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СОЦІОЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛЮДСЬКОГО ТА СТАЛОГО
РОЗВИТКУ

Світова спільнота наприкінці ХХ ст. визначила два головних пріоритети суспільного
розвитку:

забезпечення розвитку людського потенціалу як основної мети і головного чинника
розвитку (щорічні доповіді ПРООН починаючи з 1900 р.);

забезпечення сталого розвитку як безальтернативної умови подальшого розвитку
людської цивілізації (конференція ООН з навколишнього середовища і сталого розвитку в Ріо-
де-Жанейро, 1992 р.).

Програма розвитку ООН виходить із того, що в сучасних умовах суспільний прогрес і
багатство країни можуть забезпечувати лише працездатні, здорові та активні громадяни, тому
метою суспільного розвитку є створення сприятливих умов для довготривалого, здорового,
наповненого творчістю життя людини. Згідно з концепцією ПРООН розвиток людини – це
процес розширення свободи вибору. При цьому підкреслюється, що кількість варіантів вибору
може бути нескінченною. Але на всіх рівнях розвитку три найбільш важливих варіанти
зводяться до можливостей вибрати довге і здорове життя, набути знання і мати доступ до
ресурсів, необхідних для підтримки гідного рівня життя. Якщо ці важливі варіанти вибору
відсутні, недоступними є багато інших можливостей.

Під сталим розвитком розуміється такий розвиток суспільства, за якого задоволення
потреб у природних
ресурсах теперішніх поколінь не повинно ставити під загрозу
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можливості майбутніх поколінь задовольняти в них свої потреби, коли будуть узгоджені
екологічні, економічні та соціальні складові розвитку, коли техногенне навантаження не буде
перевищувати можливостей навколишнього природного середовища до самовідновлення, а
суспільство усвідомить перевагу екологічних пріоритетів над іншими.

В Україні проблеми і людського, і сталого розвитку досліджує значне коло вчених. У
той же час недостатня увага приділяється аналізу взаємозв’язку між даними концепціями
суспільного розвитку, що перешкоджає їх ефективній реалізації. Соціоекономічна парадигма
дає змогу комплексно дослідити спільні засади розвитку й реалізації пріоритетів людського та
сталого розвитку.

Метою даної статті є дослідження взаємозв’язку і взаємообумовленості людського й
сталого розвитку та визначення необхідних умов їх забезпечення в Україні.

Слід відзначити, що пріоритети між собою тісно взаємопов’язані. Людський розвиток
забезпечує формування головної продуктивної сили для економіки, яка, в свою чергу, створює
матеріальні умови для підвищення рівня та якості життя. Основними компонентами і
людського, і сталого розвитку є економічний, соціальний і екологічний, кожний із яких
виконує специфічні функції у забезпеченні людського і сталого розвитку (див. рисунок).

Сталий розвиток найбільшою мірою відповідає потребам формування людського
потенціалу на довгострокову перспективу, адже забезпечує можливості відтворення усіх
параметрів ноосфери.

На практиці взаємозв’язок між людським і сталим розвитком реалізується в країнах
Європи. У червні 2001 р. на саміті лідерів країн-членів ЄС у Ґетеборзі була прийнята
Стратегія сталого розвитку ЄС, яка окреслила заходи  щодо пере-
воду економіки усіх європейських країн на ресурсозберігаючий та  екологічно безпечний
шлях розвитку. На основі даної стратегії в країнах ЄС формується модель еко-соціальної
ринкової  економіки. Еко-соціальна ринкова економіка і сталий



Рисунок. Взаємозв’язок людського та сталого розвитку
розвиток суспільства ґрунтуються на таких засадах – це органічне поєднання економічної
ефективності, соціальної справедливості та ресурсно-екологічної збалансованості.
Економічне зростання, що відбувається без урахування екологічних чинників, не може бути
сталим і тривким у довгостроковій
перспективі. Також неприйнятною є охорона довкілля, що готова нехтувати інтересами людей
і приносити в жертву задоволення базових людських потреб (це, на жаль, властиво для
багатьох екологічних рухів та партій зелених). Масштабні ж соціальні проекти, яким бракує
надійного економічного механізму створення суспільного багатства, як засвідчив історичний
досвід побудови комунізму, також зрештою приречені на невдачу [1].

Для України проблеми і людського, і сталого розвитку на сучасному етапі стоять вкрай
гостро. Україна має надзвичайно гостру потребу переходу до моделі сталого розвитку, що
обумовлено:

досить великою часткою сировинних та енергоємних видів виробництв у загальній
структурі економіки, що призводить до виснаження природних ресурсів;

високою ресурсоємністю та енергоємністю ВВП (яка в
2-3 рази більше порівняно з розвиненими країнами), що знижує конкурентоспроможність
вітчизняних товарів;

високим рівнем забруднення довкілля, що негативно позначається на здоров'ї населення.
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Відбувається деградація людського потенціалу, що проявляється у депопуляції
населення, погіршенні здоров'я, зниженні якості освіти при збільшенні терміну навчання,
деградації морально-етичних норм існування суспільства.

