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РОЛЬ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ДЛЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ 
 

Однією з передумов досягнення збалансованого (сталого) розвитку суспільства виступають наука і 

освіта, які водночас є і найважливішими інструментами ефективного управління, обґрунтованого 

прийняття рішень, розвитку демократії. На всіх стадіях розробки і втілення концепції сталого розвитку – 

від з’ясування потреби, формулювання ідей до практичної реалізації, вона потребує міцного, глибокого і 

розгалуженого науково-теоретичного підґрунтя і максимально широкої освітньої та роз’яснювальної 

роботи.  

Право на освіту є одним з основних невід’ємних прав, проголошених Загальною декларацією прав 

людини. З точки зору людського розвитку, освіта суттєво розширює можливості людини, оскільки 

позитивно впливає на різні сторони її життєдіяльності, стан здоров’я, суспільну та політичну активність, 

доступ до знань та вміння ними користуватися як на роботі, так і вдома – у побуті, вихованні дітей тощо. 

Сталий розвиток – такий розвиток країн і регіонів, коли економічне зростання, матеріальне 

виробництво і споживання, а також інші види діяльності суспільства відбуваються в межах, які 

визначаються здатністю екосистем відновлюватися, поглинати забруднення і підтримувати 

життєдіяльність теперішніх та майбутніх поколінь. 

У 50–60-х рр. 20 ст. розвиток пов’язували лише з економічним прогресом та зростанням економічної 

ефективності. На початку 70-х рр. у зв’язку з несправедливим розподілом прибутків та зі зростанням 

кількості бідних у країнах, що розвиваються, питання соціальної справедливості були визнані такими ж 

важливими, як і питання зростання економічної ефективності. Проте зростаюче споживання природних 

ресурсів призвело до деградації довкілля й негативно вплинуло на здоров’я людей. Реальною загрозою 

стала проблема «меж зростання», на яку у 1972 році звернув увагу світової громадськості Римський клуб. 

Щоб уникнути екологічної кризи, до концепції розвитку необхідно було включити третю мету – 

збереження довкілля. Вперше це питання було порушено на Конференції ООН з довкілля людини (1972, 

м. Стокгольм), яка визнала актуальність екологічних проблематики та необхідність створення дієвих 

міжнародних механізмів для її розв’язання. Термін «сталий розвиток» з’явився у 1980 році, коли вийшла 

«Всесвітня стратегія охорони природи» (ВСОП), підготовлена Міжнародною спілкою охорони природи 

(МСОП). Ця стратегія висунула принципово нове положення: збереження природи нерозривно пов’язане 

з питаннями розвитку. Розвиток суспільства має відбуватися за умови збереження природи. Поняття 

«сталий розвиток» почали широко застосовувати після публікації у 1987 році звіту Міжнародної комісії з 

довкілля та розвитку «Наше спільне майбутнє», підготовленого під керівництвом Г. Х. Брундтланд. 

Концепція сталого розвитку набула провідного статусу після Конференції ООН з довкілля та розвитку 

(1992, м. Ріо-де-Жанейро) і була відображена в прийнятому на конференції Порядку денному на 21 

століття. 

Світове співтовариство визнало, що збалансований розвиток «повинен стати пріоритетним питанням 

порядку денного міжнародного співробітництва». Загальновизнаним є розуміння збалансованого 

розвитку як гармонійного поєднання економічних, соціальних та екологічних складових розвитку. Лише 

досягнення збалансованості між ними забезпечить можливість перейти до такого суспільного розвитку, 

який не виснажуватиме природні та людські ресурси, а тому матиме можливість тривати досить довго. В 

українській мові популярності набув термін «сталий розвиток», який з’явився внаслідок перекладу 

терміна «устойчивое развитие» з російської мови, а не безпосереднього перекладу цього терміна з 

англійської. Утвердився він і в законодавстві України, хоч є сполученням слів з протилежним змістом 

(сталий – постійність, розвиток – передбачає наявність змін). Концепція збалансованого розвитку стала 

відповіддю на виклик часу. Вона є альтернативою панівній моделі сучасного розвитку, що ґрунтується на 

розгляді природи лише як джерела сировини для виробництва різних товарів. 

