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РЕФЕРАТ 
 
Звіт про НДР: стор. 125, рис. 9, табл. 11, джерел 52. 
 

Об’єктом дослідження є процес формування та використання 
соціального потенціалу сталого розвитку промислового регіону. 

Предмет дослідження – теоретичні та прикладні положення з 
формування та використання соціального потенціалу сталого розвитку 
промислового регіону. 

Мета дослідження є обґрунтування та розробка наукових та 
практичних рекомендацій з формування та використання соціального 
потенціалу сталого розвитку промислового регіону. 

Методи дослідження. Дослідження  було проведено з використанням 
методів: загальнонаукових – системного, комплексного та логічного аналізу, 
а також спеціальних – соціально-економічного, статистичного, порівняльного 
та математичного аналізу, моделювання, прогнозування, соціологічних 
опитувань, експертних оцінок. 

В результаті проведеного дослідження розроблено теоретичну модель 
соціального потенціалу сталого розвитку, визначено концептуальні та 
науково-методичні підходи його оцінки. Обґрунтовано напрями модернізації 
суспільних відносин на засадах соціальної відповідальності. Запропоновано 
концептуальні підходи формування соціальної політики в контексті сталого 
розвитку та системних змін. Визначено теоретико-методологічні засади 
державно-приватного партнерства в контексті забезпечення сталого 
розвитку.  

Поглиблено теоретико-методологічні засади дослідження рівня і якості 
життя, виявлено його специфіку у відповідності до вимог сталого розвитку; 
обґрунтовано та апробовано методику оцінки рівня і якості життя населення 
регіонів на основі інтегральних індексів; визначено можливості підвищення 
рівня і якості життя в умовах саморозвитку регіону та удосконаленні 
бюджетного забезпечення соціального розвитку, визначено роль і функції 
споживання в сучасному суспільстві, чинники і напрями його розвитку,  
обґрунтовано вплив інноваційних чинників на споживання, розроблено 
теоретичні підходи до формування нової системи споживання, адекватної 
сталому розвитку. Обґрунтовано пропозиції з модернізації соціальної 
інфраструктури промислових регіонів на засадах сталого розвитку. 
Розроблено концептуальні засади визначення та оцінки стану духовно-
культурного потенціалу сталого розвитку регіону та механізми його 
формування та використання. Розроблено теоретичні та прикладні підходи 
щодо залучення інтеграційних та мотиваційних ресурсів базисних цінностей 
українського суспільства до процесів сталого розвитку на місцевому рівні. 

Ключові слова: соціальний потенціал, сталий розвиток, промисловий 
регіон, людський потенціал, соціальна політика, соціальна відповідальність, 
рівень та якість життя, інтегральний індекс, саморозвиток регіону, сучасна 
модель споживання, духовно-культурний потенціал, базисні цінності, 
інтеграційні та мотиваційні ресурси.  
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ВСТУП  
Серед складових сталого розвитку найменш дослідженою є соціальна у 

противагу екологічній та економічній. Її недооцінка негативно позначилась 
на використанні соціальних важелів впливу при становленні та 
запровадженні сталого розвитку. Включеність до соціального потенціалу 
сталого розвитку людського потенціалу, системи соціальних відносин та 
соціальних інститутів обумовили проведення наукових досліджень, які 
визначають сутність, зміст соціального потенціалу, принципи його 
формування та використання з послідовністю дій та впливу на економічну та 
екологічну сферу для забезпечення збалансованості розвитку всіх трьох сфер 
сталого розвитку. Такі підходи обумовили потребу у розробці теоретичної 
моделі соціального потенціалу сталого розвитку з визначенням 
концептуальних та науково-методичних підходів оцінки соціального 
потенціалу сталого розвитку. При цьому було акцентовано увагу на 
залученні важелів стимулювання досягнення сталого розвитку через 
становлення соціальної відповідальності. Найбільш гостро перешкоди 
запровадження сталого розвитку відчуваються у вугільній та металургійній 
промисловості, що обумовило проведення наукових досліджень у цьому 
напрямку. Виконання міжнародних зобов’язань України із впровадження в 
практику господарювання сталого розвитку є можливим при одночасному 
соціальному спрямуванні економічного розвитку на державному та 
регіональному рівнях. Це обумовило необхідність пошуку важелів 
державного регулювання та обґрунтування пропозиції до формування 
проекту Державної стратегії регіонального розвитку. 

Соціальний потенціал потребує його активного залучення до 
розв’язання проблем сталого розвитку. Це стає можливим через включення в 
систему соціальної політики цих питань з врахуванням обмежених 
можливостей та системної кризи при їх розв’язанні. 

У формуванні соціального потенціалу сталого розвитку вагому роль 
відіграють рівень та якість життя населення, забезпечуючи необхідні 
соціально-економічні умови його відтворення і розвитку. Це обумовило 
дослідження основних параметрів рівня і якості життя в контексті сталого 
розвитку, їх комплексної оцінки на рівні регіонів за розробленою методикою, 
обґрунтування шляхів досягнення гідного рівня та високої якості життя 
населення регіонів України, визначення ролі бюджетного забезпечення та 
можливостей досягнення високих параметрів добробуту на принципах 
саморозвитку регіону. Забезпечення сталого розвитку тісно пов’язане із 
споживанням, еволюція якого призвела до формування суспільства 
споживання, яке формує суттєві ризики для сталого розвитку. Дослідження 
інноваційних чинників споживання, тенденції розвитку та його проблем в 
Україні дозволило обґрунтувати висновок про необхідність переходу до 
нової моделі споживання. Здійснено розробку наукових підходів до 
формування моделі споживання, відповідної принципам сталого розвитку.  

Один з найбільш важливих сучасних напрямів розвитку теорії та 
практики сталого розвитку пов'язаний із зростаючим визнанням значущості 
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культури як одного з його ключових чинників. У сучасних гуманітарних  
дослідженнях ідеали, цінності, переконання та інші духовно-культурні 
регулятори поведінки розглядаються як один з різновидів ресурсів, наявність 
яких визначає спрямованість, ефективність та успішність певної діяльності 
людей та спільнот. Відповідно, активізація духовно-культурних складових 
сталого розвитку, їх накопичення та залучення стають одним з ключових 
напрямів діяльності щодо його забезпечення. 

Проблема полягає у відсутності підходів до дослідження духовно-
культурного потенціалу, моделювання та оцінювання його по ключових для 
українського суспільства параметрах. Через це питання активізації та 
використання духовно-культурного потенціалу фактично не можуть бути 
включені до процесів розробки та реалізації національних, регіональних та 
місцевих стратегій сталого розвитку, прийняття та реалізації відповідних 
управлінських рішень, а потенціал духовно-культурних ресурсів України та її 
регіонів до процесів забезпечення сталого розвитку не може бути залученим. 
Таким чином, розробка та реалізація Україною власної стратегії сталого 
розвитку має враховувати вирішальну значущість духовно-культурного 
аспекту його забезпечення. Відповідно, до ключових напрямів практичної 
діяльності в рамках такої стратегії мають увійти залучення духовно-
культурного підґрунтя сталого розвитку, використання його ціннісно-
мотиваційного потенціалу, а також розробка і впровадження регіональних та 
місцевих стратегій та програм сталого розвитку із відповідними механізмами 
їх реалізації, які мають враховувати культурну специфіку регіонів України. 
Вирішення таких складних проблем потребує об’єднання потенціалу різних 
наукових підходів та шкіл і можливе лише на основі міждисциплінарного 
підходу. 
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1. СОЦІАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: 
ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО, 
РЕГІОНАЛЬНОГО ТА ГАЛУЗЕВОГО УПРАВЛІННЯ 
 

1.1. Концептуальні та науково-методичні підходи оцінки соціального 
потенціалу держави та її регіонів 

 
Прогресивний розвиток будь-якої суспільної системи на глобальному 

та національному рівнях потребує збалансованого розвитку її підсистем. В 
соціально-економічній системі постійним є протиріччя між досягненням 
економічних та соціальних цілей через різну їх спрямованість та відсутність 
належної державної політики щодо наближення до збалансованого розвитку 
цих підсистем. В системі сталого розвитку до складових підсистем крім 
економічної та соціальної включено екологічну, що більш ускладнює 
досягнення гармонічної взаємодії цих трьох складових. У будь-якому разі 
визначається перевага соціальній складовій, а в практичній площині вона 
залишається декларацією, яка є бажаною та нереалізованою. Перш за все 
проблема полягає у складності визначення переваг, задіяних соціальних 
чинників у суспільному розвитку в цілому та в його окремих напрямках – 
сталому, економічному, екологічному, інноваційному тощо. На державному 
рівні залишається відкритим питання щодо реалізації принципу системності 
при формуванні соціальної політики та політики забезпечення сталого 
розвитку. Здійснення оцінки стану, тенденцій та впливу соціального 
потенціалу сталого розвитку на досягнення його цілей є вкрай необхідним та 
можливим завданням для практичної реалізації. Результати такої оцінки 
важливі для визначення орієнтирів, цілей та завдань соціального та сталого 
розвитку держави та її регіонів с позицій формування та використання 
соціального потенціалу. 

Соціальний потенціал сталого розвитку – це сукупність  можливостей, 
здібностей, готовності суспільства до перетворень для задоволення потреб у 
збереженні та розвитку людини, ресурсів для гідного життя  теперішнього та 
майбутніх поколінь, у збалансованості та безпеці економічної, соціальної та 
екологічної сфер. Структурна схема формування та використання 
соціального потенціалу сталого розвитку представлена на рис. 1. 

Концептуальні підходи до формування та використання соціального 
потенціалу сталого розвитку дали можливість визначити пріоритетність 
соціальної складової сталого розвитку та зростання її значущості в процесі 
його досягнення в майбутньому. Суспільству необхідно накопичувати 
можливості соціального потенціалу, які б створювали умови адресного 
впливу на економічну складову сталого розвитку щодо спрямування 
здобутків економічного зростання на ресурсне забезпечення сталого 
розвитку. Це обумовлює задіяння до цих процесів соціально-культурних 
регуляторів поведінки, які формують у органів влади, населення, бізнесу, 
громадських об’єднань певні настанови та уявлення щодо значущості сталого 
розвитку і механізмів його досягнення. 
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Рис. 1.1. Структурна схема формування та використання соціального потенціалу сталого розвитку 
 

Освітній: 
Рівень і структура 
освіти населення; 
кількість років, 
витрачених на 
навчання (освіта 
впродовж життя); 
комп’ютерна 
грамотність; 
використання 
Інтернету; 
професійна освіта; 
освітні послуги; 
якість освіти; 
екологічна освіта; 
екологізація життя і 
людини; 
знання іноземних 
мов; творча і 
соціальна активність; 
розвиненість 
інтернет-мереж 

Соціальна сфера та 
інфраструктура 

Соціальні відносини та 
соціальні інститути 

Людський потенціал 

культури; 
охорони здоров’я; 
освіти; 
житлово-
комунальні; 
дозвілля; 
туризму; 
фізкультури і 
спорту; 
інфраструктура 
виробництва, 
транспорту, 
комунікацій 
екологічної 
сфери; 
інформаційна 
інфраструктура  

Трудовий та 
підприємницький 
потенціал: 
Активність: 
трудова. економічна, 
підприємницька, 
інноваційна; 
особистий чинник 
виробництва; гідна праця; 
якість трудового життя; 
висока вартість робочої 
сили; 
цінності і мотивація праці; 
трудова самореалізація; 
людський капітал; 
професійно-кваліфікаційний 
потенціал; 
рівень трудових 
компетенцій; 
формування ефективного 
власника та працівника  

Життєвий 
потенціал: 
цінність життя,  
стан здоров’я, 
відтворення 
населення , 
тривалість життя, 
спосіб життя, 
рівень життя,  
соціальне відчуження, 
соціальне 
виключення, 
соціальне залучення,  
спроможність до 
адаптації,  
громадянська та 
соціальна активність,  
самозбереження, 
репродуктивне 
здоров’я,  
раціональне 
споживання 

Духовний, соціально-
псіхологічний, 
особистісний 
потенціал: 
особиста 
відповідальність; 
духовність; 
стилі життя; 
соціальне 
самопочуття; 
особистісна культура; 
саморозвиток; 
свобода вибору; 
самоосвіта; 
самореалізація; 
раціональна поведінка 
людини; цінність 
людського життя; 
цінність роботи; 
цінність само прояву; 
громадська активність  

соціальна довіра; 
соціальний капітал; 
соціальна відповідальність: 
-держави, суспільства, влади, 
бізнесу; 
громадські об’єднання; 
соціальна інтеграція; 
згуртованість; 
суспільно-приватне партнерство; 
культура:   
-екологічна, соціальна,  правова, 
економічна, політична, 
інноваційна, організаційна, 
корпоративна, управлінська, 
гармонізація функцій держави та 
ринку;  
відновлення системи соціальних 
ліфтів; рівень патриотичності; 
здатність до самоорганізації 

Реалізація соціального потенціалу сталого розвитку 

Сталий розвиток – процес прогресивних, якісних змін економічного, соціального, екологічного потенціалу, які спрямовані на безпеку та гідне життя теперішніх та майбутніх 
поколінь за рахунок примноження, раціонального використання та споживання всіх видів ресурсів  

Соціокультурний потенціал                                                                                                                                                                  
(світогляд і рівень загальної культури,морально-етичні цінності і норми, традиції, ментальність, ідеали, правова, економічна, екологічна свідомість)  

 
 

           

Формування соціального потенціалу сталого розвитку  
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Кінцевою метою формування якісного соціального потенціалу є його 
ефективне використання взагалі та для цілей сталого розвитку зокрема. Це 
потребує переходу соціального потенціалу зі стану можливостей, 
спроможності та готовності до його залучення як соціального ресурсу. 
Найкращий спосіб реалізації соціального потенціалу до практичних дій 
виявляється в його перетворенні у капітал. Людський потенціал характеризує 
спроможність до розв’язання завдань щодо сталого розвитку, а людський 
капітал – це реалізовані його здібності та можливості (мотиваційні, ціннісні, 
освітні, інноваційні, професійні, підприємницькі, фізичні та психічні, 
адаптаційні, духовно-моральні тощо), які приносять людині статусні та 
матеріальні переваги, а для цілей сталого розвитку – найоптимальніші шляхи 
їх досягнення. 

Соціальний потенціал в сфері соціальних відносин має властивості до 
перетворення в соціальний капітал. Соціальний капітал є соціально-
інституційним ресурсом, який забезпечує досягнення цілей сталого розвитку 
через співробітництво та партнерство, довіру та відповідальність, з 
урахуванням подолання протиріч розвитку економічної, екологічної та 
соціальної сфер. Модернізація суспільних відносин на засадах сталості 
потребує високої активізації та концентрації зусиль влади, бізнесу, 
громадськості на основі реалізації соціального капіталу. Активізація 
соціальних ресурсів сталого розвитку обумовлюється соціальним 
потенціалом людини та суспільства, соціальними відносинами та 
інститутами, а також соціальною відповідальністю, яка є запорукою 
активізації державного та регіонального управління у визначеному напрямі. 

Теоретико-методологічні узагальнення щодо формування та 
використання соціального потенціалу сталого розвитку дали можливість 
усвідомити та обґрунтувати вихідні положення щодо його перетворення в 
соціальний ресурс та визначити механізми активізації цих процесів. Вони 
зводяться до такого: 

врахування особливостей соціально-культурного потенціалу 
українського суспільства при формуванні соціального потенціалу за рахунок 
зростання та накопичення морально-етичних цінностей, використання 
інтеграційних та мотиваційних ресурсів; 

забезпечення сталості розвитку людського потенціалу, зниження, 
мінімізація та попередження впливу на нього економічних, соціальних та 
екологічних ризиків; 

забезпечення стійких процесів кількісного і якісного відтворення 
людського та трудового потенціалу, стійкого зростання людського, 
соціального та інтелектуального капіталу; 

зростання життєвого капіталу людини, покращення і зміцнення 
здоров’я населення, продовження тривалості повноцінного життя та трудової 
активності, зростання здібностей до адаптації, підвищення можливостей до 
саморозвитку, самореалізації, самозахисту; 

підвищення освітнього, професійного та соціально-культурного рівня, 
зростання трудових компетенцій та можливостей до їх надбання; 
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створення умов та можливостей безпечного і гідного існування та 
розвитку теперішньому та майбутнім поколінням; 

формування моделі життєздатності суспільства на умовах досягнення 
високого рівня та якості життя населення у сполученні з соціальним, 
інтелектуальним і духовним зростанням; 

накопичення здібностей у людини до захисту своїх прав, гарантій і 
свобод, оволодіння технологіями самозахисту; 

створення умов та забезпечення можливостей вибору людини у всіх 
сферах суспільного життя; 

усвідомлення людиною та суспільством переваг раціонального 
соціального буття над нераціональним, залучення до цих процесів освітнього 
потенціалу; 

підвищення громадянської активності щодо спрямування діяльності 
об’єднань громадян на процеси переходу України до сталого розвитку; 

забезпечення демократизації процесів сталого розвитку; 
формування та становлення взаємної відповідальності суб’єктів сталого 

розвитку; 
забезпечення підпорядкування формування та використання 

соціального потенціалу сталого розвитку цілям людського розвитку і 
соціального прогресу. 

Виходячи з концептуальних підходів до розуміння сталого розвитку 
обґрунтовано методичні підходи до його виміру. На сьогодні відомі більше 
20-ти національних методик вимірювання рівня сталого розвитку [6, 7, 
18,19], які відрізняються вихідними гіпотезами щодо змісту сталого 
розвитку, внутрішніми складовими та алгоритмами побудови. Необхідно 
відмітити, що більшість методик базується на тримірному вимірі сталого 
розвитку – економічному, соціальному та екологічному. Їх авторами є  З.В. 
Герасимчук, Л.Г. Руденко, С.О. Криниця, М.З. Згуровський, І.С. Кондіус, І.Н. 
Вахович, С.А. Лісовський, Т.П. Галушкіна, Л.Н. Грановська та ін., при цьому 
інтегральна оцінка сталого розвитку доповнюється показником 
збалансованості розвитку трьох підсистем. Мають значні досягнення щодо 
проведення такої оцінки  М.З. Згуровський, З.В. Герасимчук, І.С. Кондіус. 

Значна частина інтегральних індексів базується лише на оцінці 
екологічної складової або системі показників, що гармонізовані з 
міжнародними показниками стану навколишнього природного середовища. 
Їх використовують Б.М. Данілішин, О.І. Гулич, І.Н. Ляшенко, Л.Г. Мельник, 
Л.П. Царик. 

В більшості наведених методик визначення показників оцінки сталого 
розвитку соціальна складова виступає як внутрішня координата тримірного 
простору, в межах якого забезпечується сталий розвиток. Виходячи з цього 
складу індикаторів соціальної складової сталого розвитку оцінка практично 
співпадає з показниками соціального розвитку. 

Незважаючи на значну кількість розроблених методичних підходів до 
оцінок сталого розвитку, практично відсутні підходи для визначення 
ресурсного забезпечення реалізації принципів сталого розвитку, 
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диференційовано за окремими координатами виміру сталого розвитку.  
Особливо їх бракує щодо соціального потенціалу сталого розвитку. На 
сьогодні серед робіт цієї спрямованості можна назвати наукові праці 
Лісовського С.А. [19], фахівців ІЕП НАН України  [38; С.95-147]. З другого 
боку, соціальна координата, що практично тотожня соціальному розвитку, 
також розглядається не як зовнішні умови формування та досягнення 
певного рівня сталого розвитку, а як його внутрішня складова. 

Виходячи з визначених концептуальних положень соціальний 
потенціал розглядається і як чинник, і як умова досягнення певного рівня 
сталого розвитку. У зв’язку з цим, розробка методики його оцінки 
ґрунтується на врахуванні таких базових засад: 

1. Соціальний потенціал як сукупність ресурсів на етапі його 
формування визначає ресурсні можливості досягнення цілей сталого 
розвитку. 

2. Соціальний потенціал на етапі реалізації визначає ефективність 
використання соціальних ресурсів в забезпеченні сталого розвитку. 

3. Оцінка ефективності використання соціальних ресурсів в 
забезпеченні сталого розвитку поряд зі статичною інформацією потребує 
урахування суб’єктивних оцінок, що обумовлює необхідність включення 
соціологічної інформації при побудові відповідних субіндексів та 
інтегрального показника. 

Визначені концептуальні та методичні засади соціального потенціалу 
сталого розвитку окреслили напрями його оцінки. Вони включають: 

формування складових, індикаторів та системи показників оцінки 
соціального потенціалу сталого розвитку; 

розробку ієрархічної трьохрівневої моделі визначення інтегральної 
оцінки соціального потенціалу сталого розвитку; 

розробку методики розрахунку інтегрованих показників та відповідних 
субіндексів внутрішніх складових соціального потенціалу сталого розвитку; 

формування інформаційного простору, що об’єднує офіційні 
статистичні показники та результати соціологічного моніторингу, для 
реалізації методики розрахунку інтегрального показника соціального 
потенціалу сталого розвитку; 

практичну реалізацію методики з визначенням соціального потенціалу 
сталого розвитку та субіндексів його формування та реалізації в цілому по 
Україні; 

розробку методики оцінки впливу складових та окремих індикаторів на  
інтегральний показник та відповідні субіндекси соціального потенціалу 
сталого розвитку. 

Вихідна гіпотеза до побудови інтегрованих оцінок рівня соціального 
потенціалу полягає у такому. 

1. Соціальний потенціал сталого розвитку з точки зору свого 
функціонального призначення має різну внутрішню структуру на етапі 
формування та на етапі реалізації, що обумовлює розробку двох інтегральних 
показників його оцінки, тобто двох субіндексів. 
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2. Через неможливість кількісного виокремлення потенціалу та 
ресурсів за окремими складовими соціального потенціалу доцільно 
сукупність індикаторів формування соціального потенціалу визначити як 
ресурсну складову, а на етапі реалізації – як сукупність індикаторів, яка 
безпосередньо відповідає змісту соціального потенціалу, тобто оцінює його 
рівень, що склався за певний період часу. 

3. Внутрішня структура соціального потенціалу та індикатори виміру 
обумовлюють ієрархічну систему побудови відповідних субіндексів та 
інтегрального показника соціального потенціалу. 

4. Інформаційна підсистема виміру та визначення індикаторів 
складається з даних офіційної статистики та соціологічного моніторингу. 

Для оцінки рівня соціального потенціалу сталого розвитку побудована 
ієрархічна модель, яка визначає загальну структуру соціального потенціалу 
(рис. 2.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2. Загальна структура соціального потенціалу сталого розвитку при 
його формуванні та реалізації 

 
На підставі запропонованих методичних підходів до оцінки сталого 

розвитку взагалі та його складових зокрема було побудовано ієрархічну 
модель оцінки соціального потенціалу сталого розвитку. Це стало підставою 

 

 

Економічне середовище та 
матеріальне забезпечення  

Трудова сфера  

Демографічне середовище  

Соціальна інфраструктура  

Культурно-освітній та 
інформаційний потенціал  

Екологічна сфера  

Соціальний потенціал сталого розвитку 

 Формування соціального потенціалу  Реалізація соціального потенціалу  

Матеріальне забезпечення та 
рівень життя 

Соціальна згуртованість  

  Демографічна сфера 

Соціальна нерівність  

Культурно-освітня та 
інформаційна сфера  

Соціальні ризики  

Соціальне самопочуття 

Трудова сфера  

 14 



 

для здійснення оцінки соціального потенціалу сталого розвитку на етапі його 
формування та реалізації, а також в цілому.  

Науково-методичне забезпечення оцінки соціального потенціалу 
сталого розвитку базується на запропонованій методиці оцінки. Результати її 
апробації звелись до всебічних підходів до визначення соціального 
потенціалу. 

Соціальний потенціал сталого розвитку перш за все визначається як 
певний рівень об’єднання ресурсів та можливості їх реалізації для досягнення 
сталого розвитку і розкривається через дві підсистеми: формування та 
реалізацію. Формування визначається як ресурсна складова, а друга визначає 
рівень його реалізації. Внутрішня структура соціального потенціалу 
обумовлює побудову трьохрівневої ієрархічної моделі інтегрального 
показника соціального потенціалу сталого розвитку. 

Методика визначення інтегрального показника та субіндексів 
формування та реалізації соціального потенціалу базується на адитивній 
функціональній моделі, що дає можливість не тільки аналізувати тенденції та 
закономірності зміни їх рівнів, а й визначити вплив внутрішніх індикаторів 
на ці зміни. 

Основними стимуляторами зростання ІпСПСР виступають трудова 
сфера та підсистеми, що характеризують матеріальне забезпечення та якість 
життя, а також ресурси інформаційно-освітнього потенціалу, при цьому саме 
ці підсистеми виступають основним «локомотивом» субіндексу формування 
соціального потенціалу. Основною сферою, яка обумовлює зниження 
ресурсного забезпечення формування соціального потенціалу виступає сфера 
соціальної інфраструктури. 

За останнє десятиліття ресурси соціального потенціалу 
використовувались менш ніж наполовину, тобто країна має суттєві резерви 
для збільшення рівня соціального потенціалу на етапі його формування. 

Тенденція зміни субіндексу реалізації соціального потенціалу має певні 
особливості. Починаючи з кризового 2009 р. його рівень постійно 
знижується, при цьому основними сферами, де зосереджені перешкоди для 
зростання, це сфери, що пов’язані з оцінкою соціальної згуртованості, 
соціальної нерівності та соціального самопочуття. 

Значна кількість складових формування та реалізації соціального 
потенціалу сталого розвитку показує, що незначна кількість показників, які 
мали позитивні тенденції до зростання, погіршились у кризові 2008, 2009 
роках і не досягли свого докризового рівня у 2011 році (матеріальне 
забезпечення), або погіршили свій стан у 2011 р. (соціальна інфраструктура). 
Найбільш негативні тенденції простежуються в реалізації соціального 
потенціалу за підсистемами «Соціальна згуртованість» та «Соціальна 
нерівність» , де негативний сумарний вплив складає 12,8%.  

Таким чином, концептуальні та науково-методичні засади оцінки 
соціального потенціалу сталого розвитку визначили проблеми та напрями 
його формування та ефективного використання, окреслили необхідність їх 
врахування при забезпеченні збалансованості економічної, соціальної та 
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екологічної політики, націлили на використання важелів соціальної 
відповідальності людини, суспільства, держави у досягненні цілей сталого 
розвитку. 

Сучасний нестабільний стан в Україні стає найбільш вагомою 
перешкодою для сталого розвитку, збереження та реалізації соціального 
потенціалу. Скорочення терміну досягнення соціальної стабільності стає 
запорукою зниження втрат соціального потенціалу і досягнення цілей 
сталого розвитку. 

Результати проведених наукових досліджень щодо визначення 
теоретико-методологічних та науково-практичних засад формування та 
використання соціального потенціалу сталого розвитку в регіоні з розробкою 
методики оцінки соціального потенціалу сталого розвитку розкриваються у 
науковій доповіді «Оцінка соціального потенціалу сталого розвитку: 
концептуальне та науково-методичне забезпечення». 
 
 
1.2. Модернізація суспільних відносин з формування та застосування 
соціальної відповідальності щодо забезпечення сталого розвитку 
 

Світова спільнота у своїх прагненнях до збереження людства та умов 
його гідного існування визначила сталий розвиток як найкращий варіант 
досягнення цих цілей. Але декларування цілей та фіксація їх у міжнародних 
зобов’язаннях держав ще не свідчить про їх обов’язкову реалізацію. Сталий 
розвиток при його впровадженні передбачає збалансованість розвитку 
економічної, екологічної та соціальної систем і одночасну їх здатність до 
саморегуляції та відтворення. Це обумовлює зміну сучасної моделі економіки 
на нову, яка заснована на інноваційності й ефективному 
природокористуванні й гарантує гідний рівень життя нинішніх і майбутніх 
поколінь. Такі прогресивні зміни глобального рівня неможливо здійснити без 
національних рівнів. Згідно з міжнародним досвідом запровадження сталого 
розвитку найбільших успіхів на цьому шляху досягли ті країни, які 
застосували інструменти та механізми, що сприяли дотриманню певних 
обмежень, подоланню значних перешкод, запровадженню нових стандартів, 
нормативів тощо. У більшості випадків це обумовило кардинальні зміни в 
ідеології розвитку. Найбільш впливовим важелем на шляху впровадження 
сталого розвитку стала соціальна відповідальність. 

Соціальна відповідальність – це волевиявлення, яке визначається 
певною поведінкою щодо дотримання усвідомлених обмежень та соціальних 
норм, гарантує безпеку та прогресивний розвиток, забезпечує узгодження 
інтересів суб’єктів, задіяних у суспільних відносинах та управлінні ними. 
Соціальна відповідальність багатоаспектна та багаторівнева. Вона 
виявляється на особистісному (індивідуальному) рівні через ступінь 
громадянської зрілості особистості та є базовою для інших рівнів. Від 
світосприйняття та усвідомлення людиною своєї значущості у світових 
перетвореннях, від її прагнення до перетворень у всіх сферах своєї 
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життєдіяльності залежать її прояви на інших рівнях. На груповому рівні 
соціальна відповідальність визначається як корпоративна соціальна 
відповідальність; на суспільному вона передбачає соціальну відповідальність 
суспільства за гідний рівень життя нинішнього і майбутнього поколінь; на 
державному – визначає кращі шляхи досягнення сталого, соціального та 
людського розвитку. На глобальному рівні соціальна відповідальність 
окреслює пріоритети світового розвитку, людської цивілізації завдяки 
міжнародним домовленостям щодо запровадження сталого розвитку (м. Ріо-
де-Жанейро, 1992 р., м. Йоганнесбург, 2002 р., м. Ріо-де-Жанейро, 2012 р.), а 
також Глобальному договору ООН, презентація якого в Україні відбулася у 
квітні 2006 р. Разом з тим світова спільнота розробила систему стандартів та 
рекомендацій, реалізація яких сприяє запровадженню сталого розвитку, а 
саме: стандарт ISO 14000 в галузі систем екологічного менеджменту, GRI – 
рекомендації щодо звітності в галузі сталого розвитку, міжнародний стандарт 
із соціальної відповідальності ISO 26000, ISO 9001:2000 тощо. Сталий 
розвиток визначено ООН як основний напрям розвитку цивілізації на ХХІ 
століття, а Україна має зайняти активну позицію для започаткування процесу 
змін, що забезпечить перехід до сталого розвитку держави. 

Україна належить до тих держав, які взяли на себе зобов’язання щодо 
запровадження в систему господарювання принципів сталого розвитку. Її 
досягнення в цій сфері та недовикористані можливості викладено авторським 
колективом ІЕП НАН України на виконання бюджетної теми «Соціальні 
чинники сталого розвитку промислового регіону» у монографії «Сталий 
розвиток промислового регіону: соціальні аспекти» [38]. Але залишились 
гострі питання, відповіді на які можливо одержати експертним шляхом через 
оцінки думок висококваліфікованих фахівців і науковців.  

В опитуванні взяли участь 158 експертів, серед яких 5 академіків НАН 
України, 7 членів-кореспондентів НАН України, 79 докторів наук, 58 
кандидатів наук, держслужбовців, представників урядових структур, а також 
науковці без ступеня – 21 (13,3%). 

Експертне опитування проведено з жовтня 2012 р. по липень 2013 р. 
Найбільша кількість експертів припадає на м. Київ (46), м. Донецьк (47). А в 
подальшому розподіл експертів визначився таким чином: Черкаси (14), 
Харків (13), Львів (7), Хмельницький (5), Одеса (5), Дніпропетровськ (4), 
Вінниця (3). По 2 експерти у Полтаві, Чернігові, Чернівцях, Луганську, 
Рівному, а по 1 експерту – в Запоріжжі, Сумах, Сєвєродонецьку, Севастополі, 
Сімферополі, Житомирі. Мають учений ступінь доктора наук 50%, кандидата 
наук – 35,4%, інші – з вищою освітою. Чоловіків взяло участь в експертному 
опитуванні 37%, жінок – 63%. 

В експертному опитуванні було поставлено таке запитання: «Що 
головним чином є перешкодою до виконання міжнародних зобов’язань 
України щодо сталого розвитку?». На перше місце серед перешкод для 
виконання цих міжнародних зобов’язань України  65,2% експертів поставили 
ненаціленість систем державного та регіонального управління на вирішення 
проблем сталого розвитку (табл. 1.1). 
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Таблиця 1.1 
Оцінка основних перешкод у виконанні міжнародних зобов'язань 

України щодо сталого розвитку, %1 
Що головним чином заважає виконанню міжнародних зобов'язань України 

щодо сталого розвитку? 
Ненаціленість системи державного і регіонального 
управління на вирішення проблем сталого розвитку 65,2 
Несформованість державних, регіональних і суспільних 
інститутів з управління сталим розвитком 43,7 
Слабка розробленість законодавства України щодо 
сталого розвитку 39,2 
Недостатні економічні можливості для вирішення 
екологічних і соціальних проблем 36,7 
Несформованість національної системи реалізації 
міжнародного стандарту ISO 26000 21,5 
Невключеність положень щодо сталого розвитку в 
законодавство України про національну безпеку 17,1 
Необов'язковість включення в освітні програми 
(дошкільні, шкільні, ВНЗ, підвищення кваліфікації та 
підготовки управлінських кадрів та ін.) спеціальних 
предметів (курсів) із сталого розвитку 17,1 
Недостатність проведення науково-дослідних робіт із 
проблем управління сталим розвитком та їх реалізації 12,0 
Інше 12,2 
Важко відповісти 1,3 

 
Невизначеність серед пріоритетів розвитку держави виконання 

міжнародних зобов’язань щодо сталого розвитку обумовила невключеність їх 
до пріоритетних національних інтересів, неврахованість у концепціях, 
стратегіях, програмах державного, регіонального, галузевого, виробничого 
рівнів управління. Ця перешкода спричинила й інші: щодо несформованості 
державних, регіональних і суспільних інститутів з управління сталим 
розвитком (43,7%); слабкої розробленості законодавства України щодо 
сталого розвитку (39,2%); несформованості національної системи  реалізації 
міжнародного стандарту ISO 26000 (21,5%); відсутність положень зі сталого 
розвитку в законодавстві з національної безпеки (17,1%).  

Вагомість перешкод управлінського характеру, за оцінками експертів, 
посіла перших три місця, що потребує виокремлення й оцінки цього напряму 
в контексті соціальної відповідальності. Водночас експертами визначено 
загальну перешкоду щодо успішного досягнення переваг сталого розвитку, 
яка має місце і в країнах із розвиненою економікою та якісною правовою 
базою щодо його запровадження, – недостатні економічні можливості для 

1 Тут і далі сума відсотків більша за 100, оскільки респонденти могли обрати більше одного варіанта 
відповіді. 
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вирішення екологічних та соціальних проблем. Так вважають 36,7% 
експертів. Україні, яка прагне за короткий проміжок часу досягти значного 
економічного зростання та інтегруватись як рівноправний партнер у 
європейську спільноту, необхідно сполучати виконання вкрай складних 
завдань щодо національної економічної незалежності й дотримання 
необхідних витратних вимог щодо сталого розвитку, пов’язаних з 
екологічною та соціальною безпекою. 

Вільні відповіді експертів при визначенні перешкод щодо виконання 
міжнародних зобов’язань України зі сталого розвитку звелись до такого 
переліку, який актуалізує залученість соціальної відповідальності до цих 
процесів:  

безвідповідальність органів влади на всіх рівнях управління, 
непрофесійність управлінців, низький рівень патріотизму, культури та моралі 
перших осіб держави і в цілому правової та економічної культури 
управління, нерозуміння масштабу загроз для України, обумовлених 
традиційною системою економічного розвитку;  

неспівпадіння національних інтересів зі сталого розвитку з інтересами 
олігархії;  

невизначеність ідеології споживання на засадах сталого розвитку;  
низький рівень розробленості нової економічної парадигми за 

принципами розвитку без зростання; 
відсутність любові до народу з боку осіб, які мають владу та володіють 

капіталом. 
Перешкоди, визначені експертами за формалізованими та вільними 

відповідями, обумовлюють, оцінюють, зважують перешкоди, можливості та 
умови до вирішення проблем виконання міжнародних зобов’язань щодо 
сталого розвитку, які є пріоритетними серед перешкод, встановлених у 
проектах державних документів зі сталого розвитку та наукових працях 
вітчизняних дослідників. Систематизація перешкод за науковими 
узагальненнями зводиться до такого: недооцінка соціальної складової 
сталого розвитку, неусвідомленість значущості духовно-культурного 
потенціалу в забезпеченні сталого розвитку, демографічна криза, 
незапровадженість медичного страхування, низька якість та рівень послуг з 
охорони здоров’я, з профілактичної медицини, нерозвиненість екологічної та 
гігієнічної культури населення, низький рівень та якість життя населення, 
умов проживання, процвітання споживацької моделі поведінки. 

Крім перешкод соціального характеру, результати наукових 
узагальнень дають можливість визначити перешкоди економічного та 
екологічного характеру, а саме: нераціональне залучення, споживання і 
використання природних ресурсів, конфліктна інтеграція економічної, 
екологічної та соціальної систем, низький рівень застосування у виробництві 
високотехнологічних ресурсозберігаючих технологій, високий рівень 
антропогенного навантаження на екосистеми, забруднення поверхневих та 
підземних вод, повітря, ґрунтів, неефективність економічного механізму 
природокористування та природоохоронної діяльності, низький рівень 
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охорони земель, застарілість, надмірна енерго- та матеріалоємність, 
відходність виробничих технологій та недостатній рівень вторинної 
переробки відходів тощо. 

На запитання про рівень впливу соціальної відповідальності на стан 
виконання міжнародних зобов’язань щодо сталого розвитку майже 60% 
експертів відповіли, що він є сильним та дуже сильним. Відповідно до 
ступеня реалізованості міжнародного стандарту ISO 26000 «Керівництво із 
соціальної відповідальності» її вплив визначили 55,7% експертів, а до рівня 
впровадження Глобального договору ООН – Україна – 39,3%. Таким чином, 
виконання міжнародних зобов’язань України, пов’язаних із сталим 
розвитком, потребує модернізації системи управління та суспільних відносин 
на засадах соціальної відповідальності. 

Сталий розвиток обумовлює задіяння у процесі його формування 
суб’єктів усіх рівнів управління. Без виробничого рівня досягти поставлених 
цілей буде неможливо. Переважна більшість експертів (71,5%) на запитання 
щодо перешкод для переходу системи господарювання на засади сталого 
розвитку визначила, що більшість підприємств і бізнес-структур орієнтовані 
на досягнення фінансових результатів, а не на соціальну перспективу (табл. 
1.2). Це не випадково, бо саме фінансова доцільність діяльності підприємства 
визначає можливості його існування та функціонування.  

Тенденції позитивного запровадження сталого розвитку на 
виробничому рівні навіть в американських компаніях пов’язані з 
економічними перевагами. Так, американські компанії, які відносять 
запровадження сталого розвитку до топ-цілей, підтвердили, що роблять це 
для збереження стабільного розвитку бізнесу завдяки гармонійному 
узгодженню з бізнес-цілями (38%), а також для побудови соціально 
відповідальної репутації (27%). Ділова репутація може перевищувати 
вартість матеріальних активів у декілька разів (наприклад, при придбанні 
компанією МсDonalds компанії Wendi’s за 3,3 млрд дол. при вартості активів 
1,1 млрд дол.). Отже, ця перешкода знаходить своє позитивне рішення та 
збереження економічних вигід сталого розвитку на виробничому рівні при 
його впровадженні. 

Інші причини, які перешкоджають запровадженню сталого розвитку на 
виробничому рівні, майже не стосуються міжнародної практики, а мають 
суто національний характер. 

 
Таблиця 1.2 

Оцінка причин, що перешкоджають переходу системи господарювання 
на принципи сталого розвитку на виробничому рівні, % 

Які існують основні перешкоди для переходу системи господарювання на 
принципи сталого розвитку на виробничому рівні? 

Більшість підприємств і бізнес-структур орієнтовані на 
досягнення фінансових результатів, а не на соціальну перспективу 71,5 
Слабке розуміння керівництвом господарюючих суб'єктів 62,0 
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значення сталого розвитку, низька мотивація до вирішення питань 
сталого розвитку 
Відсутність дій з боку держави щодо правової регламентації та 
реалізації принципів сталого розвитку 42,4 
Низький інноваційний рівень розвитку виробництва 33,5 
Діяльність із забезпечення сталого розвитку витратна і не дає 
швидкого та видимого ефекту 31,0 
Слабка задіяність у соціальній і екологічній національній та 
регіональній програмах підприємств, бізнес-структур 24,7 
Інше 6,3 
Важко відповісти 1,9 

 
 
Друге місце за вагомістю перешкод посіло слабке розуміння 

керівництвом господарських суб’єктів значення сталого розвитку, низька 
мотивація до вирішення питань сталого розвитку (62% експертів). Такі 
відповіді свідчать про низький рівень управлінської діяльності державних та 
регіональних органів влади, яка не націлює та не мотивує представників 
виробничого рівня та бізнес-структур до певної діяльності зі сталого 
розвитку. У той же час немає правової регламентації щодо реалізації 
принципів сталого розвитку (42,4%). Застарілість техніко-технологічного 
обладнання і процесів при низькому інноваційному рівні розвитку 
виробництва також є суттєвою перешкодою на цьому шляху (33,5%). За 
термінами дії вся діяльність із забезпечення сталого розвитку довготривала, 
що для виробничого рівня не є прийнятним, бо не дає швидкого та 
відчутного ефекту за наявності певних витрат. Так вважає третина опитаних 
експертів. Слабка задіяність у соціальних та екологічних національних і 
регіональних програмах бізнес-структур та підприємств також є, на думку 
24,7% експертів, перешкодою для впровадження сталого розвитку. Це 
характеризує безвідповідальне ставлення державних і регіональних органів 
влади до залучення виробничого рівня до визначених проблем. 

У вільних відповідях експертів висвітлено весь спектр перешкод для 
виробничого рівня щодо запровадження принципів сталого розвитку, 
розкрито важливі напрями вдосконалення ідеології економічного розвитку та 
управління.  

