економічного розвитку і вимог екологічної безпеки, орієнтація експорту, мілітаризація
виробництва, відсутність культури праці та споживання тощо призвели до формування техногенного типу
економічного розвитку. Як наслідок, нині антропогенне навантаження на природу наближається до граничної
межі її екологічної стійкості, що негативно впливає на життєдіяльність людини і суспільства. Для оновлення
ціннісних орієнтирів сталого розвитку виникає потреба розроблення інноваційних підходів, які стануть поштовхом
до реалізації концепції сталого розвитку в наступні десятиліття.

