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ВСТУП
Визначення сталого розвитку сформульовано в доповіді

Міжнародної комісії з навколишнього середовища та роз'
витку "Наше спільне майбутнє": Сталий розвиток — це та'
кий розвиток, який задовольняє потреби теперішнього часу,
але не ставить під загрозу здатність майбутніх поколінь за'
довольняти свої власні потреби. Воно включає два базових
поняття: потреб, зокрема, необхідних для існування найбі'
дніших верств населення, які повинні стати найважливішим
пріоритетом; обмежень, зумовлених станом технології та
організацією суспільства, що накладаються на здатність на'
вколишнього середовища задовольняти нинішні і майбутні
потреби [1, с. 50—51].

Напередодні "Ріо+20" з'явилося ряд публікацій, в яких
критично оцінюються досягнення людства за останні два
десятиліття на шляху до сталого розвитку. Як відмічає
М.А. Хвесик, "останні глобальні економічні кризи, екологічні
та техногенні катастрофи, а також збільшення їх частоти і
розмірів збитків переконливо свідчать, що, йдучи таким
шляхом, людство через короткий проміжок часу знищить
не лише себе, а й усю планету" [2, с. 4—5]. Існує потреба в
критичному переосмисленні й уточненні принципів сталого
розвитку з урахуванням існуючих реалій. Особливо актуаль'
на дана проблематика для України, де досі на законодав'
чому рівні не прийнято Концепції переходу України до ста'
лого розвитку.

Різні аспекти сталого розвитку висвітлюються у працях
таких зарубіжних і вітчизняних економістів, як: Л. Абал'
кін, В. Бушуєв, М. Вакернагель, Л. Вальсар, О. Веклич,
О. Власюк, М. Воропай, В. Гальперин, В. Геєць, Д. Гильдер,
К. Гофман, О. Гранберг, І. Гнибіденко, Д. Демлин, М. До'
лішній, К. Ерроу, Я. Жаліло, С. Монфред, Л. Оністо, С. Пи'
рожков, М. Портер, П. Саблук, О. Татаркін, С. Харічков,
М. Хвесик, Є. Хлобистов, В. Юрчишин та ін. Попри тривалу
розробку, досі спостерігаються прогалини в дослідженні
соціальних чинників і компонентів сталого розвитку, пов'я'
заних із рівнем освіти та професійно'кваліфікаційними ха'
рактеристиками населення, станом його здоров'я, усвідом'
ленням ним принципів самозбереження і раціонального ви'
користання середовища життєдіяльності, а також суспіль'
ним та індивідуальним світоглядом з широкого кола со'
ціально'економічних проблем.
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МЕТА СТАТТІ
Мета дослідження полягає у вивченні сучасних підходів

до розуміння сталого розвитку, ролі сфери послуг у конти'
нуумі "рівність можливостей — сталість".

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Автори останньої доповіді про людський розвиток ПРО'

ОН "Сталий розвиток і рівність можливостей: краще май'
бутнє для всіх" [3] наголошують на нерозривності взаємоз'
в'язку між сталістю й основними питаннями рівності мож'
ливостей щодо продуктивної зайнятості, умов проживання,
послуг освіти, охорони здоров'я тощо. Прогнози свідчать
про те, що неспроможність знизити серйозні екологічні ри'
зики загрожує сповільненням прогресу в сфері людського
розвитку для майбутніх поколінь. Деградація довкілля по'
силює нерівність через несприятливий вплив на фізичний і
духовний стан людей, у свою чергу, нерівність людського
розвитку посилює екологічну деградацію, зокрема, внас'
лідок несформованості у суспільстві відповідних моральних
і етичних настанов.

Прагнення одночасно забезпечити сталість і рівність
можливостей не означає, що вони завжди можуть взаємно
підкріплювати один одного (це своєрідна цільова настано'
ва, до якої слід прагнути при прийнятті управлінських
рішень); у багатьох випадках цього не відбудеться, іноді
найбільш життєздатна альтернатива містить у собі комп'
роміс. Так, І.К. Бистряков [4] розглядає регіональне госпо'
дарство у взаємодії трьох його підсистем (соціальної, еко'
номічної, екологічної), у процесі якої визначається пріори'
тетність однієї з них. Система перебуває в режимі постійно'
го коливання пріоритетності тієї чи іншої підсистеми при
спрямованості двох інших на підтримку і супровід. Інварі'
антні елементи кожної регіональної економічної системи
розташовані в межах цих трьох підсистем, а співвідношен'
ня їх пріоритетності (пропорції) визначають регіональну спе'
цифіку в той чи інший період часу.