При формуванні варіантів стратегій досягнення будь-яких цілей 
розвитку розробляється декілька сценаріїв. Оптимістичний сценарій 
реалізації принципів сталого розвитку в Україні можливий за умов соціально 
відповідальних дій та поведінки всіх суб’єктів, задіяних у цьому процесі. Які 
ж позитивні зміни відбудуться при соціально відповідальних діях щодо 
сталого розвитку в Україні? На це запитання експерти усвідомлено з певними 
очікуваннями та сподіваннями відповіли, визначивши переваги, до яких 
прагне світова спільнота, Україна, її населення, управлінці, бізнесмени та 
кожна окрема людина (табл. 1.3). 
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Таблиця 1.3 
Оцінка позитивних наслідків соціально відповідальних дій у реалізації 

принципів сталого розвитку в Україні, %  
Які позитивні зміни відбудуться при соціально відповідальних діях у 

реалізації принципів сталого розвитку в Україні? 
Дбайливе ставлення до навколишнього середовища, раціональне 
споживання і використання природних ресурсів 65,8 
Соціальна, економічна й екологічна рівновага та розвиток 57,0 
Зміцнення здоров'я населення, збільшення тривалості 
повноцінного життя і трудової активності 44,3 
Активізація соціально відповідальної діяльності держави, 
суспільства, бізнесу, особистості у формуванні умов сталого 
розвитку 43,7 
Становлення узгодженої системи цінностей українського 
суспільства, духовно-культурний розвиток людського суспільства 43,7 
Використання у виробництві ресурсозберігаючих технологій 40,5 
Модернізація соціальних відносин, консолідація зусиль 
суспільства та влади в забезпеченні сталого розвитку 39,2 
Формування і реалізація моделі споживання згідно з принципами 
сталого розвитку 26,6 
Високий рейтинг України щодо сталого розвитку в міжнародних 
порівняннях 12,0 
Інше 3,2 
Важко відповісти 1,9 

 
Усвідомлення ризиків, пов’язаних зі зволіканням у запровадженні 

сталого розвитку в країні, експерти визначили серед найвагоміших очікувань 
збереження навколишнього середовища та природних ресурсів за рахунок 
дбайливого ставлення, раціонального споживання та використання (65,8%). 
Розуміння важливості кожної складової сталого розвитку і системності їх 
взаємозв’язку обумовило друге місце в позитивних очікуваннях експертів 
рівноваги і розвитку соціального, економічного та екологічного (57%). Третє 
місце посіли три очікуваних позитивних наслідки запровадження сталого 
розвитку на підставі соціальної відповідальності: укріплення здоров’я 
населення, збільшення тривалості повноцінного життя та трудової активності 
(44,3%). Сподіваються на активізацію соціально відповідальної діяльності, 
суспільства, бізнесу, особистості щодо формування умов сталого розвитку 
43,7% експертів.  

У вільних відповідях щодо позитивних очікувань експерти визначили 
ще два важливих компоненти досягнення цілей – підвищення якості життя 
людини та забезпечення самодостатності людини, регіону, країни. Таким 
чином, досягти реалізації принципів сталого розвитку в країні можна при 
модернізації систем управління та суспільних відносин на засадах соціальної 
відповідальності, коли будуть задіяні мотиваційні механізми до соціально 
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відповідальної поведінки у цій сфері особистості, суспільства, бізнесу, 
держави.  

Результати дослідження з модернізації суспільних відносин на засадах 
соціальної відповідальності щодо забезпечення сталого розвитку докладно 
викладено в науковій доповіді «Потреби та можливості модернізації 
суспільних відносин на засадах соціальної відповідальності (експертні 
оцінки)», в науковій монографії «Діагностика стану та перспектив розвитку 
соціальної відповідальності в Україні (експертні оцінки)». 

 
1.3.Соціальні проблеми вугільної та металургійної галузі та шляхи їх 

розв’язання. 
 

Аналіз наукових публікації, наукових звітів, наукових та аналітичних 
доповідей за двадцятирічний період незалежності України свідчить про 
вкрай обмежене коло інформації з цих питань. За радянських часів, коли 
існувала система галузевих інститутів у вугільній та металургійній галузях, 
можна було простежити появу в наукових публікаціях результатів НДР щодо 
соціальних проблем, пов’язаних із потребами у формуванні соціальної 
політики та забезпеченні соціального захисту працівників цих галузей. Не 
стимулювала до вирішення соціальних проблем у цих галузях і чинна 
нормативно-правова база. Так, Концепція державної промислової політики  
та Державна програма щодо її реалізації не визначають положень і 
пріоритетів для різних галузей промисловості щодо формування та реалізації 
соціальної політики на виробництві. Для внутрішніх потреб вугільної та 
металургійної галузей у забезпеченні ефективного функціонування 
підприємств необхідна кардинальна зміна системи управління в соціальній 
сфері, формування соціальної політики підприємств, яка б стала вбудованою 
конструкцією ефективного управління та потужним чинником економічного 
розвитку. 

Актуальні проблеми соціальної політики у вугільній галузі за 
окремими напрямами досліджуються такими вітчизняними фахівцями, як 
О. Амоша, А. Акмаєв, О. Новікова, А. Вовченко, В. Василенко, А. Кабанов, 
О. Мартякова, М. Маландін, І. Петенко, А. Рассуждай, В. Мотовілін, Л. 
Стариченко, Є. Котов, В. Коваль, О. Лях, О. Панькова. Але здебільшого 
результати їх наукових досліджень присвячені окремим складовим 
соціальної політики, які визначають проблеми оплати та охорони праці, а 
також регулюванню договірних трудових відносин, пільг та компенсацій за 
несприятливі умови праці, причин та мотивів протестної поведінки, 
соціального захисту працюючих на вугільних шахтах, які підлягають 
закриттю тощо. Системних та цілеспрямованих наукових досліджень щодо 
формування та реалізації соціальної політики у вугільній і металургійній 
промисловості протягом останніх 15 років за вітчизняними публікаціями не 
простежується. 

Порівняння наявності соціальних проблем у вугільній та металургійній 
галузях у даний час та в період набуття незалежності України свідчить про їх 
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накопичення і зростання. Неспроможність підтримання та розвитку 
соціальної інфраструктури багатьох підприємств цих галузей зменшила 
можливості надання шахтарям і металургам та їх сім’ям соціальних послуг з 
оздоровлення, медичної допомоги, відпочинку тощо. Поширене невиконання 
правових норм соціального законодавства та галузевих угод не 
супроводжується затребуванням відповідальності, а відповідно неправова 
поведінка стає нормою для управлінців і працівників вугільної та 
металургійної галузей. Загострюється проблема застосування соціальної 
відповідальності на виробничому та галузевому рівнях. 

Невизначеність та неконкретизованість повноважень і обов’язків щодо 
соціального розвитку вугільної та металургійної промисловості, а також 
відповідальності державних, галузевих і регіональних органів управління 
призвели до погіршення соціального стану, умов використання та розвитку 
трудового потенціалу, зниження мотивації та престижу праці цих галузей. 

Галузеві та регіональні органи управління поки що недостатньо 
зорієнтовані на створення таких умов життєдіяльності шахтарів і металургів, 
які сприяють відновленню їх життєвих сил та здоров’я через цільові заходи в 
стратегіях соціально-економічного розвитку галузі та регіону. Відсутність 
правових документів із соціальної політики на галузевому та регіональному 
рівнях посилює поглиблення соціальної небезпеки для життя і здоров’я 
шахтарів на виробничому рівні та не компенсує їх профілактичними ціле-
спрямованими заходами щодо життєзабезпечення на регіональному рівні. 
Ситуація ускладнюється нечіткістю, безсистемністю реалізації промислової 
політики, невідпрацьованістю механізмів сталого функціонування в умовах 
фінансових обмежень. 

На сучасному етапі у вугледобувній та металургійній галузях 
промисловості України відбуваються складні процеси інституційних, 
техніко-технологічних та організаційних перетворень. Вони не лише 
охоплюють матеріально-технічну базу цих сфер економічної діяльності, 
впливають на обсяги виробництва та реалізації вугілля і металу, економічний 
та фінансовий стан підприємств, але і суттєво позначаються на всій системі 
соціально-трудових відносин, матеріальному становищі працівників цих 
галузей та стані їх соціальної захищеності. Процеси приватизації, які 
забезпечили входження у вугільну та металургійну галузі великих 
міжнародних компаній, обумовили позитивні зрушення в розвитку 
досліджуваних галузей. На більшості приватизованих підприємств 
здійснюється модернізація виробництва, впровадження нових технологій та 
систем організації бізнесу, що впливає на підвищення ефективності 
операційної діяльності. Відбуваються зміни і в соціальній сфері 
приватизованих підприємств. З одного боку, розширюються можливості 
вирішення соціальних проблем, підвищення добробуту персоналу, а з іншого 
– виникають нові проблеми, пов'язані з оптимізацією чисельності 
працівників, використанням займаної праці, підвищенням вимог до 
персоналу. У той же час на державних підприємствах обох сфер економічної 
діяльності відбуваються процеси стагнації. 
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Повільно усвідомлюється та запроваджується в систему управління 
державними вугільними та металургійними підприємствами правове 
оформлення ділової поведінки та корпоративної культури, посилення 
відповідальності працівника і роботодавця щодо продуктивної та гідної 
праці, якості трудового життя, конкурентоспроможності персоналу й 
підприємств тощо. 

Таким чином, необхідна істотна модернізація системи суспільних 
відносин й управління в Україні на державному, галузевому та виробничому 
рівнях для того, щоб вирішувалися вчасно соціальні проблеми, 
забезпечувався і підтримувався баланс економічних та соціальних інтересів, 
реалізувалася декларована соціальна відповідальність у соціально 
відповідальну поведінку. Стратегічні партнери повинні попередити ризики 
для збереження та розвитку кадрового потенціалу галузі, економічної 
безпеки підприємства, формування умов розв’язання економічних і 
соціальних протиріч у процесі модернізації вугільної та металургійної галузі.  

Результати досліджень знайшли місце у науковій доповіді «Соціальні 
проблеми розвитку вугільної та металургійної галузей промисловості та 
шляхи їх розв’язання”, доповідних записках «Зауваження та пропозиції до 
проекту Концепції створення системи соціальної підтримки працівників 
вугільної галузі та населення депресивних територій, на яких перебувають у 
стадії закриття вугледобувні та вуглепереробні підприємства (станом на 
9.08.2012 р.)», «Зауваження та пропозиції до проекту програми розвитку 
вугільної промисловості України на період до 2030 року», «Зауваження та 
пропозиції до скоригованого проекту програми розвитку вугільної 
промисловості України на період до 2030 року». Результати дослідження 
було представлено на академічних слуханнях 12 липня 2013 р. на тему 
«Вугільна та металургійна промисловість: соціальні проблеми та 
перспективи».  

 
1.4. Обґрунтування напрямів удосконалення державної та регіональної 

політики в контексті соціалізації економіки та сталого розвитку. 
 

В Україні простежуються негативні тенденції зростання розриву між 
продекларованими цільовими орієнтирами суспільного розвитку та 
реальними досягненнями щодо наближення до них. Найбільш яскраво це 
можливо продемонструвати відповідно до соціальної орієнтації економіки та 
сталого розвитку. Проголошення курсу України на побудову соціально 
орієнтованої ринкової економіки розпочалось з Конституції України, а 
закріпилось у всій законодавчій та нормативній базі. В Законі України «Про 
основи національної безпеки» серед пріоритетних національних інтересів 
визначено «створення конкурентоспроможної, соціально-орієнтованої 
ринкової економіки та забезпечення постійного зростання рівня життя і 
добробуту населення», а Закон України «Про засади внутрішньої і 
зовнішньої політики» до кола принципів внутрішньої політики відносить 

 25 



 

«забезпечення сталого розвитку економіки на ринкових засадах та її 
соціальну спрямованість».  

Визначені стратегічні державні орієнтири не можливо досягти без 
визначення та реалізації їх в державній регіональній політиці, яка окреслює 
цілі та пріоритети регіонального розвитку. Але чіткої конкретизації та 
настанов щодо соціальної орієнтації економічного розвитку регіонів не 
простежується ні в Концепції державної регіональної політики, ні в 
Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року. 

Друге не менш гостре і дуже складне для вирішення в нашій країні 
завдання, за яким ми взяли міжнародні зобов'язання у 1992 році – це перехід 
системи господарювання України на принципи сталого розвитку. В Законі 
України «Про заходи внутрішньої та зовнішньої політики» визначено, що 
зовнішня політика держави ґрунтується на принципах сумлінного виконання 
взятих на себе міжнародних зобов’язань. 

Відповідальність за виконання міжнародних зобов’язань покладена на 
державу, а регіони повинні бути включені в цей процес інакше зобов'язання 
не будуть здійсненні. Держава не має ні концептуальної, ні правової 
регламентації переходу до сталого розвитку. А без цього закритий шлях до 
Європи, в який діє «Стратегія сталого розвитку ЄС». Це означає, що 
досягнення критеріїв сталого розвитку для України при вступі в ЄС буде в 
числі основних вимог.  

Сполучення державного регулювання розвитком регіонів з поступовим 
переходом до децентралізації управління та формування умов забезпечення 
саморозвитку регіонів є вкрай необхідно для розв’язання проблемою 
управління в Україні. Вона має багато протиріч, бар’єрів та перешкод для 
здійснення через відсутність скоординованої правової регламентації розвитку 
регіонів, через незбалансованість політики (економічної, соціальної, 
екологічної, промислової, інноваційної тощо), через непослідовність 
виконання зовнішніх та внутрішніх зобов’язань держави та її регіонів при 
змінах виконавчих та законодавчих органів влади, через прагнення до 
формування зовнішньо привабливих стратегій, планів, програм без адресних 
зобов’язань з їх виконання, через нерозвиненість громадянського 
суспільства, яке спроможне приймати участь в управлінні державною та 
регіонами та через застосування певних важелів затребувати відповідальність 
щодо нереалізованості досягнення поставлених цілей розвитку.  

Але у будь-якому разі досягти цілей соціальної орієнтації економіки та 
переходу системи господарювання на принципи сталого розвитку стане 
можливим та реальним, коли визначені в державній політиці та системі 
національної безпеки як пріоритетні національні інтереси будуть 
трансформовані в пріоритети та цілі розвитку регіонів. Одночасно регіони 
самі можуть та повинні ініціювати здійснення цих процесів. Консолідація 
зусиль центру та регіонів щодо соціальної орієнтації економіки та 
забезпечення сталого розвитку стане запорукою ефективної модернізації 
системи управління в Україні.  
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Особливе значення має сполучення концептуальних засад соціальної 
орієнтації економіки та сталого розвитку в державній та регіональній 
політиці, в системі національної безпеки. Так, аналіз та узагальнення змісту 
наукових публікацій, законодавчої та нормативно-правової бази України 
щодо цілей та умов досягнення соціальної орієнтації економіки та сталого 
розвитку свідчить про певну ізольованість у концептуальних підходах щодо 
їх визначення та запровадження. Це не виправдано з позиції комплексного 
теоретичного обґрунтування управлінських рішень з модернізації економіки 
та суспільних відносин та їх практичної реалізації. Соціальна орієнтація 
економіки обумовлює формування та реалізацію соціальних інтересів 
держави, суспільства, людини з додержанням вимог безпеки, ефективного і 
збалансованого розвитку в економічні та соціальній сферах. 

Сталий розвиток орієнтується на прогресивні зміни, спрямовані на 
безпеку, розвиток та розширення можливостей вибору теперішніх та 
майбутніх поколінь на підставі гармонійного та збалансованого розвитку 
економічної, соціальної та екологічної сфер. 

Екологічна складова сталого розвитку передбачає збереження 
природних та людських ресурсів. Механізми їх залучення та використання 
залежать від економічних важелів розвиту. Екологічний стан безпосередньо 
впливає на здоров’я, умови проживання, праці, відпочинку і є умовою 
гідного існування людини. Наявність земельних, лісових, водних, 
мінеральних, рекреаційних та ін. видів ресурсів є підставою для розвитку 
економіки. Соціальна сфера через нарощення людського та соціального 
капіталу, духовно-культурного потенціалу розвитку людини і суспільства, 
розвиток соціальної сфери, гармонізацію суспільних відносин позитивно 
впливає і на економічну і на екологічну сфери. А економічна сфера має на 
меті формування та підтримання умов стійкого економічного зростання, 
економічної незалежності держави, конкурентоспроможності економіки. Для 
її досягнення соціальні та екологічні чинники, які є метою суспільного 
розвитку та екологічної безпеки, можуть виступати як певні обмеження та 
перешкоди. Це і обумовлює потребу взаємоузгодження економічних, 
соціальних та екологічних цілей, що визначає доцільність соціальної 
орієнтації економіки 

Загальна модель взаємодії цих процесів представлена на рис. 1.3, де 
соціальна та економічно сфера безпосередньо впливають одна на одну, а 
екологічна характеризується транзитним впливом між економічною та 
соціальною.  

Раціональне сполучення соціальної орієнтації економіки та сталого 
розвитку обумовлює взаємодію цих сфер, яка забезпечує стан безпеки і 
сприяє досягненню соціальних цілей без перешкод для економічного 
розвитку.  

 27 



 

Економічна 
сфера

Соціальна 
сфера

Екологічна 
сфера

 
Рис. 1.3.  Схема взаємовпливу складових сталого розвитку. 

Особливістю змісту сталого розвитку є процеси розвитку через 
забезпечення безпеки та забезпечення безпеки через розвиток. Ці особливості 
відрізняються від традиційних уявлень щодо забезпечення безпеки через 
захист, які превалюють у сучасній системі національної безпеки України. 
Ідея забезпечити безпеку через розвиток є найбільш плідною для вирішення 
проблем безпеки. Саме в моделі сталого розвитку співпадає рушійна 
прогресивна діяльність із забезпеченням безпеки. Прийняття принципу 
забезпечення безпеки через розвиток призведе до формування сталого 
розвитку. Це безальтернативний шлях. Тому сучасну систему національної 
безпеки необхідно переорієнтувати на вимоги формування та реалізації 
моделі сталого розвитку, а в подальшому це має бути єдиний правовий 
документ з національної безпеки та сталого розвитку.  

Підтвердження доцільності сполучення концептуальних засад 
соціальної орієнтації економіки та сталого розвитку в державі та її регіонах є 
співпадання за змістом критеріїв їх досягнення. До таких критерії належать: 
наявність умов та можливостей безпечного і гідного життя та розвитку для 
теперішніх та наступних поколінь; надбання духовно-моральних цінностей, 
формування та реалізація суспільних норм і принципів; забезпечення 
стійкості людського розвитку, зниження та мінімізація економічних, 
соціальних та екологічних ризиків; раціональне залучення, споживання та 
використання природних ресурсів; збалансованість (взаємоузгодженість) 
економічної, соціальної, екологічної складових сталого розвитку; 
неконфліктна інтеграція економічної, соціальної та екологічної систем; 
досягнення такого техногенного навантаження, що не перевищує 
можливостей природного середовища до самовідновлення; переважне 
застосування у виробництві високотехнологічних ресурсозберігаючих 
технологій; забезпечення стійких процесів простого та розширеного 
відтворення людського та трудового потенціалу, стійкого зростання 
людського, соціального та інтелектуального капіталу; запровадження 
ефективних механізмів саморегуляції, що забезпечують автоматичне 
налаштування соціоекономічної системи на сталий розвиток; покращення та 
зміцнення здоров’я населення, продовження тривалості повноцінного життя 
та трудової активності; підвищення освітнього, професійного та соціально-
культурного рівня населення; досягнення високого рівня та якості життя 
населення у поєднанні з соціальним, інтелектуальним та духовним 
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зростанням; дотримання прав і свобод людини, забезпечення можливостей 
вибору людини в усіх сферах суспільного життя; високий рейтинг України за 
людським та сталим розвитком у міжнародних порівняннях; активна 
діяльність об’єднань громадян у процесах переходу України до сталого 
розвитку; демократизація управління сталим розвитком; соціалізація 
складових економічної політки (структурної, інвестиційної, цінової, 
бюджетної, грошово-кредитної, податкової тощо); державне регулювання 
витрат на соціальні цілі з урахуванням вимог економічного зростання.  

Ступінь досягнення визначених цільових критеріїв простежується при 
оцінці  відповідності змісту регіональних стратегій розвитку вимогам 
соціальної орієнтації економіки та сталого розвитку. Проголошена 
децентралізація державного управління в Україні вимагає певних змін у 
регіонах, які самостійно визначають стратегічні цілі та пріоритети розвитку, 
формують певні умови та можливості для їх здійснення, реалізують свободу 
дій та вибору в межах законодавчого поля України. Незважаючи на 
відсутність прямої правової регламентації в державній регіональній політиці 
щодо соціальної орієнтації економіки та сталого розвитку органи місцевої 
влади та місцевого самоврядування в регіональних стратегіях розвитку 
мають можливість їх визначати та реалізовувати. 

В більшості регіональних стратегій розвитку лише задекларована 
спрямованість на забезпечення сталого розвиту, але заходів та напрямів для 
його впровадження не передбачається. Лише незначна кількість регіонів 
України визначила за змістом регіональних стратегій пріоритетність 
запровадження сталого розвитку. Це Дніпропетровська, Харківська, 
Львівська та Луганська області. 

В регіональних стратегіях розвитку інших областей визначаються 
заходи з підвищення рівня економічної, соціальної і екологічної сфер 
ізольовано, без відповідної гармонійності та збалансованості, без додержання 
вимог соціальної орієнтації економіки та сталого розвитку. 

Такий стан свідчить про наявність гострої необхідності підвищення 
якості змісту та дієвості регіональних стратегій розвитку в контексті 
сучасних вимог до модернізації державної регіональної політики. В Україні 
прагнення до удосконалення державної регіональної політики є постійним та 
воно практично реалізується через прогресивні зміни у нормативно-правовій 
базі. Роль державної регіональної політики у формуванні регіональних 
стратегій розвитку є значною. Кожна область України має регіональну 
стратегію розвитку (РСР) і розробляє її виходячи з потреб регіону з 
урахуванням методичних рекомендацій, затверджених на державному рівні. 
З 2002 по 2011 рік - це були рекомендації, затверджені наказом 
Мінекономіки України від 29.07.2002 № 224, а з 16 листопада 2011 
Постановою Кабінету Міністрів України, № 1186. Новий «Порядок розробки, 
проведення моніторингу та оцінки реалізації регіональних стратегій 
розвитку» набагато краще попередніх рекомендацій. Він викладає 
послідовність і типове змістовне наповнення РСР, що значно полегшує 
процес їх розробки і забезпечує якість. Недолік цього нового порядку полягає 
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в жорсткій регламентації і прив'язці до Державної стратегії регіонального 
розвитку. 

Аналіз стратегій регіонального розвитку проводився в контексті їх 
спрямованості на забезпечення соціальної орієнтації економіки та фактичній 
спроможності досягнення цих цілей відповідно до критеріїв «SMART». Було 
проведено контент-аналіз всіх 27 чинних Стратегій регіонального розвитку 
[15, 39-43]. Узагальнення результатів дослідження визначило низку основних 
недоліків регіональних стратегій розвитку України. До них належать такі:  

переважна більшість прогнозів, які містяться у Стратегіях 
регіонального розвитку, базуються на гіпотези, що в майбутньому буде 
спостерігатися лінійне продовження всіх наявних позитивних тенденцій в 
економіці, без їх узгодження з демографічною складовою, місткістю 
регіонального, національного та зовнішнього ринків тощо без врахування 
чинників нестабільності та соціальних протестів.  

неспівпадання результатів аналізу для обґрунтування напрямків 
стратегій. Зроблені SWOT-аналізи відірвані від стратегічних цілей. Вони не є 
інструментом для оцінки та формування механізмів досягнення визначених 
стратегічних цілей; 

відсутні плани структурних змін  економіки регіонів, в жодній з 
областей не передбачено створення нових галузей, що відповідають  5-ому та 
6-ому технологічному укладу. Фактично у Регіональних стратегіях розвитку 
консервується поточна структура регіональної економіки, хоча й 
декларується інноваційних шлях розвитку;  

регіональні Стратегії в більшій мірі оптимістичні, ніж реалістичні. 
Відсутній баланс між реальними можливостями ресурсної бази та цілями. 
Цілі не прив’язані до наявних та потенційних ресурсів (можливостей);  

відсутні відповідальні за реалізацію стратегічних цілей, як 
безпосередньо посадовці так й окремі органи (це створює умови 
безвідповідальності та зменшує шанси на досягнення стратегічних цілей);  

не заплановано жодного конкретного проекту міжрегіонального 
співробітництва; 

стратегічне планування сприймається як одноразовий акт. Тому 
актуалізація стратегій не проводиться роками, а в деяких випадках протягом 
всього терміну дії затвердженої Стратегії. Як наслідок, стратегії не працюють 
та не використовуються при формуванні бюджетів та щорічних програм та 
планів розвитку регіонів; 

відсутній системний підхід до управління ризиками реалізації 
стратегічних цілей. 

Гостро постає питання про необхідність та можливість 
запровадження соціологічного моніторингу регіонів України. Брак 
соціологічної інформації щодо розвитку регіонів, соціальних ризиків та 
небезпек, соціального самопочуття та соціальних перспектив мешканців 
областей відчувають тривалий термін органи безпеки, місцевої влади та 
місцевого самоврядування, громадські організації, науковці, а також 
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інвестори. Міжнародний досвід свідчить про широке використання думок 
населення при формуванні та реалізації стратегій розвитку. 

Однією з переваг, які націлюють на розвиток демократичних основ 
управління в регіоні - це вивчення думки населення про соціальні 
перспективи розвитку регіону через проведення соціологічних опитувань і 
врахування цієї думки при формуванні регіональних стратегій розвитку. 

У розвинених країнах світу формування та реалізація стратегій 
супроводжується урахуванням думок громадян. І це норма. У нас же тільки 
усвідомлення норми, а реалізації немає. В Україні серед науковців та 
фахівців є усвідомлення необхідності впровадження в Україні соціологічного 
моніторингу в розрізі регіонів та використання його результатів при 
формуванні регіональних стратегій розвитку і стратегій територіального 
маркетингу. 

Необхідна мобілізація управлінського і наукового потенціалу та 
регіонів України щодо ініціювання і вирішення проблеми впровадження в 
практику державного регіонального управління соціологічного моніторингу 
в розрізі регіонів України, дані якого були б оцінкою соціального стану та 
проблем в регіонах України. Крім того, вони були б обґрунтуванням для 
формування стратегічних цілей та пріоритетних напрямків у регіональних 
стратегіях розвитку, в Угодах регіонального розвитку, в стратегіях 
територіального маркетингу. Реальні передумови для впровадження 
соціологічного моніторингу в регіонах України є. А джерелом фінансування 
міг би стати Державний фонд регіонального розвитку.  

Результати досліджень із забезпечення соціалізації економіки та 
сталого розвитку при модернізації державної та регіональної політики 
знайшли відображення у доповідних записках: «Оцінка та напрями 
удосконалення державної та регіональної політики в контексті досягнення 
соціальної орієнтації економіки і сталого розвитку», «Пропозиції та 
зауваження до проекту Концепції «Стратегії економічного і соціального 
розвитку Донецької області на період до 2020 року»», «Зауваження та 
пропозиції до проекту структури Державної стратегії регіонального розвитку 
на період до 2020 року», «Обґрунтування необхідності організаційного 
упорядкування та наукового супроводу розробки та реалізації Стратегії 
економічного та соціального розвитку Донецької області на період до 2020 
року», «Пропозиції з удосконалення проекту Концепції переходу України до 
сталого розвитку», «Пропозиції до проекту Державної стратегії 
регіонального розвитку на період до 2020 року з розвитку інтелектуального 
капіталу, в т.ч. людського та соціального капіталу до (підрозділу 1.3.1)», 
«Пропозиції до підрозділу «Підвищення якості державного управління 
регіональним розвитком (3.2) проекту Державної стратегії регіонального 
розвитку на період до 2020 року», «Пропозиції до формування підрозділу 
«Інструменти підтримки регіональної політики» (7.3) проекту Державної 
стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року», «Пропозиції до 
формування підрозділу «Інституційне забезпечення регіонального розвитку» 
(п. 3.4) проекту Державної стратегії регіонального розвитку на період до 
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2020 року», «Пропозиції до формування проекту Державної стратегії 
регіонального розвитку на період до 2020 року щодо підрозділу 7.4 «Система 
моніторингу та оцінки впровадження державної регіональної політики», 
«Оцінка проекту Концепції реформування місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади в Україні (станом на 20.05.2013 р.) і 
пропозиції щодо його удосконалення», «Пропозиції та зауваження щодо 
опрацювання проекту «Державної стратегії регіонального розвитку на період 
до 2020 року (станом на 21.05.2013 р.», «Пропозиції до засідання 
Міжвідомчої координаційної комісії з питань регіонального розвитку», 
«Концептуальний підхід до формування комплексного показника оцінки 
ефективності реалізації стратегії розвитку просторових утворень», 
«Формування комплексного показника оцінки ефективності реалізації 
стратегії розвитку просторових утворень: концептуальний підхід», «Оценка 
состояния и перспектив модернизации города Горловки в контексте 
взаимодействия местной власти и крупного бизнеса», «Оценка 
стратегических перспектив социально-экономической модернизации города 
Мариуполя». 

 
1.5. Концептуальні засади формування соціальної політики в 

контексті сталого розвитку та системних змін. 
 
Україна потребує системних змін в соціальній, політичній, економічній 

та інших сферах національної безпеки. Зневіра громадян до влади, прагнення 
змінити орієнтації країни у бік ЄС, невдоволення процвітанням корупції, 
погіршенням рівня та якості життя, зростання соціальної нерівності, 
посилення протистояння між Сходом і Заходом, зростання системної кризи 
тощо потребують інноваційних підходів до формування соціальної політики 
держави. Вона повинна враховувати зростання ролі людського чинника та 
громадянського суспільства у цих перетвореннях. Змінився характер та зміст 
ризиків та небезпек, які в теперішній час є в Україні і прогнозуються у 
майбутньому. Соціальна та громадянська активність населення країни 
пов’язані з новими завищеними очікуваннями на краще у зв’язку зі зміною 
Президента України та надіями, що людські втрати були не марними і країна 
через здолання перешкод політичного, економічного та соціального 
характеру поступово вийде з кризового стану. Ланцюг проблем, що 
накопичилися, виокремлюють для соціальної політики ті, розв’язання яких 
вимагають соціальної стабільності, політичної волі, стратегічного бачення 
майбутнього, процвітання нації та країни, соціальної відповідальності  
перших осіб держави та перетворення відносин влади та суспільства з 
суб’єкт-об’єктних на суб’єкт-суб’єктні. 

За стабільних умов соціальна політика визначається як 
перетворювальна діяльність, спрямована на мобілізацію, використання, 
перерозподіл та відтворення соціальних ресурсів. Соціальна політика є 
різновидом державної діяльності з регулювання соціальних відносин щодо 
формування збалансованої структури суспільства. 
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В практичній площині соціальна політика характеризується як 
сукупність напрямів та заходів з їх реалізації, спрямованих на розв’язання 
соціальних проблем, визначення пріоритетів, пошук ресурсів. Соціальна 
політика – це перш за все діяльність держави в соціальній сфері, яка 
спрямована на об’єднання зусиль всіх суб’єктів господарювання і 
управлінських структур, всього населення з метою вирішення соціальних 
завдань. 

В нестабільних умовах соціальна політика орієнтується на скасування 
причин нестабільності, які виникають в соціальній та інших сферах, 
подолання наслідків її прояву, а також вибору пріоритетів, спрямованих на 
соціальну безпеку. До складових пріоритетів соціальної політики на 
сучасному етапі розвитку країни пропонується включити: 

забезпечення соціальної безпеки та соціального захисту людини та 
суспільства, сприяння розв’язанню соціальних, політичних, воєнних 
конфліктів, усунення причин нестабільності; 

забезпечення розвитку людського потенціалу в умовах обмежених 
можливостей; 

сприяння запровадженню принципів сталого розвитку заходами 
соціальної політики; 

забезпечення збалансованості державної та регіональної соціальної 
політики в умовах децентралізації управління; 

становлення соціальної відповідальності суб’єктів соціальної політики 
та забезпечення її реалізації; 

демократизацію суспільних відносин, становлення громадянського 
суспільства. 

В теперішній час суспільство формує запит на глибокі прогресивні 
модернізаційні зміни у короткотерміновий період. Відсутність системних 
змін призведе до подальшої дестабілізації ситуації, яку неможливо 
допустити. Акцент на соціальну безпеку в соціальній політиці невипадковий, 
бо система національної безпеки потерпає в теперішній час від 
неспроможності виконувати своє призначення – захищати національні 
інтереси від зовнішніх та внутрішніх загроз. Виокремлення в колі пріоритетів 
соціальної політики напрямів подолання загроз соціальній безпеці є 
природнім та потребує відповідної реалізації в чинній практиці соціального 
управління. Зберегти людський потенціал країни, забезпечити перетворення 
його в людський капітал, зробити людину метою та головним чинником всіх 
перетворень, протистояти падінню рівня та якості життя, прагнути до гідного 
життя теперішнім та майбутнім поколінням стають головними 
пріоритетними завданнями соціальної політики. Досягнення цих 
пріоритетних цілей неможливо без становлення соціальної відповідальності 
держави, суспільства, бізнесу та людини, які повинні її нести як суб’єкти 
соціальної політики. 

Сталий розвиток обумовлює певне спрямування соціальної політики. 
Зважаючи на те, що головними складовими сталого розвитку є економічна, 
соціальна та екологічна сфери, а соціальна політика акумулює всі важелі 

 33 



 

впливу, як на соціальну, так і економічну, і екологічну компоненти, то при їх 
визначенні розкриваються можливості для досягнення цілей соціального та 
сталого розвитку. 

Головною ціллю сталого розвитку є соціальна. Це – збереження 
людства. А її досягнення можливе за умов збалансованого економічного, 
соціального та екологічного розвитку. Принципи соціальної політики та 
сталого розвитку мають спільні та особливі відмінності, але вони спрямовані 
на гідне існування в теперішній час та в майбутньому за рахунок 
ефективного і ощадливого використання наявних ресурсів, збереження 
ресурсних можливостей для розвитку наступних поколінь. Без 
соціокультурних чинників, які займають превалююче значення для 
досягнення цілей сталого розвитку, це неможливо реалізувати. А вони саме 
формуються, укріплюються та реалізуються важелями соціальної політики. 

Спільні базові умови та принципи, на яких будується і соціальна 
політика, і політика сталого розвитку, зводяться до загальних цивілізаційних 
вимог щодо збереження людства за наявності таких умов та ресурсів, які 
забезпечують рівність між поколіннями щодо гідного життя. Зберегти 
ресурси для існування та розвитку нації в теперішній час та майбутнім 
поколінням стає національним інтересом, який можливо реалізувати через 
забезпечення соціальної, економічної та екологічної безпеки. Соціальна 
політика є ідеологічною підставою та інструментом для пріоритетності 
захисту національних інтересів. Без її важелів неможливо забезпечити баланс 
інтересів особи, суспільства і держави та становлення їх соціальної 
відповідальності щодо досягнення цілей соціальної політики та сталого 
розвитку. На цьому шляху стає перешкода, яка пов’язана з процвітанням 
ідеології споживання, що веде до нераціонального споживання та 
неефективного використання всіх видів ресурсів. Нераціональність 
соціального буття, неощадливість, безвідповідальність тощо потребують 
адресних заходів соціальної політики для поступового їх перетворення в 
соціально відповідальну поведінку суб’єктів соціальних відносин. Без 
усвідомлення пріоритетності в принципах соціальної політики поваги до 
людини, її прав і свобод, гідності із забезпеченням відповідного рівня та 
якості життя населення, а також пріоритетності соціальної складової серед 
складових сталого розвитку втрачається сенс в модернізаційних змінах в цих 
напрямках взагалі. 

Серед принципів сталого розвитку та соціальної політики особливого 
значення набуває перетворення держави з об’єкта геополітичної взаємодії в 
суб’єкт і інтеграція у світові системи колективної безпеки відбудеться з 
урахуванням пріоритетів національної безпеки – національних інтересів. 
Щодо принципів соціальної політики, які обумовлюють формування 
громадянського суспільства, демократизацію суспільних відносин, розвиток 
соціального діалогу та громадянської солідарності, їх значущість виявляється 
у перетворенні суспільства з об’єкта на суб’єкт соціальної політики і 
здійснює свої повноваження як рівноправний партнер з владою. 

В структурні складові соціального потенціалу сталого розвитку 
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включаються людський потенціал, соціальні відносини та соціальні 
інститути, а також соціальна інфраструктура. Але якість їх формування та 
розвитку обумовлюється соціокультурним потенціалом, який є основою їх 
перетворень та змін. 

Соціальна політика реалізується через діяльність держави, спрямовану 
на формування та встановлення певного соціального порядку в соціальній 
системі. Вона виступає формою реалізації соціальної відповідальності 
держави. Ця діяльність через реалізацію інтересів різних соціальних груп у 
сфері виробництва, розподілу, обміну і споживання забезпечує узгодження 
інтересів цих соціальних груп з інтересами особистості та з перспективами 
розвитку суспільства. 

Таким чином, соціальна політика держави діє через інструменти: 
законодавче, стратегічне, програмне, інформаційне забезпечення, бюджетні 
соціальні видатки, а також через реалізацію пріоритетних та основних 
напрямків, забезпечує формування та використання соціального потенціалу 
сталого розвитку. А сталий розвиток обумовлює перспективну спрямованість 
соціальної політики на гідне життя майбутніх поколінь через дбайливе 
ставлення до ресурсів у теперішній час. 

Оцінка стану і проблем соціального та сталого розвитку України в 
умовах системної кризи визначили гостру необхідність врахувати соціальні 
чинники її подолання, довели хибність використання залишкового принципу 
розв’язання соціальних проблем, обумовили націленість на пріоритетність 
безпеки, людського та сталого розвитку, гармонізацію державних та 
регіональних інтересів, розвиток громадянського суспільства, становлення 
соціальної відповідальності тощо. Саме пріоритетні напрями соціальної 
політики є тактикою дій в сучасних умовах. 

В коло пріоритетних напрямів соціальної політики доцільно включити 
такі: 

забезпечення соціальної безпеки та соціального захисту в умовах 
критичної нестабільності; 

забезпечення розвитку людського потенціалу в умовах обмежених 
можливостей та системних змін; 

пріоритетність соціальної складової у формуванні та реалізації сталого 
розвитку; 

забезпечення збалансованості державної та регіональної соціальної 
політики; 

становлення громадянського суспільства, розвиток демократизації  
суспільних відносин; 

формування та реалізація соціальної відповідальності суб’єктів 
соціальної політики. 

Визначені пріоритетні напрями можливо доповнити, розширити, 
поглибити, але врахованість цих є обов’язковою, бо вони обумовлюють 
безпеку, людський розвиток, соціальні перспективи існування людства, 
становлення громадянського суспільства та соціальної відповідальності, 
подолання протиріч центру та регіонів. 
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Для здійснення та реальної реалізації запропонованих пріоритетних 
напрямів визначено, систематизовано та подано заходи, які забезпечують їх 
впровадження. 

Результати дослідження з визначення та обґрунтування 
концептуальних основ формування соціальної політики в контексті сталого 
розвитку та системних змін знайшли відображення в науковій доповіді «Про 
інноваційні підходи до формування та реалізації соціальної політики України 
в умовах системних змін», в доповідних записках «Пропозиції з 
удосконалення проекту Концепції переходу України до сталого розвитку», 
«Оцінка та напрями удосконалення державної та регіональної політики в 
контексті досягнення соціальної орієнтації економіки і сталого розвитку», 
«Оцінка проекту Концепції реформування місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади і пропозиції щодо його удосконалення». 

 
1.6. Державно-приватне партнерство як інструмент формування 

соціального потенціалу сталого розвитку 
 

Зростаюча актуальність механізмів державно-приватного партнерства 
(ДПП) в забезпеченні сталого розвитку обумовлює розробку 
інституціонального, організаційно-економічного та концептуального 
забезпечення їх функціонування. Результати дослідження показали, що роль 
ДПП у забезпеченні сталого розвитку економіки, усунення інфраструктурних 
обмежень і підвищення якості життя населення України не втратила своєї 
важливості. Однак існує ряд перешкод, що стримують розвиток ДПП. Ними 
є: 

1. Методологічна невизначеність сутності та понятійного апарату 
державно-приватного партнерства. Під державно-приватним партнерством 
розуміють будь-яку взаємодію держави і бізнесу. Змістовні характеристики 
ДПП потребують подальших досліджень та упорядкування.   

2. Низький рівень політичної стабільності в країні. Це обумовлює 
нечіткість і часту зміну правил гри, що в сукупності з високим рівнем 
корупції не сприяє мотивації бізнесу входити в партнерські відносини з 
державою. Система державного управління орієнтована на максимізацію 
контролю над управлінськими рішеннями і грошовими потоками, 
мінімізацію персональної відповідальності за прийняті рішення. 

3. Нерозвиненість в Україні інституту партнерства. У системі 
взаємовідносин з бізнесом держава позиціонує себе як домінуючий партнер, 
висуваючи невигідні умови господарювання приватному сектору. Створення 
спеціалізованих структур з обох сторін (з боку держави та приватного 
сектора), що відповідають за координацію та узгодження партнерських 
відносин, дозволить забезпечити прискорений розвиток інституту державно-
приватного партнерства в Україні. 

4. Недостатній рівень кваліфікації та відсутність якісного досвіду 
підготовки та реалізації проектів ДПП у представників держави . 
Посилюється цей недолік відсутністю механізмів підготовки кваліфікованих 
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кадрів, накопичення та поширення досвіду , погодження та перерозподілу 
компетенції. 

5. Недосконалість правового забезпечення партнерства. Цей 
стримуючий бар'єр не дозволяє розвивати інші види ДПП, крім концесій. 
Однак неправильне його усунення може актуалізувати небезпеку збільшення 
правової зарегульованості даного партнерства, що сприятиме посиленню 
повноважень держапарату та ігнорування бізнесом проектів ДПП. 

6. Нерозвиненість стратегічного планування. Планування соціально-
економічного розвитку здійснюється тільки державою на середньострокову 
перспективу, без урахування думки і можливостей бізнесу вкладати 
інвестиції в проекти. Це призводить до того, що практика стратегічного 
планування фінансує  проекти під існуючі засоби, а не надає коштів під 
необхідні проекти. 

В процесі дослідження було обґрунтовано визначення державно-
приватного партнерства та його ключові характеристики. Під державно-
приватним партнерством пропонується розуміти  добровільне довгострокове 
співробітництво на договірній та взаємовигідній основі між правомочними 
представниками держави та приватного сектору підприємництва з метою 
більш ефективного та якісного виконання функцій держави. Умови 
здійснення ДПП передбачають таке: партнерство створюється в зоні 
відповідальності держави, партнерство має добровільний характер, об'єкт 
угоди знаходиться у сфері безпосереднього державного інтересу і контролю, 
право власності на об'єкт не переходить приватного партнера, партнерська 
угода має довгостроковий характер, обов'язкове внесення приватним 
партнером інвестицій, обов'язковий розподіл прав, обов'язків і ризиків між 
партнерами, наявність третьої сторони партнерства - громадських 
організацій, - що здійснює функції громадського контролю, відсутність 
автоматичного продовження партнерської угоди в разі його закінчення. 

Визначені ключові ознаки попереджають уникнення помилок, 
пов’язаних ототожненням ДПП з іншими видами взаємодії держави та 
бізнесу.  