Забезпечення збалансованого розвитку – це не технічна проблема, для розв’язання якої необхідні нові 

технічні засоби чи технології. Це проблема зміни суспільних відносин і формування такого суспільства, 

яке не руйнуватиме середовище свого існування. Збалансований розвиток – це також не суто наукова 



проблема. Перехід до такої моделі розвитку має й етичний зміст, це зсув у ціннісних орієнтаціях багатьох 

людей. Як будь-який суспільний ідеал, концепція збалансованого розвитку є дороговказом для створення 

суспільства, яке буде розвиватись у гармонії з природою. Головними принципами збалансованого 

розвитку є: поєднання збереження природи і розвитку суспільства; задоволення основних потреб 

людини; досягнення рівності та соціальної справедливості; забезпечення соціального самовизначення та 

культурного різноманіття; підтримання цілісності екосистем. Концепція збалансованого розвитку 

передбачає реалізацію цілісної системи принципів діяльності. При цьому системоутворюючим є принцип 

цілісності. Для досягнення збалансованості слід гармонійно поєднувати принцип збереження культурної і 

природної спадщини з принципом інноваційності, творчості. Творчий підхід до 

природоперетворювальної діяльності передбачає врахування складності природних екосистем і творчу 

адаптацію суспільної діяльності до можливостей екосистем підтримувати життя на Землі. Важливим є 

принцип екоефективності, який полягає в тому, щоб створювати більше товарів і надавати більше послуг, 

використовуючи менше ресурсів і менше забруднюючи довкілля. Не менш важливим є й принцип 

достатності, який визначає межі споживання. Принципи збалансованого розвитку обов’язково мають 

бути поєднані з такими загальнолюдськими моральними принципами, як справедливість, 

відповідальність перед теперішніми і майбутніми поколіннями, солідарність, ліквідація бідності, 

гендерна рівність, визнання традиційних прав корінних народів тощо. Південні країни світу наголошують 

на переході до збалансованого розвитку в контексті проблем бідності, нерівності та несправедливості. 

Ключовою ідеєю збалансованого розвитку є розгляд усіх екологічних проблем як важливих соціальних. 

Відповідно, шляхи вирішення цих проблем також будуть мати не технологічний, а соціальних характер, 

тобто екологічні проблеми можна буде вирішити лише спільно з іншими соціальними проблемами і 

тільки шляхом соціальних змін – зміни суспільних відносин у соціумах, а якщо це неможливо, то зміни 

існуючих соціально-політ. систем. Важливо знайти такий тип соціальної організації суспільства, який 

забезпечить можливість гармонізувати ставлення цього суспільства до природи. Проблеми 

збалансованого розвитку – це, насамперед, проблеми влади і політичної волі. Для його реалізації 

необхідна відповідна міжнародна і національна політика. Досягнення збалансованого розвитку потребує 

глибоких структурних змін в управлінні та нових шляхів роботи в різних галузях економічного, 

соціального та політичного життя. На національних і місцевих рівнях потрібні як міжгалузеві інституції, 

так і такі, що ґрунтуються на принципі участі громадськості, а також інтегруючі механізми, які можуть 

залучати уряди, громадянське суспільство та приватний сектор до розроблення спільного бачення 

майбутнього розвитку, його планування та спільного прийняття рішень. 

Реалізація ідей збалансованого розвитку потребує стратегічного підходу, який би базувався на зміні 

всієї філософії мислення та політичної діяльності, що передбачає перехід: від розроблення та виконання 

фіксованих планів, які швидко застарівають, до створення адаптивної системи, яка може постійно 

поліпшуватися; від погляду, що лише держава є відповідальною за розвиток, до того, що це 

відповідальність всього суспільства; від централізованого і підконтрольного прийняття рішень до 

поширення прозорих переговорів, співпраці та узгоджених дій; від фокусування на прийнятті законів чи 

ін. нормативних актів до зосередження на якісних результатах управлінських процесів і процесах участі 

громадськості; від галузевого до інтегрованого планування; від зосередження на дорогих «проектах» (і, 

відповідно, залежності від зовнішньої допомоги) до розвитку, який визначається і фінансується, виходячи 

насамперед з власних можливостей країни. 

В Україні поки що відсутні такі важливі стратегічні документи, як Національна стратегія 

збалансованого розвитку та Національний план дій з охорони навколишнього середовища. З огляду на 

євроінтеграційні прагнення України, варто зазначити, що принцип збалансованого розвитку закріплено в 

установчому Амстердамському договорі ЄС (Договір про ЄС, 1997). Збалансований розвиток визначено 

ключовим принципом усіх політик ЄС. Згідно з ним будь-яку політику ЄС слід розробляти так, щоб вона 

враховувала освітні, економічні, соціальні та екологічні аспекти, а досягнення цілей в одній зі сфер 

політики не стримувало б прогресу в іншій. 

Освіта для сталого розвитку – освіта, спрямована на набуття знань і навичок, що сприяють 

формуванню нового екологічно свідомого суспільства, формування нових світогляду, позицій, цінностей, 

сприяють розвитку, який є соціально бажаним, економічно життєздатним і екологічно збалансованим. 

Головним поштовхом для формування засад якісно нової системи освіти на засадах сталого розвитку є 

переорієнтація існуючих програм освіти на комплексне вивчення соціальних, екологічних, економічних 

питань із врахуванням місцевих, національних й регіональних умов, а також глобального контексту. 

 