Дослідження означених проблем повинні виходити з
розуміння категорії "розвиток" як незворотної, спрямова'
ної зміни об'єкта. За Й. Шумпетером, розвиток — це про'
цес переривчастих змін і неврівноваженості, викликаних
інноваціями. Такі зміни в житті суспільства не впливають на
нього ззовні, а відбуваються відповідно до його "власної
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ініціативи", тобто із середини. Розглянутий
підхід, на нашу думку, актуальний із декількох
позицій: акцентує увагу на необхідності активі'
зації внутрішніх резервів і використанні наяв'
них конкурентних переваг конкретних тери'
торій на основі інновацій (як технологічних, так
і соціальних); з нього слідує, що зміни повинні
бути ініційовані суспільством на основі суспіль'
ного діалогу та сприйняті різними його група'
ми, найбільшого ефекту можуть досягти ініціа'
тиви територіальних громад, які враховують
широкий спектр місцевих потреб населення.
Звідси сталий конкурентоспроможний розви'
ток можна розглядати як такий процес, за яко'
го забезпечується гармонійний соціальний, еко'
номічний і екологічний розвиток території на
основі самоорганізації місцевих громад з мак'
симально можливим використанням ендоген'
них факторів (місцевих активів — матеріально'
го, фінансового, людського, соціального, куль'
турного капіталів) у їх поєднанні із зовнішніми
можливостями та враховуючи екологічні обме'
ження (рис. 1).

Сфера послуг являє собою сукупність видів економіч'
ної діяльності, результатом якої здебільшого є нематері'
альні продукти, що можуть брати участь у процесі матері'
ального виробництва або ж кінцевому як індивідуальному,
так і груповому споживанні, пов'язаному з формуванням
особистості чи матеріальних умов її побуту. В контексті
людського розвитку продукти сфери послуг (передусім так
звані соціальні послуги — освіти та культури, охорони здо'
ров'я, рекреації та ін.) безпосередньо визначають якісні ха'
рактеристики людських ресурсів. Суть рівності можливос'
тей полягає в тому, щоб надати кожній особі, незалежно від
походження (соціального статусу, типу поселення чи регіону
проживання, стану здоров'я і т.п.), шансу досягти суспільної
позиції, яка б максимально відповідала її потенціалу (здібно'
стям). Справедливою вважається нерівність, що виникає че'
рез неоднакові вроджені задатки особи, а також нерівність,
яка служить на користь найбільш знедолених. Соціально
вразливими слід вважати не тільки осіб, позбавлених дос'
тупу до соціальних послуг, а й тих, хто володіє порівняно
гіршими можливостями для їх одержання з урахуванням
якості.

У наукових дослідженнях використовуються поняття
єдиного економічного простору, єдиного соціального
простору, єдиного освітнього простору та ін. У широко'
му розумінні будь'який простір як неодмінна ознака має
певну єдність і базується на взаємозв'язках між його еле'
ментами. В міждержавних зв'язках поняттям єдності про'
стору підкреслюється спільне розроблення програм і
планів розвитку або узгодженість діяльності у тих чи інших
сферах. Наприклад, в економічній сфері це запроваджен'
ня єдиних митних правил, вільного руху капіталів, робо'
чої сили тощо. Стосовно соціального простору, однією з
ознак його єдності є забезпечення соціальних стандартів
обслуговування населення по всій території країни. Го'
ловне протиріччя полягає у невідповідності між законо'
давчо закріпленими гарантіями держави та можливостя'
ми їх реалізації за існуючого нормативно'інституційного
середовища, фінансових і матеріально'технічних ре'
сурсів.

Державна політика у сфері соціальних послуг повин'
на бути направлена на стимулювання територіальних
громад інвестувати у розвиток власного людського капі'
талу та підтримку місцевої соціальної інфраструктури.
Наприклад, в Україні протягом останніх років відбуваєть'
ся зростання попиту на послуги дошкільної освіти. Рівень
охоплення дітей дошкільного віку за період 2000—2010 рр.