Відмінності проектів ДПП від приватизації. При ДПП 
відповідальність за виробництво та надання суспільних послуг лежить на 
державі, а при приватизації – на приватному секторі. Збереження державної 
форми власності основних фондів ДПП зберігає за державою повний спектр 
прямих функцій за цінами, нормами та тарифами. При приватизації держава 
всю відповідальність та всі ризики передає приватному сектору, а сама 
здійснює тільки непрямий контроль цін і тарифів. 

Відмінності проектів ДПП від державного замовлення. Державне 
замовлення - це, свого роду, договір підряду, який укладає державний орган з 
підприємством (організацією) на виконання якої-небудь державної функції, 
яка виконувалась цим органом. При цьому державне замовлення укладається 
на виробництво товарів (робіт) та/або послуг виключно за рахунок 
державних коштів, до яких відносяться кошти Державного бюджету України, 
бюджету АР Крим та місцевих бюджетів, НБУ, державних підприємств, 
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фондів соціального страхування та інших цільових фондів.2 При ДПП 
виконання державної функції здійснюється двома партнерами в рамках 
розподілу прав і обов'язків, а також обов'язкового внесення приватним 
партнером власних або позикових інвестицій і ці вкладення в деяких 
проектах можуть становити більшу частину фінансового забезпечення 
проекту. 

Відмінності проектів ДПП від проектного фінансування. Проектне 
фінансування – це інструмент виходу корпоративних інвестицій з-під 
державного контролю з метою реалізації економічно відокремленого 
проекту. В рамках реалізації проекту інвестори структурують модель 
співпраці та приймають на себе основну частку ризиків. Держава не виступає 
учасником проектної компанії, тому не бере участь у фінансуванні та 
розподілі ризиків як це відбувається при реалізації проектів ДПП. При 
проектному фінансуванні доходи, отримані в результаті реалізації проекту, є 
єдиним джерелом погашення боргових зобов'язань. Таким чином, вкладені 
інвесторами кошти повинні обов'язково окупитися, і їх повернення 
відбувається за рахунок грошового потоку, який генерує проект, без 
залучення позикових або державних коштів, як це має місце в проектах ДПП. 

Відмінності проектів ДПП від соціальної відповідальності бізнесу. 
Відповідно до концепції соціальної відповідальності бізнесу, організації 
мають враховувати інтереси суспільства, тому беруть на себе 
відповідальність за вплив їх діяльності на своїх працівників, місцеві 
спільноти та інші зацікавлені сторони. Це зобов'язання виходить за рамки 
встановленого законом зобов'язання дотримуватися законодавства і 
передбачає, що організації добровільно приймають додаткові заходи для 
підвищення якості життя працівників та їх сімей, а також місцевого 
співтовариства і суспільства в цілому. Ключовим є те, що цю 
відповідальність бізнес покладає на себе добровільно, не обмежуючи термін 
її реалізації тимчасовими рамками, і також добровільно несе всі ризики і 
витрати. Ця добровільність припускає, що бізнес може в будь-який момент 
без попередження представників влади зняти з себе обов'язок бути соціально 
відповідальним. Бізнес взагалі може не брати на себе таку відповідальність, 
як це було, наприклад, в перші роки здобуття незалежності Україною у сфері 
соціального забезпечення працівників. При державно-приватному 
партнерстві бізнес гарантує виконання в строк і в повному обсязі тих  
обов'язків, які він взяв на себе. 

Використання механізмів державно-приватного партнерства має 
переваги для кожної зі сторін партнерства. На підставі проведених 
досліджень весь спектр вигод можна класифікувати за трьома суб'єктам 
партнерства: 

I. Для держави: 

2 Закон України «Про здійснення державних закупівель» / Офіційний вісник України. – 2010. – № 49. – 
Стаття 1603. 
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1. Модернізація державного сектора. Приватний сектор швидше 
виробляє та впроваджує нові підходи у вирішенні проблем, у тому числі 
шляхом позбавлення від неефективних виробництв. Серйозні модернізації, 
здійснювані приватними компаніями, змушують не відставати від них 
державні компанії. У цьому випадку ДПП є достатньо ефективним 
стимулюючим інструментом структурно-технологічної перебудови 
державного сектора. 

2. Зниження тиску на державний бюджет. ДПП є альтернативою 
прямому безповоротного бюджетного фінансування капітальних вкладень. 
Залучення приватних інвестицій в інфраструктурні проекти дозволяє державі 
знизити витрати держбюджету на будівництво та експлуатацію об'єкта, не 
звертатися до зовнішніх запозичень і не збільшувати державний борг. 

3. Прийняття якісних управлінських рішень. Приватний партнер 
володіє кращим знанням ринку вигідних вкладень інвестицій, а державний – 
потреб у підвищенні якості життя населення. Об'єднання цих знань дозволяє 
знаходити оптимальні та ефективні управлінські рішення. 

4. Мобільність і гнучкість планування. Споживачі продукції (послуг) 
проектів ДПП можуть відкрито висловлювати свою думку з приводу їх 
достатності та якості, тим самим впливаючи на рівень соціально-економічної 
ефективності партнерства. 

5 . Зростання інноваційних процесів. Об'єднання зусиль держави та 
приватного сектора дозволяє інтенсивніше впроваджувати інновації, 
отримувати синергетичний ефект від спільного вирішення проблем, 
реалізувати нові підходи у використанні ресурсів. 

6. Поділ ризиків. За адекватну винагороду, яка визначається  
державними гарантіями мінімальної рентабельності проекту, держава 
перекладає частину ризиків на приватного партнера. 

II. Для приватного сектора: 
1. Адміністративне сприяння держави в реалізації проекту. 
2. «Довгі» гроші. Маючи державні гарантії, приватний сектор може 

залучати кредитні фінанси та отримати «довготривалих» споживачів 
продукції (послуг). 

3. Гарантії прибутковості. Державний партнер гарантує приватному 
мінімальну прибутковість проекту, а також часткове або повне повернення 
коштів у разі планового закриття або невдалої реалізації проекту. 

4. Поділ ризиків з державним партнером. 
III. Для суспільства: 
1. Поліпшення якості життя. Виражається в розширенні спектра послуг 

і підвищенні їх якості, отриманні модернізованої інфраструктури, збереженні 
діючих та створенні нових робочих місць. 

2. Підвищення впливу суспільства на соціально-економічний розвиток 
території шляхом активної участі громадянських об’єднань в проектах ДПП. 

Види ризиків для суб’єктів партнерства залежать від типу проекту 
ДПП: економічний, соціальний, екологічний або їх симбіоз. Кожному 
конкретному проекту відповідає своя класифікація і розподіл ризиків серед 
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партнерів. Однак для всіх проектів ДПП незалежно від їх типу і форми 
реалізації все ж існує набір стандартних ризиків. Ці ризики зумовлені 
класичними характеристиками систем, що їх породжують. Так, для 
державного партнера характерні волюнтаризм, наявність бюрократичних 
перешкод при прийнятті та реалізації рішень, корумпованість і фаворитизм 
при виборі приватного партнера, недосконалість судової та кредитно-
фінансової систем, зміни в організаційній структурі управління державою і 
ймовірність зміни влади, що тягне за собою і зміни пріоритетів у проектах 
ДПП. Приватному партнеру притаманні ризики, пов'язані з проектуванням і 
експлуатацією об'єкта ДПП, проблемами із субпідрядниками, якістю 
визначення та підрахунку витрат, високою ймовірністю банкрутства, 
зниженням попиту на продукцію. Населення потерпає від ризиків 
неотримання продукту (послуги), виробленого в рамках партнерства, 
належної якості та в необхідній кількості. 

Проведене дослідження свідчить про наявність потреби в створенні 
самостійного державного органу управління ДПП в Україні. Його доцільно 
закріпити при Кабінеті Міністрів України, що дозволило б об'єднати 
внутрішній потенціал виконавчої влади і направити його на формування 
умов для розвитку ДПП, персоніфікувати відповідальність за результати цієї 
діяльності. До основних напрямів його діяльності слід віднести: 

формування та реалізацію державної політики у сфері державно-
приватного партнерства; 

підготовку пропозицій щодо вдосконалення законодавчої бази, що 
регламентує розвиток ДПП; 

обґрунтування основних соціально значущих для України та регіонів 
напрямів залучення приватних інвестицій у проекти ДПП; 

організацію та участь у переговорах між державними та приватними 
партнерами; 

розробку пакету типових документів (договорів, контрактів, методик, 
нормативів, інформаційних листів тощо) з урахуванням специфіки сфери 
реалізації проектів ДПП; 

оцінку підготовлених проектів за показником «ціна-якість»; перевірка 
адекватності поділу ризиків проекту між партнерами; 

моніторинг ефективності реалізації проектів ДПП; 
формування банку даних проектів ДПП, нормативної та методичної 

бази ДПП; 
інформаційно-консультаційну підтримку підготовки та реалізації 

проектів ДПП; залучення досвідчених фахівців на стадіях підготовки та 
реалізації проектів ДПП; 

сприяння розвитку міжрегіональних та міжнародних проектів ДПП; 
сприяння формуванню позитивного іміджу ДПП в суспільстві; 

забезпечення громадських слухань проектів ДПП на етапах їх підготовки та 
реалізації; 
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випуск спеціалізованого друкованого видання, що відображає 
експертні думки, інформацію про проекти, міжнародний досвід та інші 
актуальні проблеми розвитку ДПП. 

Для України, де гостро стоїть проблема подолання корупції та 
нерозвиненість інститутів регулювання партнерства, актуальним є створення 
незалежних від впливу держави або приватного сектора спеціалізованих 
структур управління розвитком партнерства, які могли б класифікуватися за 
принципом міжрегіональної, регіональної або галузевої дислокації. Перед 
ними стояла б задача за допомогою інструментів громадського контролю 
максимізувати громадську вигоду від партнерства. Проте на даний момент в 
силу недостатньої розвиненості механізмів ДПП в Україні передумов для 
створення незалежних спеціалізованих структур немає. До того ж 
закордонний досвід свідчить, що сильної потреби форсувати події з метою 
створення такої організації немає. Тому їх функції з успіхом можуть 
виконувати галузеві профспілкові організації та громадські організації 
громадян.  

Щодо приватного сектору, то він потребує створення координуючого 
органу з питань ДПП. До його основних завдань можна віднести: 

участь у розробці та реалізації державної політики в галузі ДПП; 
представлення інтересів приватних партнерів у їх відносинах з 

державними та місцевими органами влади, захист прав і законних інтересів 
приватних партнерів у проектах ДПП; 

участь у розробці проектів ДПП, координація діяльності приватних 
партнерів при виконанні взятих зобов'язань у проектах ДПП; 

сприяння у вирішенні спорів (конфліктів) між партнерами, сприяння 
максимальному дотриманню інтересів приватних партнерів при їх вирішенні; 

сприяння у розвитку міжрегіонального та міжнародного 
співробітництва в рамках ДПП; 

формування баз даних про проекти ДПП; тиражування досвіду 
реалізації проектів ДПП; моніторинг ефективності реалізації проектів ДПП; 

пошук і обґрунтування актуальності реалізації нових проектів ДПП; 
здійснення аналізу діяльності приватних партнерів у проектах ДПП;  

застосування заходів дисциплінарного впливу до них, а також сприяння 
вирішенню суперечок між приватними партнерами, між приватним 
партнером і споживачем вироблених приватним партнером товарів (послуг, 
робіт). 

На даному етапі розвитку партнерства, для повного та всебічного 
використання закладеного в ньому потенціалу, необхідно реалізувати 
наступні пріоритетні напрямки: 

1. Виробити єдину концепцію інституційного розвитку ДПП. 
Удосконалити законодавчу базу та методичне забезпечення партнерства. 
Розробити та впровадити механізми стратегічного планування соціально-
економічного розвитку. 
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2. Створити єдиний державний орган, відповідальний за якісне 
запровадження та розвиток ДПП, та його регіональніх представництва, що 
відповідають за пошук, ініціювання та управління проектами партнерства. 

3. Удосконалити систему підготовки та перепідготовки кадрів для 
суб'єктів ринку проектів ДПП. 

4. Забезпечити реалізацію широкої мережі пілотних соціально 
орієнтованих проектів і тиражування якісних практик партнерства в Україні; 
забезпечити інформаційну підтримку їх реалізації. 

5. Впровадити інструменти стимулювання приватного сектора до 
реалізації соціально значущих інфраструктурних проектів. Сформувати 
систему гарантування інвестицій приватного сектора в довгострокові 
проекти ДПП. 

6. Розробити механізми надання преференцій, дотацій і пільг проектам 
ДПП з урахуванням їх суспільної значущості. 

7. Розробити та реалізувати систему державного довгострокового 
фінансового планування в контексті розвитку механізмів ДПП. 

8. Сприяти розвитку міжрегіональних і міжнаціональних проектів 
ДПП. 

9. Гарантувати гласність і відкритість для широкомасштабного 
обговорення проектів ДПП на етапі їх формування та реалізації. Сприяти 
формуванню позитивного іміджу ДПП в суспільстві. 

10. Створити базу даних проектів ДПП, що реалізуються на території 
України і в інших країнах. 

11. Розробити та впровадити систему моніторингу ефективності 
реалізації проектів ДПП. 

Результати дослідження були відображені в науковій доповіді 
«Государственно-частное партнерство как инструмент устойчивого 
развития» та монографії «Партнерство государства и бизнеса: новые 
возможности обеспечения устойчивого развития». 
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2. ГІДНИЙ РІВЕНЬ ТА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ ЯК 
БАЗОВА УМОВА ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 
2.1. Теоретичні та прикладні результати дослідження й оцінки рівня та 

якості життя населення регіонів в контексті сталого розвитку  
 

Підвищення рівня та якості життя постає першочерговим завданням 
для Уряду і всього суспільства. На сучасному етапі відбувається актуалізація 
теоретичних досліджень з проблем рівня та якості життя. Це обумовлено тим, 
що, по-перше, відбувається активне використання параметрів рівня та якості 
життя в міжнародних оцінках соціально-економічного розвитку країн світу 
(людського розвитку, конкурентоспроможності тощо); по-друге, показники 
добробуту та якості життя все ширше залучаються до оцінки якості 
державного і регіонального управління соціально-економічними процесами в 
Україні. 

Метою дослідження є поглиблення теоретичних підходів до 
визначення рівня та якості життя, умов та чинників їх формування та 
обґрунтування їх ролі в системі забезпечення сталого розвитку України, що 
здійснюється за наведеною схемою (рис. 2.1). 

Аналіз теоретичних засад добробуту населення дозволив виявити, що 
для його характеристики використовуються поняття рівня та якості життя. 
Систематизація різноманітних підходів до їх визначення дала змогу 
розмежувати ці категорії, конкретизувати їх складові, якісні рівні та 
домінуючі чинники їх формування (рис.  2.2). 

Рівень життя – це економічна категорія, яка визначає рівень 
сформованих потреб людини та ступінь їх задоволення шляхом споживання 
певних товарів та послуг при даному рівні доходів, цін та стану споживчого 
ринку. Домінуючими чинниками рівня життя є: рівень економічного 
розвитку та обсяги виробництва товарів і послуг; рівень доходу (ВВП) та 
система його розподілу; можливості зайнятості та вартість робочої сили; стан 
споживчого ринку, рівень та динаміка цін; рівень соціального забезпечення і 
підтримки соціально-уразливих верств населення. Життєвий рівень 
населення виражається в таких якісних станах (рівнях): багатство, 
заможність, достаток (середній рівень життя), малозабезпеченість, бідність, 
злиденність.   

Якість життя – це складна філософо-соціо-економічна категорія, що 
характеризує весь комплекс цінностей, інтересів та потреб людини, який 
визначає сенс її існування та ступінь задоволеності людиною всіма аспектами 
життєдіяльності у відповідності до сформованих цінностей, інтересів і 
потреб.  
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Рис. 2.1. Модель дослідження рівня та якості життя як базових умов формування соціального потенціалу сталого 
розвитку 
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Рис. 2.2. Змістовна характеристика рівня та якості життя населення 
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Якість життя змістовно є більш широкою категорією порівняно з 
рівнем життя, окрім задоволення матеріальних потреб вона включає: 
реалізацію прав і свобод людини, правові гарантії усіх аспектів 
життєдіяльності; можливості соціального, інтелектуального і духовного 
розвитку; можливості самореалізації потенціалу людини в економічній і 
соціальній сферах діяльності; можливості здорового і тривалого життя; 
рівень комфортності соціально-побутових умов життя; стан  навколишнього  
середовища;  рівень  соціальної безпеки  та  захищеності; стан соціальної 
інтеграції суспільства (згуртованості), взаємної довіри та підтримки як між 
окремими членами суспільства, так і між населенням та владою. 

Якість життя формується під впливом значно більшого кола чинників, 
серед яких, окрім економічних, важливе значення мають політичні, правові, 
адміністративно-управлінські, соціально-ментальні, природно-екологічні 
чинники. Виокремлено її такі ступені: низька якість життя, коли не 
задовольняється абсолютна більшість інтересів і потреб людини і 
відбувається деградація суспільства; задовільна якість життя, при якій 
задовольняються базові інтереси і потреби та забезпечується відтворення 
існуючого рівня і укладу життя; висока якість життя, яка забезпечує умови 
людського розвитку і суспільного прогресу. 

У сучасних умовах теорія рівня та якості життя має розвиватися на 
основі нової парадигми економічного розвитку, а саме – концепції сталого 
розвитку. Як визначають фахівці зі сталого розвитку наріжним каменем у 
визначенні сталого розвитку є забезпечення неубутного потенціалу 
задоволення потреб людини. При цьому мається на увазі не лише потреби 
нинішнього покоління, але й усіх наступних поколінь, що має забезпечити 
необмеженість у часі існування людської цивілізації. У таких умовах має 
мінятися само розуміння рівня та якості життя. Задоволення потреб людини, 
яке визначає рівень життя не може бути необмеженим і нераціональним. 
Якість життя також має змістити акцент із матеріального благополуччя 
людства на його духовний розвиток та благополуччя всієї еко-соціо-
економічної системи Землі. З цих позицій важливим є відмова від несталих у 
користь сталих структур споживання і виробництва, охорона і раціональне 
використання бази природних ресурсів економічного і соціального розвитку, 
що являє собою головні завдання та найважливіші передумови сталого 
розвитку. 

Сталий розвиток створює якісно нові умови для забезпечення високої 
якості життя населення (рис. 2.3). Основними складовими елементами 
сталого розвитку є екологічна, соціальна та економічна складові. 

Системне узгодження економічної, соціальної та екологічної складових 
є актуальним і складним завданням. Вони мають розвиватися на нових 
засадах інноваційності, модернізації інституційних та духовно-етичних 
принципів. Так, зменшення споживання природних ресурсів та їх 
відновлення можливе лише на основі техніко-технологічних інновацій.  
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Рис. 2.3. Вплив складових сталого розвитку на якість життя 

 
В забезпеченні сталого розвитку важливе значення відіграє соціальний 

потенціал, під яким розуміються нагромаджені можливості суспільства до 
забезпечення такої економічної і соціальної діяльності, яка відповідає 
потребам ефективного і ощадливого використання наявних ресурсів, 
збереження ресурсних можливостей розвитку для наступних поколінь, 
підтримки економічної, соціальної, екологічної безпеки та формування 
самовідтворювальної цілісної еко-соціо-економічної системи. Соціальний 
потенціал сталого розвитку, включаючи усі структурні елементи соціальної 
системи (в тому числі і соціальну свідомість, і соціальну політику) створює 
об’єктивні умови сталого розвитку шляхом формування відповідного 
принципам сталого розвитку особистого чинника виробництва, споживача та 
свідомого і соціально-відповідального члена суспільства. Отже, у 
підприємця, працівника, споживача, а також кожного члена суспільства 
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СТАЛИЙ РОЗВИТОК 
соціально-економічний розвиток на основі такого використання ресурсів, що не створює загрозу для 

ресурсних можливостей розвитку наступних поколінь 
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мають бути сформовані такі якісні параметри потреб, інтересів, цілей, норм, 
навиків, поведінки, які би відповідали засадам сталого розвитку. 

Важливим практичним завданням є вимірювання та оцінка рівня і 
якості життя населення регіону.  Воно необхідне не тільки для більш точної 
оцінки добробуту населення, але й для формування більш обґрунтованої, 
виваженої та адресної регіональної соціальної політики, спрямованої на 
підвищення матеріального добробуту і якості життя. В Україні офіційна 
оцінка рівня і якості життя населення регіонів здійснюється в складі 
вимірювання людського розвитку регіонів [21]. Однак важливим є не просто 
оцінка параметрів рівня добробуту населення, а визначення того, наскільки 
вони відповідають стандартам гідного рівня і якості життя. Доцільним є 
також дослідження параметрів добробуту в контексті сталого розвитку. 

У дослідженні викладено авторську методику оцінки рівня і якості 
життя регіонів України, яка визначає перелік показників-індикаторів, 
методику їх нормування та зведення в єдиний інтегральний індекс. 
Запропонована методика оцінки рівня та якості життя відрізняється від тих, 
які пропонуються іншими авторами, таким: розмежовуються поняття і, 
відповідно, оцінка рівня і якості життя; до оцінки залучається низка 
показників, які не використовуються іншими авторами; пропонується два 
рівня критеріїв для оцінки: порогові значення та цільові орієнтири, це дає 
змогу розширити аналіз якісних характеристик досягнутих параметрів рівня і 
якості життя у регіонах України; запропоновані критерії враховують наявні 
досягнення в Україні, європейські досягнення та стандарти, потреби сталого 
розвитку. 

Оцінка рівня життя населення регіонів здійснювалася на основі 
показників та критеріїв (на період до 2020 р.), наведених у табл.2.1. 

Таблиця 2.1 
Система показників-індикаторів для оцінки рівня життя населення регіонів 

України та їх критерії на період до 2020 р. 

Назва показника 

Характер 
його впливу 

на рівень 
життя 

Критерії для нормування 
показника Джерело інформації 

Порогові 
значення 

Цільові 
орієнтири  

1. Індекс реальних 
наявних доходів 
(ІРНД) у розрахунку 
на одну особу, у % Стимулятор 100 

Середнє 
значення 
ІРНД по 

Україні за 
останні 5 

років 

Показник 
розраховується на 

основі даних 
статистичного 

щорічника України із 
розділів 4 і 18 

2. Рівень зайнятості 
населення, % до 
населення у віці 15-70 
років 

Стимулятор 60 65 Статистичний щорічник 
України 

3. Частка оплати 
праці в сукупних 
ресурсах 
домогосподарств, % 

Стимулятор 50 65 

Статистичний збірник 
«Витрати і ресурси 
домогосподарств 

України» 
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4. Середньодушові 
сукупні витрати, грн. 
на місяць у співвідно-
шенні з прожитковим 
мінімумом, раз 

Стимулятор 2 ПМ 4 ПМ 

Показник розрахо-
вується за статистичним 

збірником «Витрати і 
ресурси домогоспо-

дарств України» 
5. Частка витрат насе-
лення на харчування 
у структурі сукупних 
витрат, % 

Дестимулятор 48 40 

Статистичний збірник 
«Витрати і ресурси 
домогосподарств 

України» 
6. Частка домогоспо-
дарств, які за само-
оцінкою мали 
достатній рівень 
доходів і робили 
заощадження, % 

Стимулятор 10 40 

Статистичний збірник 
«Самооцінка 

домогосподарствами 
України рівня своїх 

доходів» 

7. Рівень бідності за 
відносним критерієм, 
% 

Дестимулятор 25 11 Обстеження умов життя 
домогосподарств 

8. Частка сімей, які 
отримують субсидії 
держави на оплату 
житлово-побутових 
послуг та побутового 
палива, % 

Дестимулятор 13 10 Обстеження умов життя 
домогосподарств 

9. Частка 
домогосподарств, які 
вважають, що їхній 
матеріальний стан за 
останні 12 місяців 
покращився 

Стимулятор 10 50 Обстеження умов життя 
домогосподарств 

Для оцінки якості життя, виходячи із обґрунтування її сутності і 
складових, пропонується така структура системи показників (рис. 2.4) . 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2.4. Структура системи показників для оцінки якості життя 

населення регіонів України 

Система блоків показників-індикаторів 
для оцінки якості життя населення регіонів України 

 

Соціально-побутові умови життя 
населення 

 
 

Матеріальний добробут (за 
інтегральним індексом рівня життя) 
 

Рівень людського розвитку 
(демографія, здоров'я, освіта) 

Забезпеченість прав і свобод людини  
 

Соціальні взаємовідносини,  
згуртованість, громадська активність 

 

Культурний розвиток 
 

Природне середовище  
 

Інформаційна забезпеченість 
 
 

Соціальна захищеність та 
безпека 
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У результаті здійсненого аналізу було відібрано 22 показника для 

оцінки якості життя населення, визначено порогові значення кожного 
показника та його цільові орієнтири на середньостроковий період (до 2020р.). 

На основі запропонованої методики було здійснено комплексну оцінку 
рівня та якості життя населення регіонів України. При цьому розраховано 
інтегральні індекси на основі порогових значень та цільових орієнтирів. 

Оцінка рівня життя відносно порогових значень показує, що в цілому 
ситуація по Україні за 2010-2012 рр. не поліпшилася, ІРЖпор. (розрахований 
відносно незмінних критеріїв) знизився. Він знизився у більшості регіонів, 
найбільше в Івано-Франківській обл. – з 1,04 до 0,84. Найкраща позитивна 
динаміка індексу була в Запорізькій обл., досить високою вона була і в 
Луганській обл. Групування регіонів за цим показником (табл. 2.2) свідчить, 
що: збільшилася кількість тих регіонів, які характеризуються бідністю 
населення – у 2010 р. їх було 7, у 2012 р. – 13; зменшилося число регіонів, у 
яких населення, за українським критерієм, можна було би віднести до групи 
із середнім рівнем життя у 2010 р. – 7 регіонів, у 2012 р. – всього 3 
(Закарпатська, Запорізька, Луганська). 

За узагальненою інтегральною оцінкою відносно цільових орієнтирів, 
більшість регіонів України можна характеризувати як регіони з низьким та 
малозадовільним рівнем життя. До параметрів гідного рівня життя вони 
наближені на 50-60% (табл. 2.3). При цьому відсутня тенденція до 
поліпшення рівня матеріального забезпечення населення. Лише у 12 областях 
ІРЖц.о. зріс, у 13-тьох він знизився. 

Основними причинами такого становища можна назвати: 1) кризові 
явища в економіці України, які не забезпечують повну та ефективну 
зайнятість населення, обумовлюють зростання витрат, зниження валового 
доходу і прибутку реального сектору економіки. Це позначається на рівні 
заробітної плати, податкових надходжень до бюджету, фінансовому 
забезпеченні соціальної політики; 2) низький рівень вартості робочої сили. 
Рівень заробітної плати на більшості вітчизняних підприємств не забезпечує 
сучасні стандарти життя. Поширеність тіньової оплати праці та порушень 
норм трудового законодавства лише посилює рівень експлуатації найманої 
праці без адекватної оплати праці; 3) високі соціальні очікування зростання 
добробуту пересічних українців, які сформовані під впливом ЗМІ 
(пропаганда європейських стандартів життя), передвиборних обіцянок усіх 
без виключення політиків та високої оцінки власних якісних характеристик;  

Дослідження за обраними показниками якості життя показує, що вони 
поволі поліпшуються. Це стосується, в першу чергу, збільшення тривалості 
життя, освітнього рівня, забезпеченості домогосподарств товарами тривалого 
користування, комп’ютерами і ноутбуками. Однак, розрахунок інтегральних 
індексів якості життя показує, що більшість регіонів не досягли порогових 
значень. 
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Таблиця 2.2 

Групування регіонів України за ІРЖпор. у 2010-2012 рр. 

Роки 
Інтегральний індекс рівня життя за пороговим критерієм 

Бідність Малозабезпечений   
рівень життя 

Середній рівень життя 
(за українськими критеріями) 

2010 

(0,76-0,89) (0,9-1,02) (1,03 – вище) 

Вінницька; 
Житомирська; 
Кіровоградська; 
Сумська; 
Тернопільська; 
Херсонська; 
Черкаська 
 

АР Крим; 
Волинська; 
Донецька; 
Запорізька; 
Львівська; 
Миколаївська; 
Одеська; 
Рівненська; 
Харківська; 
Чернівецька; 
Чернігівська 

Дніпропетровська; 
Закарпатська; 
Івано-Франківська; 
Київська; 
Луганська; 
Полтавська; 
Хмельницька 
 

2011 

(0,76-0,89) (0,9-1,01) (1,02 – вище) 
Вінницька; 
Івано-Франківська; 
Кіровоградська; 
Львівська; 
Сумська; 
Тернопільська; 
Херсонська; 
Хмельницька 
Черкаська 

АР Крим;  
Волинська; 
Донецька; 
Житомирська; 
Київська; 
Миколаївська; 
Одеська; 
Полтавська; 
Рівненська; 
Харківська; 
Чернівецька; 
Черкаська 

Дніпропетровська; 
Закарпатська; 
Запорізька; 
Луганська; 
 
 
 

2012 

(0,75-0,92) (0,93-1,09) (1,1 – вище) 

Вінницька; 
Волинська; 
Житомирська; 
Івано-Франківська; 
Кіровоградська; 
Львівська; 
Одеська; 
Рівненська; 
Сумська; 
Тернопільська; 
Харківська 
Херсонська;  
Черкаська  

АР Крим;  
Дніпропетровська; 
Донецька; 
Київська; 
Миколаївська; 
Полтавська; 
Хмельницька; 
Чернівецька; 
Чернігівська; 
 
 
 

Закарпатська; 
Запорізька; 
Луганська; 
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Таблиця 2.3 
Регіони України за інтегральним індексом рівня життя, розрахованим  

на основі цільових орієнтирів, у 2010-2012 рр. 
 

  
ІРЖц.о. 

2010 2011 2012 
Україна 0,605 0,591 0,598 
АР Крим 0,651 0,627 0,639 
Вінницька 0,540 0,526 0,526 
Волинська 0,565 0,563 0,562 
Дніпропетровська 0,675 0,632 0,629 
Донецька 0,597 0,575 0,612 
Житомирська 0,530 0,558 0,558 
Закарпатська 0,608 0,630 0,649 
Запорізька 0,623 0,652 0,690 
Івано-Франківська 0,619 0,562 0,551 
Київська 0,651 0,625 0,631 
Кіровоградська 0,523 0,537 0,550 
Луганська 0,641 0,637 0,674 
Львівська 0,604 0,580 0,597 
Миколаївська 0,644 0,633 0,660 
Одеська 0,654 0,613 0,624 
Полтавська 0,601 0,612 0,599 
Рівненська 0,571 0,576 0,561 
Сумська 0,503 0,525 0,492 
Тернопільська 0,529 0,527 0,531 
Харківська 0,593 0,599 0,582 
Херсонська 0,540 0,570 0,556 
Хмельницька 0,606 0,549 0,588 
Черкаська 0,541 0,563 0,535 
Чернівецька 0,612 0,614 0,623 
Чернігівська 0,587 0,569 0,594 

 
Аналіз розподілу регіонів за інтегральним індексом якості життя, 

розрахованим на основі цільових орієнтирів (ІЯЖц.о.) показує, що усі регіони 
України значно відстають від параметрів високої якості життя. У 2012 р. 
значення ІЯЖц.о. було в діапазоні від 0,565 (Кіровоградська обл.) до 0,713 
(Харківська обл.). Розподіл регіонів за ІЯЖц.о. (табл. 2.4) показав, що група 
регіонів із низькою якістю життя у 2011 р. (ІЯЖ ≤ 0,6) об’єднала 11 регіонів, 
у 2012 р. до групи регіонів із низькою якістю життя увійшло 8 областей. 
Однак жоден регіон не досяг коефіцієнта 0,75, який свідчив би про 
досягнення задовільної якості життя.  
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Таблиця 2.4 
Інтегральні індекси якості життя населення регіонів, 

 визначені на основі усіх показників 

  

Інтегральний ІЯЖ за 
пороговим критерієм 

Інтегральний ІЯЖ за 
цільовим орієнтиром 

Ранги регіонів  
за ІЯЖпор. 

Ранги регіонів  
за ІЯЖц.о. 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
Україна 0,992 0,994 1,061 0,645 0,641 0,682       
АР Крим 0,976 0,979 1,049 0,676 0,672 0,695 9 5 6 2 2 5 
Вінницька 0,871 0,852 0,891 0,573 0,573 0,594 20 23 21 21 24 20 
Волинська 0,920 0,913 0,947 0,599 0,606 0,623 15 14 17 16 13 15 
Дніпропетровська 1,028 0,972 0,992 0,647 0,629 0,644 2 6 11 6 10 10 
Донецька 0,905 0,882 0,959 0,586 0,589 0,616 18 19 14 18 16 17 
Житомирська 0,809 0,891 0,921 0,550 0,573 0,598 24 18 19 25 23 18 
Закарпатська 1,036 1,073 1,095 0,641 0,666 0,679 1 1 2 9 3 7 
Запорізька 0,928 0,982 1,099 0,633 0,639 0,688 14 4 1 10 7 6 
Івано-Франківська 1,017 0,917 0,952 0,641 0,610 0,632 3 13 16 8 12 12 
Київська 1,005 1,012 1,059 0,659 0,687 0,703 4 2 4 4 1 3 
Кіровоградська 0,810 0,829 0,873 0,552 0,552 0,565 23 25 23 24 25 25 
Луганська 0,962 0,961 1,056 0,613 0,601 0,639 11 8 5 14 14 11 
Львівська 0,992 0,962 1,006 0,657 0,650 0,678 6 7 9 5 6 8 
Миколаївська 0,936 0,937 0,968 0,631 0,630 0,647 13 12 12 11 9 9 
Одеська 0,990 0,960 1,033 0,678 0,663 0,711 7 9 8 1 4 2 
Полтавська 0,973 0,945 0,967 0,619 0,613 0,626 10 11 13 12 11 14 
Рівненська 0,912 0,897 0,899 0,600 0,588 0,596 17 17 20 15 17 19 
Сумська 0,846 0,866 0,877 0,566 0,577 0,575 21 21 22 22 22 22 
Тернопільська 0,871 0,840 0,925 0,593 0,581 0,617 19 24 18 17 20 16 
Харківська 0,944 0,949 1,046 0,643 0,635 0,713 12 10 7 7 8 1 
Херсонська 0,804 0,859 0,837 0,562 0,582 0,570 25 22 25 23 18 24 
Хмельницька 0,980 0,876 0,995 0,616 0,582 0,627 8 20 10 13 19 13 
Черкаська 0,829 0,903 0,857 0,573 0,592 0,573 22 16 24 20 15 23 
Чернівецька 1,003 0,985 1,063 0,659 0,662 0,696 5 3 3 3 5 4 
Чернігівська 0,919 0,905 0,955 0,581 0,580 0,593 16 15 15 19 21 21 

 
Проведений аналіз якості життя населення регіонів України дає змогу 

зробити висновок, що в усіх без винятку регіонах України (окрім м. Києва) 
більшість населення живе в умовах малозадовільної якості життя. Слабкі 
процеси поліпшення соціально-економічних умов життя населення поки що 
не забезпечують суттєвого наближення до параметрів гідного рівня життя. 
Для кожного регіону визначено відставання відносно обраних цільових 
орієнтирів, що дає змогу формувати цілеспрямовану соціальну регіональну 
політику. 

Здійснено дослідження особливостей формування добробуту в 
промислових регіонах. За інтегральними індексами якості життя, 
розрахованими на основі усіх відібраних показників, більшість промислових 
регіонів займають середні позиції у рейтингу регіонів України. Лише 
Харківська обл. суттєво підвищила свій рейтинг за ІЯЖц.о., вийшовши на 
перше місце у 2012 р. (8 місце у 2011 р.), Дніпропетровська і Запорізька 
області посідали у 2010-2012 рр. 6-10 позиції, Луганська і Полтавська – 11-14 
позиції у загальному рейтингу регіонів України. Найнижчі ранги мала 
Донецька обл.: 2010 р. – 18 місце, 2011 р. – 16 місце, 2012 р. – 17 місце. 
Отже, проведений аналіз показав, що старопромислові регіони (Донецький, 
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Дніпропетровський, Запорізький, Луганський) мають кращі умови щодо 
матеріального забезпечення населення. Однак в них накопичилась значна 
кількість соціальних проблем, які знижують якість життя населення і 
обумовлюють вищий рівень невдоволеності своїм соціально-економічним 
становищем. Для кожного промислового регіону виявлено притаманні йому 
проблеми. У Донецькій області це: низька частка домогосподарств, які мали 
достатній рівень доходів і робили заощадження; висока частка сімей, які 
отримували житлові субсидії; низька очікувана тривалість життя; значний 
від'ємний коефіцієнт природного приросту населення; від'ємне сальдо 
міграції; низька частка осіб з повною вищою освітою серед населення віком 6 
років і старше; низька планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів; 
великі обсяги викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря; високий 
коефіцієнт злочинності.  

У забезпеченні добробуту населення пріоритетна роль належить 
державі. Одним з головних інструментів державного регулювання 
економічних процесів забезпечення гідного рівня життя населення є 
державний бюджет, від обсягу та структури видатків якого на соціальні 
заходи залежить досягнення заявлених державою цілей по підвищенню рівня 
та якості життя населення України. На сучасному етапі основними 
проблемами щодо оптимізації системи державного фінансового забезпечення 
гідного рівня життя є: 

невизначеність стратегічних пріоритетів державної бюджетної 
політики щодо забезпечення належної якості життя населення та 
безсистемність здійснюваних заходів; 

недосконалість політики доходів, яка має передбачати, що доходи від 
зайнятості, їх розмір та динаміка повинні випереджати будь-які інші 
соціальні виплати; 

неефективна структура доходів населення, зокрема такого основного її 
елементу, як заробітна плата, яка не є чинником забезпечення високої якості 
життя більшості населення з огляду на її недостатній рівень; 

проблеми реалізації додаткових бюджетних соціальних виплат та пільг 
при забезпеченні базового рівня життя населення; 

недостатність соціального бюджету як проблема систематичного 
незабезпечення гідного рівня життя більшості населення країни. 

Проблеми ресурсного забезпечення державного фінансування на 
соціальні цілі можуть бути вирішені завдяки поліпшенню інституційних, 
організаційних, економічних та інших умов функціонування фінансової 
системи. 

Проведене дослідження показало нерівномірність добробуту населення 
регіонів України та в цілому його низький рівень. Тому необхідно 
забезпечити удосконалення державної і регіональної соціальної політики, 
посилити її спрямованість на забезпечення зростання  рівня та якості життя 
населення кожного регіону України, забезпечення усунення надмірної 
диспропорції в умовах досягнення добробуту. 
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Результати дослідження знайшли відображення у наукових доповідях: 
«Гідний рівень та якість життя населення в контексті формування соціаль-
ного потенціалу сталого розвитку», «Забезпечення соціального та людського 
розвитку як чинників конкурентоспроможності України та її регіонів», «Со-
ціальні проблеми розвитку вугільної та металургійної галузей промисловості 
та шляхи їх розв’язання», «Комплексна оцінка рівня та якості життя насе-
лення України, її промислових регіонів та забезпечення зростання добробуту 
на засадах сталості» та доповідних записках: «Пропозиції та зауваження до 
проекту Концепції «Стратегії економічного і соціального розвитку Донецької 
області на період до 2020 року», «Про систематизацію пропозицій до форму-
вання змін та доповнень до Методики розрахунку регіонального індексу 
людського розвитку (станом на 17.04.2012 р.)», «Пропозиції щодо змін і до-
повнень до оперативної цілі «Підвищення рівня життя населення» Стратегії 
економічного і соціального розвитку Донецької області на період до 2020 
року», «Зауваження та пропозиції до проекту програми розвитку вугільної 
промисловості України на період до 2030 року», «Науково-методичні 
підходи до визначення системи показників і критеріїв оцінки рівня та якості 
життя населення в контексті вимог сталого розвитку», «Напрями державного 
регулювання бюджетного забезпечення якості життя населення», Матеріали 
до слухань у комітеті Верховної Ради України з питань соціальної політики 
та праці на тему «Про хід виконання в Україні європейської соціальної хартії 
(переглянутої)», «Рівень інтеграції з ЄС, який відповідає економічним 
інтересам нашої держави. Порівняння потенційних небезпек та переваг». 

 
2.2. Визначення теоретико-методологічних засад забезпечення гідного 

рівня і якості життя на принципах саморозвитку регіону 
 
Визначення теоретико-методологічних засад гідного рівня та якості 

життя на принципах саморозвитку регіону є важливим при дослідженні цих 
проблем як складових соціального потенціалу сталого розвитку для 
запровадження системного підходу до вивчення соціально-економічного 
сьогодення та перспектив сталого розвитку. В останньому документі, який 
містить рекомендації та рішення конференції ООН по сталому розвитку 
«Майбутнє, якого ми хочемо» (The future we want) [47], висвітлено загальне 
бачення країн у сфері сталого розвитку, обумовлено політичні зобов'язання, 
встановлено інституційні межі, а також визначено робочі механізми та 
засоби по реалізації проектів і програм в області сталого розвитку, є 
декларативним та не відповідає вимогам сучасності, хоча він безумовно є 
кроком для визначення нових підходів щодо забезпечення сталого розвитку 
регіонів та держави. Одним із таких нових можливих шляхів ефективного та 
збалансованого соціально-економічного розвитку є принцип саморозвитку 
регіону, який ґрунтується на забезпеченні оптимального використання всіх 
наявних ресурсів та потенціалу регіону: економічних, соціальних, 
фінансових, екологічних та ін.  
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Сучасне методологічне мислення багато в чому сприяє створенню 
ефективних схем державного регулювання, зокрема взаємозалежності 
процесів саморозвитку регіону та забезпечення гідного рівня життя. В 
сучасній економічній науці існують різні методологічні концепції аналізу 
соціально-економічної реальності, кожна з яких створює власні підходи до 
логіки дослідження, визначає понятійний апарат, встановлює зв'язки та 
взаємовідносини між основними поняттями. Основними загальнонауковими 
методологіями сучасної теорії державної політики і регулювання соціально-
економічним розвитком, зокрема саморозвитком, виступають діяльністний, 
системний, структурно-функціональний, ситуаційний підходи. Ці 
методологічні підходи дозволили обґрунтувати методологічні принципи та 
загальнотеоретичні засади дослідження питань гідного рівня та якості життя 
на принципах саморозвитку регіону. Використання вищевказаних підходів 
при дослідженні теоретико-методологічних засад гідного рівня та якості 
життя як складових соціального потенціалу сталого розвитку дозволив 
обґрунтувати теорію, методологію та практику переходу економіки регіону 
до сталого розвитку на принципах саморозвитку в їх взаємозв'язку та 
взаємодії з процесами підвищення рівня та якості життя населення із 
визначенням напрямів удосконалення державної регіональної політики. 