За Індексом людського розвитку (ІЛР) Україна у рейтингу 2009 р. посіла 85 місце серед
країн світу, у 2010 р. рейтинг хоч і підвищився (69 місце), однак він є низьким відносно
наявного ресурсного потенціалу України [2]. При низькому рівні виробництва ВВП (у 2009 р.
на душу населення 5763 дол. за ПКС; для порівняння: Польща – 16607 дол.) українські
виробники витрачають значно більше природних і енергетичних ресурсів [3, 551-552]. По-
хижацьки використовується національне багатство України. Орієнтація вітчизняного бізнесу
на отримання прибутку шляхом експорту природних ресурсів або товарів з низьким рівнем
доданої вартості призводить до вичерпання невідновлюваних ресурсів України. Унаслідок
низького технологічного рівня виробництва значна частка ресурсів йде у відходи, що
призводить, з одного боку, до забруднення навколишнього середовища, а з іншого – до
зниження потенційного виробництва і зростання собівартості продукції. Все це негативно
впливає на рівень і якість життя, стан здоров'я населення.

Взаємозв’язок між розвитком людського потенціалу та сталим розвитком досліджується
окремими вченими. Так, І.І.Ашмарін вважає, що однією з необхідних умов збереження та
розвитку людського потенціалу як на індивідуальному, так і на соціальному рівні є стійкість
людського розвитку. У своїй основі концепція сталого розвитку була орієнтована на
рівноважну коеволюцію двох підсистем – людства і навколишнього середовища [4].

Людський та сталий розвиток є взаємозалежними процесами. З одного боку, розвиток
земної людської цивілізації у довготривалій перспективі неможливий поза межами сталого
(або підтримуючого) розвитку, який забезпечує відтворення ресурсної основи існування
людства. У другій половині ХХ ст. людство почало усвідомлювати, що необмежене,
неконтрольоване та неефективне використання ресурсів Землі може призвести до глобальної
катастрофи. У працях Римського клубу була визначена проблема негативних наслідків
техногенної трансформації соціоприродного середовища. Вичерпання ресурсів, деградація
навколишнього природного середовища, поширення захворювань, обумовлених як
технологічними, так і соціальними чинниками, – все це ставить під загрозу існування людини
як біологічного виду. Дефіцит продовольчих ресурсів, питної води, придатних для
нормального життя територій стає все гострішим.

З іншого боку, сталий розвиток можливо забезпечити лише за умови:
відродження етичних норм суспільства в усіх сферах життєдіяльності людини, і в першу

чергу у відносинах з природою;
розвитку знань, нарощування інтелектуального, людського, соціального капіталів,

джерелом яких є людина та які за своєю природою є невичерпними, що дає змогу формувати
нову ресурсну базу економічного розвитку;

формування у суспільстві механізмів саморегуляції, які мають забезпечувати
автоматичне налагодження соціоекономічної системи на траєкторію сталого розвитку. Як
відзначає І.Ашмарін, механізм саморегуляції може базуватися виключно на духовно-
моральних цінностях [4].

Взаємозв'язок між людським та сталим розвитком спостерігається на рівні оцінок цих
процесів. ПРООН для вимірювання розвитку людського потенціалу було розроблено
інтегральний показник Індекс людського розвитку, який знайшов досить широке
використання у практиці міжнародних порівнянь. Складаючись із трьох параметрів (оцінки
рівня життя, рівня освіти та очікуваної тривалості життя), цей індекс дає змогу визначити
відносний рівень розвитку людського потенціалу країн, який, безумовно, формується під
впливом процесів, що відбуваються в економіці та навколишньому середовищі. Україна
посідає низькі місця у рейтингу за ІЛР: у 2005 р. – 76 місце, у 2009 р. – 85 місце серед більш
ніж 160 держав світу. Спостерігається нестабільність динаміки рейтингу, що не свідчить про
поліпшення умов людського розвитку.

Під час саміту Всесвітнього економічного форуму в Давосі у 2001 р. був презентований
Індекс екологічної сталості (Environmental Sustainability Index – ESI) країн, що дозволяє
оцінити прогрес на шляху до сталого розвитку за допомогою 22 комплексних індикаторів, які
разом охоплюють 67 різноманітних параметрів. Рейтинг країн за ESI базується на



порівняльному аналізі індикаторів для різних країн і дає узагальнену оцінку ситуації в них. Зі
122 країн, що були включені в нього у 2001 р., Україна опинилася на 110 місці, що
красномовно говорить саме за себе, а в п'ятірку світових лідерів увійшли Фінляндія, Норвегія,
Канада, Швеція та Швейцарія. Наступного 2002 р. індекс був розрахований вже для 142 країн
світу: перша п'ятірка світових лідерів не змінилася, а Україна опустилася ще нижче – на 137
місце серед 142 країн. У подальшому індекс трансформувався в Індекс стану навколишнього
середовища – ІСНС (Environmental Performence Index – EPI) [3], за яким Україна продовжує
займати низькі місця: у 2005 р. – 108, у 2010 р. – 75 місце.