збільшився з 40% до 56%. Внаслідок руйнування ме'
режі дитячих дошкільних закладів у 90'х роках нині
відмічається значний дефіцит місць. За таких умов все
частіше спостерігаються випадки самоорганізації насе'
лення з метою проведення ремонтних робіт, необхідних
для відновлення діяльності раніше закритих дитячих
садків. Підтримуючи схожі ініціативи, насамперед, не'
обхідно: розробити методику та механізми пайової
участі держави, регіональної влади та місцевих громад
у спорудженні нових і модернізації діючих інфраструк'
турних об'єктів; забезпечити належне інформаційне за'
безпечення органів місцевого самоврядування про мож'
ливості залучення бюджетних і позабюджетних коштів;
запровадити програми створення місцевих ініціативних
груп та формування лідерів, які можуть започаткувати
розробку проектів і стратегій місцевого розвитку, їх
практичну реалізацію на місцевому рівні.

Розглядаючи континуум "рівність можливостей —
сталість", на нашу думку, слід вести мову про формування
цілісного соціогуманітарного простору, поняття якого все
частіше стає об'єктом наукових дискусій. Якщо корінь
"соціо" вказує на відносини між людьми та їх групами з при'
воду розподілу і споживання вироблених у суспільстві благ,
то "гуманітарний" акцентує увагу на зростаючій ролі чин'
ників, які концентруються в підвалинах людської культури,
формують загальні уявлення про моральні цінності, етно'
культурну ідентичність і толерантність, імперативність еко'
логічного. Висновок академіка В. Гейця про те, що "ігнору'
вання ціннісних основ людської діяльності" є однією з виз'
начальних причин неефективності українських реформ [5,
с. 14], був підтриманий у численних публікаціях у рамках
наукової дискусії на сторінках журналу "Економіка Украї'
ни" (див. публікації М. Звєрякова, П. Нікітенка, М. Поповича,
В. Симоненка та ін.).

Одним із найактуальніших завдань сучасності є пошук
інструментарію подолання ідеології "суспільства споживан'
ня", в якому дедалі більшою мірою пригнічується осо'
бистість: втрачається раціональність споживчого попиту,
відбувається розрив між споживанням і задоволенням ре'
альних потреб людини, формуються "хибні", віртуальні за
своєю суттю потреби, визначальним мотивом яких стає не'
змірне бажання мати [6, с. 26]. Все це призводить до вкрай
негативних екологічних наслідків. Ніякі технологічні інно'
вації та економічні реформи самі по собі не забезпечать ста'
лого людського розвитку, якщо не відбудеться переоцінка
цінностей, якщо в суспільстві не утвердиться висока ціннісна
свідомість.

Рис. 1. Загальна схема формування стратегії сталого
розвитку території
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Ціннісні орієнтири сталого розвитку можна охаракте'
ризувати наступним чином: гармонія людини з природою,
яка вимагає від людства зупинити свою експансію в приро'
ду; гармонія людини із суспільством, для чого індивід пови'
нен урівноважувати свої егоїстичні претензії з інтересами
колективу, соціуму, держави; гармонія людини із самою
собою, яка передбачає набуття сенсу життя і щастя [2, с. 7].
Настанови на екологізацію та гуманізацію людської свідо'
мості повинні відобразитися на функціональних задачах
галузевих сегментів сфери послуг, зокрема:

— в освіті — це впровадження в традиційний навчаль'
них процес так званої "освіти в інтересах сталого розвит'
ку" (Education for Sustainable Development). Остання роз'
ширює рамки ноосферно'екологічної освіти та дозволяє
всі аспекти освітньої діяльності розвивати у контексті ста'
лого розвитку, різноманітність тем якого вимагає застосу'
вання комплексного опрацювання і дає можливість ство'
рити системний механізм трансформації смисложиттєвих
пріоритетів на індивідуальному рівні, а відтак, забезпечу'
вати випереджаючу функцію освіти стосовно моделюван'
ня соціальних процесів. Згідно зі Стратегією Європейсь'
кої економічної комісії ООН для освіти в інтересах стало'
го розвитку [7], особлива увага повинна приділятися прак'
тичній реалізації моделей сталого розвитку, формуванню
відповідних норм поведінки та стилів життя, активної гро'
мадської позиції щодо ідеї сталості у повсякденному
досвіді дітей і дорослих;

