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корисних копалин місцевого значення (пісок, щебінь, родючий ґрунт, торф 

тощо), у випадку вивезення їх за межі району. 
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Постановка проблеми. Сталий розвиток – це керований розвиток. Основою 

його керованості є системний підхід і сучасні інформаційні технології, які 

дозволяють швидко моделювати різні варіанти напрямків розвитку, з високою 

точністю прогнозувати їх результати й обрати найбільш оптимальний [4]. 

На нашу думку, сталий розвиток має започатковуватися та підтримуватися 

саме на рівні територіальної громади, а його забезпечення повинно 

здійснюватися знизу-вгору, тобто від конкретної міської або сільської громади до 

національного і світового рівнів. 

В українській науці основні ідеї сталого розвитку належать видатному 

вченому, академіку, першому президентові Академії наук України, мислителю, 

громадському діячу зі світовим ім'ям В. Вернадському, який сформулював 

"біосферноноосферну концепцію сталого розвитку", засновану на розвитку 

нанотехнологій у глобальному вимірі, які, в свою чергу, впливають на 

економічну, соціальну та екологічну складові сталого розвитку. На його думку, 

організація керованої ноосфери, тобто сталого та безпечного розвитку світової 

цивілізації, має стати стратегією виживання людства. Тобто слід прагнути до 

ноосферної цивілізації, застосовуючи "розумні" технології, що забезпечить 

сталий розвиток нооспільноти. Критична оцінка змін, що відбуваються, 

дозволила запропонувати в медицині розвиток генетики, а також нооетику як 

етичний напрям, орієнтований на сталий розвиток суспільства [2]. 

Стратегія сталого розвитку "Україна — 2020", що була затверджена Указом 

Президента України від 12.01.2015 р. № 5/ 2015, - документ 

довгострокової дії, який грунтується на сучасних міжнародних принципах 

співіснування людства і довкілля, і в якому визначені мета, завдання та 

пріоритетні напрями поступального розвитку українського суспільства на шляху 
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забезпечення збалансованості економічних, соціальних та екологічних чинників. 

Зокрема, визначені вектори подальшого руху держави [5]: 

— розвитку — забезпечення сталого розвитку держави, проведення 

структурних реформ і підвищення стандартів життя з сильною економікою та 

передовими інноваціями; 

— забезпечення гарантій безпеки держави, бізнесу та громадян, захищеності 

інвестицій і приватної власності. 

О.В. Безуглий у дисертаційному дослідженні "Територіальна громада в 

Україні: напрями та чинники сталого розвитку" робить висновок, що основні 

ініціативи світових країн - лідерів щодо забезпечення сталості в розвитку 

належать органам місцевого самоврядуваня, як найбільш ефективним органам 

управління спра' вами місцевого значення [1]. 

Сталий розвиток сільських територіальних громад є важливою передумовою 

для гарного економічного розвитку сільського господарства країни. Все 

більшого значення набуває реалізація на практиці тих організаційно-

економічних заходів мотиваційного механізму, які пов’язані з соціальними 

перетвореннями на селі [3]. Так, наприклад, у селі Виграїв Черкаської області 

започаткували створення цілого проекту сталого розвитку, який реалізується 

завдяки активної інформаційно-просвітницької, практичної та демонстраційної 

діяльності молоді. Партнери проекту (Черкаський державний технологічний 

університет, Черкаська обласна організація Всеукраїнської дитячої спілки 

"Екологічна варта", Корсунь-Шевченківська районна рада, Виграївська сільська 

рада, відділ освіти Корсунь- Шевченківської районної державної адміністрації) 

надають методичну та інформаційно-просвітницьку підтримку Центру. В 

заходах взяли участь 550 осіб (жінки — 60 %, чоловіки — 40 %). Створено 20 

робочих місць для мешканців; умови для екологічно дружньої діяльності у 

вільний час для місцевої громади; підтримано створення бази даних і бібліотеки 

кращих практик із запровадження принципів сталого розвитку. 

Висновки. Отже, сталий розвиток територіальної громади— це 

регульований процес гармонізації соціальних, економічних і екологічних 

складових продуктивних сил, спрямованих на використання, збереження та 

поетапне відновлення цілісності природного середовища, створення 

можливостей та досягнення високої якості життя людей. Концепція ж сталого 

розвитку з'явилася як результат об'єднання трьох структурних підсистем: 

економіки, соціуму та екології, збалансованість цих різних і водночас 

взаємопов'язаних напрямів та їх впровадження у конкретні заходи — складне 

завдання, оскільки всі три складові сталого розвитку повинні розглядатися 

комплексно. 
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Постановка проблеми. Остані світові події у політичній, 

економічній та інноваційній площині за ствердженням експертів 

набувають безпрецедентності і винятковості, що досі не 

спостерігалися в історії. Все це обумовлює оперативного реагування 

на сучасні виклики і загрози глобалізаційної економіки в частині 

побудови ефективної політики національного соціально-економічного 

розвитку. У цих умовах критичне усвідомлювання природи сучасних 

трансформаційних викликів є дуже 
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