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Концепція сталого розвитку ґрунтується на синтезі двох базових компонентів: ресурсного (складається відповідно з 

двох компонентів – економічного та соціального) таПРОБ екологічного. Важливу роль у оформленні концепції сталого 

розвитку відіграла конференція ООН в Ріо-де-Жанейро (1992р.), у якій взяли участь голови урядів, представники наукових і 

ділових кіл, експерти із 179 країн. Ця конференція закликала всі країни до прийняття національних стратегій сталого 

розвитку. Не менш важливим за значенням був Всесвітній «Самміт Землі - 2002», який відбувся через десять років у 

Йоганнесбурзі (2002 р.). Він розвинув і конкретизував концепцію сталого розвитку та прийняв важливі документи по її 

реалізації. Фактично відбувся перехід від дослідження сталого розвитку еколого-економічної системи до концепції сталого 

розвитку соціо-еколого-економічної системи. У літературі мають місце багато різних визначень сталості та сталого 

економічного розвитку. В загальному вигляді всі вони є конкретизацією або уточненням визначення, яке зробила Всесвітня 

комісія ООН з навколишнього середовища та розвитку: сталий розвиток (sustainable development) – це розвиток, який 

задовольняє потреби нинішнього покоління і не ставить під загрозу можливість майбутніх поколінь задовольняти їхні власні 

потреби (WCED, 1987) [3, с.28]. На сьогодні одним з актуальних завдань є прийняття концепції сталого розвитку, що 

спонукає до зміни парадигми традиційної економічної системи та пошуку нових підходів щодо узгодження інтересів 

економічної і екологічної сфери при умові дотримання соціальної захищеності та справедливості. Сталий розвиток 

підприємства – це наявність потенціалу сталого розвитку, локальні складники якого забезпечують несуперечливий, 

збалансований, гармонійний розвиток соціально-економічної системи, і, шляхом адаптивності та гнучкості, ефективного 

його використання для нейтралізування зовнішніх чинників, що дестабілізують і, створених конкурентним середовищем, 

загроз без ризику для життєдіяльності підприємства. При врахуванні стратегічної позиції відносно забезпечення сталого 

розвитку, підприємство має врахувати обмежені можливості свого впливу на ринковий потенціал. Основним завданням 

забезпечення сталого розвитку підприємства є організація власного потенціалу з чітким напрямком на ринковий запит та 

пошук нового потенціалу. Одним із основних завдань концепції сталого розвитку є збереження стану екології, 

навколишнього середовища на максимально можливому рівні, який існує сьогодні для майбутніх поколінь. Досить довго 

природокористування здійснювалось людським суспільством нераціонально. Сьогодні світове співтовариство зрозуміло, що 

забезпечення сталого соціально-економічного розвитку неможливе без раціонального споживання, збереження та 

підтримання життєво необхідних екологічних процесів. Кінець ери дешевої сировини та безвідплатного споживання 

природних ресурсів спричинив зростання витрат в добувних та обробних галузях, збільшення витрат на впровадження 

очисних технологій, вжиття природоохоронних та природно відновлюваних заходів. Таким чином, екологічний фактор 

можна визначити як систему спеціалізованих видів трудової діяльності та витрат, спрямованих на раціональне використання 

природних ресурсів, охорону навколишнього середовища, а також на його відтворення. На рівні підприємства екологічний 

фактор може як здешевлювати випуск конкретної продукції, так і, значно збільшувати витрати виробництва. На практиці, 

впровадження дорогих за вартістю, але економно споживаючих вихідну сировину та природозаощаджуючих новітніх 

технологій, є, безперечно, економічно вигіднішим за всіма параметрами, ніж витрати підприємств на очищення та 

утилізацію відходів, що утворюються на кінцевій стадії виробничого процесу. І саме впровадження ресурсоощадливих 

технологій є чи не найважливішим елементом концепції сталого розвитку. Окрім впровадження ресурсоощадливих 

технологій, важливим етапом реалізації концепції сталого розвитку є застосування підприємствами очисних систем для 

води, повітря, ґрунту та інших природних ресурсів, які зазнають шкідливого впливу виробництва. Другим важливим 

компонентом концепції сталого розвитку є ресурсна складова. Підприємством використовується велика кількість 

різноманітних ресурсів, які можна поділити на відновлювані та невідновлювані – це частина природних ресурсів, які не 

можуть самовідновлюватися в процесі кругообігу речовин у біосфері або відновлюються в сотні й тисячі разів повільніше, 

ніж використовуються (кам'яне вугілля, нафта, більшість інших корисних копалин, багато осадових порід, видовий склад 

організмів). Особливу увагу слід приділяти тим ресурсам, які неможливо відновити, а саме потрібно шукати заміну цим 

ресурсам такими, які мають здатність до відновлення. 

У тому випадку, якщо не існує подібного аналогу, необхідно шукати найбільш ощадливі технології використання таких 

ресурсів з метою збереження їх для майбутніх поколінь. Оскільки, економічна та екологічна сфера стали заручниками 

політиків. Нерозумне господарювання, значна розораність ґрунту, забруднення водних ресурсів, накопичення величезної 

кількості відходів, забруднення атмосферного повітря в населених пунктах, проживання в яких пов'язане з ризиком для 

здоров'я людини, - всі ці фактори призвели до погіршення здоров'я і зменшення народжуваності населення. 

Отже, концепція сталого розвитку як на макро- так і на мікроекономічному рівні передбачає збереження навколишнього 

середовища та усіх видів ресурсів на теперішньому рівні, а також застосування якомога ефективніших ресурсозберігаючих 

технологій. Екологічна та ресурсна складові сталого розвитку займають основне місце в процесі подальшого розвитку 

економіки підприємств. 
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