— у культурі — формування екологічної культури, а
ширше — загальної культури життєдіяльності та споживан'
ня суспільних благ. Екологічне виховання спрямоване на
розвиток особистості зі світоглядною установкою на дот'
римання норм екологічно грамотної поведінки, виконання
практичних дій щодо захисту власного здоров'я та довкіл'
ля. Таке виховання має важливий поведінковий компонент і
орієнтоване на вирішення задач "тут і зараз"; часто
здійснюється в житлових районах і промислових зонах, коли
діти на життєвих прикладах знайомляться з найдієвішими
способами вирішення конкретних локальних екологічних
проблем;

— в охороні здоров'я — зосередження на детер'
мінантах здоров'я, зокрема на шкідливих чинниках, пов'я'
заних зі стилем життя, вдосконалення системи інформуван'
ня щодо здоров'я на всіх рівнях суспільства, створення ме'
ханізму швидкого реагування на основні загрози для здо'
ров'я та санітарного благополуччя;

— в торгівлі та побутовому обслуговуванні — акцент
на проблемах екологічного інформування (в тому числі шля'
хом екологічного маркування продукції) та відповідальності
торговельних мереж за якість продукції. Прямий вплив на
довкілля оцінюється через критерії екологічності застосо'
вуваних технологій і устаткування (нормативи і стандарти
упаковки та переробки товарів), ефективності логістики
щодо мінімізації втрат при транспортуванні та зберіганні
товарів, їх утилізації;

— в туризмі та рекреації — розвиток зеленого (сільсько'
го, екологічного) туризму, відновлення біорізноманіття,
широке застосування в туристичній інфраструктурі енерго'
заощадливих технологій.

Забезпечуючи загальні умови життєдіяльності та роз'
виток людського потенціалу, сфера послуг водночас може
слугувати чинником конкурентних переваг певного регіону
чи окремої території, безпосередньо формуючи полюси
росту (див. рис. 1) або ж створюючи передумови для їх по'
яви. О. Бородіна в статті "Соціальні інновації в системі
сільського розвитку: концептуальні підходи" [8] звертає ува'
гу на концепцію багатофункціональності, що базується на
визнанні сільського господарства специфічною сферою еко'
номічної діяльності, унікальною за різноманітними суспіль'
ними результатами, які вона може продукувати одночасно

з виробництвом сільськогосподарської продукції. Так, у
процесі сільськогосподарського виробництва створюються
не тільки продукти харчування, а й виробляються суспільні
блага нематеріального характеру, такі як екологічні послу'
ги, красоти ландшафтів, культурна спадщина тощо. І, що
найважливіше, деякі з подібних благ можуть перетворюва'
тись у місцеві активи та набувати властивостей факторів ен'
догенного розвитку (своєрідних локомотивів росту)
сільської місцевості. Капіталізація цих активів створює за'
соби для існування сільських громад поза межами вироб'
ництва сільськогосподарської продукції зі значно меншим
навантаженням на довкілля.

У контексті регіональної економіки актуальності набу'
ває проблема формування зон концентрації людського та
соціального капіталів (наприклад, на базі вищих навчаль'
них закладів) як центрів продукування інновацій (технолог'
ічних, соціальних) з подальшим кластероформуючим ефек'
том.

ВИСНОВКИ
Сталий розвиток суспільства слід розглядати як безпе'

рервний процес навчання, включаючи розширення знань,
формування спеціальних екологічних навиків, життєвих по'
зицій і цінностей щодо здорового способу життя в гармонії
з природою. Сталість, в остаточному підсумку, являє собою
моральний і етичний імператив, у якому повинні враховува'
тися культурна розмаїтість і місцева специфіка. В свою чер'
гу, освіта, культурні надбання, інші блага нематеріального
характеру можуть перетворюватись у місцеві активи та ва'
гомі чинники соціально'економічного розвитку територій на
принципах т.зв. зеленої економіки.
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