Сталий розвиток регіону є можливістю забезпечувати позитивну 
динаміку соціально-економічних показників регіону, рівня життя населення, 
використовувати в цих цілях інноваційні чинники і умови, у тому числі, 
збалансоване відтворення соціального, економічного, природно-ресурсного 
потенціалів із необхідністю ефективного, але заощадливого використання 
всіх наявних ресурсів регіону, для того щоб у перспективі забезпечувати 
кращу якість життя. Сталий саморозвиток регіону у соціально-економічному 
аспекті означає підвищення рівня та якості життя населення із подоланням 
несприятливих соціальних, економічних і екологічних тенденцій, із 
спроможністю регіону забезпечувати збалансований розвиток, самодостатній 
розвиток, саморегулювання, самовдосконалення із максимальним 
використанням внутрішніх, а також зовнішніх позикових ресурсів для 
задоволення потреб населення регіону. 

Аналіз економічної та соціальної складових сталого розвитку логічно 
вимагає вичленення в соціально-економічному потенціалі суспільства двох 
взаємозалежних інтегральних потенціалів – економічного і соціального, які 
тісно пов’язані між собою за результатами реалізації. Узагальнюючими 
показниками результативності їх реалізації є динаміка показників рівня та 
якості життя населення. Система оцінки соціального потенціалу окрім 
статистичних показників характеристики структури населення повинна 
також включати показники рівня розвитку і якості життя населення. Це – 
показники рівня доходів і соціально-економічної захищеності населення, 
забезпеченості житлом, доступності здобування освіти, користування 
сучасними побутовими зручностями, послугами органів охорони здоров'я, 
інформаційними системами зв'язку та ін. Структурний підхід до оцінки 
динаміки та прогнозування перспектив соціального потенціалу є важливим 
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як для уточнення пріоритетів соціальної політики на державному рівні, так і 
для вибору на регіональному рівні конкретних способів її реалізації залежно 
від реальних регіональних особливостей [27]. Соціальний потенціал як 
показник кількісно-якісної оцінки рівня соціального розвитку населення, що 
проживає в регіоні, разом з показниками оцінки стану розвитку соціальної 
сфери, що характеризують реальні умови його відтворення, екологічними 
умовами, інфраструктурною самодостатністю регіону, виступає важливим 
чинником саморозвитку регіональної економіки.  

Саморозвиток є основною властивістю ефективного соціально-
економічного розвитку. Принцип саморозвитку відрізняється адаптивними 
властивостями, тобто здібністю до автоматичної зміни алгоритму діяльності 
регіону з метою збереження або досягнення оптимального соціально-
економічного стану при зміні не лише внутрішніх, але і зовнішніх умов. 
Принципу саморозвитку є властивою здатність самостійно вибирати цілі 
свого розвитку та критерії їх досягнення, змінюючи при необхідності як самі 
цілі, так і їх параметри, структуру та інші характеристики для забезпечення 
свого самодостатнього розвитку. 

Саморозвиток регіону можна визначити як здатність економіки регіону 
забезпечувати самодостатність розвитку за рахунок власних коштів та 
створення в регіоні конкурентного середовища яке направлено на 
підвищення якості життя населення регіону, за умови оптимального 
поєднання забезпечення регіонального саморегулювання та державного 
регулювання територіального розвитку. Таким чином, механізми 
саморозвитку регіону мають бути вбудовані в політику державних і місцевих 
органів влади з виокремленням сфери спільних дій і сфери особистої 
компетенції, що передбачає трансформацію державної регіональної 
соціально-економічної політики, суть якої полягає в зміні її цілей і 
спрямованості. Такими механізмами можуть стати процеси саморозвитку 
регіону, як складова частина загальної системи стратегічного соціально-
економічного планування, що базуються на концепції сталого розвитку, для 
забезпечення гідного рівня життя населення через отримання оптимального 
варіанту саморозвитку регіону при мінімізації всіх необхідних для цього 
ресурсів. Методологія дослідження фундаментальних чинників саморозвитку 
як механізм забезпечення гідного рівня життя населення регіону, пов’язана з 
аналізом складу чинників саморозвитку регіону, визначенням раціональності 
накопичення та реалізації власного соціально-економічного потенціалу 
регіону, на засадах самозабезпечення граничної рівноваги економічної та 
соціальної систем. 

Політика стимулювання сталого розвитку регіону є одним з 
пріоритетних напрямів наукових досліджень у галузі суспільно-економічних  
наук. Є важливим розуміння питання, як сьогодні найкраще збалансувати 
потреби населення, які виникають в процесі розвитку, щоб усі категорії 
населення мали можливість користуватись результатами економічного 
зростання, при необхідності раціонального використання всіх ресурсів. 
Таким чином, з позиції методології дослідження процесів саморозвитку 
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регіону, цей процес є багаторівневим. Процеси саморозвитку здійснюються із 
задіюванням багатьох чинників: економічних, соціальних, фінансових, 
структурно-інноваційних, а також із реалізацією нових підходів до 
управління, що, одночасно забезпечує реалізацію на практиці процесів 
саморозвитку. 

Теорія нової регіональної науки, заснованої на принципах 
саморозвитку є щільно пов’язаною з практичними завданнями регіонального 
розвитку з плануванням та прогнозуванням, управлінням, функціонуванням 
соціальної сфери, формуванням умов для забезпечення гідного життя 
населення регіону. Перспективні наукові напрями мають розвиватись в 
органічному зв'язку з практичними потребами та вимогами суспільства. 
Модель саморозвитку має свою специфіку: вона об’єднує в собі об’єктивні та 
суб’єктивні основи, вона виступає як процес, і в той же час, як ціль на різних 
етапах управління. Саморозвиток - як процес всебічного розвитку за 
допомогою самостійного використання отриманої і вивченої інформації, а 
також індивідуального підходу до поставлених завдань, і саморозвиток - як 
механізм, за допомогою якого можна вирішити виникаючі проблеми в 
соціальній і економічній сферах. 

Результати дослідження теоретико-методологічних засад гідного рівня 
та якості життя на принципах саморозвитку регіону направлено на 
подальший розвиток теорії (концепції) сталого розвитку та його соціального 
потенціалу, зокрема запровадження принципів саморозвитку для 
забезпечення гідного рівня життя населення, спроектованих на рівень 
регіону, адже, безумовно, що регіональною владою будуть найбільш точно 
визначено цілі, які мають бути вирішено найперше, а також вони можуть 
змінюватись із огляду на соціально-економічну ситуацію регіону та 
оперативно вносити зміни в програми та заходи з їх реалізації. Все це може 
забезпечити значне збільшення темпів зростання рівня життя населення та 
економіки регіонів на основі їх саморозвитку.  

Результати дослідження знайшли відображення у наукових доповідях: 
«Процеси саморозвитку регіону як потенціал сталого розвитку: науково-
концептуальні засади»; «Гідний рівень та якість життя населення в контексті 
формування соціального потенціалу сталого розвитку» та доповідних 
записках: «Зауваження та пропозиції до проекту структури Державної стра-
тегії регіонального розвитку на період до 2020 року»; «Пропозиції до підроз-
ділу «Підвищення якості державного управління регіональним розвитком 
(3.2) проекту Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 
року»; «Пропозиції до формування підрозділу «Інструменти підтримки регіо-
нальної політики» (7.3) проекту Державної стратегії регіонального розвитку 
на період до 2020 року»; «Пропозиції до формування підрозділу «Інститу-
ційне забезпечення регіонального розвитку» (3.4) проекту Державної 
стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року»; «Пропозиції та 
зауваження щодо опрацювання проекту «Державної стратегії регіонального 
розвитку на період до 2020 року (станом на 21.05.2013 р.)»» 

 

 58 



 

2.3. Споживання населення в системі сталого розвитку 
 
Споживання є однією із неодмінних фаз суспільного відтворення, яка 

відіграє найважливішу роль в соціально-економічному розвитку. 
Споживання безпосередньо пов’язане із можливостями економічного 
зростання, людського розвитку, також фізіологічним, соціальним та 
духовним розвитком суспільства. Формуючись під впливом численних 
факторів, сфера споживання знаходиться в постійному розвитку і 
трансформації, що супроводжується як позитивними, так і негативними 
змінами. Сучасна теорія споживання виходить з того, що особисте 
споживання охоплює не тільки економічні процеси і відносини, але й 
складну систему соціальних зв’язків, мотивів, моделей поведінки. 

На кожному етапі людського розвитку та у кожному суспільства 
формується певна модель споживання. А. Кудінова, виходячи із 
цивілізаційного підходу, виокремлює такі типи споживання: 
доіндустріальний, індустріальний, постіндустріальний [16, с.18-19]. 

Індустріальний етап розвитку шляхом суттєвого збільшення 
виробництва товарів, зниження їх вартості, розширення асортименту та 
забезпечення зростання доходів населення створив можливості для 
формування суспільства споживання. На сучасному етапі формується 
постіндустріальний тип споживання, який характеризується: забезпеченням 
на високому рівні задоволення основних базових потреб для широких верств 
населення, формуванням потреби в якісному житті, посиленні престижності 
споживання соціокультурних благ [16, с.20-21]. 

За останнє століття система споживання пройшла декілька етапів свого 
розвитку. Перший етап – 20-50 рр. ХХ століття – перехід від традиційної 
моделі споживання, зорієнтованої на задоволення дійсних базових потреб 
людини, до моделі суспільства споживання.  Другий етап – друга половина 
ХХ ст., яка характеризується утвердженням в розвинених країнах та 
розповсюдженням в інші країни моделі суспільства споживання. Cуспільство 
споживання (англ. consumer society) - сукупність суспільних відносин, 
заснованих на принципі індивідуального споживання, що характеризується 
масовим споживанням матеріальних благ і формуванням відповідної системи 
цінностей і установок. При цьому споживання стає безмежним, 
ірраціональним, безконтрольним, перетворюючись у виснажливо-розтратне 
споживацтво. Третій етап – початок ХХІ ст., пов'язаний із формуванням 
постіндустріальної моделі споживання, яка ще немає чіткого теоретичного 
визначення.  

Низка дослідників виявляє певні риси споживання в 
постіндустріальному суспільстві. Я. Зоська обгрунтовує формування 
неотрадиціоналізму у споживанні, який буде зростати [9].  Певна модель 
споживання формується під впливом розвитку продуктивних сил, 
виробництва, динаміки потреб та рівня їх задоволення, соціокультурного 
середовища. Національна модель споживання визначається як культурний 
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патерн, що відображає взаємини учасників споживчого ринку. У ній можна 
виділити 4 основні компоненти, які характеризують спосіб споживання в 
певній країні: соціальний, економічний, ресурсний і екологічний [13]. 

Соціальний компонент споживання пов'язаний із задоволенням потреб 
людини та формуванням умов для її розвитку. Економічний компонент – із 
впливом споживання на економіку, що обумовлено обсягом і структурою 
попиту на товари і послуги. Ресурсний аспект характеризується наявністю 
життєво важливих ресурсів: води, електроенергії, тепла, продуктів 
харчування, що споживаються із зовнішнього середовища. Сам факт 
наявності ресурсів значною мірою обумовлює характер і спосіб виробництва 
й споживання. Екологічний аспект характеризується станом екології і його 
динамікою, обумовленими технологіями виробництва й споживання, що 
використовуються суспільством [16]. 

Визначено, що особисте споживання виконує низку важливих функцій: 
відтворення населення, розвитку людського потенціалу, стратифікації 
суспільства, формування платоспроможного попиту, функцію впливу на 
характер економічного розвитку. Особисте споживання формується під 
впливом низки чинників, які мають фізіологічний, економічний, соціальний 
та культурологічний характер. 

В Україні для більшості населення характерним є низький рівень 
споживання, який не забезпечує задоволення у повній мірі навіть базових 
первинних потреб. Так, за результатами обстеження домогосподарств у 2010 
р. постійно відмовляли собі у найнеобхіднішому крім харчування 40,2% 
населення, а 3,4% не вдавалось забезпечити навіть достатнє харчування [30]. 

Сучасна система споживання населення України не відповідає вимогам 
ані гідного рівня життя, ані сталого розвитку. Найбільш суттєві проблеми 
споживання є такими: нестача коштів у значної частки населення для 
задоволення найнеобхідніших потреб;  недостатність, незбалансованість та 
низька якість і безпечність продуктів харчування;  погіршення якісної 
структури споживання внаслідок зниження витрат на товари і послуги 
соціально-культурного характеру;  суттєве розмежування обсягів, структури і 
якості споживання у різних верств населення;  суттєве зростання побутових 
відходів внаслідок збільшення та змін в характері споживання; віртуалізація 
споживання, яка має як позитивні (розширення інформаційного поля), так і 
негативні моменти (втеча від реального життя, відчуженість).  

Має місце проблема, пов’язана з включенням України в процеси 
глобалізації, завдяки яким вона швидкими темпами перетворюється в 
суспільство споживання. Динамічними темпами відбувається трансформація 
системи споживання під впливом інноваційних процесів. Виявлено, що 
інновації двояко впливають на задоволення потреб споживачів та весь процес 
споживання. З одного боку, збільшення товарного асортименту, його 
безперервне оновлення, розробка товарів для певних цільових груп сприяє 
більш високому рівню задоволення потреб та їх розвитку. З іншого боку, 
широке застосування інновацій має певні негативні сторони, до яких слід 
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віднести: широкі можливості використання замінників, підробки товарів; 
нав’язування споживачеві все нових зразків товарів та штучне скорочення 
терміну експлуатації речей;  розробка, запуск у виробництво та реалізація 
багатьох інноваційних товарів, які не пройшли належне випробування або 
тестування з позицій їх впливу на людський організм та довкілля; суттєве 
ускладнення технологічного процесу, що не забезпечує достатню його 
прозорість для споживача. Формування суттєвої інформаційної асиметрії між 
виробниками та споживачами, при котрій виробники володіють значно 
більшою інформацією про товар і доводять до відома виробників лише ті 
характеристики, які не зашкоджують попиту; інтенсифікація споживання та 
негативний його вплив на природні ресурси і навколишнє середовище. 

Споживання безпосередньо пов’язане з можливостями сталого 
розвитку. Екологічна криза, яка стрімко наростає, головною причиною має 
споживчий характер. За думкою багатьох дослідників, саме розкручене 
колесо споживчого попиту і прагнення його задовольнити стало підставою 
цієї кризи. З їхньої точки зору, між екологічними обмеженнями і прагненням 
до задоволення споживчого попиту найчастіше перемагає останнє. 
Сформована в розвинених країнах модель суспільства споживання на 
сучасному етапі стрімко розповсюджується на інші регіони світу. В той же 
час уникнення екологічної катастрофи потребує кардинальної зміни сучасної 
моделі споживання. Про це в якості основної мети зазначено в підсумковому 
документі Конференції ООН по сталому розвитку РІО+20. Необхідно 
формування моделі споживання, адекватній сталому розвитку.  

Розробка нової парадигми сталого розвитку суспільства можлива на 
засадах комплексного підходу до усіх його аспектів, найважливішими з яких 
є зміна погляду на споживацьке відношення людини до природи і її ресурсів 
з позицій «зручності» і прибутковості, відповідального відношення до 
виробництва і споживання в контексті забезпечення ресурсних можливостей 
прийдешнім поколінням. Це можливе на засадах раціонального (науково 
обґрунтованого) споживання ресурсів і, відповідно, інноваційних способів їх 
використання за допомогою високих технологій (виробничих, 
організаційних, соціальних).  

Виявлено, що сформована модель суспільства споживання наносить 
суттєву шкоду суспільному прогресу:  

вкрай нераціонально та нерівномірно використовуються обмежені 
природні ресурси. 80% світового виробництва ВВП сконцентровано у 
розвинених країнах, саме тут використовується абсолютна більшість 
природних ресурсів, які спрямовані на задоволення надмірних та здебільшого 
фіктивних потреб лише 15% всього населення Землі [19, с.20]. Для населення 
менш розвинених країн ресурсів не вистачає на задоволення навіть базових 
потреб. Як зазначалося на РІО+20, сьогодні більше мільярда людей планети 
живе в умовах крайньої злиденності, а 14% страждає від хронічного 
недостатнього харчування [5, с.5]; 
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надмірне споживання продуктів харчування, особливо фаст-фудів, 
продуктів з хімічними добавками, обумовлюють погіршення здоров'я 
населення, розвиток серцево-судинних, ендокринних та інших хвороб; 

бум споживання, підтриманий системою масивних споживчих 
кредитів, обумовлює часті фінансово-економічні кризи, соціальну 
нестабільність; 

невід'ємним наслідком споживання є побутові відходи, які динамічно 
зростають. На сьогодні лише населення міст планети щорічно формує 1,3 
млрд. т. побутових відходів, а до 2025 р. за прогнозами їх обсяги зростуть до 
2,2 млрд. т. Щодня кожен мешканець міста викидає 1,2 кг побутових відходів 
[22]. Отже, значна частка дефіцитних ресурсів перетворюється на сміття, яке 
забруднює навколишнє середовище;  

 консьюмеризація (насадження споживацьких цінностей) суттєво 
змінює морально-духовні засади суспільства, моделі поведінки. Тотальне 
споживання, його логіка, цінності проникають в усі сфери людського буття, 
вплітаються в інші сфери, формують нові суспільні явища і стилі життя. 
Насолодження, задоволення витісняють вищі духовні цінності, розвиток 
інтелектуальних і моральних якостей особистості підміняється розвитком 
споживчих навичок [45, с.265, 266]. 

Для уникнення глобальної ноосферної катастрофи необхідна 
кардинальна зміна сучасної моделі споживання. Про це все голосніше 
заявляють вчені, громадські діячі та прогресивні політики. Про це в якості 
основної мети зазначено в підсумковому документі Конференції ООН по 
сталому розвитку РІО+20 [5]. Модернізація має охопити усі процеси, 
пов’язані зі споживанням: формування потреб, виробництво товарів і послуг, 
безпосередній процес їх споживання тощо. Необхідно формування моделі 
споживання, адекватній сталому розвитку. Вітчизняні науковці 
підкреслюють принципову необхідність зміни моделі споживання. Для 
збереження самовідтворювального потенціалу екосистеми Землі людському 
суспільству необхідно або призупинити зростання населення планети, або 
навчитися так якісно трансформувати виробничий процес (заодно, й потреби 
населення), щоб питоме екологічне навантаження (в розрахунку на одного 
мешканця), яке впливає на природу планети, скорочувалось хоча б з тією 
швидкістю (краще – ще швидше), з якою зростає кількість населення Землі 
[35, c.91].  

Метою нової моделі споживання має бути формування такої системи 
потреб, мотивів і поведінки споживача, яка б сприяла найбільш повному 
задоволенню матеріальних, соціальних і духовних потреб нинішнього 
покоління при умові збереження природних ресурсів і навколишнього 
середовища і не обмежувала можливості споживання прийдешніх поколінь. 

В ході дослідження обґрунтовано, що споживання, яке забезпечувало 
би збалансованість соціального, економічного та екологічного розвитку – а 
саме сталості, має формуватися на принципах: 
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екологічності – йому відповідає ресурсозберігаюча модель 
виробництва і споживання, яка забезпечує економне і раціональне 
використання ресурсів природи, мінімізацію та повторне використання 
відходів, їх максимальну утилізацію та відтворення екосистеми; 

економічності – використання таких технологій споживання, які 
забезпечують мінімізацію необхідних для задоволення потреб ресурсів 
(матеріальних, енергетичних тощо), не зменшуючи при цьому рівня 
задоволення дійсних потреб та якості процесу споживання; 

 помірності та достатності - споживання товарів і послуг має 
обмежуватися достатнім для задоволення різноманітних сформованих 
дійсних потреб людини обсягом споживчих благ, які забезпечують нормальні 
умови відтворення населення; 

людського розвитку - споживання має сприяти розвитку фізіологічних, 
інтелектуальних, духовних, соціальних параметрів людини, сприяти 
соціальній згуртованості, взаєморозумінню; 

безпечності - споживання товарів та послуг не має наносити шкоду 
життю та здоров'ю людини, можливостям його розвитку, навколишньому 
середовищу. Воно не сумісне із надмірним споживанням будь-яких благ, 
споживанням асоціальних товарів (тютюнових та алкогольних товарів, 
наркотиків); 

комфортності - споживання має поліпшувати умови життєдіяльності 
людини, полегшувати домашню працю, створювати умови для збільшення 
вільного часу, необхідного для розвитку людини. 

Основними шляхами формування моделі споживання, відповідної 
принципам сталого розвитку, мають бути: 

по-перше, перехід на інноваційний тип розвитку з широким 
запровадженням ресурсозберігаючих технологій в усі сфери виробництва і 
життя, які забезпечать економне і ефективне використання виробничих 
ресурсів, а в побуті -  води, тепла, електроенергії та всіх інших необхідних 
для життєдіяльності людини ресурсів; 

по-друге, цілеспрямована трансформація попиту, переорієнтація його 
на такі товари, яким найбільшою мірою присутні атрибути сталого розвитку 
(нешкідливість, енергоекономічність, можливість утилізації тощо) [35, с.832]. 
Для забезпечення орієнтації споживчого попиту у напряму сталого розвитку 
необхідні: широка роз’яснювальна робота щодо сутності та безмаль-
тернативності сталого розвитку; масове виробництво продукції, яка містить 
атрибути сталості; інформаційна підтримка такої продукції на шляху до 
споживача; 

по-третє, формування нового типу споживача - відповідального, 
грамотного, еколого-орієнтованого, який розуміє та підтримує принципи 
сталості і дотримується їх у своїй повсякденній споживацькій практиці. 
Дослідники вказують на появу неотрадиціоналізму у споживанні, 
орієнтованого на поміркованість та екологічність, що свідчать про процеси 
формування такого споживача; 
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по-четверте, формування нової психології споживання, пов’язаної із 
свідомим обмеженням надмірного споживання, що є найбільш складним 
завданням, оскільки воно зачіпає глибинні підвалини соціокультурної 
сутності. Фахівці відзначають, що для зменшення рівня споживання 
необхідні зміни в стилі життя людей. Саме габітуальні  переключення і зміни 
в стилі життя, слід розглядати як найбільш реальний шлях позитивного 
розв'язання кризи суспільства споживання і пов'язаної з цим екологічної 
кризи. Існує гіпотеза, що вирішити проблему екологічної кризи може 
екологізм як стиль життя, який проявляється у демонстративному 
недоспоживанні як ознаки приналежності до певної соціальної групи. Однак, 
реального подолання екологічної кризи можна чекати лише в тому разі, якщо 
ця група з часом стане займати не маргінальні, а центральні, елітні позиції, і 
її стиль життя почне сприйматися в суспільстві як еталонний і охопить великі 
маси населення [3]. 

На основі проведеного дослідження розроблено теоретичну модель 
системи споживання, відповідної принципам сталого розвитку (рис. 2.5). 

Слід відзначити, що проблема модернізації споживання на засадах 
сталості є надзвичайно складною, вона потребує подальших теоретичних 
досліджень, пошуку конкретних шляхів поступової трансформації усієї 
складної сукупності процесів усвідомлення, формування та задоволення 
потреб людини. 

Для України важливим є формування такої моделі споживання, яка б 
відповідала засадам людського і сталого розвитку. В її основі має лежати 
задоволення матеріальних потреб людини найбільш раціональним способом, 
стимулювання розвитку соціальних і духовних потреб та можливостей їх 
задоволення, поступове звуження ролі симулятивного споживання. Особливу 
роль при цьому має відігравати ідеологія підтримки і розвитку системи 
суспільних цінностей, які мотивують до соціально відповідального 
споживання. Сучасні комунікаційні технології надають нові впливові 
можливості формування цивілізованого споживача, зростання громадянської 
активності і відповідальності у сфері споживання. 

Для формування системи споживання, що базується на принципах 
сталого розвитку, має формуватися відповідне економічне, інституційне, 
соціокультурне, інформаційне середовище. 

Економічне середовище має матеріально забезпечити можливість 
утвердження нової моделі споживання. Це, передусім, стосується 
виробництва споживчих товарів, яке має бути спрямоване на виробництво: 
екологічно безпечної продукції, яка підлягає повній утилізації; товарів, при 
використанні яких у побуті забезпечується економне і раціональне 
використання природних ресурсів (води, газу), енерго- та теплоресурсів. 
Виробничі підприємства побутової техніки мають запровадити систему після 
продажного обслуговування та утилізації власної продукції. 
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Рис. 2.5 Модель системи споживання, відповідної принципам сталого 
розвитку 

 
Важлива роль у формування нової моделі споживання належить 

житлово-комунальній системі, яка шляхом модернізації матеріально-
технічної бази інфраструктури, впровадження ефективної контрольно-
обчислювальної техніки має суттєво знизити втрати в процесі виробництва, 
постачання та споживання води, газу, тепла та електроенергії. 

Недоліки суспільства споживання  
 все більша орієнтація на задоволення не 
дійсних, а симулятивних потреб; 
 гіперболізація задоволення матеріаль-
них потреб на шкоду соціальним і 
духовним; 
 нераціональне та хижацьке вико-
ристання природних ресурсів; 
 забруднення і деградація навколиш-
нього середовища; 
 споживання у борг (за рахунок кредитів) 
породжує фінансово-економічні кризи; 
 підпорядкування морально-духовних 
засад, норм і цінностей суспільства 
споживацькій філософії  

 

Потреби сталого розвитку 
 

 забезпечення збалансованого розвитку 
економічної соціальної та екологічної 
складових суспільства; 
 збереження рівних прав і можливостей 
нинішніх і майбутніх поколінь на 
використання природних ресурсів; 
 ефективний економічний розвиток на 
основі раціонального використання 
природних ресурсів; 
 забезпечення більшої справедливості при 
розподілі доходів та подолання бідності; 
 людський розвиток на основі збереження 
суспільних і культурних систем; 
 забезпечення життєздатності еко-системи 
та її спроможності до відтворення. 

 
 

СПОЖИВАННЯ, ВІДПОВІДНОЇ  
ПРИНЦИПАМ  СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 

ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ НОВОЇ СИСТЕМИ СПОЖИВАННЯФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ  

МЕТА 
формування такої системи потреб, мотивів і 
поведінки споживача, яка б сприяла 
найбільш повному задоволенню 
матеріальних, соціальних і духовних 
потреб нинішнього покоління при умові 
раціонального використання природних 
ресурсів, збереження навколишнього 
середовища і не обмежувала можливості 
споживання прийдешніх поколінь. 

 

ПРИНЦИПИ  
нової системи споживання: 

 
екологічності; 
економічності;  

помірності та достатності;  
людського розвитку; 

безпечності; 
комфортності . 

 

• перехід на інноваційний тип розвитку з широким запровадженням ресурсозберігаючих технологій в 
усі сфери виробництва і життя; 
• цілеспрямована трансформація попиту, переорієнтація його на такі товари, яким найбільшою мірою 
присутні атрибути сталості  (нешкідливість, енергономічність, утилізація тощо); 
• формування нової психології споживання та нового стилю життя більшості населення, домінантної 
споживчої поведінки якого є свідоме обмеження надмірного споживання 
• формування еколого-орієнтованого та відповідального типу споживача на засадах 
неотрадиціоналізму у споживанні 
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Актуальними напрямками розвитку є запровадження новітніх 
організаційних і технологічних підходів у систему збору, переробки та 
утилізації побутових відходів, сприяння широкому запровадженню у сферу 
споживання інноваційних технологій, які забезпечують ефективне і 
раціональне використання необхідних для життєдіяльності людини ресурсів, 
знижуючи побутові потреби у електроенергії, воді, газі, полегшують 
домашню працю, збільшують вільний час та підвищують комфортність 
життя. 

Інституційне середовище стосується формування необхідної 
організаційно-правової бази для переходу до нової моделі споживання: 
доцільно розробити Національну концепцію формування сучасної моделі 
споживання населення України, у відповідності до неї внести зміни до 
законів, що регулюють виробництво, реалізацію та споживання товарів для 
населення, що спрямовані на раціоналізацію даних процесів, їх екологічну 
безпечність; необхідно розробити та ввести в дію систему стандартів 
виробництва і споживання продукції, відповідних принципам сталості. 
Важливе значення також має удосконалення правового регулювання 
реклами, зниження рівня її нав’язливості та агресивності. 

Соціокультурне середовище пов’язане із формуванням морально-
етичних, соціоментальних рис споживача, відповідних вимогам сталого 
розвитку. До них слід віднести поміркованість і стриманість у споживанні, 
добровільні обмеження споживання тих товарів, які пов'язані із використання 
дефіцитних невідновлювальних ресурсів або які завдають надмірну шкоду 
навколишньому середовищу. Це досягається як системою виховання, так і 
відповідною політикою засобів масової інформації. 

Інформаційне середовище має забезпечити поступове формування у 
суспільстві такої загальнокультурної і споживацької поведінки, яка б 
відповідала базовим принципам сталого розвитку. Це потребує нового 
формату і змісту діяльності усіх форм ЗМІ, зменшення в їх діяльності обсягів 
настирливої реклами, збільшення обсягів культурно-інформаційної 
продукції, розширення ноосферної тематики передач та публікацій. 

Україна має сприятливі умови для формування нової моделі 
споживання, відповідної сталому розвитку. Це обумовлено тим, що: 

по-перше, хвороба споживацтва в Україні поки що не отримала 
значного поширення. Ще за радянських часів у свідомості населення було 
сформовано риси аскетизму та помірності. Період ринкових трансформацій, 
який супроводжувався глибоким падінням доходів населення, підігрівав 
економічні можливості нестримного споживання; 

по-друге, низький рівень життя широких верств населення не створює 
можливості для культивування консьюмериської моделі споживацької 
поведінки. Вона має поширення у високодоходної групи населення, яка в 
Україні незначна; 

по-третє, на сучасному етапі «мода» на споживацтво проходить. Так, 
наприклад, в останні десятиліття у країнах ЄС активність споживацької 
установки зазнає жорсткої критики, тому набуває поширеності тенденція 
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відмови від надмірного споживання. Євроінтеграція України має сприяти 
утвердженню такої моделі споживання і серед українського населення.   

Результати дослідження знайшли відображення доповідних записках: 
«Споживання населення в системі параметрів гідного рівня життя та сталого 
розвитку», «Трансформації в структурі потреб і сфері споживання населення 
України під впливом інноваційних чинників», «Науково-методичні підходи 
до визначення системи показників і критеріїв оцінки рівня та якості життя 
населення в контексті вимог сталого розвитку», «Необхідність та можливість 
формування сучасної моделі споживання, відповідної принципам сталого 
розвитку», «Формування соціальної орієнтації економіки України: напрями 
структурних змін». 

 
2.4. Модернізація соціальної інфраструктури в контексті формування 

соціального потенціалу сталого розвитку промислових регіонів 
 

Формування соціального потенціалу сталого розвитку відбувається у 
гармонійному поєднанні розвитку людського потенціалу, соціальних 
відносин та соціальних інститутів, соціальної сфери та її інфраструктури. 
Досягнення стратегічних цілей щодо розвитку людського капіталу, 
підвищення якості життя населення, створення реальних умов для 
підвищення добробуту населення та задоволення соціальних потреб 
обумовлює необхідність пріоритетного розвитку регіональної соціальної 
інфраструктури.  

Стратегічна мета соціальної інфраструктури у забезпеченні розвитку 
соціального потенціалу полягає у формуванні конкурентоспроможної галузі, 
здатної забезпечити зростаючий  попит на задоволення потреб населення та 
внесок у соціально-економічний розвиток регіону за рахунок поліпшення 
умов та якості життя, покращення здоров’я населення, підвищення рівня 
освіти, збільшення кількості робочих місць, збільшення податкових 
надходжень та доходної частини бюджетів усіх рівнів, пожвавлення 
інвестиційної діяльності, збереження та раціонального використання 
природних ресурсів. 

Стратегічні пріоритети розвитку регіональної соціальної 
інфраструктури для забезпечення розвитку людського та соціального 
капіталу: 

підвищення якості та доступності соціальних послуг відповідно до 
зростаючих потреб населення; 

удосконалення організаційно-економічних та фінансових механізмів 
управління соціальною інфраструктурою; 

оптимізація бюджетних витрат та підвищення ефективності 
фінансування програм соціальної спрямованості; 

активізація механізмів державно-приватного партнерства з метою  
гармонізації відносин влади та бізнесу, залучення додаткових ресурсів та 
технологій, оптимізації фінансових ризиків; 
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розроблення та реалізація регіональних програм розвитку соціальної 
інфраструктури на принципових засадах гармонізації соціальних, 
економічних, екологічних інтересів суспільства, влади, бізнесу;  

удосконалення тарифної політики з метою забезпечення соціальної 
справедливості в оплаті послуг та забезпечення беззбиткової діяльності 
підприємств соціальної інфраструктури; 

розробка та запровадження соціальних стандартів та нормативів у 
сфері житлово-комунальних послуг, в освіті, затвердження стандарту 
мінімальної медичної допомоги, яка надається населенню безкоштовно; 

запровадження моніторингу з метою відстеження процесу наближення 
кількісних показників діяльності соціальної інфраструктури до потреб 
населення у соціальних послугах. 

Ключові завдання розвитку соціальної інфраструктури регіонів, 
спрямовані на використання конкурентних переваг регіональної  соціальної 
інфраструктури та  використання її можливостей для подальшого розвитку 
людського та соціального капіталу. 

Однією з передумов формування людського потенціалу як складової 
соціального потенціалу країни та її регіонів є реалізація права на житло. 
Визначальною характеристикою матеріальної основи життєдіяльності 
населення у широкому сенсі слід розглядати належне житло, яке означає  
окреме житло, належну площу проживання; фізичну доступність; належну 
безпеку; освітлення, опалення і вентиляцію; належну базову інфраструктуру, 
зокрема водопостачання, санітарію та видалення відходів; відповідну якість 
навколишнього середовища та фактори, що впливають на здоров'я, а також 
належне і доступне місце розташування житла по відношенню до місця 
роботи, підприємств сфери обслуговування: все це повинно бути доступним 
за прийнятними цінами.  

Для визначення особливостей реалізації житлової політики у 
промислових регіонах проаналізовано сучасний стан забезпеченості 
населення житлово-комунальними послугами, а також відповідність рівня 
забезпеченості нормам Європейської соціальної хартії у цій сфері та 
націленість на виконання напрямів "Порядку денного на XXI століття", 
пов'язаних з вирішенням житлової проблеми.  

Соціально-економічну характеристику реалізації права на житло в 
цілому в Україні визначають такі аспекти: 

1. Наявність розвиненої законодавчої та нормативно-правової бази у 
сфері регулювання житлових правовідносин, проведення державної та 
регіональної житлової політики, реформування житлово-комунального 
господарства. 

2. Високий рівень забезпечення домогосподарств власним житлом. У 
власному житлі проживають 95% домогосподарств. Переважна більшість 
домогосподарств України (94%) мають окреме житло (окрему квартиру або 
індивідуальний будинок). Разом з тим 3% домогосподарств все ще мешкають 
у комунальних квартирах та гуртожитках. 
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3. Найбільша частина домогосподарств мають двокімнатне або 
трикімнатне житло (по 35% відповідно), 16% домогосподарств проживає в 
чотирьох і більше кімнатах, 14% – в одній кімнаті. Проте рівень 
забезпеченості населення окремими кімнатами є найнижчим в Європі: 0,8 
кімнати на 1 особу.   

4. Середній рівень забезпеченості житлом становить 23,5 кв.м. 
загальної площі на одну особу, що значно менше ніж у розвинених країнах. 
За цим показником Україна поступається багатьом європейським країнам, де 
цей показник знаходиться в діапазоні від 24 кв.м. (Польща) до 66 кв.м. 
(Люксембург).  

5. Низький рівень забезпеченості житловою площею. Майже 40% сімей 
забезпечені житловою площею, меншою за норму, яка передбачена статтею 
47 Житлового кодексу України – 13,65 кв. м. на одну особу. При цьому 10% 
сімей проживають в житлі, у якому на одну особу приходиться менше 7,5 
кв.м. житлової площі. 

6. Кількість сімей та одинаків, які перебували на квартирному обліку  
становить 1,084 млн., а з урахуванням середнього розміру домогосподарств, 
можна стверджувати, що ця кількість зростає до 3 млн. осіб., з яких менше 
1,0% можуть поліпшити свої житлові умови протягом поточного року.  

7. Висока вартість житла по відношенню до середньої заробітної плати. 
За рівнем доступності такого товару як житло, Україна значно поступається 
іншим країнам Європи. Ринкова вартість 1 кв.м. житла у новобудові 
перевищує розмір сукупного місячного доходу середньостатистичної сім’ї. 
Для придбання квартири загальною площею 60 кв.м. середньостатистичний 
житель України повинен накопичувати від 20 до 30 років. У країнах Європи 
цей показник коливається у межах від 4 років (Швеція) до 6,5 років 
(Нідерланди). 

Загальну характеристику реалізації житлової політики в Україні може 
бути доповнено деякими особливостями, в більшій мірі притаманними 
промисловими регіонам. Так, спостерігається значне скорочення обсягів 
житлового будівництва, що обумовлює низький рівень доступності житла. 
Стрімко знизилася частка житла, побудованого за державні кошти та кошти 
підприємств і організацій. Внаслідок цього щорічний обсяг введеного житла 
в розрахунку на 1000 населення становить в середньому по Україні 204 кв.м., 
а у промислових регіонах (Донецькій та Луганській областях) 64 - 66 кв.м., 
що дорівнює площі стандартної двокімнатної квартири.  

Характерною особливістю житлового фонду індустріальних міст 
промислових регіонів є наявність ветхого та аварійного житла. Із загальної 
кількості ветхих житлових будинків в Україні 59% знаходяться у 
промислових регіонах. При цьому їх площа становить 63,1% від загальної 
площі такого житла в країні. Питома вага аварійного житла, що знаходиться 
у промислових регіонах, перевищує 44% від усього аварійного житла в 
Україні.  

Висока питома вага ветхого та аварійного житлового фонду у 
комунальній власності міських поселень промислових регіонів утворює 
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суттєві труднощі для міських бюджетів, коштів яких не вистачає для 
підтримки житла у належному стані, а органи місцевої влади позбавлені 
можливості надати інше житло мешканцям таких будинків.  

За результатами дослідження встановлено, що в даний час положення 
Європейської соціальної Хартії (переглянутої) стосовно реалізації права на 
житло не можуть бути здійсненні у повному обсязі. Україна значно 
поступається іншим європейським країнам за такими аспектами як: 

- доступність з точки зору витрат (співвідношення доходів українських 
домогосподарств і ринкової вартості 1 кв.м. житла);  

- придатність для проживання (низький рівень забезпеченості 
житловою площею, окремими кімнатами, побутовими зручностями, застаріле 
та аварійне житло); 

- наявність послуг, матеріалів, можливостей та інфраструктури (низька 
якість питної води, недостатньо високий рівень обладнання житла 
водопроводом, каналізацією, видаленням відходів).  

Згідно з настановами міжнародних документів щодо розробки та 
проведення житлової політики органам влади  на всіх відповідних рівнях, 
включаючи місцеві органи влади, слід: 

1) координувати і погоджувати житлову політику та політику в галузі 
населених пунктів з іншими суміжними напрямками політики, як то 
народонаселення та розвиток людських ресурсів, навколишнє середовище, 
культура, землекористування, інфраструктура, міське та сільське планування, 
а також ініціативи щодо забезпечення зайнятості; 

2) враховувати принципи сталого розвитку населених пунктів та 
основні потреби розвитку особистості і охорони здоров'я; 

3) заохочувати розвиток екологічно безпечних і недорогих методів 
будівництва, а також виробництво і розповсюдження відповідних 
будівельних матеріалів, включаючи розширення виробництва місцевих 
будівельних матеріалів; 

4) заохочувати вільний обмін інформацією з усього комплексу 
екологічних аспектів будівництва, включаючи розробку та розповсюдження 
баз даних по негативним екологічним наслідкам використання будівельних 
матеріалів за рахунок спільних зусиль приватного та державного секторів. 

Соціально-культурна сфера являє собою узагальнений, сумарний 
результат стану багатьох соціальних та культурних компонентів, які 
формують «людський капітал» (стан здоров’я населення, рівень його знань, 
умінь і культури, а також соціальний капітал, що включає, систему 
цінностей, орієнтуючих людей на взаємну довіру та конструктивне 
співробітництво).  

Елементи соціально-культурної інфраструктури відіграють провідну 
роль, передусім, у розвитку духовно-морального потенціалу суспільства, 
його трудових ресурсів, поширенні кращих культурних, мистецьких, освітніх 
досягнень, а також у створенні сприятливих умов для розвитку національної 
економіки. В країнах, які здійснюють структурні перетворення в економіці, 
зокрема і в Україні, становище суб’єктів соціально-культурної 
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інфраструктури суттєво змінилось. Вони опинились у нових, специфічних, не 
завжди сприятливих для себе умовах економічного розвитку.  

Серед причин гальмування розвитку соціально - культурної 
інфраструктури можна виділити причини, характерні для всієї 
інфраструктури загалом: зменшення обсягів реального фінансування 
діяльності об’єктів інфраструктури, скорочення обсягів капітальних вкладень 
в будівництво об’єктів соціального призначення; високий ступінь зносу 
основних засобів; значні регіональні відмінності в забезпеченні об’єктами 
соціально - культурної інфраструктури, зниження рівня матеріального 
добробуту населення при зростанні цін на послуги, що надаються об’єктами 
соціальної інфраструктури; недосконале податкове законодавство. 

За допомогою суб’єктів соціально-культурної інфраструктури 
виконується широкий спектр функцій, а саме: агітаційна; виховна; 
економічна; естетична; інноваційна; інтеграційна; інформаційна; освітня; 
соціалізаційна; соціальна; ціннісно-орієнтаційна. 

Функції соціальної інфраструктури підпорядковані цілям соціального 
та економічного розвитку суспільства. До них можна віднести: створення 
умов для формування прогресивних тенденцій у демографічних процесах; 
відтворення робочої сили, яка буде відповідати якісним потребам і рівню 
розвитку виробництва; ефективне використання трудових ресурсів; 
забезпечення оптимальних житлово-комунальних і побутових умов життя 
населення; поліпшення і збереження фізичного здоров’я населення; 
раціональне використання людиною вільного часу. Основною метою 
функціонування об’єктів соціальної інфраструктури є повний і всебічний 
розвиток людини шляхом задоволення її побутових, духовних і культурних 
потреб. 

Соціально-культурна інфраструктура поділяється на освітньо-
економічну (освіта, культура та мистецтво) та оздоровчо-економічну 
(охорона здоров’я, фізична культура і спорт, рекреаційне господарство) 
складову. Освітньо-економічна складова орієнтована на виховання освіченої 
та духовно-багатої особистості, а оздоровчо-економічна – на поліпшення 
фізичного і духовного здоров’я населення. Кожній сфері діяльності 
соціальної інфраструктури притаманна власна організаційна структура, 
форми обслуговування населення, механізми функціонування. Все це 
зумовлює надзвичайну різноманітність і складність проблем розвитку 
соціальної інфраструктури.  