У таблиці наведено показники обох індексів по окремих країнах за 2005 та 2010 рр.
Таблиця

Розподіл окремих країн світу за ІЛР та ІСНС1

Країни ІЛР ІСНС
2005 2010 2005 2010

Швеція 6 9 4 2
Норвегія 2 1 2 3
Фінляндія 11 16 1 4
Австрія 15 25 10 6
Німеччина 22 10 31 13
Франція 10 14 36 10
Великобританія 16 26 65 14
Італія 20 23 69 24
Іспанія 13 20 76 30
Польща 37 41 102 42
США 12 4 45 39
Канада 4 8 6 12
Японія 8 11 30 21
Росія 67 65 33 28
Україна 76 69 108 75
Туреччина 84 83 91 72
Китай 81 89 133 105

1 Складено за джерелами [2, 5, 6].

Аналіз даної таблиці дає змогу зробити такі висновки:
у більшості країн спостерігається тісна кореляція між Індексом стану навколишнього

середовища та Індексом людського розвитку. При цьому, як правило, багато
високорозвинених країн мають високі рейтинги за обома індексами. У таких країнах, як
Норвегія, Німеччина, Франція, Італія та ін., розбіжність між рангами обох індексів є
несуттєвою. Отже, значний економічний розвиток, який забезпечує розвиток людського
потенціалу, у цих країнах досягається шляхом підтримки екологічної рівноваги;

багато країн з нижчим ІЛР мають низький показник стану навколишнього середовища
(наприклад, Україна, Туреччина, Китай). Це вказує на низьку якість економічного розвитку,
який не забезпечує достатньою мірою ні потреб людини, ні збереження природної ресурсно-
екологічної системи;

значна група країн має суттєву розбіжність між обома індексами.
Частина країн з високим ІЛР має значно нижчі рейтинги за ІСНС: США у 2010 р. –

відповідно 4 та 39 місця, Австралія – 2 та 46 місця. Це свідчить, що в цих країнах
нарощування ВВП, що є матеріальною основою людського розвитку, здійснюється на основі
інтенсивного використання природних ресурсів, що не відповідає засадам сталого розвитку.
Інша група країн при низькому ІЛР має досить високі рейтинги за показниками екологічної
сталості: наприклад, Коста Ріка – 62 місце за ІЛР та 5 місце за ІСНС; Колумбія – відповідно 79
та
9 місця. Високий рівень збереження навколишнього середовища у цих країнах обумовлений
низьким рівнем розвитку економіки, що не задовольняє потреби населення та не сприяє
людському розвитку.

На основі проведеного дослідження можна зробити висновок, що найбільший потенціал
прогресивного подальшого розвитку у довгостроковій перспективі мають ті країни, які
досягли високих параметрів людського потенціалу на основі функціонування економіки на
засадах сталості. Досягнення цього забезпечується не лише шляхом впровадження інновацій,



але й формування нової філософії бізнесу, нової організації людського суспільства,
орієнтованого не тільки на споживання, а в першу чергу на забезпечення відтворення та
розвитку соціосистеми. У зв'язку з цим важливим є затвердження в усіх сферах людської
діяльності принципів відповідальності, поміркованості, раціональності, доцільності,
співіснування, орієнтації на майбутнє, захисту, довготривалих інтересів людства. Важливу
роль у цьому може відіграти соціоекономіка, яка досліджує розвиток економіки з позицій її
відповідності гуманітарним цілям.

Україна поки що не досягла суттєвих успіхів ні в людському, ні в сталому розвитку.
Забезпечення розвитку людського потенціалу потребує нової соціальної політики, яка б
орієнтувалася не лише на соціальний захист населення, але й на активізацію його трудової,
підприємницької, творчої діяльності, формування людського, інтелектуального та соціального
капіталу. Новою має бути і економічна політика, в основі якої мають лежати принципи
інноваційності та сталості.

У 2006 р. був розроблений проект Концепції переходу України до сталого розвитку,
однак він не набув статусу нормативного документа. На сучасному етапі актуальним
завданням є розробка та затвердження такої концепції. При цьому вона має в першу чергу
орієнтуватися на забезпечення розвитку людського потенціалу, базуватися на інноваційних
засадах розвитку економіки, ефективній системі державного та корпоративного управління,
соціальній відповідальності бізнесу.
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