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СТАЛИЙ РОЗВИТОК: МАЙБУТНЄ, ЯКОГО МИ ХОЧЕМО! 

Conference of UNO on questions of environment and development, which took 

place in 1992 in Rio de Janeiro and acclamation voted by the so-called "Declaration 

of Ріо", acknowledged conception of steady development of functioning of earthly 

civilization dominant ideology in ХХІ of item. Since passed many years, however in 

Ukraine the so not completed preparation of extraordinarily important document - to 

National strategy of steady development. 

 

У 1992 році в Ріо-де-Жанейро Україна задекларувала своє бажання перейти 

на шлях сталого розвитку, а на конференціях «Ріо+5» та «Ріо+10» 

документально підтвердила свої прагнення. Указом Президента України 

№664/2009 року створена Національна рада з питань науки, інновацій та 

сталого розвитку України як консультативно-дорадчий орган при Президентові 

України. Затверджено Положення про Національну раду з питань науки, 

інновацій та сталого розвитку України. В Положенні передбачається, що 

основними завданнями Національної ради є вивчення стану реалізації 

державної політики у сферах наукової та інноваційної діяльності щодо 

забезпечення реалізації принципів сталого розвитку, підготовка пропозицій 

щодо пріоритетів розвитку наукової та інноваційної діяльності, оцінка стану 

розвитку науки та інноваційної діяльності, впровадження моделі сталого 

розвитку, аналіз та обговорення проблемних питань, а також підготовка та 

подання Президентові України пропозицій щодо їх розв’язання. 

Таким чином, сталий розвиток є об’єктивний і керований процес, головну 

роль у якому повинна відігравати держава, яка має гарантувати безпеку у 

політичній, економічній, соціальній, оборонній та екологічній сферах.  

Державна політика сталого розвитку повинна базуватися на наступних 

принципах: визначення життєвих сил людини, родини, етносу, суспільства, 



нації, держави як найвищої цивілізаційної цінності; сталість розвитку 

українського суспільства визначити як процес якісних змін у всіх сферах 

життєдіяльності; зміна філософії розвитку суспільства, її орієнтирів, в основу 

яких мають бути покладені духовні, культурні та моральні цінності; екологічне 

відродження природних об’єктів, ландшафтів як середовища існування і 

домінанти життя, скорочення техногенного навантаження на них, консолідація 

стратегічних цілей розвитку українського суспільства та держави.  

Розвиток виробництва і зростання масштабів господарської діяльності, в 

ході яких людина використовує дедалі більшу кількість природних ресурсів, 

зумовлюють тотальне посилення антропотехногенного тиску на довкілля та 

порушення рівноваги в навколишньому природному середовищі. А це, в свою 

чергу, призводить до загострення соціально-економічних проблем. Одночасно з 

вичерпанням запасів невідновлюваних сировинних та енергетичних ресурсів 

посилюється забруднення довкілля, особливо водних ресурсів та атмосферного 

повітря, зменшуються площі лісів і родючих земель, зникають окремі види 

рослин, тварин тощо. Все це зрештою підриває природно-ресурсний потенціал 

суспільного виробництва і негативно позначається на здоров'ї людини.  

На даний час Україні вкрай потрібна послідовна державна політика, 

спрямована на втілення в реальну практику господарювання й суспільного 

життя принципів сталого соціально-економічного розвитку.  

До речі, в індустріально розвинених країнах з метою зменшення 

забруднення навколишнього середовища, раціоналізації використання 

природних ресурсів, широкомасштабного застосування екологобезпечних, 

енерго- і ресурсозберігаючих технологій тощо запроваджено ефективну 

систему екологічної відповідальності через принцип: «Забруднюєш або 

нераціонально використовуєш природу— плати!». Крім того, в цих країнах 

законодавчо введено жорсткі економічні та адміністративні санкції до тих 

підприємців і товаровиробників, які не дотримуються чинних екологічних 

нормативів, стандартів, вимог та обмежень. Зокрема, розміри економічних 

санкцій встановлюються з таким розрахунком, щоб підприємствам, іншим 



виробничим структурам було вигідніше переходити на екологобезпечні, 

ресурсо- й енергозберігаючі технології, ніж продовжувати забруднювати 

навколишнє середовище і нераціонально, марнотратно використовувати 

природні ресурси.  
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