Специфіка фінансування об’єктів соціальної інфраструктури поділяє їх 
на два типи: суб’єкти, що працюють і розвиваються за рахунок власних 
ресурсів і орієнтовані на госпрозрахунок, та за основну мету своєї діяльності 
мають отримання прибутку; суб’єкти, які здійснюють свою діяльність за 
рахунок централізованих, територіальних і колективних суспільних фондів 
споживання.  

Дослідження економічних аспектів розвитку суб’єктів соціально-
культурної сфери дозволило виділити одну з гострих проблем її сучасного 
розвитку, яка полягає у тому, що специфіка функціонування та система 
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управління й адміністрування не дозволяють в повній мірі використовувати 
можливість зміцнення своєї матеріально-технічної бази за рахунок розвитку 
ефективного фінансового менеджменту, диверсифікації фінансових ресурсів, 
пошуку додаткових джерел фінансування. Такий висновок можна зробити, 
виходячи з того, що об’єкті соціально-культурної інфраструктури, в першу 
чергу, державної (комунальної) форми власності, мають доволі складне 
фінансове та матеріальне становище. Подібна ситуація ускладнюється 
завдяки вкрай низькому рівню бюджетного фінансування, яке продовжує 
залишатись для них основним джерелом надходження фінансових ресурсів. 

Наведені у табл. 2.5 дані фінансування соціально-культурної сфери 
свідчать про збільшення загального обсягу бюджетних коштів, які 
спрямовуються у цю сферу. Проте, їх частка у видатках зведеного бюджету 
залишається дуже низькою і майже не змінюється протягом тривалого часу. 

 
Таблиця 2.5 

Видатки зведеного бюджету України на окремі соціально-культурні 
заходи  

 
 2000 2005 2010 2011 2012 
Усього видатків 
зведеного бюджету 
України, млн. грн. 

 
48148,6 

 
141698,8 

 
377842,8 

 
416853,6 

 
492394,9 

з них       
Культура і мистецтво 634,0 1992,1 6046,5 6615,5 8018,8 
Засоби масової інформації 214,3 556,9 1147,9 1078,0 1604,3 
Фізична культура і спорт 253,3 886,1 4290,5 3012,3 3933,1 
У % до загальної суми 
видатків 

     

Культура і мистецтво  1,3 1,4 1,6 1,6 1,6 
Засоби масової інформації 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 
Фізична культура і спорт 0,5 0,6 1,1 0,7 0,8 
У % до ВВП      
Культура і мистецтво  0,4 0,5 0,6 0,5 0,6 
Засоби масової інформації 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Фізична культура і спорт 0,2 0,2 0,4 0,2 0,3 
Джерело: Заклади культури, мистецтва, фізкультури та спорту України у 2012 році. 
Статистичний бюлетень. – Київ, 2013. – С.8 
 

У кризових умовах бюджет не здатний в повному обсязі взяти на себе 
витрати на утримання соціальної сфери, а повністю перейти на 
самофінансування об’єкти соціальної інфраструктури не можуть. Таким 
чином, представляється доцільним співіснування декількох форм 
фінансування, заснованих і на державному фінансуванні, і на 
самофінансуванні суб’єктів соціально-культурної сфери.  

Постійне зменшення державних коштів на місцях, в умовах розвитку 
приватного сектору, спонукають до більш активного залучення 
позабюджетних коштів, заохочення до спонсорства та інших проявів 
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приватної допомоги, а також модернізації соціально-культурної 
інфраструктури, в т.ч. запровадженні інноваційних форм їх роботи. 

Детальний аналіз показників, що відображають стан приміщень 
об’єктів соціально-культурної інфраструктури за регіонами України, свідчить 
що у промислових регіонах проблема належного утримання соціально-
культурних об’єктів є дуже гострою. Так, у Донецькій області капітального 
ремонту потребують 20,5% бібліотек, майже 47% клубних закладів, 63% 
шкіл естетичного виховання. У Дніпропетровській області питома вага 
приміщень об’єктів соціальної інфраструктури, які потребують капітального 
ремонту, є ще більш значною. Вражаючими є показники, що характеризують 
аварійний стан приміщень об’єктів соціально-культурної інфраструктури.  

Питома вага аварійних приміщень клубних закладів у промислових 
регіонах становить від 3,2% до 4,9% при середньому значенні в Україні на 
рівні 2,2%. В аварійному стані знаходяться майже 4% приміщень шкіл 
естетичного виховання у Луганській області. Дещо кращою є ситуація у 
Харківській та Донецькій областях.  

За результатами дослідження виявлено неефективність діяльності 
закладів соціально-культурної інфраструктури, і в першу чергу по 
задоволенню культурних потреб громадян, а також низький рівень 
культурних послуг та низьку якість культурних продуктів. Підсумовуючи 
слід визначити, що  у соціокультурному середовищі промислових регіонів,  
містах  та сільських населених пунктах, розташованих на їх територіях, 
існують такі проблеми: 

- існуючий незадовільний стан наявних закладів культури, а також 
проблема у наявності на місцях інфраструктури, що забезпечує доступ до 
культурних благ (наприклад відсутність музеїв, театрів, кінотеатрів, 
книгарень, концертних та виставкових залів, подекуди бібліотек або клубів 
тощо); 

- низький рівень якості культурних послуг та культурних продуктів, в 
т.ч. відсутність різноманіття культурних і творчо - розвиваючих практик для 
населення; 

- недоступність високоякісного культурного продукту для населення 
сіл та малих міст, які в більшості випадків належать до найменш заможної 
соціальної категорії; 

- мала ступінь інноваційної складової у діяльності соціально-
культурних  закладів, наявність шаблонних практик, зокрема організації 
культурно-масових та дозвільних заходів, що не відповідають потребам 
громади; 

- неефективна або малоефективна діяльність закладів по задоволенню 
соціокультурних потреб громади, а також відсутність ініціативи щодо 
запровадження змін у діяльності закладів серед його працівників; 

- відсутність заходів із вивчення попиту населення щодо культурних 
послуг; 

- невідповідність сучасним потребам кваліфікації працівників 
соціально-культурних закладів та системи їх підготовки і перепідготовки; 
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- низька якість культурної освіти молодого покоління (ця проблем 
досить гостро стоїть серед населення сіл і малих міст); 

- низький рівень філантропії (благодійництва) в суспільстві та 
відсутність відповідних стимулюючих заходів з боку держави для розвитку 
приватної допомоги на культуру. 

Доведено, що споживання послуг соціально-культурної сфери не 
займає домінуючого місця в структурі видатків домогосподарств та держави, 
проте ця сфера була і залишиться одним з головних індикаторів розвитку 
суспільства, вагомим чинником формування соціального потенціалу сталого 
розвитку країни та її регіонів. 

Результати досліджень проблем розвитку соціальної інфраструктури 
промислового регіону для забезпечення розвитку соціального потенціалу 
викладено у доповідних записках: «Пропозиції до проекту Державної 
стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року з розвитку 
інтелектуального капіталу, в т.ч. людського та соціального капіталу», 
«Пропозиції щодо формування розділу «Поліпшення умов проживання 
населення» Стратегії економічного і соціального розвитку Донецької області 
на період до 2020 року», «Особливості реалізації житлової політики у 
промислових регіонах в контексті формування умов сталого розвитку», 
«Зауваження та пропозиції до проекту Концепції створення системи 
соціальної підтримки працівників вугільної галузі та населення депресивних 
територій, на яких перебувають у стадії закриття вугледобувні та 
вуглепереробні підприємства», «Оцінка стану та проблем житлово-
комунального забезпечення населення індустріальних міст», «Зауваження та 
пропозиції до проекту Порядку розроблення, затвердження та контролю 
виконання програм розвитку комунальних підприємств спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст, що знаходяться в управління 
Донецької обласної ради», «Пропозиції щодо формування пріоритетних 
напрямів модернізації соціально-культурної інфраструктури держави та її 
регіонів для забезпечення розвитку соціального потенціалу».  
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3. ДУХОВНО-КУЛЬТУРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 
РЕГІОНУ: ПРОБЛЕМИ І НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕННЯ, АКТИВІЗАЦІЇ 

ТА ВИКОРИСТАННЯ 
 
3.1. Культурні та регіональні особливості формування механізмів 

сталого розвитку 
 

Один з найбільш важливих сучасних напрямів розвитку теорії та 
практики забезпечення сталого розвитку пов'язаний із зростаючим визнанням 
значущості культури як одного з ключових його чинників, зокрема – 
духовно-культурної (в тому числі – ціннісно-мотиваційної) складової 
цілісного процесу забезпечення сталого розвитку. Дослідники відмічають, 
що необхідно трансформувати цінності, переконання та очікування у 
відповідності із вимогами сталого розвитку [50]. Загальновизнаною стає 
точка зору, згідно з якою реальне втілення концепції сталого розвитку 
потребує наявності у суб’єктів, що мають його забезпечити, відповідного 
духовно-культурного підґрунтя – ідеалів, цінностей, правил, моделей та 
стандартів поведінки, за відсутності яких сталий розвиток так і залишиться 
лише ідеєю. Відповідно, активізація цих складових сталого розвитку, їх 
накопичення та залучення стають одним з ключових напрямів діяльності 
щодо його забезпечення – як при розробці наукових підходів, так і в сфері 
практичної діяльності. 

Важливим аспектом створення дієвих механізмів сталого розвитку є 
зростаюча увага, яка приділяється регіональному та місцевому рівням його 
забезпечення. Так, у підсумковому документі Конференції ООН зі сталого 
розвитку «Ріо+20» (20-22 червня 2012 р.) було визнано важливу роль 
місцевих та субнаціональних (регіональних) органів влади у забезпеченні 
сталого розвитку та необхідність їх залучення до планування і здійснення 
стратегій сталого розвитку. У документах ООН також зазначається, що 
субнаціональні та місцеві рівні влади грають надзвичайно важливу роль у 
справі інтеграції національних стратегій сталого розвитку до практичних 
програм дій на місцях в інтересах міського та сільського планування й 
управління, а також у сприянні підключенню громад та громадянського 
суспільства до участі у цих програмах. 

Виходячи із зазначеного вище, розробка та реалізація в Україні власної 
стратегії сталого розвитку має враховувати, по-перше, вирішальну 
значущість духовно-культурного аспекту його забезпечення та, по-друге – 
необхідність створення механізмів забезпечення сталого розвитку на 
регіональному та місцевому рівнях. Відповідно, до ключових напрямів 
практичної діяльності в рамках такої стратегії мають увійти залучення (а 
часом – створення) духовно-культурного підґрунтя сталого розвитку, 
використання його ціннісно-мотиваційного потенціалу, а також розробка і 
впровадження регіональних та місцевих програм та стратегій сталого 
розвитку із відповідними механізмами їх реалізації. 
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Драматичні події, що відбуваються в Україні з листопада 2013 року, 
наочно демонструють величезну значущість для суспільства механізмів, 
здатних збалансовувати різні аспекти його життєдіяльності. Ситуація 
суттєвого реформування всієї системи влади та інтенсифікація 
євроінтеграційних процесів ускладнюють розробку та практичну реалізацію 
стратегії сталого розвитку України – питання її реалізації потребують 
наявності усталеної системи державної влади та механізмів взаємодії її 
елементів. Таким чином, до завершення реформи системи влади досить 
складно говорити про створення повноцінної стратегії сталого розвитку 
України, особливо в частині механізмів її практичної реалізації.  

Проте у проблеми забезпечення сталого розвитку України є не менш 
важливий аспект – науковий. Незважаючи на наявність досліджень, 
присвячених проблемам забезпечення сталого розвитку України, питання 
активізації духовно-культурного потенціалу забезпечення сталого розвитку 
України є фактично недослідженим, а практична діяльність із створення 
відповідного духовно-культурного та, зокрема, ціннісно-мотиваційного 
підґрунтя не ведеться. Така ж незадовільна ситуація склалась і зі створенням 
механізмів сталого розвитку регіонального та місцевого рівнів. 

Загальна проблема в сфері активізації та залучення духовно-
культурного та, зокрема, ціннісно-мотиваційного підґрунтя сталого розвитку 
України полягає в тому, що фактично відсутні підходи до їхнього 
дослідження, моделювання та оцінювання по ключових для українського 
суспільства параметрах. За цих умов питання активізації та використання 
духовно-культурного потенціалу фактично не можуть бути включені до 
процесів розробки та реалізації національних, регіональних та місцевих 
стратегій сталого розвитку, прийняття та реалізації управлінських рішень. 
Відповідно, ресурси духовно-культурного потенціалу України та її регіонів 
до забезпечення сталого розвитку не залучаються. 

Це обумовлює необхідність розробки та реалізації системи заходів, 
метою яких є визначення та сприяння становленню відповідної системи 
цінностей всіх ключових учасників процесу забезпечення сталого розвитку 
на різних рівнях, становлення та зміцнення духовно-культурного потенціалу 
сталого розвитку. Вирішення таких складних проблем потребує об’єднання 
потенціалу різних наукових підходів та шкіл і можливе лише на основі 
міждисциплінарного підходу [37, с. 18-19]. 

Виходячи із зазначеного вище, мета дослідження полягає в 
обґрунтуванні принципової значущості духовно-культурного потенціалу 
сталого розвитку, його концептуальному визначенні, виявленні та 
обґрунтуванні перспективних напрямів та відповідних наукових підходів 
щодо його подальшого дослідження, оцінки стану, активізації та залучення в 
якості інтеграційного та мотиваційного ресурсу забезпечення сталого 
розвитку України, в першу чергу – на регіональному та місцевому рівнях. 

Принципове значення культури як одного із ключових чинників 
сталого розвитку визнається на всіх рівнях діяльності із його забезпечення – 
міжнародному, національному, регіональному, місцевому. Так, у резолюції 

 76 



 

Генеральної Асамблеї ООН "Культура і розвиток", прийнятій у 2011 році, 
особливо відзначено "важливий внесок культури у забезпечення сталого 
розвитку і вирішення національних завдань в області розвитку, а також 
досягнення узгоджених на міжнародному рівні цілей в області розвитку". У 
доповіді Департаменту з економічних і соціальних питань ООН 
стверджується, що "технологічні і соціальні перетворення, необхідні для 
екологізації економіки й забезпечення сталого розвитку і скорочення 
масштабів бідності, не перевищуючи меж можливостей Землі, не видаються 
здійсненними без змін в системі соціальних цінностей". 

Проблеми, пов’язані з активізацією та залученням духовно-
культурного та, зокрема, ціннісно-мотиваційного підґрунтя сталого розвитку, 
широко обговорювались практично на всіх етапах підготовки та проведення 
міжнародного саміту «Ріо+20». Серед питань, які розглядались учасниками 
Конференції – побудова економічної системи, заснованої на цінностях, а 
також соціальних парадигм, які необхідні для забезпечення сталого розвитку, 
зокрема – необхідність створення позитивної альтернативи суспільству 
споживання, яка була б достатньо привабливою для того, щоб подолати 
спротив та привички, які склалися у суспільстві. Ця альтернатива повинна 
об’єднати індивідуальну трансформацію та соціальну дію, та мати 
мотиваційний потенціал, достатній для цього. 

Учасники Міжнародного конгресу "Культура: ключ до сталого 
розвитку", який був організований ЮНЕСКО у м. Ханчжоу (КНР) в 
2013 році, у підсумковій декларації відзначили необхідність розробки нових 
підходів до забезпечення сталого розвитку, які "мають повністю враховувати 
роль культури як системи цінностей і як ресурсу і рамки для забезпечення 
дійсно сталого розвитку, визнавати необхідність використання досвіду 
минулих поколінь, а також розглядати культуру як частину глобальних і 
місцевих спільних цінностей і як джерело творчої енергії і оновлення" [24]. 
Як зазначено у Декларації Ханчжоу, різні культурні установки приведуть до 
різних шляхів розвитку, тому культурна складова повинна систематично 
враховуватись при визначенні сталого розвитку і добробуту, а також при 
розробці політики та програм в області сталого розвитку, в ході їх здійснення 
та при вимірюванні результатів [24]. 

В той же час широковживані системи вимірювання сталого розвитку1 
не включають до системи індикаторів показники, що відображали б стан 
культурних засад сталого розвитку (його духовно-культурного потенціалу, 
ціннісно-мотиваційних складових). Системи статистичного вимірювання 
стану культури2, що використовують визначення культури для статистичних 

1 Див. наприклад: Методологія ООН з розробки та використання індикаторів сталого розвитку [49], 
Індекс сталого розвитку, запропонований Світовим центром даних з геоінформатики та сталого розвитку 
(СЦД-Україна) при КПІ [31]. 

2 Серед систем статистичної оцінки культури слід відзначити, перш за все такі проекти: Система 
статистики культури ЮНЕСКО (ССК); Робоча групи "Мережа Європейської статистичної системи з культури" 
(European Statistical System Network on Culture (ESSnet-Culture)); Система статистики культури Євростат; 
"Культурні індикатори та Порядок денний XXI столлітя для культури" Комітета по культурі Спілки міст та 
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цілей - галузь культури як сукупності культурних (креативних) індустрій - 
також не відображають потрібний аспект культури (а саме – духовної 
культури, її ціннісний вимір), через що результати їх застосування 
проблематично використовувати для оцінки духовно-культурного потенціалу 
сталого розвитку. 

Таким чином, зростає необхідність розв’язання проблеми внеску 
культури (в тому числі її ціннісної складової) у забезпечення сталого 
розвитку на основі фактологічних даних, в цілях їх використання при 
розробці стратегій сталого розвитку. 

Розуміння значущості культури дозволяє дещо під іншим кутом 
розглянути друге ключове питання забезпечення сталого розвитку – 
створення механізмів його забезпечення на регіональному та місцевому 
рівнях. Дослідники відзначають, що «розвиток визначається культурою і 
місцевими умовами, які в кінці кінців впливають на результати 
розвитку» [24]. Саме регіональна культурна специфіка у значній мірі 
визначає результативність регіонального розвитку, в тому числі і щодо 
забезпечення сталого розвитку регіону. 

Чеські дослідники обґрунтовують значущість регіонального рівня для 
забезпечення сталого розвитку слабою взаємодією між місцевим та 
національним рівнями публічної адміністрації: національні стратегії сталого 
розвитку часто сформульовані занадто розпливчасто, в той час як місцеві 
процеси часто вирішують часткові аспекти, рідко викликаючи необхідні 
зміни в більшому масштабі [48]. Зазначається також, що регіон має 
оптимальний розмір для успішної реалізації заходів, спрямованих на 
забезпечення сталого розвитку: досить малий, щоб бути конкретним і 
стосуватись безпосередніх інтересів жителів, і досить великий, щоб мати 
критичну масу для колективних дій і творчих рішень [52]. Крім того, 
субнаціональні уряди, завдяки їх проміжному положенню між національним 
та місцевим рівнями, особливо добре підходять для виявлення потреб і 
сильних сторін своїх суспільств щодо сталого розвитку [52]. 

Українські вчені відзначають, що «незважаючи на те, що суспільно-
культурні цінності і традиції формуються у великих суспільних групах, 
базисні ідентифікаційні особливості народу, які приховані у мові, традиціях, 
культурі та духовності, є найбільш сталими на найнижчих рівнях (наприклад, 
село, містечко)» [37, с.28]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що саме регіональний та 
місцевий рівні в найбільшому ступені дозволяють враховувати такий 
ключовий аспект сталого розвитку, як духовно-культурні та, зокрема, 
ціннісно-мотиваційні ресурси його забезпечення. Саме на цих рівнях 
завдання створення дієвих механізмів активізації та залучення духовно-
культурного потенціалу сталого розвитку виглядає найбільш перспективним. 

муніципальних утворень; "Статистичні індикатори для мистецької політики" Міжнародної федерації 
мистецьких рад та культурних агентств (IFACCA). 
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Зміст результатів дослідження викладено у науковій доповіді 
"Взаємодія органів місцевого самоврядування з громадськістю при наданні 
соціальної допомоги – умова подолання бідності та забезпечення сталого 
розвитку", доповідних записках "Зауваження та пропозиції до проекту 
Концепції гуманітарного розвитку України на період до 2020 р.", "Проблеми 
та перспективи формування і використання духовно-культурного потенціалу 
сталого розвитку". 

 
3.2. Дослідження духовно-культурного потенціалу як інтеграційного 

та мотиваційного ресурсу забезпечення сталого розвитку 
 
Культура є основним елементом системи соціальної регуляції, що 

забезпечує здійснення і відтворення соціальної взаємодії, вона служить 
механізмом збереження і трансляції соціального досвіду, набутого 
суспільством у процесі історичного розвитку, механізмом взаємодії 
особистості та спільноти із оточуючим середовищем (природним, 
матеріальним, соціальним). 

В широкому сенсі під духовною культурою розуміють всю сукупність 
продуктів духовної й інтелектуальної діяльності людини, які не мають 
предметного, речового характеру: релігійні системи, міфи, філософські 
концепції, наукові теорії, моральні принципи, звичаї, системи соціальної 
організації, цінності, установки, що регулюють поведінку людей та груп, 
тощо. ЮНЕСКО визначає культуру як сукупність властивих суспільству або 
соціальній групі відмітних ознак – духовних і матеріальних, інтелектуальних 
і емоційних – і що, окрім мистецтва і літератури, вона охоплює спосіб життя, 
"вміння жити разом", системи цінностей, традиції та вірування. 

У сучасних гуманітарних (політичних, соціологічних, 
культурологічних, економічних тощо) дослідженнях ідеали, цінності, 
переконання та інші духовно-культурні регулятори поведінки розглядаються 
як один з різновидів ресурсів, наявність, відсутність або характер яких 
визначає спрямованість, ефективність та успішність певної діяльності людей 
та спільнот, в тому числі діяльності із забезпечення сталого розвитку. При 
цьому цінності як ключова складова духовно-культурного потенціалу 
сталого розвитку можуть виступати мотивуючим чинником сталого розвитку 
(спонукаючи людей та/або соціальні групи до діяльності у відповідному 
напрямку) та інтегруючим (виступаючи основою об'єднання зусиль на основі 
співпадіння бачення цілей та способів їх досягнення). 

Враховуючи, що духовно-культурні передумови виступають ресурсом 
діяльності із забезпечення сталого розвитку, в залежності від їх структури та 
змісту вони можуть сприяти або перешкоджати здійсненню цієї діяльності. В 
той же час, по відношенню до діяльності, що планується чи не завершена (що 
стосується і стану діяльності із забезпечення сталого розвитку в Україні), 
духовно-культурні засади є таким ресурсом, що може бути потенційно 
задіяним, тобто більш доцільним буде визначення їх як духовно-культурного 
потенціалу. 
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Виходячи із зазначеного вище, під духовно-культурним потенціалом 
сталого розвитку пропонується розглядати сукупність значущих для людини, 
спільноти або суспільства ідеалів, уявлень про належне, принципів, 
цінностей, цілей, поведінкових установок, зразків поведінки та взаємодії, які 
можуть бути використані як ресурси для забезпечення сталого розвитку 
України та її регіонів. 

У світовій науці накопичений певний досвід дослідження духовно-
культурних засад сталого розвитку. Значна частина досліджень західних 
вчених присвячена вивченню загальних духовних, етичних та ціннісних засад 
сталого розвитку. Над цим питанням, зокрема, працюють спеціалісти 
Інституту людських цінностей Якова Соетендорпа (Jacob Soetendorp Institute 
for Human Values) спільно із робочою групою Хартії Землі (однієї з ініціатив 
ООН) з питань релігії, духовності та етики. Ними започаткований Проект 
«Духовні виміри сталого розвитку», метою якого є створення глобального 
альянсу релігійних, духовних і етичних організацій з метою поглиблення 
розуміння, інформування громадськості та практичного застосування 
етичних і духовних основ сталого розвитку. 

Серед ключових проблемних питань, які постають при спробах втілити 
у життя принципи сталого розвитку, також слід відзначити так званий 
«розрив між цінностями та діями» (value-action gap). Суть проблеми полягає 
у невідповідності між цінностями, які декларують ти чи інші суб’єкти 
розвитку, та їх реальними діями. Дослідники та практики в процесі розробки 
та реалізації програм та стратегій сталого розвитку (національних, 
регіональних, місцевих) виявили, що обізнаність різних суб’єктів щодо 
принципів сталого розвитку, та навіть визнання ними цих принципів, на 
практиці не призводили до відповідної зміни їх діяльності (або ці зміни мали 
поверхневий, демонстраційний характер). Це свідчить, що таке визнання 
носить суто декларативний характер та не має мотиваційного впливу, 
достатнього для реальної зміни повсякденної життєдіяльності.  

Важливим концептом у дослідженні та вирішенні проблеми розриву 
між цінностями та діями стало поняття «стиль життя» (lifestyle), а 
відповідним напрямом досліджень та практичної діяльності – проблеми та 
механізми формування так званого «стилю життя у відповідності до сталого 
розвитку» (sustainable lifestyle). 

В широкому сенсі категорія «стиль життя» відображує засоби 
діяльності, споживання, використання та проявлення. Стиль життя, що 
відповідає сталому розвитку, має на меті таку діяльність, споживання, 
використання та взаємодію, які задовольняють потреби людей, підвищуючи 
якість їх життя та одночасно мінімізують витрати природних ресурсів, 
шкідливі викиди, кількість сміття і гарантують збереження ресурсів для 
наступних поколінь. Аналіз досліджень та пілотних проектів щодо стилю 
життя в контексті сталого розвитку свідчить, що переважна більшість авторів 
при аналізі стилю життя найбільшу увагу приділяє споживацькій поведінці 
(тобто стилю або моделі споживання), і саме цей аспект є найбільш 
дослідженим. 
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Визнаючи необхідність зміни цінностей та мотивації, дослідники 
відмічають, що це завдання є одним з найскладніших, бо потребує 
відповідних змін на загальносистемному інституціональному рівні – бо саме 
на цьому рівні встановлюється, яка поведінка є нормальною, а яка – ні. На 
цей час багато стилів життя, які не відповідають вимогам сталого розвитку, 
вважаються цілком нормальними і не засуджуються суспільством. Зокрема, 
значна кількість цінностей, норм, соціальних практик прив’язані до існуючої 
на даний момент інституціональних та інфраструктурних умов (міський 
устрій, системи постачання, міська інфраструктура та ін.), які просто не 
дозволяють змінити стиль життя та на практиці реалізовувати принципи 
сталого розвитку. Розуміючи, що «взаємопов’язані питання потребують 
взаємопов’язаних рішень» [50, р.2], у своїх дослідженнях західні вчені 
намагаються враховувати велику кількість факторів, що формують стиль 
життя та його прояви. 

В результаті поєднання певного переліку основних цінностей та 
відповідних сфер життєдіяльності людини, у яких ці цінності мають 
проявити себе, формуються набори індикаторів, що досліджуються. Інколи 
кількість таких індикаторів може бути досить значною. Наприклад, в рамках 
дослідницького проекту, присвяченого розробці індикаторів сталого 
розвитку, основаних на цінностях (value-based indicators), що проводився 
Брайтонським університетом, був запропонований перелік із 166 індикаторів. 
Індикатори, що розробляються у такий спосіб, повністю залежать від 
контексту проекту або дослідження, що реалізується, та не мають 
універсального характеру. Крім того, їх використання дозволяє певним 
чином відслідковувати процеси зміни цінностей та їх динаміку, але не 
вирішує ключове питання – подолання розриву між цінностями та діями. 

Не викликає сумнівів, що розробка системи оцінювання духовно-
культурного потенціалу сталого розвитку потребує наявності загального 
контексту діяльності, спрямованої на забезпечення сталого розвитку. Але 
такий контекстно-орієнтований підхід може бути корисним лише при 
вирішенні локальних проблем і суттєво не впливає на базисні смисложиттєві 
цінності, що, у кінцевому рахунку, і визначають поведінку людини. 

У практичній діяльності зміна цінностей з метою забезпечення сталого 
розвитку та їхнє вкорінення реалізується методами, які вже стали 
традиційними, і єдина їх відмінність – те, що вони фокусуються на створенні 
ціннісно-мотиваційного підґрунтя сталого розвитку у певних спільнотах. 
Основними серед цих методів є соціальний маркетинг, система освіти, 
залучення людей до громадської активності, спрямованої на забезпечення 
сталого розвитку, створення та підтримка недержавних об’єднань, метою 
яких є сприяння сталому розвитку та різні методи групової роботи. 

Проблема подолання розриву між цінностями та реальною діяльністю 
соціальних суб’єктів стала справжнім викликом для дослідників і практиків 
сталого розвитку, і, незважаючи на значну кількість проведених досліджень і 
пілотних проектів та набутий певний досвід практичної діяльності, на даний 
момент залишається фактично невирішеною. 
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Справа, скоріше за все, полягає у наступних двох моментах, які 
фактично не враховуються при проведенні цих досліджень. 

1. Справжньою мотивуючою силою володіють тільки базисні цінності, 
які є смисложиттєвими для людини. Однак саме цей аспект фактично 
залишається поза увагою дослідників. Всі набори цінностей та відповідних 
індикаторів є контекстно-орієнтованими та розробляються виходячи з цілі 
дослідження або пілотного проекту (тобто цілепокладання передує 
конструюванню відповідних цінностей та індикаторів – формується 
контекстна орієнтованість дослідження). В реальному житті ж навпаки – 
«будь-які цілі не є першоосновою розвитку, оскільки вони завжди базуються 
на системі цінностей і є вторинними в ієрархічній структурі «цінності – цілі – 
пріоритети – розвиток» [37, с.27]. 

2. Явно чи неявно автори проаналізованих досліджень виходять із 
універсалістського припущення, що духовно-культурна та, зокрема, ціннісно-
мотиваційна основа сталого розвитку має універсальний, загальний для всіх 
характер. Але універсальний характер має лише саме завдання – 
збалансування соціального, економічного та екологічного розвитку, а не 
духовно-культурне підґрунтя його вирішення; відповідно не є 
універсальними і механізми практичного вирішення цього завдання. 
Дослідники відмічають, що «досвід становлення господарств різних країн 
показав, що тільки орієнтація на власні шляхи розвитку може бути 
ефективною і спрямованою на реалізацію інтересів конкретного народу» [37, 
с.18]. Таким чином, завдання активізації духовно-культурного потенціалу 
сталого розвитку України та її регіонів може бути вирішене лише на власній 
духовно-культурній основі (тобто на основі притаманної українському 
суспільству світоглядної картини світу та базисних смисложиттєвих 
цінностей). 

Спеціальні дослідження базисних смисложиттєвих цінностей в 
контексті сталого розвитку фактично відсутні. Однак проводяться 
порівняльні дослідження цінностей, результати яких можна аналізувати з 
точки зору проблем активізації та залучення духовно-культурного потенціалу 
сталого розвитку хоча б на рівні розповсюджених загальновизнаних підходів 
та класифікацій цінностей. 

Найбільш масштабним порівняльним дослідженням цінностей у світі є 
Всесвітній огляд цінностей (World Values Survey, WVS) – дослідницький 
проект, започаткований у 1981 році, спрямований на вивчення цінностей та 
їхній вплив на соціальне та культурне життя. У останній хвилі дослідження 
(WVS Wave 6 (2010-2014), яка ще не завершена) на даний момент взяли 
участь 52 країни світу, в тому числі Україна. 

Однією з теоретичних засад Всесвітнього огляду цінностей є теорія 
постматеріалізму, запропонована керівником дослідження Р. Інглхартом у 
70-х роках. Постматеріалізм являє собою істотний зсув у стратегіях 
виживання, увага до економічних параметрів життя зменшується, на перший 
план виходять аспекти суб’єктивного благополуччя. Безпрецедентний 
ступінь економічної безпеки, якого досягло післявоєнне покоління в 
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індустріальних суспільствах, призвів до поступового зсуву пріоритету від 
"матеріальних" цінностей (коли наголос робиться перш за все на економічній 
і фізичній безпеці) до цінностей "постматеріальних" (коли на перший план 
висуваються самовираження і якість життя) [10]. Процес ціннісних змін 
супроводжується змінами в усіх сферах життєдіяльності суспільства: зміні 
інституційних та культурних умов, зміні ставлення до демократії та тому, 
якій системі управління віддається перевага, ставлення до релігії, економіки, 
оточуючого середовища, роботи, сім'ї тощо. 

Авторами Всесвітнього огляду цінностей розраховується комплексний 
показник, на основі якого респонденти з кожної країни поділяються на три 
групи: носіїв матеріалістичних цінностей, змішаних та постматеріалістичних. 
Так, в Україні у 2011 році, за даними опитування в рамках Всесвітнього 
огляду цінностей, носіями матеріалістичних цінностей виступали 46,2% 
населення, змішаних – 50,1% та постматеріалістичних – лише 3,7% опитаних 
українців1. 

І пріоритет економічної та фізичної безпеки (матеріальні цінності), і 
надання переваги самовираженню і якості життя (постматеріальні цінності) 
узгоджуються із принципами сталого розвитку. Для перевірки того, яка 
система цінностей більше сприяє забезпеченню сталого розвитку, нами було 
оцінено зв'язок між даними щодо системи цінностей населення різних країн 
та рівнем сталого розвитку у цих країнах. 

Як узагальнена характеристика системи цінностей країни на основі 
вказаного показника нами був обрахований індекс за формулою: 
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Iv – індекс, що характеризує систему цінностей за місцем на шкалі 

"матеріалістичні-постматеріалістичні цінності"2; 
Nm – число респондентів, що є носіями матеріалістичних цінностей; 
Nmix – число респондентів, що є носіями змішаної системи цінностей; 
Npm – число респондентів, що є носіями постматеріалістичних 

цінностей; 
Ns – загальний об'єм вибірки по країні. 
Значення індексу були обраховані для країн, населення яких брало 

участь у опитуваннях 6 хвилі дослідження, проведених у 2011-2012 роках3. В 
результаті, до групи країн, для яких наявні і дані опитувань Всесвітнього 

1 В опитуванні, проведеному в рамках проекту World values survey компанією Research&Branding Group у 
листопаді 2011 року, взяли участь 1500 українців. Результати опитування, як в Україні, так і в інших країнах 
світу, представлені на сайті проекту: http://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp. 
2 Індекс Iv може приймати значення від "-1" (у суспільстві домінують матеріалістичні цінності) до "1" 
(домінують постматеріалістичні цінності); значення індексу, що дорівнює "0" означає домінування змішаної 
системи цінностей, яка об'єднує як матеріалістичні, так і постматеріалістичні цінності. Наприклад, значення 
розрахованого індексу Iv для України складає -0,425, що свідчить про досить виражену перевагу 
матеріалістичної та змішаної систем цінностей. 
3 Опитування саме цих років обрані тому, що індекс сталого розвитку, який розраховується СЦД-Україна, 
обчислений за даними періоду 2011-2012 рр.  
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огляду цінностей, і значення індексу сталого розвитку, увійшли 32 країни: 
Австралія, Азербайджан, Вірменія, Естонія, Зімбабве, Іспанія, Казахстан, 
Киргизстан, Китай, Кіпр, Колумбія, Малайзія, Марокко, Мексика, Ніґерія, 
Нідерланди, Нова Зеландія, Пакистан, Перу, Польща, Російська Федерація, 
Румунія, Словенія, США, Трінідад і Тобаґо, Туреччина, Узбекистан, Україна, 
Уруґвай, Філіппіни, Чілі, Швеція. 

Для характеристики рівня забезпечення сталого розвитку в країні було 
використано дані щодо індексів сталого розвитку (за період 2011-2012 рр.), 
що розраховуються Світовим центром даних з геоінформатики та сталого 
розвитку (СЦД-Україна) при КПІ [31]. 

Згідно з нашими розрахунками, постматеріалістична система цінностей 
в більшій мірі сприяє забезпеченню сталого розвитку (значення коефіцієнтів 
кореляції між індексом Iv та інтегральним і частковими індексами сталого 
розвитку наведені у табл. 3.1). 

 
Таблиця 3.1 

Значення коефіцієнту кореляції між параметрами сталого розвитку 
та характером системи цінностей суспільства 

  
Індекс "матеріалістичні- 

постматеріалістичні 
цінності" (Iv) 

Комплексний показник "Якість життя" (Cql) 0,65* 
Комплексний показник "Безпека життя" (Csl) 0,49* 
Ступінь гармонізації (G) 0,21 
Індекс екологічного виміру (Ie) 0,63* 
Індекс економічного виміру (Iec) 0,6* 
Індекс соціально-інституційного виміру (Is) 0,56* 
Інтегральний показник сталого розвитку (Isd) 0,63* 
* коефіцієнт кореляції значущий на рівні p<0,05. 
 

Як показують результати кореляційного аналізу, становлення 
постматеріалістичної системи цінностей супроводжується зростанням рівня 
сталого розвитку в країні. Однак не можна не враховувати значення для 
формування постматеріалістичної системи цінностей рівня економічного 
розвитку та добробуту, що також сприяє підвищенню можливості країни 
здійснювати діяльність із забезпечення сталого розвитку. Отже, необхідним є 
дослідження впливу на діяльність із забезпечення сталого розвитку базових 
цінностей суспільства, а також контроль при цьому впливу економічних 
чинників. 

Стосовно регіонів України репрезентативні дані щодо систем цінностей 
жителів, а також суб'єктивного відчуття економічної і фізичної безпеки, 
відсутні. Аспект безпеки певним чином відображають окремі статистичні 
дані, наприклад, кількість зареєстрованих злочинів у розрахунку на тисячу 
населення (аспект фізичної безпеки), а також валовий регіональний продукт 
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у розрахунку на одну особу та індекси фізичного обсягу регіонального 
продукту у розрахунку на одну особу (аспект економічної безпеки). 
Відповідні аспекти опосередковано впливають на суб'єктивне відчуття 
безпеки, хоча в даному випадку і не відображають довгострокові тенденції, 
на яких акцентує увагу Р. Інглхарт. 

На основі вказаних статистичних даних та розрахованих Центром 
СЦД-Україна індексів, що характеризують стан сталого розвитку регіонів 
України (часткові та інтегральний індекси)1, було визначено ступінь зв'язку 
між даними показниками (табл. 3.2). 

Таблиця 3.2 
Значення коефіцієнту кореляції між параметрами сталого розвитку та 

показниками, що характеризують фізичну і економічну безпеку в 
регіонах України 

 

Кількість 
зареєстрованих 

злочинів у 
розрахунку на 

тисячу 
населення (2011) 

Валовий 
регіональний 

продукт у 
розрахунку на 

одну особу (2011) 

Індекси 
фізичного обсягу 

валового 
регіонального 

продукту у 
розрахунку на 

одну особу (2011 
до 2010) 

Комплексний показник 
"Якість життя" (Cql) 0.27 0.74* -0.4* 

Комплексний показник 
"Безпека життя" (Csl) -0.11 -0.23 0.12 

Ступінь гармонізації (G) 0.11 0.17 -0.07 
Індекс екологічного виміру 
(Ie) -0.12 -0.27 0.13 

Індекс економічного виміру 
(Iec) 0.18 0.67* -0.33 

Індекс соціально-
інституційного виміру (Is) 0.3 0.26 -0.23 

Інтегральний показник 
сталого розвитку (Isd) 0.18 0.6* -0.32 

* Коефіцієнт кореляції значущий на рівні p<0,05 
 
Результати аналізу зв'язку між рівнем сталого розвитку регіонів 

України та значеннями показників, що відображають стан передумов 
переважання матеріальних чи постматеріальних цінностей у цих регіонах, 
свідчать про більшу важливість економічних чинників для забезпечення 
сталого розвитку, порівняно із фактором фізичної безпеки. Отже на даному 
етапі розвитку українського суспільства та діяльності із забезпечення сталого 
розвитку найбільш важливим є вирішення економічних проблем. 
Економічний розвиток регіонів сприятиме зміцненню в них ціннісних 
передумов сталого розвитку (у формі постматеріалістичної системи 

1 Дані щодо характеристик сталого розвитку регіонів України наведено на сайті Центру СЦД-Україна: 
http://wdc.org.ua/uk/services/ukraine-sd. 
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цінностей), що, у свою чергу, втілюватиметься у більшій увазі до питань 
сталого розвитку. 

При цьому в умовах України одна з проблем у сфері забезпечення 
сталого розвитку полягає в тому, що відповідні підходи, запозичені у 
західних країнах, не враховують особливості духовно-культурного 
потенціалу України та її регіонів, і орієнтовані на характерну для сучасного 
західного суспільства, систему ідеалів, цінностей, зразків поведінки, які в 
достатній мірі не сприймаються українською спільнотою. 

Результати культурологічних досліджень свідчать, що базисні цінності 
українського соціуму суттєво відрізняються від цінностей сучасного 
західного суспільства. Саме через це пряме запозичення західних моделей не 
дозволяє використовувати інтеграційні та мотиваційні ресурси духовно-
культурного потенціалу українського суспільства для забезпечення його 
сталого розвитку. 

Таким чином, виникає необхідність вивчення духовно-культурного 
потенціалу сталого розвитку саме українського суспільства з усіма 
притаманними йому особливостями. Це дозволить визначити елементи 
духовно-культурного потенціалу суспільства та окремих груп, які сприяють 
чи перешкоджають забезпеченню сталого розвитку України та її регіонів з 
урахуванням унікальної для країни композиції внутрішніх та зовнішніх умов, 
і на цій основі – виробити адекватні механізми досягнення сталого розвитку. 

Для розуміння сутності духовно-культурного потенціалу, його 
взаємозв'язку із соціальними процесами актуальною є розробка моделі 
духовно-культурного потенціалу, яка дозволила б структурувати та змістовно 
описати це багатопланове та багатоаспектне явище. Першим кроком у 
напрямі розробки такої моделі та подальшого дослідження духовно-
культурного потенціалу сталого розвитку має стати визначення його 
ключових структурних елементів. Крім того, необхідним є розуміння того, 
хто є носіями духовно-культурного потенціалу. 

При визначенні структури духовно-культурного потенціалу сталого 
розвитку доцільно базуватися на трьох складових: 

1) змістовне наповнення духовно-культурного потенціалу як 
сукупності значущих для суспільства ідеалів, уявлень про належне, 
принципів, цінностей, цілей, поведінкових установок, зразків поведінки та 
взаємодії з тих чи інших питань, соціальних практик, що склалися. Саме ці 
елементи у вирішальній мірі визначають поведінку людей, в тому числі і в 
сфері сталого розвитку. 

2) основні аспекти сталого розвитку: економічний, соціальний, 
екологічний. Кожному з цих аспектів відповідає і певний духовно-
культурний потенціал як відповідна сукупність ідеалів, принципів, 
цінностей, цілей, поведінкових установок тощо, які, в залежності від свого 
змісту, сприяють або не сприяють забезпеченню сталого розвитку. 
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3) ключові суб'єкти, що впливають на забезпечення сталого розвитку1: 
а) органи влади різного рівня (сфера розробки, прийняття та реалізації 

управлінських рішень щодо забезпечення сталого розвитку); 
б) бізнес-структури (сфера господарської діяльності та економічного 

розвитку); 
в) громадянське суспільство (сфера громадської активності та 

самоорганізації, інститути громадянського суспільства); 
г) людина (сфера повсякденного життя, повсякденні життєві практики). 
Виходячи із зазначених вище складових елементів, структурна модель 

духовно-культурного потенціалу сталого розвитку може бути представлена у 
вигляді схеми (рис. 3.1).  

Подальше дослідження духовно-культурного потенціалу з 
використанням зазначених вище структурних елементів (зміст, основні 
суб'єкти-носії та ключові аспекти сталого розвитку) дозволить розробити на 
цій основі теоретичну модель духовно-культурного потенціалу, яка буде 
містити перелік параметрів, через які розкриватиметься зміст духовно-
культурного потенціалу (з урахуванням особливостей різних суб'єктів 
розвитку та відповідного аспекту сталого розвитку – економічного, 
соціального, екологічного).  

Це також дозволить розробити нормативну модель духовно-
культурного потенціалу сталого розвитку – тобто яким має бути духовно-
культурний потенціал суспільства, який зміг би забезпечити реальне втілення 
у життя принципів сталого розвитку. При розробці цієї моделі необхідно 
враховувати, що базисні цінності та світоглядні картини містяться, по-перше, 
у світових релігіях і, по-друге – поступово формуються в рамках 
постнекласичної наукової картини світу. Також обов'язково має бути 
врахованою культурна специфіка українського суспільства – насамперед, 
його базисні ідеали та цінності. 

 

1 В основу цієї класифікації покладено перелік основних учасників діяльності із забезпечення сталого 
розвитку, що наводиться, зокрема, у Підсумковому документі Конференції ООН зі сталого розвитку "Ріо+20" 
(20-22 червня 2012 р., Ріо-де-Жанейро, Бразилія). 
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Рис. 3.1. Структурна модель духовно-культурного потенціалу сталого розвитку 

АСПЕКТИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ 
ДУХОВНО-

КУЛЬТУРНОГО 
ПОТЕНЦІАЛУ СТАЛОГО 

РОЗВИТКУ 

Економічний Соціальний Екологічний 

 
 1 
Ідеали 
Уявлення про належне 

1.1. Ідеали та уявлення основних 
суб'єктів щодо економічного 
розвитку: 
• влада; 
• бізнес; 
• громадянське суспільство; 
• людина. 

1.2. Ідеали та уявлення основних 
суб'єктів щодо соціального 
розвитку: 
• влада; 
• бізнес; 
• громадянське суспільство; 
• людина. 

1.3. Ідеали та уявлення основних 
суб'єктів щодо забезпечення 
екологічної безпеки: 
• влада; 
• бізнес; 
• громадянське суспільство; 
• людина. 

 
 2 
Принципи 
Цінності 
Цілі 

2.1. Принципи, цінності та цілі 
основних суб'єктів щодо 
економічного розвитку: 
• влада; 
• бізнес; 
• громадянське суспільство; 
• людина. 

2.2. Принципи, цінності та цілі 
основних суб'єктів щодо 
соціального розвитку: 
• влада; 
• бізнес; 
• громадянське суспільство; 
• людина. 

2.3. Принципи, цінності та цілі 
основних суб'єктів щодо 
екологічної безпеки: 
• влада; 
• бізнес; 
• громадянське суспільство; 
• людина. 

 
 3 
Поведінкові установки 
Соціально схвалювані зразки 
поведінки та взаємодії суб'єктів 
Повсякденні соціальні практики 

3.1. Поведінкові установки, 
зразки взаємодії та соціальні 
практики основних суб'єктів 
щодо економічного розвитку: 
• влада; 
• бізнес; 
• громадянське суспільство; 
• людина. 

3.2. Поведінкові установки, 
зразки взаємодії та соціальні 
практики основних суб'єктів 
щодо соціального розвитку: 
• влада; 
• бізнес; 
• громадянське суспільство; 
• людина. 

3.3. Поведінкові установки, 
зразки взаємодії та соціальні 
практики основних суб'єктів 
щодо екологічної безпеки: 
• влада; 
• бізнес; 
• громадянське суспільство; 
• людина. 
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Розроблені моделі (теоретична та нормативна) дозволять 
проаналізувати реальний стан духовно-культурного потенціалу українського 
суспільства в контексті забезпечення сталого розвитку, як на рівні окремих 
регіонів, так і на рівні суспільства в цілому. Результати аналізу 
слугуватимуть підґрунтям для розробки таких стратегій та програм сталого 
розвитку регіонального та національного рівня, реалізація яких дозволить 
залучити духовно-культурний потенціал до забезпечення сталого розвитку. 

Проте вирішення цих завдань та повне змістовне наповнення цієї 
моделі, як вже зазначалось вище, потребує використання найновітнішої 
междисциплінарної методології досліджень, яку ще потрібно розробити. 
Основою такої методології має стати постнекласична наукова парадигма. 
Крім того, необхідними є відповідні емпіричні дослідження. 

Зміст результатів дослідження викладено у науковій доповіді 
"Взаємодія органів місцевого самоврядування з громадськістю при наданні 
соціальної допомоги – умова подолання бідності та забезпечення сталого 
розвитку", доповідній записці "Проблеми оцінки духовно-культурного 
потенціалу сталого розвитку та його залучення до забезпечення сталого 
розвитку промислового регіону". 

 
3.3. Базисні цінності українського суспільства як ресурс сталого 

розвитку на місцевому рівні 
 
Модернізація українського суспільства та намагання правлячих еліт 

здійснювати сталий розвиток завдяки вступу до Європейського Союзу 
відбуваються в складних обставинах внутрішніх і зовнішніх викликів, які 
погрожують країні розпадом. Так, зокрема, наявні соціальні і культурні 
(ціннісно-смислові) конфлікти між різними групами та прошарками 
населення, що переростають у воєнну протидію, відсутність прийнятих усіма 
групами населення інституційних норм та правил регуляції соціальної 
взаємодії (відносин), які можуть інтегрувати та мотивувати різних учасників 
соціально-відтворювального процесу до спільної діяльності. 

Без розв’язання проблеми забезпечення інтеграції і мотивації учасників 
соціально-відтворювального процесу становлення українського суспільства 
як цілісного суб’єкта власних соціальних перетворень та сталого розвитку 
неможливе. Це потребує створення певних моделей інституційних механізмів 
регуляції соціальної взаємодії, норми та правила яких пов’язані з базисними 
цінностями українського суспільства. Тому актуальним є виявлення 
ресурсного потенціалу даних цінностей, які можуть інтегрувати та 
мотивувати учасників соціально-відтворювального процесу у різних сферах 
життєдіяльності. 

При вирішенні зазначеного завдання необхідно враховувати, що 
модернізація українського суспільства та його вступ до Європейського 
Союзу відбуваються в період глобальної системної кризи – антропологічної, 
екологічної, продовольчої, економічної та ін. Дана криза, що є наслідком 
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реалізації у всесвітньому масштабі проекту Модерну, обумовлює пошук 
нових ціннісних орієнтирів розвитку світової спільноти. 

Проект Модерну, який народився в Європі в період Відродження-
Реформації-Просвітництва та вперше втілився у життя в Західній 
(Євроатлантичній) цивілізації, на протязі 300 років тримався на науковій 
класичній (механістичній та антропоцентричній суб’єкт-об’єктній) картині 
Світу і відповідному світогляді. Тобто на певних уявленнях про світоустрій, 
місце людини в Світі і взаємодію з ним. Дані уявлення розкривають себе 
через певні базисні цінності та цілі життєдіяльності людини 
новоєвропейського типу і виявляються у її взаємодії зі Світом. Вони вже 
вичерпали свій ресурсно-творчий смисловий потенціал – інтегруючий та 
мотивуючий суб’єктів соціально-відтворювальної діяльності і обумовлюють 
глобальні кризи та загрози для життя людини. Тепер, зазначає академік 
В.С. Стьопін, від того, як людина будуватиме свої взаємовідносини з 
оточуючим світом, залежить саме її існування. 

Усвідомлення світовими елітами проблеми вичерпаності ресурсного 
потенціалу цінностей новоєвропейського типу людини є підставою для їхньої 
переоцінки та пошуку нових ціннісних орієнтирів, цілей діяльності людини 
(світової спільноти) та правил її взаємодії зі Світом, в тому числі, з природою 
та іншими людьми. Він здійснюється за різними напрямами. 

У відповідності з постнекласичною загальнонауковою 
холістичною/цілісною картиною Світу, складаються нові уявлення про 
світоустрій, цінності нового типу людини, її місце в Світі та діалоговий 
суб’єкт-суб’єктний тип взаємодії з ним. Нова ціннісно-смислова основа 
світоустрою вибудовується у рамках концепції діалогу цивілізацій, яка з 
2001 р. реалізується ООН і підтримується багатьма міжнародними фондами, 
форумами та об’єднаннями. Проблемі виходу з глобальних криз та 
діалоговому типу взаємодії різних культур на підставі нових ідеалів і 
цінностей, які ідуть на зміну цінностям суспільства споживання, 
присвячують свою діяльність Всесвітній конгрес з глобальної цивілізації, 
Всесвітній Форум Духовної культури та ін. Чимало прихильників в світі має 
концепція етичної глобалізації та рух за глобальну етику. 

Як основне джерело цінностей, необхідних для розробки норм та 
правил забезпечення діалогового суб’єкт-суб’єктного типу взаємодії людини 
зі Світом, в тому числі з природою та іншими людьми, що належать до 
різних культур, розглядаються світові релігії. Ідея універсальності 
секуляризації, яка нібито виникає під впливом модернізації, згідно з даними 
досліджень, не відповідає дійсності. Так, зокрема, християнство, за оцінками 
деяких відомих західних фахівців, має у ХХІ столітті перспективи на 
виживання. 

Проявом відмови від реалізації однополярної моделі світоустрою, 
заснованої на цінностях Євроатлантичної цивілізації ("золотого мільярда"), є 
тенденція деконструкції глобальної доларової фінансової системи, яка 
знаходиться у кризовому стані, і створення декількох регіональних валютно-
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технологічних зон, в тому числі, навколо таких культурно-цивілізаційних 
регіонів як Китай і Росія1. 

Заслуговує на увагу тенденція послаблення інститутів ринку, тобто 
конкурентного типу соціальної взаємодії (відносин) і формування 
альтернативного типу взаємовідносин, який реалізується різними 
соціальними суб’єктами (громадськими, бізнесовими, муніципальними 
та ін.), за правилами мережевих суб’єкт-суб’єктних структур, які 
співвідносяться з певною системою цінностей. 

Практична перевірка нових уявлень про людину, її цінності та 
діалоговий суб’єкт-суб’єктний тип взаємодії з природою та іншими людьми 
здійснюється шляхом створення екологічних поселень (общин) у багатьох 
країнах світу різної культурно-цивілізаційної ідентичності (приналежності). 

У сучасних умовах визнається за необхідне збереження та відродження 
унікальних культурних відмінностей локальних спільнот, які розглядаються 
як ресурси розвитку. Дані ресурси, що обумовлені культурно-цивілізаційною 
ідентичністю, виявляють себе у базисних цінностях, неявних знаннях та ін. 
Залучення ціннісно-смислових ресурсів через адекватні інституційні 
механізми (як свідчать, зокрема, фундаментальні дослідження 
Ш. Айзенштадта) створює необхідні передумови для соціальної інтеграції та 
мотивації соціальних суб’єктів до взаємодії у процесі соціально-
відтворювальної діяльності і забезпечує успіх інституційних реформ. 

Резюмуючи викладене вище, можна стверджувати, що виявлення 
ресурсного потенціалу базисних цінностей українського суспільства і 
створення діалогових суб’єкт-суб’єктних моделей інституційних механізмів 
їх залучення до процесу взаємодії/співпраці соціальних суб’єктів у різних 
сферах життєдіяльності має значення не тільки для України. У разі 
успішного розв’язання цієї проблеми вона може зробити свій внесок у вибір 
нової системи ціннісних орієнтирів світової спільноти і розробку відповідних 
норм та правил регуляції взаємодії країн різної культурно-цивілізаційної 
ідентичності між собою та зі Світом. 

Розробка та втілення в управлінську практику діалогових суб’єкт-
суб’єктних моделей інституційних механізмів регуляції соціальної взаємодії, 
норми та правила яких пов’язані з базисними цінностями українського 
суспільства і залучають їхній інтеграційний та мотиваційний потенціал, є 
дуже складним завданням. Багато в чому ця складність пояснюється тим, що 
в Україні домінує владно-власницький тип соціальних відносин, який 
взаємопов’язаний з відповідною йому ціннісною системою. Основним 
суб’єктом даного типу відносин є корпорація «влада + великий бізнес». В 
умовах централізованої системи державного управління вона реалізує 
суб’єкт-об’єктну модель взаємодії з суспільством та природою і руйнує його 
базисні цінності. Дана корпорація не зацікавлена в будь-якому впливі з боку 
громадянського суспільства, в тому числі у впровадженні суб’єкт-суб’єктних 

1 Прогноз відносно створення декількох регіональних валютно-технологічних зон був зроблений ще на 
початку 2000-х років у книзі А. Кобякова і М. Хазіна «Закат империи доллара и конец “Pax Americana”». 
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моделей інституційних механізмів регуляції взаємодії органів місцевого 
самоврядування з територіальною громадою як первинним суб’єктом. Тому 
всупереч діючому законодавству місцеве самоврядування не виокремилось з 
системи централізованих державних інститутів влади, а територіальна 
громада не трансформувалася з об’єкта управління у самоврядний суб’єкт 
сталого розвитку. 

Слід також відмітити, що правлячі політичні еліти та оточуючі їх 
експертно-консультативні кола розглядають західні цінності як зразок для 
жителів України. Вони вважають за необхідне набуття українським 
суспільством західної культурної ідентичності, в тому числі шляхом 
проведення інституційних реформ і впровадження західних інституційних 
моделей, пов’язаних з відповідними їм цінностями. 

Зазначені уявлення та наміри підкріплюють, зокрема, результати 
міжнародних і вітчизняних соціологічних досліджень. Вони встановлюють 
міру невідповідності західним цінностям цінностей українців та 
обґрунтовують необхідність їх зміни за зразком цінностей 
новоєвропейського типу людини. При такому підході смисложиттєва 
проблематика українського суспільства знаходиться на периферії 
соціологічного знання. Тому його базисні смисложиттєві цінності не 
виявляються і відповідні їм моделі інституційних механізмів, необхідні для 
залучення інтеграційного та мотиваційного ресурсного потенціалу даних 
цінностей, не розробляються. 

Виходячи з того, що базисні цінності українського суспільства 
обумовлюють його приналежність до східнохристиянського (православного) 
культурно-цивілізаційного ареалу, а також з необхідності залучення їхнього 
ресурсного потенціалу завдяки створенню діалогових суб’єкт-суб’єктних 
моделей інституційних механізмів регуляції взаємодії (відносин) суб’єктів 
соціально-відтворювального процесу шляхом проведення інституційних 
реформ, в тому числі, по децентралізації влади і розвитку місцевого 
самоврядування, була визначена ціль роботи. Вона полягала у розробці 
теоретичних і науково-методичних підходів до дослідження базисних 
цінностей та можливостей практичного залучення їх інтеграційного та 
мотиваційного потенціалу до процесу взаємодії/співпраці суб’єктів 
соціально-відтворювальної діяльності та сталого розвитку на місцевому 
рівні. 

Об’єктом емпіричного дослідження (яке проводилось методом 
опитування – стандартизованого інтерв’ю та анкетування) було обрано 
представників трьох організаційних структур, що реалізують соціально-
відтворювальну діяльність на місцевому рівні у сфері надання соціальної 
допомоги незахищеним мешканцям. Це службовці органів місцевого 
самоврядування, керівники соціально орієнтованих громадських організацій 
та керівники органів самоорганізації населення м. Донецька1. Предметом 

1 Дослідження проводилось в березні-серпні 2012 р. соціологами Інституту економіки промисловості НАН 
України та соціологічної лабораторії Донецького державного університету управління. В ньому взяли участь 
484 респонденти, в тому числі: 1) 297 службовців органів місцевого самоврядування, які працюють у 
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емпіричного дослідження були ціннісні орієнтації зазначених категорій 
опитаних, а також їхні думки щодо регуляції процесу взаємодії/співпраці 
структур, до яких вони належать, у сфері надання соціальної допомоги 
незахищеним мешканцям. 

Проведення емпіричного дослідження на прикладі сфери надання 
соціальної допомоги обумовлено тим, що саме у цій сфері (на відміну від 
інших сфер соціально-відтворювальної діяльності, окрім природоохоронної) 
практика взаємодії органів місцевого самоврядування з громадськими 
об’єднаннями є найбільш помітною. 

Згідно з даними теоретичного аналізу, базисні цінності – це вищі 
абсолютні (безумовні) смисложиттєві цінності певного ідеального типу 
людини з приводу того, що для неї є добро, а що – зло, та які шляхи ведуть до 
добра. Вони закладені у світових релігіях, які визначають культурну 
(цивілізаційну) ідентичність тих чи інших суспільств. Тому у суспільствах, 
які належать до різних культур, базисні цінності не співпадають. Базисні 
цінності утворюють стійке ціннісно-смислове ядро, яке визначає 
специфічність/своєрідність/унікальність світовідчуття, світосприйняття, 
світогляду, пов'язують (інтегрують) людей у суспільстві, мотивують їх до 
спільної діяльності та, у кінцевому рахунку, визначають роль народу у 
світовій історії. Незалежно від рівня релігійності носіїв цінностей (або навіть 
атеїзм), вони передаються із покоління в покоління. 

Базисні цінності українського суспільства обумовлені його 
приналежністю до східнохристиянського (православного) культурно-
цивілізаційного ареалу. Багато в чому смисл базисних цінностей не 
усвідомлюється тому, що у реальному житті вони існують у неявних 
(латентних) формах. Окрім православного типу культури та відповідних 
цінностей, українському суспільству притаманні інші типи культур, які 
мають певні (периферійні) системи цінностей. Кожний тип ціннісної системи 
знаходиться у взаємозв'язку та взаємообумовленості з адекватним йому 
типом соціальності – соціальних зв'язків/взаємодії/відносин. Розкривається 
смисл різних ціннісних систем через ознаки відповідних їм типів 
соціальності – взаємодії людини зі Всесвітом у таких взаємопов'язаних 
сферах, як: «людина – Бог/Дух», «людина – природа», «людина – людина» і 
певний тип її активності у цих сферах. 

В українському суспільстві існує чотири основні типи соціальності. З 
них – неринковий владно-власницький, неринковий общинний та ринковий є 

Донецькому міськвиконкомі і 9 райвиконкомах м. Донецька у таких підрозділах: управління з питань праці і 
соціального захисту населення; управління із зв'язків з громадськістю; управління та відділи охорони 
здоров'я; освіти; культури і туризму; у справах сім'ї, молоді та міжнародних зв'язків; комітети фізичної 
культури та спорту; організаційний відділ; служба у справах неповнолітніх; 2) 80 керівників громадських 
організацій, які діють на території 9 районів міста; серед них як ті, що здійснюють свою діяльність за 
матеріальної та організаційної підтримки органів влади в рамках відповідних програм (об'єднання 
ветеранів, "афганців", "чорнобильців", інвалідів, багатодітних родин), так і ті, що функціонують, в основному, 
за рахунок фінансової підтримки закордонних фондів; 3) 107 керівників мікрорайонних органів 
самоорганізації населення, які діють у 9 районах міста; їх діяльність фінансується за рахунок місцевого 
бюджету. Вибірка є репрезентативною для кожної категорії опитаних. 
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реальними, а синергійній – потенційно можливим. Кожен тип соціальності 
має ознаки певного смислу, обумовлені відповідними цінностями, серед яких 
найважливіша – це ключовий принцип, що характеризує тип 
соціальності (табл. 3.3). 

В процесі модернізації в Україні відбувається зіткнення різних типів 
соціальності, як і різних типів ціннісних систем, що з ними сполучені. 
Результатом намагання правлячих еліт втілити у життя західні інституційні 
моделі, тобто норми та правила регуляції соціальної взаємодії певного 
смислу (що визначається принципом конкуруючого партнерства та 
відповідними цінностями західного типу людини), є домінування владно-
власницького типу соціальних відносин (заснованого на принципі панування-
підпорядкування і певних цінностях), соціальний і культурний розкол 
українського суспільства, блокування та розмивання вищих смисложиттєвих 
цінностей. 

При проведенні міжнародних порівняльних соціологічних досліджень 
цінностей, в тому числі в Україні, поки ще не враховується, що базисні 
цінності новоєвропейського типу людини – автономного, самодостатнього та 
незалежного від Всесвіту суб'єкта-індивіда (формування яких почалось в 
епоху Ренесансу, у XIV-XVI ст., і завершилось в епоху Просвітництва, у 
XVIII ст.) вже зіграли свою історичну роль у становленні Західної модерної і 
світової цивілізацій і вичерпали свій творчий потенціал. Сучасна західна 
людина, як відзначають відомі західні вчені – це людина, «що споживає», 
«одномірна», «економічна», «омасована», «атомізована», «відчужена» і т. ін. 
Її ключовою цінністю, як незалежного від Всесвіту суб'єкта, є зростання 
споживання шляхом ефективного господарювання на основі науково-
технологічного (раціонально-інтелектуального) оволодіння Всесвітом з 
позиції сили, як об'єктом господарювання, в тому числі природою, а також 
іншими культурами (засобами «м'якої сили»). 
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Ідеальні типи соціальності українського суспільства1 

Таблиця 3.3 

№ 
Типи 

соціаль-
ності 

Ознаки типу соціальності 

Ключова 
цінність, з 

якою 
взаємопов'я-

заний тип 
соціальності 

1. Ключовий 
принцип 

соціальної 
взаємодії 

2. Ключові 
суб'єкти 

прийняття 
рішень 

3. Ключова 
мета 

суб'єктів 
діяльності 

4. Ключові 
суб'єкти 

відповідаль-
ності 

5. Спрямова-
ність та 
природа 

соціальних 
зв'язків 

6. Засоби 
забезпечення 
соціальних 
зв'язків та 
соціальної 
інтеграції 

7. Результати 
діяльності 

8. Можли-
вості для 
духовно-
творчого 
цілісного 
розвитку 
людини 

1 

Неринко-
вий 
владно-
власниць-
кий 

володіння 
благами за 
рахунок ре-
сурсу підпо-
рядкування 
об'єктів – лю-
дини, спіль-
нот, суспіль-
ства, природи, 
Всесвіту 

панування-
підпорядку-
вання 

корпорація 
"влада + 
великий 
бізнес" 

доступ членів 
корпорації до 
благ – влади 
та власності 

корпоративна 
відповідаль-
ність 

вертикальні, 
міжособистіс-
ні, зовнішні, 
формальні 

підпорядкува
ння людини, 
спільнот, 
суспільства як 
основа при-
власнення та 
розподілу 
благ 

блага для кор-
порації; 
тотальна 
відчуженість 
людини; 
стагнація та 
розкол 
спільнот, 
суспільства 

відсутні 

2 
Неринко-
вий 
общинний 

спільне вижи-
вання за раху-
нок ресурсу 
єдності з 
Богом та 
Всесвітом, в 
тому числі з 
природою та 
певною 
локальною 
спільнотою 

взаємодо-
помога 

локальні 
спільноти 

доступ членів 
локальних 
спільнот до 
гарантованого 
мінімуму 
матеріальних 
і соціальних 
благ  

групова 
відпо-
відальність 

горизонталь-
ні, 
міжособистіс-
ні, внутрішні, 
позитивно 
емоційно 
забарвлені 

формування 
приналежност
і людини до 
локальної 
спільноти як 
цілого – 
основа 
взаємодопомо
ги та 
отримання 
благ 

соціальна за-
хищеність 
людини; 
незатребува-
ність творчо-
го потенціалу 
людини; соці-
альна згурто-
ваність та 
виживання 
локальних 
спільнот 

дуже 
обмежені 

3 Ринковий 
зростання 
споживання 
за рахунок 

конкуруюче 
партнерство 

людина потенційно 
можливий 
доступ кожної 

особиста 
відповідаль-
ність людини 

горизонталь-
ні, опосеред-
ковані, 

конкуренція, 
узгодження 
інтересів, 

моральне 
розкріпачення 
людини, 

дуже 
обмежені 

1 Під ідеальним типом розуміється уявна конструкція, що утворюється дослідником шляхом виділення окремих рис реальності, які використовуються для співвіднесення і порівняння 
з конкретними соціально-історичними об'єктами. 
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№ 
Типи 

соціаль-
ності 

Ознаки типу соціальності 

Ключова 
цінність, з 

якою 
взаємопов'я-

заний тип 
соціальності 

1. Ключовий 
принцип 

соціальної 
взаємодії 

2. Ключові 
суб'єкти 

прийняття 
рішень 

3. Ключова 
мета 

суб'єктів 
діяльності 

4. Ключові 
суб'єкти 

відповідаль-
ності 

5. Спрямова-
ність та 
природа 

соціальних 
зв'язків 

6. Засоби 
забезпечення 
соціальних 
зв'язків та 
соціальної 
інтеграції 

7. Результати 
діяльності 

8. Можли-
вості для 
духовно-
творчого 
цілісного 
розвитку 
людини 

ресурсу ефек-
тивного гос-
подарювання 
шляхом нау-
ково-техноло-
гічного ово-
лодіння Все-
світом з пози-
ції сили, як 
об'єктом гос-
подарювання, 
в тому числі 
природою та 
іншими 
культурами 

людини до 
матеріальних, 
соціальних, 
культурних 
благ за 
власним 
вибором 

за себе зовнішні, 
формальні 
(знеособлені) 

договір про 
партнерство 
як основа 
доступу 
людини до 
благ 

відчуження її 
від Всесвіту, 
трансформаці
я в "одно мір-
ну людину" 
(за Г. Марку-
зе); постійно 
зростаючі 
стандарти 
якості життя, 
консюмеризм, 
науково-
технічний 
прогрес 

4 

Неринко-
вий 
синергій-
ний 

досягнення 
духовної ці-
лісності буття 
людини за ра-
хунок ресурсу 
енергійної 
духовно-твор-
чої суб'єкт-
суб'єктної 
взаємодії з 
Цілим - (Бо-
гом), Всесві-
том, в тому 
числі з інши-
ми людьми та 
природою 

духовно-
творче 
взаємодоповн
ення – 
взаємопід-
силення 

людина, 
спільноти, 
суспільство 

доступ кожної 
людини, 
спільнот, 
суспільства 
до блага 
духовно-
творчого 
цілісного 
розвитку 

людина, 
спільнота, 
суспільство 
відчувають 
відповідальні
сть за себе, 
взаємозв'язок 
між собою та 
Цілим - 
(Богом), 
Всесвітом 

вертикально-
гори-
зонтальні, 
внутрішні, 
інтерсуб'єктив
ні 
(взаємнодопо
внюючі), 
духовні 

формування 
почуття спів-
причетності 
людини 
(спільнот, 
суспільства) 
до Цілого – 
(Бога), Все-
світу – основа 
духовно-твор-
чого 
взаємодопов-
нення – 
взаємопідси-
лення та отри-
мання благ 

духовна 
трансформа-
ція людини 
(спільнот, 
суспільства), 
розкриття ду-
ховно-твор-
чого потен-
ціалу у 
взаємозв’язку 
та гармонії з 
Цілим - 
(Богом), 
Всесвітом 

Безмежні 
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Виходячи з відірваних від вищих смислів буття раціонально-
прагматичних пріоритетів людини західної культури, у відповідності з якими 
світовій спільноті були запропоновані цінності суспільства споживання і 
моделі його образу життя, неможливо розв'язати численні глобальні кризи, 
тому що людина даної культури їх сама і породила. 

Відгуком на глобальні кризи є нові уявлення про людину, її місце у 
Всесвіті, відповідні цінності та тип взаємодії з ним, які формуються у рамках 
постнекласичної наукової холістичної/цілісної картини світу на підставі 
загальнонаукової міждисциплінарної методології універсального/глобаль-
ного еволюціонізму. Погляди мають певні особливості. 

Людина вже не розглядається як автономний самодостатній суб’єкт, 
що підкорює Всесвіт як об’єкт господарювання для задоволення своїх 
постійно зростаючих потреб. Вона уявляється причетною до 
Всесвіту/Цілого/Єдиного та взаємопов’язаною з ним. Така людина має 
цілісну свідомість і цілісний світогляд (світоглядну картину світу), відповідні 
їм цінності та засоби діяльності, що не суперечать законам єдності, за якими 
здійснюється глобальна еволюція. Цей новий тип цілісної людини – 
«людини-всесвіту» - знаходиться в єдності та гармонії зі Всесвітом (в іншому 
варіанті – з Богом), в тому числі з людьми та природою, і несе 
відповідальність за космічну еволюцію. 

Процес взаємодії нового типу цілісної людини з 
Всесвітом/Цілим/Єдиним, в тому числі з людьми та природою, розглядається 
як діалогічний суб’єкт-суб’єктний, синергійний. Він має енергійну духовно-
творчу природу, коли відбувається обмін не тільки інформацією, але і 
вищими духовними смислами як взаємодоповнення та взаємозбагачення 
людини (частини) і Цілого. При цьому раціонально-логічна складова не 
виключається. Визнається можливість (і навіть необхідність) отримання 
високосинергійних результатів взаємодії – неявного цілісного знання, а 
також духовного знання, зокрема, нових цінностей, одержаних при 
використанні спеціальних транскомунікативних методик шляхом 
трансцендування (переходу з області поцейбічного буття в область 
потойбічного). 

Визнається, що наука и релігія доповнюють одна одну у пізнанні буття 
як єдиної цілісності. Релігійний досвід пізнання, набутий шляхом 
трансцендування, визнається джерелом цінностей та вбудовується в корпус 
наукової теорії. 

Нові уявлення, які формуються у постнекласичній науці, в тому числі 
наведені вище, поки ще широко не обговорюються. 

Дослідження ідеального типу людини східнохристиянської культури – 
православного подвижника-ісихаста свідчить, що його образ як нероздiльно-
незливанної частини Цілого та, зокрема, цінності не заперечують, а 
корелюють з тими уявленнями про людину, що формуються у 
постнекласичній науці. Так, людину східнохристиянської культури 
характеризує внутрішня, у стані любові, енергійна (жива) духовно-творча 
причетність до Бога/Цілого/Єдиного, а через нього – до Всесвіту, в тому 
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числі до інших людей та природи, а також суб’єкт-суб’єктна синергійна 
взаємодія-взаємообмін духовно-творчою енергією з Богом. Даний зв'язок є 
базисною надцінністю-ціллю, сенсом життя православної людини – шляхом 
до її спасіння. Він встановлюється не раціонально-логічними засобами, а 
завдяки трансцендуванню: входженню свідомості людини в особливий стан 
зверненості, причетності, поєднання енергіями Святого Духу з Богом. В 
результаті людина отримує духовне знання - здатність відрізняти добро від 
зла, володіє вже новими критеріями цінності та змінюється – преображається 
(спасається). Її раціонально-логічна пізнавальна активність не виключається, 
але здійснюється у відповідності з моральними критеріями. 

Суб’єкт-суб’єктна синергійна взаємодія людини з 
Богом/Цілим/Єдиним – внутрішня, у стані любові, духовно-творча, 
взаємодоповнююча та взаємопідсилююча, а через нього – з Всесвітом, в тому 
числі з іншими людьми та природою, завдяки чому знімається логічне 
протиріччя між внутрішнім світом людини и зовнішнім Світом, обумовлює 
цілісність її свідомості, світогляду, та відповідні базисні смисложиттєві 
цінності-цілі як нероздiльно-незливанної частини Цілого. З базисними 
цінностями-цілями людини східнохристиянської культури пов’язані моральні 
цінності-засоби: милосердя, співчуття, жертовність, совісність, покаяння, 
прощення, ненаживання, безкорисливість, чулість, чуйність, 
доброзичливість, доброчинність тощо. 

Для перевірки гіпотези дослідження стосовно того, що сучасному 
українському суспільству певною мірою притаманні базисні цінності, 
виявлялися ціннісні орієнтації службовців органів місцевого самоврядування, 
керівників соціально орієнтованих громадських організацій та органів 
самоорганізації населення. А саме, з'ясовувалось ціннісне значення для 
опитаних найбільш бажаної моделі (з чотирьох можливих моделей) 
інституційного механізму саморегуляції процесу взаємодії/співпраці 
структур, до яких вони належать, у сфері надання соціальної допомоги 
незахищеним мешканцям. 

Згідно з даними дослідження, найменшу цінність представляє модель 
інституційного механізму саморегуляції процесу взаємодії/співпраці органів 
місцевого самоврядування та об'єднань громадян, що має норми та правила, 
смисл яких обумовлений ринковим типом соціальності, зокрема, принципом 
конкуруючого партнерства, та відповідними цінностями13. 

Більша частина опитаних орієнтована на ту модель інституційного 
механізму саморегуляції процесу взаємодії органів місцевого 
самоврядування та об'єднань громадян в сфері надання соціальної допомоги, 
що має норми та правила, смисл яких обумовлений синергійним типом 
соціальності та сполученими з ним базисними цінностями українського 
суспільства. Зміст цієї моделі дозволяє зробити висновок про те, що 
опитаних приваблює діалоговий суб'єкт-суб'єктний тип організації взаємодії 

13 Дана модель не у всіх країнах Європи сприймається однозначно. Так, у Польщі органи місцевої влади 
суперечливо ставляться до Закону про суспільно корисну діяльність, який створює правові механізми 
конкуренції/суперництва між недержавним сектором та адміністраціями. 
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у відповідності з принципом духовно-творчого взаємодоповнення-
взаємопідсилення учасників. Розроблені на його основі норми та правила 
регуляції взаємодії органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян, 
скоріше за все, можуть інтегрувати та мотивувати представників цих 
структур до спільної діяльності, залучити їх духовно-творчі ресурси до 
вирішення конкретної справи та отримання високосинергійного результату. 
А саме: такого результату, який має духовне значення (смисл) для всіх – є 
цінністю/благом для тих, хто одержує допомогу, надає її, та для громади в 
цілому. Орієнтація на даний результат значної частини опитаних говорить, 
що у них є почуття приналежності до громади, як соціального цілого, 
свідчить про здатність бачити духовний смисл у людських відносинах, а 
також, можливо, є ознакою прихованого тяжіння до набуття власної духовної 
цілісності. 

Зіставлення уявлень про цінності нового типу цілісної людини, бачення 
якої формується у постнекласичній науці, з цінностями ідеального типу 
цілісної людини православної культури, та ціннісними орієнтаціями трьох 
категорій опитаних дозволяє стверджувати, що в колективній свідомості 
українського суспільства, скоріше за все, ще присутні базисні смисложиттєві 
цінності. 

Ключова базисна цінність-ціль ідеального типу цілісної людини 
українського суспільства (в її сучасному розумінні) уявляється такою: 
досягнення духовної цілісності буття шляхом реалізації синергійного 
(діалогового суб’єкт-суб’єктного духовно-творчого) типу взаємодії людини з 
Цілим – (Богом), Всесвітом, в тому числі з іншими людьми та природою, на 
основі принципу духовно-творчого взаємодоповнення-взаємопідсилення. 
Виходячи з цього, мета сталого розвитку українського суспільства, а також 
місцевих спільнот, повинна полягати в створенні умов, необхідних для 
становлення даного типу цілісної людини, тобто таких, які забезпечать 
доступ кожної людини до блага духовного-цілісного творчого розвитку та 
розкриття її духовно-творчого потенціалу. Створення таких умов слід 
здійснювати у відповідності до духовно-екологічної концепції сталого 
розвитку України, в тому числі шляхом проведення інституційних реформ та 
втілення у життя побудованих на принципі духовно-творчого 
взаємодоповнення-взаємопідсилення діалогових суб’єкт-суб’єктних моделей 
інституційних механізмів регуляції взаємодії органів влади з суспільством, 
зокрема на місцевому рівні – у сфері надання соціальної допомоги 
незахищеним мешканцям та ін. 

Дані соціологічного дослідження, проведеного у м. Донецьку, свідчать, 
що при вирішенні соціальних питань, спрямованих на покращення умов 
життя мешканців та надання соціальної допомоги незахищеним верствам 
населення, застосовується неформальний інституційний механізм регуляції 
взаємодії органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян. Він 
обумовлений домінуючим в українському суспільстві владно-власницьким 
типом соціальності, що взаємопов’язаний з відповідною системою цінностей. 
Використання даного механізму не дозволяє систематично залучати ресурси 
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громадських організацій та органів самоорганізації населення (ОСН) і 
здійснювати їх співпрацю на постійній основі з органами місцевого 
самоврядування. Існуючий механізм встановлює не діалогічні суб’єкт-
суб’єкті взаємовідносини працівників органів місцевого самоврядування з 
членами громадських організацій та ОСН, а суб’єкт-об’єктні відносини 
керуючих та підлеглих, впроваджує виконавчий, а не ініціативний тип 
діяльності, не забезпечує їх інтеграцію та мотивацію до співпраці. 

На рівні місцевого самоврядування відсутня необхідна інфраструктура 
(зокрема, центри підтримки місцевих ініціатив), функціональні обов’язки 
службовців та інші умови, які повинні створювати можливості для 
взаємодії/співпраці органів місцевого самоврядування, громадських 
об’єднань, комунальних підприємств, бізнес-структур тощо у різних сферах 
соціально-відтворювальної діяльності громади – надання соціальної 
допомоги незахищеним мешканцям та інших. Впровадженню суб’єкт-
суб’єктних моделей інституційних механізмів саморегуляції процесу 
взаємодії місцевої влади з громадою та об’єднаннями громадян заважає 
відсутність у службовців навичок діалогової взаємодії та застарілі 
технократичні методи управління. Наслідком є нездатність громади до 
самотрансформації з об'єкта управління в суб'єкт місцевого самоврядування 
та сталого розвитку. 

Резюмуючи дані дослідження, можна стверджувати, що базисні 
смисложиттєві цінності українського суспільства, обумовлені його 
приналежністю до східнохристиянської культури, доповнюють та 
дозволяють краще зрозуміти уявлення про цінності нового типу цілісної 
людини, бачення якої складається у постнекласичній науці. У зв'язку з цим 
базисні цінності українського суспільства слід розглядати як стратегічний 
ресурс сталого розвитку. Залучення їх інтеграційного та мотиваційного 
потенціалу до процесів розвитку, в тому числі через реформування 
соціальних інститутів, може привести до становлення діалогових суб'єкт-
суб'єктних моделей інституційних механізмів регуляції взаємодії/співпраці 
учасників соціально-відтворювальної діяльності, норми та правила яких 
мають смисл, визначений принципом духовно-творчого взаємодоповнення-
взаємопідсилення, що пов’язаний з базисними цінностями. 

Виходячи зі смислу базисних цінностей, ключова мета сталого 
розвитку України та місцевих спільнот, як вже зазначалось, повинна 
полягати у створенні умов, які забезпечують доступ кожної людини до блага 
духовно-цілісного творчого розвитку та розкриття її духовно-творчого 
потенціалу у процесі реалізації синергійного діалогового суб'єкт-суб'єктного 
типу взаємодії зі Всесвітом, в тому числі з іншими людьми та природою. 
Підвищення рівня добробуту, якості життя людей, ліквідацію бідності і т. ін. 
слід розглядати як засоби досягнення цієї мети. Дане розуміння ключової 
мети сталого розвитку українського суспільства та засобів її досягнення 
(серед яких найголовніший - застосування суб'єкт-суб'єктних моделей 
інституційних механізмів регуляції соціальної взаємодії) мають знайти 
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відображення у програмних документах, розроблених на основі духовно-
екологічної концепції сталого розвитку. 

Досягнення ключової мети сталого розвитку необхідно здійснювати, в 
тому числі, шляхом проведення реформи місцевого самоврядування. Її 
доцільно реалізовувати згідно з певною інституційною траєкторією – 
створення проміжних інститутів, які поступово ведуть до поставленої мети. 
Це передбачає, зокрема, розробку та поетапне втілення (в тому числі у 
рамках пілотних проектів) у різні сфери соціально-відтворювальної 
діяльності територіальної громади діалогових суб'єкт-суб'єктних моделей 
інституційних механізмів саморегуляції взаємодії/співпраці органів 
місцевого самоврядування з громадою та об'єднаннями громадян, норми та 
правила яких засновані на принципі духовно-творчого взаємодоповнення-
взаємопідсилення учасників і, тим самим, пов'язані з базисними цінностями 
українського суспільства. 

Першим кроком у зазначеному напрямі має бути розробка та апробація 
у рамках пілотного проекту (у трьох-чотирьох областях України) діалогової 
суб'єкт-суб'єктної моделі інституційного механізму саморегуляції процесу 
взаємодії органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян у сфері 
надання соціальної допомоги незахищеним мешканцям. Дана модель 
повинна мати норми та правила регуляції взаємодії, смисл яких визначений 
принципом духовно-творчого взаємодоповнення-взаємопідсилення 
учасників, що обумовлений базисними цінностями українського суспільства. 
Для втілення цього смислу дані норми та правила повинні стати 
інтеграторами та мотиваторами спільної діяльності шляхом встановлення на 
місцевому рівні певного порядку соціальної взаємодії (можливостей та 
обмежень). Завдяки йому громадські об'єднання та органи місцевого 
самоврядування повинні мати можливості розподіляти між собою ресурси, 
обов'язки та відповідальність таким чином, щоб кожний з учасників 
вирішував те завдання, яке він може найкраще виконати, і всі учасники мали 
змогу співробітничати для задоволення потреб соціально незахищених 
мешканців, ділитися досвідом та знаннями і таким чином розвивати одне 
одного і робити свій внесок у розвиток громади. Результати цієї діяльності 
мають бути значимими і для тих, хто надає допомогу, і для тих, хто її 
отримує, і для інших мешканців громади, зв'язуючи їх в одне ціле – спільноту 
мешканців, які, проявляючи милосердя і турботу про інших, самі 
удосконалюються духовно і морально. 

Для втілення в управлінську практику даного порядку соціальної 
взаємодії необхідною є розробка і апробація низки взаємодоповнюючих 
локальних нормативно-правових актів, розвиток навичок діалогової взаємодії 
у службовців органів місцевого самоврядування та членів громадських 
об'єднань, створення центрів місцевих ініціатив і т. ін. 

Успішна апробація діалогової суб'єкт-суб'єктної моделі інституційного 
механізму саморегуляції процесу взаємодії органів місцевого 
самоврядування та об'єднань громадян, створеного на основі принципу 
духовно-творчого взаємодоповненні-взаємопідсилення у сфері надання 
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соціальної допомоги, може привести до використання подібної моделі у 
інших сферах життєдіяльності громади. Реформування інституту 
територіальної громади на основі даної моделі у кінцевому рахунку може 
привести до її трансформації з об'єкта управління в суб'єкт місцевого 
самоврядування та сталого розвитку, який має умови для становлення 
духовно-цілісної особистості. 

Зміст результатів дослідження викладено у науковій доповіді 
"Взаємодія органів місцевого самоврядування з громадськістю при наданні 
соціальної допомоги – умова подолання бідності та забезпечення сталого 
розвитку" (у розділах: "Ціннісні орієнтації представників громадських 
об'єднань та органів місцевого самоврядування з питань саморегуляції 
взаємодії при наданні соціальної допомоги незахищеним мешканцям", 
"Участь об'єднань громадян у вирішенні соціальних проблем та допомозі 
незахищеним мешканцям в умовах владно-власницького типу соціальних 
відносин"), у доповідних записках: "Оцінка витягу з проекту Концепції 
внесення змін до Конституції України (схваленого 21 червня 2013 року 
Конституційною Асамблеєю) (Розділ XI – Місцеве самоврядування) і 
пропозиції щодо його удосконалення", "Пропозиції та зауваження до проекту 
Обласної цільової програми зі сприяння розвитку громадянського 
суспільства у Донецькій області на 2013-2015 роки (станом на 17.07.2013 р.)", 
"Пропозиції до проекту Концепції реформування місцевого самоврядування 
та територіальної організації влади в Україні (станом на 20.05.2013 р.)", 
"Оцінка проекту Концепції реформування місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади в Україні (станом на 20.05.2013 р.) і 
пропозиції щодо його удосконалення". 
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ВИСНОВКИ 
 

Теоретико-методологічні узагальнення щодо формування та 
використання соціального потенціалу сталого розвитку (1.1) дали 
можливість усвідомити та обґрунтувати вихідні положення щодо перешкод 
на шляху його перетворення в соціальний ресурс та визначити механізми 
зміни цих процесів. Вони зводяться до такого:  

соціально-культурний потенціал українського суспільства є вкрай 
слабо задіяним та зорієнтованим на досягнення цілей сталого розвитку, не 
формуються нові цінності у цьому напряму, не використовуються 
інтеграційні та мотиваційні ресурси; 

людський потенціал має низькі можливості та здібності до його 
задіяння у процеси сталого розвитку через наявність та зростання 
економічних, соціальних, екологічних ризиків, низький рівень та якість 
життя, низьку усвідомленість переваг раціональності буття над 
нераціональним, процвітання ідеології споживання, низьку правову 
компетентність тощо; 

життєвий потенціал людини не має необхідних умов для перетворення 
його в її життєвий капітал через низьку цінність самого життя, несприятливі 
умови для якісного та кількісного відтворення населення (погане здоров’я, 
низька якість та рівень життя, нездоровий спосіб життя тощо); соціальне 
відчуження, виключення, залучення; низьку громадську та соціальну 
активність тощо; 

зниження можливостей зростання освітнього, професійного рівня, 
трудових компетенцій, втрати цінності праці та працівника; 

низькі прагнення людини до захисту своїх прав, гарантій, свобод, до 
саморозвитку, самореалізації, самозахисту; 

низька громадянська активність щодо спрямування діяльності 
об’єднань громадян на процеси переходу України до сталого розвитку; 

низький рівень демократизації процесів сталого розвитку; 
відсутність взаємної відповідальності щодо стану та перспектив 

безпеки і розвитку держави, суспільства, бізнесу, особи, поширення 
соціально безвідповідальної поведінки серед суб’єктів сталого розвитку. 

Оцінка соціального потенціалу сталого розвитку за розробленою 
методикою дозволила розкрити стан і тенденції соціальних змін, які і 
позитивно, і негативно впливають на його можливості до досягнення цілей 
сталого розвитку. Така оцінка з одночасним усвідомленням концептуальних 
засад соціального потенціалу сталого розвитку дає можливість визначити 
провідні ланки у складових соціального потенціалу, які забезпечують 
накопичення його можливостей на етапі формування та визначають рівень 
його використання на етапі реалізації. Саме на стадії формування та 
реалізаціі соціального потенціалу з відповідною диференціацією складових 
та показників, які їх визначають, виникає можливість для управлінської 
практики залучати таку інформацію до обгрунтування управлінських рішень 
в соціальній, економічній та екологічній політиці, а також їх здійснення в 
відповідних стратегіях та програмах. 
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На підставі проведеного наукового дослідження, яке базується на 
теоретичному узагальненні проблем модернізації суспільних відносин на 
засадах соціальної відповідальності, на науково-методичних здобутках та 
на результатах експертного опитування (1.2), визначились такі висновки. 

1. Наукова тематика з проблем соціальної відповідальності має дуже 
низький та низький ступінь наукової розробленості, вона має інтенсивно 
ініціюватись державою через «соціальні замовлення» та враховувати певну 
послідовність гостроти й вагомості за такими складовими: соціальна 
відповідальність суспільства (70,9%), особистості (65,8%), держави (63,2%), 
бізнесу (43,7%). А пріоритетними напрямами досліджень щодо соціальної 
відповідальності визначено інституціональні (61,4%), управлінські (60,8%), 
соціокультурні (53,2%), правові (51,9%). Через низький ступінь наукової 
проробленості тематики із соціальної відповідальності результати 
досліджень повинні мати концептуальний характер – так вважають 53,8% 
експертів. 

2. На думку експертів, основними перешкодами у виконанні 
міжнародних зобов’язань України щодо сталого розвитку стали недоліки 
державного та регіонального управління, незорієнтованість його на проблеми 
сталого розвитку (65,2%), несформованість державних, регіональних та 
суспільних інститутів з управління сталим розвитком (43,7%), слабкість 
правової регламентації сталого розвитку (39,2%), низькі економічні 
можливості для вирішення екологічних і соціальних проблем (36,7%). Усі 
перешкоди, на думку експертів (60,0%), обумовлені низьким рівнем 
соціальної відповідальності органів державної влади щодо невиконання 
визначених міжнародних зобов’язань. 

3. Без формування, становлення та запровадження соціальної 
відповідальності зростатимуть загрози національної безпеки – так вважають 
87,3% експертів. Найбільший зв’язок таких загроз експерти бачать у 
низькому рівні та якості життя, високому рівні бідності (60,1%), 
десоціалізації відносин у трудовій сфері, зниженні цінності праці, низькій 
якості трудового життя, нерозвиненості трудових компетенцій (58,9%), 
зниженні згуртованості та патріотизму, несформованості національної згоди 
(56,3%) тощо. Реалізація прав та свобод людини, можливостей її вибору не 
стала значущим мотиватором розвитку соціальної відповідальності в Україні, 
не перетворилася на поширені поведінкові практики. Суспільство хоча і 
нагально потребує відповідальних відносин, проте сприятливого соціального, 
нормативно-правового, управлінського, духовно-ціннісного та 
інформаційного простору для закріплення в громадській свідомості 
позитивного образу соціально відповідальної людини не створено і не 
створюється. 

4. Соціальна відповідальність держави – це інструмент, вагомий важіль 
для соціальної поведінки її керівників та інститутів, це певні обов’язки перед 
міжнародною спільнотою, суспільством, бізнесом та людиною. Оцінка 
експертами перешкод у становленні соціальної відповідальності держави 
визначила  серед них такі: домінування особистих інтересів і лобіювання 
інтересів бізнес-структур у системі державного і регіонального управління 
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(73,4%), низький рівень духовно-моральної культури владної еліти (63,3%), 
концептуальна несформованість і нереалізованість принципів соціальної 
держави (46,4%), нерозвиненість системи суспільного контролю за 
діяльністю органів влади (43,7%).  

5. Серед вагомих перешкод становленню соціальної відповідальності 
бізнесу 64,6% експертів назвали зрощування інтересів влади і бізнесу, а 
63,3% – домінування цілей економічної вигоди. Висока частка тіньового 
сектору в економіці України, на думку 38,6% опитаних, стримує ці процеси. 
Певні дії з боку держави для ініціації бізнесу потребують застосування 
стимулювання соціально відповідальної діяльності підприємств (34,8%) та 
забезпечення залучення бізнес-структур до соціальних проблем життя 
українського суспільства, розробки і реалізації стандартів цієї участі. 
Перешкодами на шляху укріплення соціальної відповідальності бізнесу є 
низький рівень духовно-моральної культури владної еліти (30,4%), бізнесу 
(20,3%), суспільства (18,4%). Високий податковий тиск держави на бізнес 
(22,8%) посилюється неефективною системою захисту вітчизняного 
товаровиробника (10,8%). 

6. Шляхи розв’язання проблем та подолання перешкод у розвитку СВБ 
експерти бачать у «соціальному замовленні» з боку суспільства соціально 
відповідальної поведінки бізнес-структур (58,2%), правовій регламентації 
стимулювання такої поведінки (53,8%). Серед економічних заходів експерти 
віддали пріоритет наданню соціально відповідальним компаніям державних 
замовлень й інвестицій (58,2%). Пріоритет у соціально-психологічних та 
інформаційних заходах експерти віддали забезпеченню пропаганди серед 
населення позитивної практики КСВ у взаємодії влади і бізнесу (60,8%) та 
введення в навчальні програми бізнес-шкіл, економічних факультетів 
університетів та інших навчальних закладів курсів з теорії та практики КСВ 
(57,0%). 

7. Управління трудовою сферою в Україні має певні досягнення та 
одночасно значні проблеми подальшого ефективного розвитку. До загроз 
національної безпеки, пов’язаних із нерозвиненістю соціальної 
відповідальності 58,9% експертів віднесли таку, що визначає десоціалізацію 
відносин у трудовій сфері, зниження цінності праці, низьку якість трудового 
життя, нерозвиненість трудових компетенцій. Більше половини експертів 
(51,3%) при визначенні негативних наслідків переважання 
безвідповідальності в системі суспільних відносин в Україні вказали на 
падіння престижу чесної праці, прагнення до успіху будь-якими засобами без 
зусиль. Прояв соціальної відповідальності людини 31,6% експертів бачать у 
ставленні людини до роботи, своїх обов’язків, дорученої справи. У той же 
час 75,3% експертів при визначенні характеристик соціально відповідальної 
людини вказали на її відповідальність за якість і результати роботи. 

Стан  соціального розвитку у вугільної та металургійної галузях 
України (1.3) на сучасному етапі має негативні і позитивні тенденції. 

Відбувається неухильне скорочення кадрового потенціалу галузей  
унаслідок організаційних, інституційних та технологічних змін у даних 
сферах економічної діяльності. Компанії  все ширше застосовуючи систему 
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аутсорсингу, на яку переводяться переважно працівники допоміжного та 
обслуговуючого персоналу. Виведення персоналу у фірми-аутсорсери 
нерідко здійснюється з порушенням законодавства України та знижує 
соціальний захист працівників даних галузей. Розвиток промислового 
аутсорсингу відбувається без урахування обмежень його застосування в 
техногенно небезпечних виробництвах, що сприяє зростанню виробничих 
ризиків та небезпек на підприємствах вугільної та металургійної галузей 
промисловості. Його поширення супроводжується зниженням соціальних 
гарантій працюючим, рівня праці, якості виконання робіт, зниженням 
соціальної відповідальності роботодавця тощо. 

У структурі кадрового потенціалу відбуваються якісні зміни: зростає 
частка працівників із вищою освітою, однак у добувній промисловості 
освітній рівень працівників є нижчим, ніж у середньому по промисловості; 
відбуваються певні позитивні зміни у віковій структурі персоналу, частка 
молодих працівників (віком до 34 років) повільно зростає, однак високою 
залишається кількість працівників пенсійного віку; в структурі попиту на 
робочу силу зростає попит на працівників без професійної підготовки. Це 
свідчить про те, що в структурі кадрового потенціалу вугільної та 
металургійної промисловості не відбувається суттєвих прогресивних змін. 

Мають місце проблеми в розвитку персоналу даних сфер економічної 
діяльності: в середньому по галузях скорочується частка працівників, які 
оволодівають новими професіями та підвищують кваліфікацію. Незначними 
є інвестиції підприємств у професійний розвиток персоналу, які не 
перевищують 0,2-0,3% загальних витрат на робочу силу порівняно з 
провідними компаніями світу.  

Оплата праці в досліджуваних галузях є вищою, ніж у середньому по 
промисловості, і вона динамічно зростає. При цьому у сфері оплати праці 
мають місце такі проблеми: значна розбіжність рівнів заробітної плати на 
підприємствах різних форм власності; наявність працівників, які отримують 
заробітну плату в межах її мінімального рівня; наявність значної частки 
підприємств вугільної промисловості, де несвоєчасно вводяться тарифні 
ставки і посадові оклади відповідно до законодавчо встановленого 
підвищення мінімальної заробітної плати; недостатній рівень захищеності 
оплати праці, обумовлений низькою часткою основної заробітної плати у 
загальному фонді оплати праці; зниження частки витрат на оплату праці у 
структурі операційних витрат; наявність заборгованості з оплати праці. Зміни 
в системі організації оплати праці, впровадження системи грейдів, які 
відбуваються на приватних підприємствах, обумовили зниження заробітної 
плати окремих категорій працівників та викликали невдоволення частини 
персоналу даними організаційними змінами. 

Загострюється проблема неефективного використання трудового 
потенціалу досліджуваних галузей. Розрахунок продуктивності праці на 
основі обсягу реалізованої продукції у порівняльних цінах свідчить, що у 
вугільній промисловості вона зросла за 2007-2011 рр. несуттєво, а в 
металургії – знизилась. Гальмом на шляху зростання продуктивності праці є 
недостатньо високий рівень технічної оснащеності праці, обумовлений 
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значним ступенем зносу основних засобів виробництва, низьким 
коефіцієнтом оновлення та незначною поширеністю інноваційних процесів. 
У таких умовах не забезпечується стимулюючий вплив заробітної плати на 
зростання продуктивності праці.  

Однією з найбільших соціальних проблем досліджуваних галузей є 
поширеність несприятливих та небезпечних умов праці, які спричиняють 
травматизм і професійні захворювання. Аналіз свідчить, що в цілому 
ситуація суттєво не поліпшується. 

Несприятливі умови праці, наявність різноманітних соціальних 
проблем у металургійній та вугільній промисловості, недостатня увага 
керівників і власників підприємств до їх вирішення, непрозоре прийняття 
рішень обумовлює виникнення трудових конфліктів або спорів. Найчастіше 
вони виникають у вугільній галузі, однак і металургія не є винятком. Цьому 
сприяють  недостатній для потреб успішного функціонування вугільної та 
металургійної галузей та їх кадрового потенціалу рівень розвитку виробничої 
демократії, соціального партнерства, колективно-договірного регулювання 
на виробничому рівні. Має місце невисокий рівень якості та змістовності 
колективних договорів на підприємствах вугільної та металургійної галузей 
промисловості, недостатньо повний та широкий перелік зобов’язань сторін 
соціально-трудових відносин і низький рівень виконання прийнятих 
зобов’язань.  

Вирішенню соціальних проблем вугільної та металургійної 
промисловості України перешкоджають такі недоліки організаційно-
управлінського характеру: 

неконкретизованість обов’язків та відповідальності структур 
управління на державному рівні за стан і перспективи соціально-трудового 
розвитку вугільної та металургійної галузей промисловості; 

відсутність адресних стратегій та програм з розвитку трудового та 
соціального потенціалу вугільної та металургійної галузей, невключеність 
цих питань до Енергетичної стратегії України на період до 2030 р. та проекту 
Програми розвитку вугільної галузі на період до 2030 р; 

нескоординованість діяльності регіональних та галузевих органів 
управління щодо створення необхідних умов для вирішення соціальних 
проблем підприємств вугільної та металургійної промисловості в регіонах їх 
найбільшої присутності; недостатня увага до вирішення цих проблем у 
регіональних стратегіях розвитку та регіональних угодах; 

недостатній рівень ефективності профспілкового руху у вугільній та 
металургійній галузях, обумовлений відсутністю конструктивної взаємодії 
між різними галузевими об’єднаннями профспілок, високим рівнем 
залежності профспілкових лідерів на вугільних та металургійних 
підприємствах від роботодавця, недостатньою активністю як керівників 
профорганізацій, так і їх членів; 

наукова незабезпеченість формування та реалізації соціальної політики 
у вугільній та металургійній галузях унаслідок відсутності замовлень на 
дослідження соціальних процесів у даних галузях, недостатня обізнаність  
державних та регіональних органів управління стосовно стану, тенденцій, 
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потреб й інтересів у сфері соціального розвитку суб’єктів господарювання в 
цих галузях, відсутність соціальної звітності та соціального моніторингу; 

недосконалість економічного, соціального та правового механізмів 
приватизації підприємств промисловості, недостатня прозорість процесів 
приватизації та утвердження соціальних зобов’язань нових власників; 
недосконалий порядок ліквідації вугледобувних підприємств, низький рівень 
правового та соціального захисту працівників, що  підлягають вивільненню; 

недосконалість законодавства, що регламентує соціально-трудові 
процеси та працю в досліджуваних галузях, порушення та невиконання 
окремих положень чинного гірничого законодавства, а також інших 
законодавчих і договірних соціально-трудових гарантій та норм, які 
забезпечують соціальний захист працівників добувних галузей. 

Наведені висновки свідчать про необхідність активізації роботи на всіх 
рівнях управління з вирішення соціальних проблем та забезпечення розвитку 
соціальної сфери вугільного та металургійного виробництва. 

Обґрунтування напрямів удосконалення державної та регіональної 
політики для забезпечення соціалізації економіки та сталого розвитку (1.4) 
показало необхідність  модернізації державної регіональної політики, яка 
повинна відбуватись на партнерських, конструктивних засадах між центром 
та регіонами. В колі першочергових завдань повинні стати цілі соціальної 
орієнтації економіки та сталого розвитку, оновлення концептуальних та 
правових засад державної регіональної політики, децентралізація 
регіональної політики, підвищення якості та дієвості регіональних стратегій 
розвитку щодо збалансованості економічної, соціальної та екологічної сфер, 
запровадження соціологічного моніторингу регіонів України. 

Проведене дослідження підтвердило важливість залучення механізмів 
державно-приватного партнерства для формування соціального потенціалу 
сталого розвитку (1.6). Однак ефективній реалізації об’єднаному потенціалу 
держави та приватного сектору перешкоджають нерозвиненість 
концептуального, інституціонального та організаційно-економічного 
забезпечення. Головними з них є: методологічна невизначеність сутності 
ДПП; недостатній рівень правової регламентації та кваліфікації суб’єктів 
партнерства; нерозвиненість системи стратегічного планування; відсутність 
«центру відповідальності» за формування та реалізацію державної політики в 
сфері ДПП; низький рівень гарантій захисту інвестицій приватного сектору; 
високий рівень корупції та «тіньових» відносин в системі державної влади. 

Забезпечення ефективної соціальної політики в контексті сталого 
розвитку та системних змін (1.5) потребують формування концептуальних та 
практичних засад з розробкою пріоритетних напрямів та заходів. Системна 
криза обумовила визначення таких пріоритетів соціальної політики: 
забезпечення соціальної безпеки людини; розв’язання соціальних, 
політичних, воєнних конфліктів; розвиток людського потенціалу в умовах 
обмежених можливостей; подолання дистанційності соціальної політики і 
сталого розвитку; подолання соціальних протиріч між центром та регіонами; 
становлення соціальної відповідальності суб’єктів соціальної політики; 

 108 



 

становлення громадянського суспільства; демократизація суспільних 
відносин.  

Рівень та якість життя населення відіграє провідну роль у 
формуванні соціального потенціалу сталого розвитку (2.1). Поглиблення 
теоретико-методологічних підходів до його дослідження дало змогу 
розмежувати поняття рівень життя, що розглядається як рівень задоволення 
особистих потреб і відповідний йому рівень доходів, та якість життя як 
складну соціоекономічну та філософську категорію, що характеризує весь 
комплекс цінностей, інтересів та потреб людини, який визначає сенс її 
існування, та ступінь задоволеності людиною всіма аспектами 
життєдіяльності.  Рівень та якість життя має тісний зв’зок зі сталим 
розвитком з одного боку, створюється соціально-економічне підгрунтя для 
розвитку людського потенціалу, з іншого боку, формуються бар’єри на 
шляху до сталого розвитку. В умовах сталого розвитку має мінятися саме 
розуміння рівня та якості життя. Задоволення потреб людини, яке визначає 
рівень життя не може бути необмеженим і нераціональним. Якість життя 
також має змістити акцент із матеріального благополуччя людства на його 
духовний розвиток та благополуччя всієї еко-соціо-економічної системи 
Землі. 

Запропоновано авторську методику оцінки рівня і якості населення  
регіонів, де визначені порогові критерії та цільові орієнтири. Здійснені 
розрахунки інтегральних індексів рівня і якості життя на її основі показали, 
що: більшість регіонів України можна охарактеризувати як регіони з низьким 
та малозадовільним рівнем життя. До параметрів гідного рівня життя вони 
наближені на 50-60%. При цьому відсутня тенденція до поліпшення рівня 
матеріального забезпечення населення. Це обумовлено низькою вартістю 
робочої сили та високою вартістю життя, затяжною економічною кризою. За 
показниками якості життя населення регіонів також знаходяться на низькому 
рівні, їх наближеність до цільових орієнтирів складає 60-70%. Розраховані 
інтегральні індекси якості життя у регіонах показали, що має місце 
диференціація регіонів, однак вона не є надмірною, діапазон ІЯЖ 
коливається у 2012 р. у межах 0,713 – 0,565. Усі області України мають 
відносно низький рівень та якість життя. У більшості регіонів мають місце 
негативні демографічні процеси, низька тривалість життя, поширеність 
бідності, недостатня розвиненістю соціальної інфраструктури, у багатьох 
регіонах – надмірне забруднення навколишнього середовища. 

Дослідження нормативно-правової бази у сфері рівня життя показало, 
що в Україні сформовано правове поле, що регулює добробут населення. 
Однак, воно не забезпечує гідного рівня життя: затверджені соціальні 
стандарти, гарантії  є нижчими від їх необхідного рівня та норм розвинених 
країн;  держава гарантує доходи для малозабезпечених громадян на значно 
нижчому рівні, ніж ПМ; не виконується у повному обсязі соціально-трудове 
законодавство. Визначено фінансові ризики незабезпечення гідного рівня 
життя населення регіону на основі дослідження стану та тенденції 
бюджетних видатків, спрямованих на забезпечення добробуту. Здійснено 
оцінку значимості бюджетного фінансування при вирішенні проблем 
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підвищення якості життя населення. Розроблено структурну схему 
взаємозв’язків в управлінні фінансового забезпечення якості життя. 

Підвищення добробуту населення та якості його життя на 
регіональному рівні можливе на засадах саморозвитку регіонів (2.2), що 
забезпечує акумуляцію необхідних для соціального розвитку ресурсів та їх 
ефективне використання. Обгрунтовано теоретико-методологічні засади 
саморозвитку регіону, його роль та можливості у підвищенні рівня життя 
населення. Регіональний розвиток на принципах саморозвитку  тісно 
пов’язаною з практичними завданнями ефективного планування, 
прогнозування, управління та формуванням умов для забезпечення гідного 
життя населення. Обґрунтовано теоретичні, правові засади і перспективи 
розвитку соціально-економічного потенціалу регіону на засадах 
саморозвитку. 

У формуванні соціального потенціалу важливу роль відіграє 
споживання населення (2.3), забезпечуючи відтворення населення, 
структурування суспільства, формування цінностей та життєвих стратегій. 
Воно тісно повязане із запровадженням сталого розвитку.  В Україні 
споживання переважної частини населення знаходиться на низькому рівні, 
що обумовлено низьким рівнем доходів та недосконалістю споживчого 
ринку. В той же час під впливом інноваційних чинників відбувається 
модернізація  сфери споживання, що супроводжується як позитивними, так і 
негативними наслідками. З одного боку, розширюється асортимент товарів, 
створюються нові споживчі блага; формуються нові потреби, що загалом 
підвищує якість життя. З іншого боку, надмірне споживання виснажує 
ресурси та забруднює довкілля. У складі різних виробів завдяки інноваціям у 
виробництві зростає доля штучних, іноді небезпечних для людини і довкілля 
компонентів. Споживання в Україні трансформується також під впливом 
глобалізаційних  процесів. Відбувається як позитивні зрушення 
(підвищуються споживчі стандарти, збільшується асортимент товарів, 
поліпшується його якість, запроваджуються нові моделі споживання тощо), 
так і негативні - посилюється майнове розмежування суспільства, 
виснажуються природні ресурси, забруднюється навколишнє середовище . В 
Україні все інтенсивніше формується притаманна західним країнам модель 
«суспільства споживання», яка показала свою недосконалість і 
неефективність з точки зору суспільного прогресу. 

Сталий розвиток вимагає раціоналізації моделей споживання і 
виробництва, формування нових духовно-етичних засад розвитку 
суспільства, які впливають із розуміння абсолютної взаємозалежності 
біологічної, соціальної та економічної систем планети Земля. Результатом 
проведених досліджень є обґрунтування науково-методичних підходів до 
формування моделі споживання, відповідної принципам сталого розвитку, 
де визначено мету, принципи, шляхи та умови її формування.  

Обґрунтування напрямів модернізації соціальної інфраструктури 
промислових регіонів на засадах сталого розвитку (2.4) показало 
необхідність удосконалення державної соціальної політики на засадах 
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децентралізації управління соціальною сферою з урахуванням особливостей 
соціальних процесів, що відбуваються у промислових регіонах.  

На підставі дослідження впливу умов життєзабезпечення на 
формування соціального потенціалу сталого розвитку доведено, що саме 
житлова політика яскраво відображає складові елементи сталого розвитку, 
поєднуючи соціальні, економічні, екологічні аспекти сучасного розвитку з 
урахуванням інтересів майбутніх поколінь.  

Сучасний стан житлово-комунальної сфери, головне призначення якої 
полягає у формуванні якісних та безпечних умов проживання населення, 
віддзеркалює відсутність комплексного вирішення соціальних, економічних 
та екологічних проблем життєзабезпечення населення, що стає на заваді 
сталого розвитку промислових регіонів.  

Виявлені особливості реалізації житлової політики у промислових 
регіонах полягають у зниженні обсягів інвестицій у житлове будівництво та 
їх питомої ваги у загальному обсязі інвестиційних ресурсів. Внаслідок 
недостатності фінансових ресурсів зменшуються обсяги будівництва та 
введення житла в експлуатацію, що призводить до дуже повільного 
просування квартирної черги. Гальмуються процеси залучення приватного 
капіталу в розвиток житлово-комунального господарства. Нерозвиненість  
економічних стимулів для запровадження державно-приватного партнерства 
в житлово-комунальній сфері обумовлена відсутністю ринкової моделі 
господарювання у цій сфері, неврегульованістю відношень власності на 
об’єкти та високим ризиком інвестування.  

Для промислових регіонів особливо гострою постає проблема 
управління житлово-комунальною сферою, утримання та розвитку житлово-
комунального господарства малих та монофункціональних міст, для яких 
характерним є наявність ветхих та аварійних  житлових будинків, об’єктів та 
мереж; значні втрати енергетичних та водних ресурсів; невисокий рівень 
забезпеченості каналізаційними мережами, централізованим 
теплопостачанням та послугами централізованого газопостачання.  

Не здійснюється прогнозування потреб у житлі за категоріями 
населення, що унеможливлює визначення прогнозування необхідних обсягів 
на середньо- і довгострокову перспективу. Через правову неврегульованість 
та відсутність дієвого організаційно-економічного механізму  не спрацьовує  
програма соціального житла. Не проводиться облік громадян, які мають 
право на соціальне житло і перебувають у черзі на його отримання. 

У відповідності до міжнародних документів, спрямованих на 
забезпечення належним житлом, обґрунтовано напрями модернізації 
соціально-побутової інфраструктури, до яких належать: стимулювання 
роботи ринків, сприяння будівництву житла силами громад, забезпечення 
доступу до землі, мобілізацію джерел фінансування, підвищення якості 
планування, проектно-конструкторських робіт, будівництва, технічного 
обслуговування та відновлювальних робіт. 

На підставі визначення сутності соціально-культурної інфраструктури 
та її впливу на формування соціального потенціалу, виявлено проблеми та 
сучасні тенденції її розвитку, надано характеристику фінансового 
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забезпечення та ефективності функціонування об’єктів соціально-культурної 
інфраструктури.  

Визначено, що першорядними соціально-економічними проблемами 
розвитку підприємств, організацій та установ соціально-культурної сфери в 
Україні є: низький рівень інформатизації; нестача фінансових ресурсів та 
профільних фахівців; низький рівень оплати праці та соціального статусу 
працівників, що негативно позначається на мотивації праці та заважає 
залученню молодих талановитих спеціалістів; відсутність дієвого 
законодавчого механізму для адаптації до ринкових умов та масштабної 
державної програми розвитку сфери культури; несприятливе податкове 
законодавство; відсутність систематичного впровадження новітніх методів 
управління; ігнорування маркетингових методів розширення збуту. 

Проблеми, що накопичились у цій сфері, охоплюють економічні, 
соціальні, матеріально-технічні аспекти її функціонування, а також ключові 
елементи державної соціальної політики – законодавчі, фінансові, 
адміністративні, інституційні. Аналіз накопичених проблем свідчить про їх 
комплексний характер, що спричинений поєднанням економічних, 
соціальних, правових та інших факторів. Тому їх вирішення потребує не 
тільки належного бюджетного фінансування соціально-культурної сфери, але 
і удосконалення механізмів фінансової підтримки, формування сприятливої 
правової бази, поліпшення системи управління, підвищення рівня 
менеджменту у соціально-культурній інфраструктурі. 

Відзначено, що особливості розвитку соціально – культурної 
інфраструктури промислових регіонів майже не мають систематичного та 
всеохоплюючого висвітлення. Однією з причин такого становища є те, що в 
сучасному суспільстві сформовано стале уявлення про збитковість суб’єктів 
соціально – культурної інфраструктури та неможливість отримати 
економічну вигоду в цьому полі діяльності. Стратегічні та тактичні цілі 
суб’єктів соціально-культурної інфраструктури, як правило, розташовані 
поза економічною площиною, що зумовлює недостатнє вивчення 
економічних проблем їх розвитку. Окремою проблемою є також регіональні 
особливості функціонування об’єктів соціально-культурної інфраструктури, 
зумовлені диференціацією рівнів забезпеченості населення послугами 
соціально-культурної сфери.  

На основі результатів наукового дослідження теоретико-
методологічних засад проблем формування та використання духовно-
культурного потенціалу забезпечення сталого розвитку на регіональному 
рівні (3.1, 3.2) визначено: 

сталий розвиток можливий лише на відповідній духовно-культурній 
(зокрема – ціннісно-мотиваційній) основі, тому його забезпечення потребує 
наявності у суб’єктів розвитку певних ідеалів, цінностей, правил, моделей та 
стандартів поведінки. Ці духовно-культурні регулятори поведінки 
розглядаються як один з різновидів ресурсів; 

характер, наявність або відсутність духовно-культурних регуляторів 
визначають спрямованість, результативність та успішність діяльності людей 
та спільнот, в тому числі із забезпечення сталого розвитку. Відповідно, 
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активізація духовно-культурної складової сталого розвитку стає одним з 
ключових напрямів діяльності щодо його забезпечення – як при розробці 
наукових підходів, так і в сфері практичної діяльності; 

ключовим рівнем активізації духовно-культурного потенціалу та 
створення дієвих механізмів сталого розвитку є регіональний. Це пов’язано, 
по-перше, з тим, що регіональний рівень має оптимальний розмір для 
розробки та реалізації заходів, спрямованих на забезпечення сталого 
розвитку (досить малий, щоб ці заходи були конкретними, стосувались 
безпосередніх інтересів жителів, інтегрували їх та мотивували до спільної 
діяльності, і досить великий, щоб мати критичну масу для колективних дій і 
творчих рішень) і, по-друге, з тим, що регіони можуть мати достатньо значну 
культурну специфіку, яка визначає результати регіонального розвитку та має 
бути врахованою при активізації духовно-культурного потенціалу сталого 
розвитку регіону. Регіональний аспект забезпечення сталого розвитку є 
особливо важливим, враховуючи значну культурну специфіку, яку мають 
регіони України; 

для вирішення проблеми активізації духовно-культурного потенціалу 
сталого розвитку основним є ціннісно-мотиваційний аспект, а серед питань, 
які постають при спробах втілити у життя принципи сталого розвитку, одним 
з найгостріших є так званий «розрив між цінностями та діями» (value-action 
gap). Обізнаність різних суб’єктів щодо принципів сталого розвитку, та 
навіть визнання ними цих принципів, на практиці часто не призводять до 
відповідної зміни їх діяльності (або ці зміни мають поверхневий, 
демонстраційний характер). Тобто таке визнання не має мотиваційного 
впливу, достатнього для реальної зміни своєї повсякденної життєдіяльності; 

зміна ціннісно-мотиваційної сфери суб’єктів розвитку є одним з 
найскладніших завдань, бо потребує відповідних змін на загальносистемному 
інституціональному рівні. Існує багато стилів життя, які не відповідають 
вимогам сталого розвитку, але вважаються цілком нормальними і не 
засуджуються суспільством. Зокрема, значна кількість цінностей, норм, 
соціальних практик прив’язані до існуючої на даний момент 
інституціональних та інфраструктурних умов (міський устрій, системи 
постачання, міська інфраструктура та ін.), які не дозволяють змінити стиль 
життя та на практиці реалізовувати принципи сталого розвитку; 

вирішення проблеми активізації духовно-культурного потенціалу 
сталого розвитку можливе лише на основі базисних цінностей того чи іншого 
суспільства, бо саме вони мають найбільший інтеграційний та мотиваційний 
потенціал. Це означає, що проблема створення духовно-культурного 
підґрунтя сталого розвитку, здатного забезпечити збалансування ключових 
аспектів сталого розвитку (соціального, економічного, екологічного) не має 
універсального розв’язання та повинна вирішуватись самостійно у кожному 
окремому випадку. Таким чином, духовно-культурне підґрунтя сталого 
розвитку України не може бути запозичене – українське суспільство має 
створити його своїми силами на основі власних базисних цінностей. 
Вирішення цієї задачі, в свою чергу, потребуватиме розробки теоретичної 
моделі духовно-культурного потенціалу сталого розвитку, а також 
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теоретичних та прикладних підходів щодо залучення інтеграційних та 
мотиваційних ресурсів базисних цінностей до процесів сталого розвитку; 

теоретична модель духовно-культурного потенціалу сталого розвитку 
має базуватися на трьох основних складових: 

1) змістовне визначення духовно-культурного потенціалу як сукупності 
значущих для суспільства ідеалів, уявлень про належне, принципів, 
цінностей, цілей, поведінкових установок, соціально схвалюваних зразків 
поведінки та взаємодії з тих чи інших питань, існуючих соціальних практик 
щодо ключових аспектів сталого розвитку – соціального, економічного та 
екологічного. 

2) основні аспекти сталого розвитку: економічний, соціальний, 
екологічний як сфери, в яких мають активізуватися відповідні аспекти 
духовно-культурного потенціалу (зокрема, його ціннісно-мотиваційної 
складової). 

3) ключові суб'єкти, що впливають на забезпечення сталого розвитку: 
а) органи влади різного рівня (сфера розробки, прийняття та реалізації 
управлінських рішень щодо забезпечення сталого розвитку); б) бізнес-
структури (сфера господарської діяльності та економічного розвитку); в) 
громадянське суспільство (сфера громадської активності та самоорганізації, 
інститути громадянського суспільства); г) людина (сфера повсякденного 
життя, повсякденні життєві практики, стиль життя та споживання). 

Аналіз результатів використання суб'єкт-об'єктної моделі 
інституційного механізму регуляції взаємодії органів місцевого 
самоврядування з об’єднаннями громадян при вирішенні соціальних питань, 
наданні соціальної допомоги незахищеним мешканцям та подоланні бідності, 
здійснений в тому числі на основі результатів соціологічного дослідження 
(3.3), дозволяє зробити такі висновки: 

базисні смисложиттєві цінності українського суспільства, обумовлені 
його приналежністю до східнохристиянської культури. Вони доповнюють та 
дозволяють краще зрозуміти уявлення про цінності нового типу цілісної 
людини, бачення якої складається у постнекласичній науці. У зв'язку з цим 
базисні цінності українського суспільства слід розглядати як стратегічний 
ресурс сталого розвитку; 

залучення інтеграційного та мотиваційного потенціалу базисних 
смисложиттєвих цінностей українського суспільства, в тому числі через 
реформування соціальних інститутів, може привести до становлення 
діалогових суб'єкт-суб'єктних моделей інституційних механізмів регуляції 
взаємодії/співпраці учасників соціально-відтворювальної діяльності, норми 
та правила яких мають смисл, визначений принципом духовно-творчого 
взаємодоповнення-взаємопідсилення, що пов'язаний з базисними цінностями; 

виходячи зі смислу базисних цінностей українського суспільства, 
ключова мета сталого розвитку України та місцевих спільнот повинна 
полягати у створенні умов, які забезпечують доступ кожної людини до блага 
духовно-цілісного творчого розвитку та розкриття її духовно-творчого 
потенціалу у процесі реалізації синергійного діалогового суб'єкт-суб'єктного 
типу взаємодії зі Всесвітом, в тому числі з іншими людьми та природою. 
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Підвищення рівня добробуту, якості життя людей, ліквідацію бідності і т. ін. 
слід розглядати як засоби досягнення цієї мети. Дане розуміння ключової 
мети сталого розвитку українського суспільства та засобів її досягнення 
(серед яких найголовніший – застосування діалогових суб'єкт-суб'єктних 
моделей інституційних механізмів регуляції соціальної взаємодії) мають 
знайти відображення у програмних документах,  розроблених на основі 
духовно-екологічної концепції сталого розвитку; 

досягнення ключової мети сталого розвитку необхідно здійснювати, в 
тому числі, шляхом проведення реформи місцевого самоврядування. Її 
доцільно реалізовувати згідно з певною інституційною траєкторією – 
створення проміжних інститутів, які поступово ведуть до поставленої мети. 
Це передбачає, зокрема, розробку та поетапне втілення (в тому числі у 
рамках пілотних проектів) у різні сфери соціально-відтворювальної 
діяльності територіальної громади діалогових суб'єкт-суб'єктних моделей 
інституційних механізмів регуляції взаємодії/співпраці органів місцевого 
самоврядування з громадою та об'єднаннями громадян, норми та правила 
яких засновані на принципі духовно-творчого взаємодоповнення-
взаємопідсилення учасників і, тим самим, пов'язані з базисними цінностями 
українського суспільства; 

першим кроком у зазначеному напрямі має бути розробка та апробація 
у рамках пілотного проекту (у трьох-чотирьох областях України) діалогової 
суб'єкт-суб'єктної моделі інституційного механізму регуляції 
взаємодії/співпраці органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян 
у сфері надання соціальної допомоги незахищеним мешканцям. Дана модель 
повинна мати норми та правила регуляції взаємодії, смисл яких визначений 
принципом духовно-творчого взаємодоповнення-взаємопідсилення 
учасників, що обумовлений базисними цінностями. Успішна апробація даної 
моделі може привести до використання подібної моделі у інших сферах 
життєдіяльності громади і, у кінцевому рахунку, до її трансформації з об'єкта 
управління в суб'єкт місцевого самоврядування та сталого розвитку, який має 
умови для становлення духовно-цілісної особистості; 

потрібні подальші дослідження базисних цінностей українського 
суспільства, а також розробка адекватних діалогових суб'єкт-суб'єктних 
моделей інституційних механізмів їх залучення у різних сферах 
життєдіяльності соціуму. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ 
 
 

Пропозиції та рекомендації з формування та використання соціального 
потенціалу щодо досягнення цілей сталого розвитку (1.1) обґрунтовуються 
проведеними дослідженнями. Вони полягають у необхідності: 

забезпечити постійне відстеження стану формування та ефективності 
використання соціального потенціалу; 

встановити граничні межи недовикористання соціального потенціалу, 
перевищення яких повинно класифікуватись як упущення органів державної 
та регіональної влади при здійсненні оцінки ефективності їх діяльності; 

визначити в колі пріоритетів запровадження сталого розвитку 
структурну складову соціального потенціалу – трудову сферу, яка на етапі 
його реалізації відіграє позитивну провідну роль і виступає основним 
чинником зростання рівня субіндексу; 

виокремити трудову сферу в стратегіях розвитку держави та регіонів та 
забезпечити створення умов для її формування та реалізації через 
підвищення цінності праці, вартості робочої сили, зростання престижу 
людини праці тощо; 

зберегти та  посилити позитивні тенденції щодо розвитку культурно-
інформаційно-освітнього потенціалу на етапі формування та реалізації 
соціального потенціалу, а також забезпечити збалансованість зростання на 
цих етапах,  подолати значний розрив між високими темпами зростання 
соціального потенціалу на етапі формування та помірними темпами 
зростання на етапі його реалізації;  

визначити культурно-інформаційно-освітній потенціал в структурі 
державної та регіональної соціальної політики та в сферах національної 
безпеки (соціальній та інформаційній) в колі основних напрямів та 
забезпечити їх реалізацію за рахунок включення у відповідні стратегії та 
програми. 

Діагностика стану та перспектив розвитку соціальної 
відповідальності в Україні (1.2), яка базується на узагальненні результатів 
експертного опитування, наукових напрацюваннях вітчизняних та 
зарубіжних фахівців, а також на оцінці діяльності у сфері соціальної 
відповідальності бізнесу, дозволили визначити адресатів та їх обов’язки, які 
забезпечать становлення й розвиток соціальної відповідальності в Україні 
взагалі та конкретно щодо людини, суспільства, бізнесу і держави.  

Для забезпечення розвитку соціальної відповідальності 
рекомендується: 

Верховній Раді України: внести зміни та доповнення до Конституції 
України, Закону України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики», 
Закону України «Про основи національної безпеки України», Закону України 
«Про Кабінет Міністрів України» з визначенням та конкретизацією положень 
щодо соціальної відповідальності держави; прийняти та забезпечити 
реалізацію Концепції (стратегії) з розбудови соціальної держави Україна; 
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ухвалити Закони України «Про соціальну відповідальність бізнесу», «Про 
соціальну звітність підприємств», «Про соціальний аудит».  

Кабінету Міністрів України: при формуванні системи соціальної 
відповідальності держави забезпечити врахування місця України в 
міжнародних порівняннях, світових рейтингах (за демографічним та 
людським розвитком, рівнем освіти, рівнем виробничого травматизму, 
соціальним самопочуттям, рівнем базової захищеності, індексом щастя 
тощо); створити соціологічний моніторинг щодо оцінки соціальної 
відповідальності держави та забезпечити широке висвітлення цієї інформації 
у ЗМІ; здійснити соціальне замовлення на проведення наукових досліджень 
щодо теоретичних та прикладних аспектів соціальної відповідальності 
суб’єктів й інститутів держави і суспільства та розробити на цій підставі 
Концепцію соціальної відповідальності в Україні; розробити Національну 
стратегію розвитку соціальної відповідальності для всіх рівнів державного 
управління з визначенням особливостей її змісту та застосування в державі, 
регіоні, на виробництві, а в перспективі прийняти відповідну Національну 
програму.  

Адміністрації Президента України: широко висвітлювати та 
розповсюджувати приклади соціально відповідальної поведінки перших осіб 
держави; ініціювати модернізацію суспільних відносин та державного 
управління на засадах соціальної відповідальності; Президентові України 
виступити з такими ініціативами; включити до змісту Послання Президента 
України Верховній Раді України окремий розділ, у якому висвітлено звіт про 
стан запровадження соціальної відповідальності та перспективи її розвитку в 
Україні; внести зміни та доповнення до Кодексу держслужбовця щодо 
посилення положень з КСВ та регламентації обов’язків щодо її розвитку; 
створити Академію з корпоративної соціальної відповідальності на базі 
однієї з регіональних академій управління при Президентові України; 
забезпечити підвищення рівня довіри громадян до органів державної та 
регіональної влади, налагодити соціальний діалог між владними структурами 
та громадськими об’єднаннями. 

Раді національної безпеки і оборони України необхідно: забезпечити 
підготовку пропозицій до Верховної Ради України щодо доцільності 
внесення змін та доповнень до законодавства України про національну 
безпеку, зовнішню та внутрішню політику, які визначають серед 
пріоритетних напрямів державної політики виконання міжнародних 
зобов’язань та міжнародних стандартів зі сталого розвитку та соціальної 
відповідальності; виконати оцінку стану та перешкод розвитку соціальної 
відповідальності в державі, які посилюють прояв загроз національної безпеки 
щодо зростання майнової диференціації в суспільстві та рівня бідності; 
падіння престижу та цінності праці, зниження соціальної згуртованості та 
патріотизму; нерозвиненості громадянського суспільства і демократичних 
інститутів тощо; здійснити аналіз та оцінку виконання соціального 
законодавства України, визначити повноту затребування відповідальності 
при його нереалізованості, встановити причини, які перешкоджають 
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застосуванню відповідальності; сприяти становленню та розвитку соціальної 
відповідальності особистості, суспільства, бізнесу та держави через 
культивування її престижності як національного інтересу на міжнародному 
та державному рівнях; задіяти інформаційні ресурси (ЗМІ, Internet, соціальні 
мережі тощо) для поширення стимулювання і підтримки соціально 
відповідальної поведінки; забезпечити відстеження причинно-наслідкових 
процесів формування та укріплення корупції в контексті незастосування 
заходів відповідальності в соціальній, економічній, екологічній, виробничій 
та інших сферах діяльності; створити умови та надати можливості для 
розвитку демократичних засад контролю за діяльністю держави з боку 
суспільства та його представників (громадських об’єднань, політичних 
партій, професійних спілок, громадян тощо). 

Міністерству освіти і науки України: запровадити систему духовно-
морального виховання з визначенням переваг соціально відповідальної 
поведінки в усіх навчальних закладах України (шкільних, середніх 
спеціальних, вищих); включити до навчальних та методичних матеріалів для 
загальноосвітніх середніх шкіл рекомендації щодо надання учням знань 
стосовно антропогенного впливу на навколишнє середовище, гуманістичних 
цінностей та навичок соціально й екологічно відповідальної поведінки; 
сприяти закладам вищої освіти у налагодженні обміну досвідом викладання 
курсів, спрямованих на засвоєння принципів та форм соціальної 
відповідальності особистості, бізнесу, суспільства. 

Міністерству молоді та спорту України: забезпечити підтримку та 
сприяння розвитку дитячих і молодіжних волонтерських рухів, спрямованих 
на поширення й реалізацію принципів соціальної відповідальності у різних 
сферах; координувати включення до регіональних молодіжних програм 
заходів щодо заохочення та стимулювання соціальної відповідальності 
молоді, інформаційних акцій для дітей щодо роз'яснення принципів та 
значення соціальної відповідальності у повсякденному житті; організувати 
проведення серед учнів, студентів конкурсів соціальної реклами для різних 
цільових аудиторій з метою формування привабливого образу соціально 
відповідальної людини, організації. 

Пріоритетними завданнями вирішення соціальних проблем вугільної та 
металургійної галузей  (1.3) мають бути: 

посилення соціальної складової в процесі приватизації вугледобувних 
та металургійних підприємств; 

активізація і підвищення ефективності діяльності профспілкових 
органів у сфері захисту прав  та інтересів працівників; 

збереження кадрового потенціалу галузей, стабілізація чисельності 
основних працівників підприємств; 

забезпечення професійного розвитку персоналу, формування 
висококваліфікованого кадрового потенціалу галузей; 

забезпечення гідного рівня оплати праці, достатнього для розширеного 
відтворення робочої сили; 
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поліпшення умов праці, підвищення рівня безпечності трудової 
діяльності; 

підвищення ефективності праці та рівня задоволеності працівників 
процесом трудової діяльності; 

забезпечення високого рівня соціального розвитку трудових 
колективів, соціальної підтримки та згуртованості працівників підприємств; 

розвиток соціальної відповідальності бізнесу перед суспільством та 
територіями присутності. 

Для розв’язання соціальних проблем та забезпечення сталого розвитку 
на державному та регіональному рівні  (1.4) необхідно:  

розробити та схвалити новий варіант проекту Концепції державної 
регіональної політики з посиленням в ній положень щодо виконання 
регіонами України міжнародних зобов’язань зі сталого розвитку, з Цілей 
розвитку тисячоліття, забезпечення соціальної орієнтації економіки регіонів, 
формування умов євроінтеграції в економічній та соціальній сферах тощо; 

розширити напрями використання Державного фонду регіонального 
розвитку залученням його коштів на організацію та проведення щорічного 
соціологічного моніторингу регіонів України; 

в проекті Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 
року визначити механізми забезпечення соціальної орієнтації економіки 
регіонів, формування умов переходу системи господарювання на засади 
сталого розвитку; 

в системі національної безпеки України включити сферу регіональної 
безпеки, яка повинна визначити внесок кожного регіону в формування загроз 
національній безпеці за кожної із її сфер та забезпечувати їх мінімізацію та 
попередження шляхом визначення адресних заходів в регіональних 
стратегіях розвитку, Державній стратегії регіонального розвитку та в 
Стратегії національної безпеки України; 

внести зміни та доповнення до чинного законодавства про національну 
безпеку, які визначають в колі пріоритетних національних інтересів перехід 
системи господарювання України на засади сталого розвитку, забезпечують 
збалансованість трьох сфер національної безпеки – екологічну, економічну та 
соціальну щодо досягнення цілей сталого розвитку. 

При формуванні концептуальних засад соціальної політики в умовах 
системної кризи (1.5) рекомендується до пріоритетних її напрямів включити: 

забезпечення соціальної безпеки та соціального захисту населення в 
умовах критичної нестабільності; забезпечення розвитку людського 
потенціалу в умовах обмежених можливостей та системних змін; 
пріоритетність соціальної складової сталого розвитку; збалансованість 
державної та регіональної соціальної політики в умовах децентралізації; 
становлення громадянського суспільства; формування та реалізацію суб’єктів 
соціальної політики; 

забезпечити практичну реалізацію рішення Ради регіонів (25.12.2012) 
щодо політики, яка передбачає перехід регіонів та громад до системного 

 119 



 

освоєння власних ресурсів на стратегічних засадах, поширення 
міжрегіональної співпраці; 

реалізувати в практику управління рішення Ради регіонів (25.12.2012) 
щодо обов’язкового запровадження регулярних моніторингів регіонального 
розвитку на основі соціологічної та статистичної інформації. Започаткувати 
запровадження соціологічного моніторингу в регіонах України за рахунок 
Державного фонду регіонального розвитку. 

Реалізація механізмів державно-приватного партнерства (1.6) 
потребує відповідних дій з правового та організаційно-управлінського 
забезпечення, пропонується Верховній Раді України внести зміни та 
доповнення до Закону України «Про державно-приватне партнерство в 
Україні», які стосуються удосконалення визначення та принципів державно-
приватного партнерства, регламентації питань створення та функціонування 
державного органу влади, відповідального за розвиток ДПП в Україні. 
Рекомендується Кабінету Міністрів України розробити Концепцію державно-
приватного партнерства в контексті сталого розвитку Україні; сформувати 
самостійну структуру, яка буде відповідати за розвиток ДПП в Україні, та 
його регіональних представництв; розробити систему державного 
довгострокового фінансового планування в системі ДПП; розробити та 
впровадити моніторинг ефективності реалізації проектів ДПП зі сталого 
розвитку Україні. 

Для підвищення добробуту населення регіонів у контексті формування 
соціального потенціалу  сталого розвитку (2.1) необхідно: 

здійснити розробку і запровадження моніторингу рівня і якості життя 
населення регіонів України; 

здійснити типологізацію регіонів за рівнем і якістю життя населення, 
визначити пріоритетні напрямки регіональної соціальної політики, 
спрямованої на підвищення рівня життя за кожним типом регіонів; 

забезпечити розробку критеріїв (еталонів) гідного рівня і високої якості 
життя у відповідності  до принципів сталого розвитку; 

забезпечити розробку та реалізацію державної стратегії підвищення та 
вирівнювання якості життя населення регіонів України; 

 розробити та реалізувати регіональні програми підвищення рівня життя 
населення з опорою на принципи та можливості саморозвитку регіонів; 

забезпечити неухильне виконання законів України, норми яких пов'язані 
із забезпеченням рівня та якості життя;  

забезпечити економічне зростання та ефективну зайнятість в регіоні, як 
економічну основу високої якості життя; 

забезпечити збільшення валового регіонального продукту та більш 
соціально орієнтованого його розподілу й перерозподілу; 

 сприяти підвищенню економічної й підприємницької активності 
населення, конкурентоспроможності робочої сили регіону; 

забезпечити модернізацію та розвиток соціальної інфраструктури 
регіону; 
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активізувати державно-приватне  партнерство для вирішення соціальних 
проблем, подолання бідності та досягнення гідного рівня життя; 

забезпечити підвищення рівня соціальної відповідальності усіх суб'єктів 
(держави, регіональних органів влади, бізнесу, населення, громадських 
організацій) для формування умов високого рівня і якості життя населення. 

Для удосконалення напрямів державного регулювання фінансового 
забезпечення якості життя населення є необхідним: 

узгодження обсягів фінансування цільових програм по підвищенню 
якості життя з наявними бюджетними ресурсами, що сприятиме поліпшенню 
їх виконання; 

заміщення бюджетних асигнувань на соціальні цілі, ресурсами 
приватних інвесторів, як корпоративних, так і індивідуальних; 

пріоритетність проектів, що мають значимість для забезпечення гідного 
рівня життя, вигідність щодо створення нових робочих місць, забезпечення 
працею населення регіону для надходження «швидких грошей» у місцевий 
бюджет; 

посилення регуляторних функцій держави щодо реалізації соціальної 
політики шляхом установлення стандартів надання основних соціальних 
послуг і забезпечення контролю над їх дотриманням; 

визначення граничних показників видатків на соціальні цілі у структурі 
ВВП та закріплення даної норми у чинному законодавстві, що обумовлено 
тим, що видатки бюджету на соціальні цілі мають накопичувальний ефект та 
дають можливість у перспективі покращувати якість життя. 

З метою підвищення якості та удосконалення структури споживання 
населення у відповідності до засад сталого розвитку  (2.3) необхідно: 

активне регулювання усіх процесів споживання населення; 
розробити Національну концепцію формування сучасної моделі 

споживання населення України; 
підвищення рівня та якості споживання широких верств населення 

шляхом підвищення їх доходів, стабілізації цін на товари широкого вжитку; 
удосконалення структури споживання у відповідності до потреб 

інтелектуального розвитку людини, зміцнення її здоров'я та подовження 
тривалості повноцінного життя; 

забезпечення суттєвого збільшення в структурі споживання 
соціокультурних благ, які формують загальнокультурні та морально-духовні 
засади особистості; 

розвиток виробництва екологічно безпечної продукції, яка підлягає 
повній утилізації, та товарів, при використанні яких у побуті забезпечується 
економне і раціональне використання природних ресурсів (води, газу), 
енерго- та тепло ресурсів; 

формування морально-етичних, соціоментальних рис споживача, 
відповідних вимогам сталого розвитку: поміркованість і стриманість у 
споживанні, добровільні обмеження споживання тих товарів, які пов'язані із 
використання дефіцитних невідновлювальних ресурсів або які завдають 
надмірну шкоду навколишньому середовищу. 
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Перспективними основними напрямами соціально-економічного 
саморозвитку регіону для забезпечення підвищення життєвого рівня та 
формування соціального потенціалу сталого розвитку є: 

закріплення за місцевими бюджетами на постійній основі додаткових 
податкових прибутків виходячи з економічно доцільного їх розподілу між 
рівнями регіональної бюджетної системи; 

формування об'єктивної, науково обґрунтованої системи фінансової 
допомоги регіональним бюджетам; 

розширення в перспективі податкових повноважень в регіоні як важеля 
дії на економічні та соціальні процеси. 

розгляд питання щодо укрупнення українських регіонів, шляхом їх 
об'єднання, - територіальне перевлаштування дасть можливість регіонам 
залишитися економічно самодостатніми.  

Пропозиції та рекомендації щодо модернізації соціальної 
інфраструктури (2.4) обґрунтовуються проведеними дослідженнями 
особливостей соціально-побутової та соціально-культурної інфраструктури 
промислових регіонів.  

Пріоритетним напрямом модернізації соціально-побутової 
інфраструктури є забезпечення населення належним житлом та якісними 
житлово-комунальними послугами. Для реалізації пріоритетних напрямів 
модернізації соціальної інфраструктури промислових регіонів запропоновано 
комплекс заходів, здійснення яких належить до компетенції органів 
управління на державному, регіональному та муніципальному рівнях. До цих 
заходів належать: 

удосконалити нормативно-правову базу з метою врегулювання 
правовідносин у житловій сфері; відносин власності на об’єкти соціально-
культурного призначення; 

розробити стандарти якості житлових послуг з визначенням їх 
мінімальної вартості; 

удосконалити стратегію містобудування з урахуванням потреби у 
розширенні обсягів доступного та соціального житла, необхідності розвитку 
міст та поселень промислового регіону; 

впровадити в практику будівництва житла та об’єктів соціально-
культурного призначення санітарних паспортів, які підтверджують безпеку 
для населення використаних при будівництві та облаштуванні об’єктів, 
матеріалів та технологій; 

прискорити формування житлового фонду соціального призначення; 
розробити загальнодержавні та місцеві програми розвитку житлового фонду 
соціального призначення; відпрацювати механізми фінансування витрат, які 
пов'язані з формуванням та утриманням житлового фонду соціального 
призначення; 

відпрацювати механізми надання житла з фонду соціального 
призначення громадянам, які потребують соціального захисту;  

удосконалити фінансово-кредитний механізм реалізації житлової 
політики, форми інвестування житлового будівництва; 

 122 



 

розробити форми державних статистичних спостережень при 
проведенні вибіркових обстежень домогосподарств для характеристики стану 
житлових умов сімей, у т.ч. сімей з дітьми, та рівня житлово-комунальних 
послуг;  

посилити соціальний захист малозабезпечених верств населення при 
переведенні житлово-комунальної сфери у беззбитковий режим 
функціонування, передусім щодо оплати житла і комунальних послуг в 
будинках всіх форм власності, врегулювати розміри плати за користування 
житлом та комунальні послуги з урахуванням рівня доходів громадян і 
показників споживчої якості житла; 

створити інститут громадського контролю за діяльністю органів влади 
та суб’єктів господарської діяльності, які надають послуги у сфері житлово-
комунального господарства, медичного обслуговування, освітній сфері та 
дошкільного виховання, рекреаційно-оздоровчій та туристичній сфері. 

розробити  регіональні програми будівництва житла та розвитку 
комунальної інфраструктури з урахуванням демографічної ситуації та потреб 
різних верств населення у поліпшенні житлових умов; 

здійснювати визначення необхідних обсягів житла на засадах 
проведення прогнозно-аналітичних розрахунків  потреб у житлі  та об’єктах 
житлово-комунальної інфраструктури за категоріями населення з 
використанням статистичних та соціологічних оцінок забезпеченості 
житлом; 

сприяти узгодженню інтересів територіальних громад та інвесторів- 
забудовників у здійсненні інженерної підготовки, будівництві об'єктів 
соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, проведенні  
благоустрою  прилеглих  прибудинкових  територій; 

здійснити оптимізацію мережі об’єктів соціальної інфраструктури з 
урахуванням демографічної ситуації та потреб населення у відповідних 
послугах. 

Пріоритетними напрямами модернізації соціально – культурної  
інфраструктури промислових регіонів мають бути: 

підвищення рівня доступності для населення послуг, що надаються 
об’єктами соціально-культурної інфраструктури; 

збереження і розвиток існуючої мережі культурно-мистецьких закладів, 
зміцнення їх матеріально-технічної бази, широке застосування новітніх 
інформаційних технологій у сфері культури; 

формування моделі фінансування сфери культури та її 
інфраструктурних об’єктів, що завдяки децентралізації управління надасть 
можливість поєднати бюджетну підтримку з фінансовою самостійністю та 
підприємницькою активністю соціально-культурних закладів; 

Для активізації духовно-культурного потенціалу сталого розвитку в 
Україні з урахуванням регіональних особливостей (3.1, 3.2) рекомендується: 

ініціювати проведення інформаційно-просвітницької кампанії, 
спрямованої на популяризацію ідеї сталого розвитку та становлення 
цінностей, що забезпечують її практичне втілення. Сприяти активізації участі 
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у даній кампанії закладів освіти, громадських об'єднань, підприємницьких 
структур. В її рамках організувати проведення круглих столів, конференцій 
та інших заходів, спрямованих на забезпечення діалогу регіонів України в 
контексті сталого розвитку держави та досягнення спільного бачення шляхів 
його забезпечення; 

забезпечити створення національної мережі регіональних ресурсних 
центрів з підтримки сталого розвитку, як інструменту впровадження 
національної стратегії сталого розвитку України на регіональному та 
місцевому рівнях, включаючи питання активізації духовно-культурного 
потенціалу сталого розвитку. До функцій таких ресурсних центрів можуть 
увійти: 

• дослідження стану духовно-культурного потенціалу сталого 
розвитку відповідних регіонів, ступеню його відповідності вимогам 
сталого розвитку; 
• розробка та реалізація пілотних проектів з різних аспектів 
активізації духовно-культурного потенціалу сталого розвитку; 
• забезпечення методологічної, методичної та інформаційної 
підтримки регіональних та місцевих органів влади в їх діяльності щодо 
забезпечення сталого розвитку регіонів та територіальних громад, в 
тому числі щодо питань активізації духовно-культурного потенціалу 
сталого розвитку; 
• розробка та проведення семінарів та тренінгів для представників 
влади, бізнесу та громадських організацій щодо питань забезпечення 
сталого розвитку, в тому числі щодо питань накопичення та 
використання інтеграційних та мотиваційних ресурсів духовно-
культурного потенціалу; 
• експертиза регіональних та місцевих нормативно-правових актів, 
стратегій, програм, угод щодо їх відповідності вимогам сталого 
розвитку та розробка відповідних рекомендацій щодо їх 
доопрацювання, в тому числі і щодо активізації духовно-культурного 
потенціалу та залучення його інтеграційних та мотиваційних ресурсів; 
здійснити розробку та введення до програми навчання в середніх та 

вищих навчальних закладах спеціалізованих навчальних курсів із засад 
сталого розвитку, окремих аспектів його забезпечення з виокремленням 
духовно-культурної складової. Також передбачити відповідні курси для 
спеціалістів органів державної влади та місцевого самоврядування (в рамках 
програм підвищення кваліфікації). При розробці таких програм необхідно 
орієнтуватись на базисні цінності українського суспільства. 

Залучення інтеграційних та мотиваційних ресурсів базисних 
смисложиттєвих цінностей українського суспільства до процесів сталого 
розвитку необхідно здійснювати шляхом впровадження діалогового суб'єкт-
суб'єктного типу взаємодії людини (суспільства) зі Всесвітом, в тому числі з 
природою та іншими людьми у різних сферах життєдіяльності на основі 
принципу духовно-творчого взаємодоповнення-взаємопідсилення (3.3). У 
зв'язку з цим пропонується: 
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розробити духовно-екологічну концепцію сталого розвитку України; 
сформулювати у програмних документах різних рівнів зміст 

ключової/стратегічної мети сталого розвитку України таким чином: розвиток 
духовно-цілісної особистості шляхом створення у різних сферах 
життєдіяльності суспільства умов, необхідних для розкриття її духовно-
творчого потенціалу у гармонії та взаємодоповнюючій взаємодії з природою 
та іншими людьми; 

здійснювати досягнення ключової мети сталого розвитку шляхом 
реформування соціальних інститутів у різних сферах життєдіяльності 
суспільства завдяки поетапному впровадженню діалогових суб'єкт-
суб'єктних моделей інституційних механізмів регуляції взаємодії учасників 
соціально-відтворювального процесу, норми та правила яких мають смисл, 
визначений принципом духовно-творчого взаємодоповнення-
взаємопідсилення, що пов'язаний із базисними цінностями; 

реформувати місцеве самоврядування шляхом поетапного втілення в 
управлінську практику (в тому числі в рамках пілотних проектів) у різних 
сферах соціально-відтворювальної діяльності громади (перш за все у сфері 
надання соціальної допомоги незахищеним мешканцям) діалогових суб'єкт-
суб'єктних моделей інституційних механізмів регуляції взаємодії органів 
місцевого самоврядування з громадою та об'єднаннями громадян, норми та 
правила яких засновані на принципі духовно-творчого взаємодоповнення-
взаємопідсилення учасників і, тим самим, пов'язані з базисними цінностями; 

здійснювати впровадження в управлінську практику діалогових 
суб'єкт-суб'єктних моделей інституційних механізмів регуляції взаємодії 
органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян, норми та правила 
яких засновані на принципі духовно-творчого взаємодоповнення-
взаємопідсилення, шляхом впровадження методичних рекомендацій, 
нормативно-правових актів (положень): про порядок організації взаємодії 
органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян у сфері надання 
соціальної допомоги незахищеним мешканцям; про організацію 
координаційної ради з питань регуляції взаємодії органів місцевого 
самоврядування та організацій, що надають соціальну допомогу; про 
формування бази даних щодо надання соціальної допомоги; про порядок 
залучення та реалізації соціальних ініціатив; про створення ресурсного 
центру підтримки місцевих ініціатив та розвитку громадянського 
суспільства; про розробку міської програми підтримки місцевих ініціатив; 
про включення до числа функцій підрозділів виконкомів міських та районних 
рад (або відділу зв'язків з громадськістю) функції підтримки місцевих 
ініціатив; про розробку та реалізацію стратегій, цільових програм, соціальних 
проектів за спільною участю органів місцевого самоврядування та об'єднань 
громадян; про громадський контроль за діяльністю органів місцевого 
самоврядування у таких сферах як: містобудування, розпорядження 
земельними та комунальними ресурсами, коштами місцевих бюджетів та 
позабюджетними надходженнями, формування цін на житлово-комунальні 
послуги тощо. 
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Додаток А. Наукові доповіді 
 
№ Науковий результат Адресат 

1.  
Процеси саморозвитку регіону як 
потенціал сталого розвитку: науково-
концептуальні засади 

Комітет з питань  економічної політики ВРУ 
№ 127/264 від 23.03.2012 

2.  

Забезпечення соціального та людського 
розвитку як чинників 
конкурентоспроможності України та її 
регіонів 

Міністерство соціальної політики України Департамент 
моніторингу, аналізу та оптимізації соціальної сфери 

№ 127/330 від 28.03.2012 
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України 
Департамент регіонального розвитку 

№ 127/331 від 28.03.2012 
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 

Департамент регіональної політики 
№ 127/332 від 28.03.2012 

3.  
Гідний рівень та якість життя 
населення в контексті формування 
соціального потенціалу сталого 
розвитку 

Міністерство соціальної політики України  
№ 127/755 від 24.07.2012 
Верховна Рада України  

№ 127/756 від 24.07.2012 

4.  
Державно-приватне партнерство як 
інструмент сталого розвитку 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 
(департамент інвестиційно-інноваційної політики та 

розвитку державно-приватного партнерства) 
№ 127/922 від 24.09.2012 

5.  

Соціальні проблеми розвитку вугільної 
та металургійної галузей 
промисловості та шляхи їх розв’язання  
 

Комітет з питань соціальної політики та праці ВРУ 
вих. № 127/62 від 23.01.2013 р. 

Профспілка металургів і гірників України  
вих. №  127/63 від 23.01.2013 р. 

Міністерство енергетики та вугільної промисловості 
України 

вих. №  127/64 від 23.01.2013 р. 
Профспілка працівників вугільної промисловості 

вих. №  127/65 від 23.01.2013 р. 
Міністерство промислової політики України  

вих. №  127/137 від 12.02.2013 р. 

6.  

Потреби та можливості модернізації 
соціальних відносин  на засадах 
соціальної відповідальності (експертні 
оцінки) 
 

Комітет з питань соціальної політики та праці ВРУ 
№ 127/1140 від  26.12.2013 

Міністерство соціальної політики 
№ 127/2013 від 26.12.2013 

РНБО України 
№ 127/ 1142 від  26.12.2013 

7.  

Взаємодія органів місцевого 
самоврядування з громадськістю при 
наданні соціальної допомоги – умова 
подолання бідності та забезпечення 
сталого розвитку. 

Донецька обласна рада 
№ 127/216 від 20.03.2014 

Фонд сприяння місцевому самоврядуванню  
№ 127/217 від 20.03.2014 
Асоціація міст України 

№ 127/218 від 20.03.2014 

8.  
Оцінка соціального потенціалу сталого 
розвитку: концептуальне та науково-
методичне забезпечення 

Верховна рада України 
Комітет з питань соц.. політики та праці 

№ 127/216 від 20.03.2014 

9.  

Про інноваційні підходи до 
формування та реалізації соціальної 
політики України в умовах системних 
змін 

Адміністрація Президента України  
№ 127/478 від 16.06.2014 р. 

Комітет з питань соціальної політики та праці ВРУ 
№ 127/477  від 16.06.2014 р. 

Міністерство соціальної політики України  
№ 127/479 від 16.06.2014 р. 

 

10.  

Комплексна оцінка рівня та якості 
життя населення України, її 
промислових регіонів та забезпечення 
зростання добробуту на засадах 
сталості 

Міністерство соціальної політики України  
№ 127/464 від 11.06.2014 р 
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Додаток Б. Доповідні та науково-аналітичні записки 
 

№ Науковий результат Адресат 

1.  
Пропозиції та зауваження до проекту Концепції 
«Стратегії економічного і соціального розвитку 
Донецької області на період до 2020 року» 

Донецька обласна державна адміністрація 
№ 127/34 від 16.01.2012 

2.  Пропозиції з удосконалення оцінки рівня розвитку 
людського потенціалу регіонів України 

Відділення економіки Президії НАН України 
№ 127/74 від 26.01.2012 

3.  
Проблеми та перспективи реформування 
 оплати праці в України 

Комітет з питань соціальної політики та 
праці Верховної Ради України  

№ 127/219 від 01.03.2012 

4.  
Зауваження та пропозиції до проекту Концепції 
гуманітарного розвитку України на період до 2020 
р. 

Міністерство охорони здоров’я України, № 
127/429 від 12.04.2012 

Адміністрація президента України № 
127/451 від 18.04.2012 

5.  
Про систематизацію пропозицій до формування 
змін та доповнень до Методики розрахунку 
регіонального індексу людського розвитку (станом 
на 17.04.2012 р.) 

Відділення економіки Президії НАН 
України,  

№ 127/452 від 20.04.2012 

6.  
Пропозиції щодо змін і доповнень до оперативної 
цілі «Підвищення рівня життя населення» 
Стратегії економічного і соціального розвитку 
Донецької області на період до 2020 року 

Донецька Облдержадміністрація 
№ 127/526 від 17.05.2012 

 

7.  
Зауваження та пропозиції до проекту структури 
Державної стратегії регіонального розвитку на 
період до 2020 року 

Міністерство економічного розвитку і 
торгівлі 

№ 127/530 від 18.05.2012 

8.  Зауваження та пропозиції до проекту «Дорожня 
карта входження України в ТОП-20» 

 Федерація профспілок України 
№ 127/543 від 23.05.2012 

9.  
Обґрунтування необхідності організаційного 
упорядкування та наукового супроводу розробки 
та реалізації Стратегії економічного та соціального 
розвитку Донецької області на період до 2020 року 

Донецька обласна рада 
№ 127/592 від 06.06.2012 

Донецька Облдержадміністрація 
№ 127/593 від 06.06.2012 

10.  
Пропозиції щодо формування розділу 
«Поліпшення умов проживання населення» 
Стратегії економічного і соціального розвитку 
Донецької області на період до 2020 року 

Донецька Облдержадміністрація 
№ 127/613 від 12.06.2012 

 

11.  
Особливості реалізації житлової політики у 
промислових регіонах в контексті формування 
умов сталого розвитку 

Міністерство регіонального розвитку, 
будівництва та ЖКГ України 

№ 127/621 від 15.06.2012 

12.  
Пропозиції з удосконалення проекту Концепції 
переходу України до сталого розвитку 

Національна рада зі сталого розвитку, 
Прем’єр-міністр України  
№ 127/623 від 18.06.2012 

13.  

Зауваження та пропозиції до проекту Концепції 
створення системи соціальної підтримки 
працівників вугільної галузі та населення 
депресивних територій, на яких перебувають у 
стадії закриття вугледобувні та вуглепереробні 
підприємства (станом на 9.08.2012 р.) 

Міністерство економічного розвитку і 
торгівлі України  

№ 127/784 від 09.08.2012 

14.  

Пропозиції до проекту Державної стратегії 
регіонального розвитку на період до 2020 року з 
розвитку інтелектуального капіталу, в т.ч. 
людського та соціального капіталу до (підрозділу 
1.3.1). 

Міністерство економічного розвитку і 
торгівлі України  

№ 127/841 від 31.08.2012 

15.  
Пропозиції до підрозділу «Підвищення якості 
державного управління регіональним розвитком 
(3.2) проекту Державної стратегії регіонального 
розвитку на період до 2020 року 

Міністерство економічного розвитку і 
торгівлі України  

№ 127/854 від 05.09.2012 

16.  
Пропозиції до формування підрозділу 
«Інструменти підтримки регіональної політики» 
(7.3) проекту Державної стратегії регіонального 

Міністерство економічного розвитку і 
торгівлі України  

№ 127/864 від 07.09.2012 
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розвитку на період до 2020 року 

17.  
Пропозиції до формування підрозділу 
«Інституційне забезпечення регіонального 
розвитку» (п. 3.4) проекту Державної стратегії 
регіонального розвитку на період до 2020 року 

Міністерство економічного розвитку і 
торгівлі України  

№ 127/865 від 07.09.2012 

18.  

Пропозиції до формування проекту Державної 
стратегії регіонального розвитку на період до 2020 
року щодо підрозділу 7.4 «Система моніторингу та 
оцінки впровадження державної регіональної 
політики» 

Міністерство економічного розвитку і 
торгівлі України  

№ 127/868 від 07.09.2012 

19.  
Зауваження та пропозиції до проекту програми 
розвитку вугільної промисловості України на 
період до 2030 року 

Міністерство енергетики та вугільної 
промисловості України  

№ 127/1029 від 26.10.2012 

20.  
Зауваження та пропозиції до скоригованого 
проекту програми розвитку вугільної 
промисловості України на період до 2030 року 

Донецька обласна державна адміністрація  
№ 127/1129 від 19.11.2012 

21.  

Сталий розвиток урбанізованих районів 
чорноморського узбережжя Криму 

Міністерство економічного розвитку і 
торгівлі АР Крим 

№127/932 від 28.09.2012 р. 
Сімеїзська селищна рада 

лист №127/933 від 28.09.2012 р. 
Еспериментального відділення Морського 

гідрофізичного інституту НАН України  
№127/937 від 28.09.2012 р. 

22.  
Пропозиції та зауваження до проекту Концепції 
проекту Закону України «Про Національну 
академію наук України» 

Відділення економіки НАН України 
№ 127/1186 від 03.12.2012 

  

23.  
О необходимости формирования информационно-
аналитической подсистемы принятия 
управленческих решений в контексте устойчивого 
развития региона 

Донецька обласна державна адміністрація  
вих. № 127/09 від 08.01.2013 р. 

24.  

Про необхідність модернізації соціально-трудової 
сфери з врахуванням вимог сталого розвитку 

Міністерство економічного розвитку та 
торгівлі України  

вих. № 127/68 від 24.01.2013 р. 
Міністерство соціальної політики України 

вих. № 127/69 від 24.01.2013 р. 
Комітет з питань соціальної політики та 

праці ВРУ 
вих. № 127/70 від 24.01.2013 р. 

25.  

Споживання населення в системі параметрів 
гідного рівня життя та сталого розвитку 

Міністерство соціальної політики України 
вих. № 127/133 від 11.02.2013 р., 

Міністерство економічного розвитку і 
торгівлі України,  

вих. № 127/134 від 11.02.2013 р. 

26.  
Оцінка, зауваження та пропозиції до проекту 
«Наукових основ національної стратегії сталого 
розвитку України» 

Відділення економіки НАН України 
вих. № 127/140 від 12.02.2013 р. 

 

27.  

Зауваження та пропозиції до проекту Порядку 
розроблення, затвердження та контролю 
виконання програм розвитку комунальних 
підприємств спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст, що знаходяться в 
управлінні Донецької обласної ради 

Донецька обласна рада 
вих. № 127/198 від 05.03.2013 р. 

28.  

Проблеми та перспективи формування і 
використання духовно-культурного потенціалу 
сталого розвитку 

Міністерство соціальної політики України 
вих. № 127/312 від 29.03.2013 р. 

Адміністрація Президента України 
вих. № 127/313 від 29.03.2013 р. 

Рада зі сталого розвитку 
вих. № 127/314 від 29.03.2013 р. 

Комітет ВРУ з питань культури і духовності 
вих. № 127/315 від 29.03.2013 р. 

Комітет ВРУ з питань екологічної політики, 
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природокористування та ліквідації наслідків 
Чорнобильської катастрофи 

вих. № 127/316 від 29.03.2013 р. 
Комітет ВРУ з питань соціальної політики та 

праці 
вих. № 127/317 від 29.03.2013 р. 

Міністерство екології та природних ресурсів 
України 

вих. № 127/318 від 29.03.2013 р. 

29.  

Оцінка та напрями удосконалення державної та  
регіональної політики в контексті досягнення 
соціальної орієнтації економіки і сталого розвитку  

РНБО України, 
№ 127/432 від 13.05.2013 

Мінрегіонбуд  та  ЖКГ України,  
№ 127/433 від 13.05.2013 

Національна рада зі сталого розвитку 
№ 127/434 від 13.05.2013 

Рада регіонів 
№ 127/435 від 13.05.2013 

30.  

Оцінка проекту Концепції реформування 
місцевого самоврядування та територіальної 
організації влади в Україні (станом на 
20.05.2013 р.) і пропозиції щодо його 
удосконалення 

 

Донецька обласна рада, 
№ 127/468 від 21.05.2013 

Донецька обласна державна адміністрація, № 
127/469 від 21.05.2013 

Адміністрація Президента України 
№ 127/470 від 21.05.2013 

Мінрегіонбуд та ЖКГ України 
№ 127/471 від 21.05.2013 

ВСГО «Асоціація агенцій регіонального 
розвитку України»  

№ 127/472 від 21.05.2013 

31.  
Пропозиції та зауваження щодо опрацювання 
проекту «Державної стратегії регіонального 
розвитку на період до 2020 року (станом на 
21.05.2013 р.)» 

Голові Донецької обласної ради 
№ 127/513 від 29.05.2013 

 

32.  
Пропозиції до засідання Міжвідомчої 
координаційної комісії з питань регіонального 
розвитку 

Міністерство економічного розвитку і 
торгівлі України 

№ 127/642 від 10.07.2013 

33.  
Пропозиції та зауваження до проекту Обласної 
цільової програми зі сприяння розвитку 
громадянського суспільства у Донецькій області 
на 2013-2015 роки (станом на 17.07.2013 р.) 

Донецька обласна рада 
№ 127/662 від  22.07.2013 

34.  
Концептуальний підхід до формування 
комплексного показника оцінки ефективності 
реалізації стратегії розвитку просторових утворень 

Донецька обласна державна адміністрація 
№ 127/763 11.09.2013 

 

35.  
Трансформації в структурі потреб і сфері 
споживання населення України під впливом 
інноваційних чинників 

Міністерство економічного розвитку і 
торгівлі України 

№ 127/790 від 23.09.2013 

36.  

Оцінка витягу з проекту Концепції внесення змін 
до Конституції України (схваленого 21 червня 
2013 року Конституційною Асамблеєю) (Розділ XI 
— Місцеве самоврядування) і пропозиції щодо 
його удосконалення 
 

Донецька обласна рада 
№ 127/801 від 26.09.2013 

 

37.  
Матеріали до слухань у комітеті Верховної Ради 
України з питань соціальної політики та праці на 
тему «Про хід виконання в Україні європейської 
соціальної хартії (переглянутої)» 

Верховна Рада України 
№ 127/828 від 01.10.2013 

 

38.  

Науково-методичні підходи до визначення 
системи показників і критеріїв оцінки рівня та 
якості життя населення в контексті вимог сталого 
розвитку 

Міністерство економічного розвитку і 
торгівлі України 

№ 127/936 від 11.11.2013 
Державна служба статистики України 

№ 127/937 від 11.11.2013 

39.  
Напрями державного регулювання бюджетного 
забезпечення якості життя населення  

Департамент фінансів соціальної сфери 
Міністерства фінансів України 

№ 1121 від 24.12.2013 
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 Департамент фінансової політики 
Міністерства економічного розвитку України 

№ 1122 від 24.12.2013 

40.  
Дослідження проблем формування доходів 
населення індустріального міста як економічної 
основи людського розвитку 

Асоціація міст України 
№ 127/1134 від 25.12.2013 р. 

Донецька міська рада 
№ 127/1135 від 25.12.2013 р. 

41.  

Оцінка стану та проблем житлово-комунального 
забезпечення населення індустріального міста 

Департамент ЖКГ Донецької обласної ради 
№ 127/1138 від 26.12.2013 р. 

Департамент житлової політики 
Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та ЖКГ України 
№ 127/1139 від 26.12.2013 р. 

42.  
Пропозиції до проекту Концепції реформування 
місцевого самоврядування та територіальної 
організації влади в Україні (станом на 
20.05.2013 р.) 

Голові Донецької обласної ради 
№ 127/518 від 30.05.2013 

43.  
Рівень інтеграції з ЄС, який відповідає 
економічним інтересам нашої держави. 
Порівняння потенційних небезпек та переваг. 

Відділення економіки НАН України 
№ 127/659 от 22.07.2013 

44.  
Концептуальный подход к оценке степени 
постиндустриальной модернизации некоторых 
промышленных городов Донецкой области 

Донецька обласна державна адміністрація 
№ 127/764 11.09.2013 

45.  
Формування комплексного показника оцінки 
ефективності реалізації стратегії розвитку 
просторових утворень: концептуальний підхід. 

Міністерство економічного розвитку і 
торгівлі 

№ 127/1039 від 09.12.2013 

46.  
Предпосылки разработки стратегии развития 
субрегиона Доброполье на 2014-2016 гг. 

Голова Добропільского міської ради 
№ 1125 від 25.12.2013 

Голова Добропільскої райадміністрації 
№ 1126 від 25.12.2013  

47.  
Оценка состояния и перспектив модернизации 
города Горловки в контексте взаимодействия 
местной власти и крупного бизнеса 

Горлівський міський голова 
№ 127/42 від 22.01.2014 

48.  Оценка стратегических перспектив социально-
экономической модернизации города Мариуполя 

Мариупольському міському Голові 
№ 127/53 від 28.01.2014 

49.  

Пропозиції щодо формування пріоритетних 
напрямів модернізації соціально-культурної 
інфраструктури  держави та її регіонів для 
забезпечення розвитку соціального потенціалу 

Міністерство економічного розвитку і 
торгівлі України 

№ 127/346 від 24.04.2014 
Верховна рада України 

Комітет з питань соц.. політики та праці 
№ 127/347 від 24.04.2014 

50.  
Необхідність та можливість формування сучасної 
моделі споживання, відповідної принципам 
сталого розвитку  

Міністерство економічного розвитку і 
торгівлі України 

№ 127/470 від 12.06.2014 р 

51.  
Формування соціальної орієнтації економіки 
України: напрями структурних змін 

Міністерство економічного розвитку і 
торгівлі України 

№ 127/486 від 18.06.2014 р 

52.  

Проблеми оцінки та активізації духовно-
культурного потенціалу сталого розвитку регіону  

Адміністрація Президента України 
Комітет ВРУ з питань екологічної політики, 
природокористування та ліквідації наслідків 

ЧК 
Комітет ВРУ з питань 
культури і духовності 

Міністру екології та природних ресурсів 
України 

№№ 127/496-499 від 19.06.2014 р. 
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Додаток В. Наукові публікації 
 Бібліографія 

Обсяг 
(др.арк.) 

 I. Монографії  
1.  Сталий розвиток промислового регіону: соціальні аспекти: моногр. / О.Ф. 

Новікова, О.І. Амоша, В.П. Антонюк та ін.; НАН України, Ін-т економіки пром-
сті. – Донецьк, 2012. – 534 с. (О.Ф. Новікова, О.І. Амоша, В.П. Антонюк, Л.Л. 
Шамілева, Є.В. Котов, О.В. Воловодова, Л.М. Логачова, С.М. Гріневська, Л.Г. 
Мельцер, М.Є. Дейч, Р.В. Покотиленко, О.Ю. Касперович, О.В. Іщенко, О.Д, 
Прогнімак, О.С. Вишневський, І.Є. Безручко, В.В. Бібікова, Д.В. Кузнецова) 

31,0 

2.  О.Ф. Новикова Социальная безопасность в Украине: возможности человеческого 
развития: моногр. / О.Ф. Новикова; LAP Lambert Academic Publishing GmbH & 
Co. KG. - Saarbrucken, 2012. - 163 c. 

10,2 

3.  Саломатіна Л.М., Байдак Г.В.  Розвиток регіону на основі використання 
промислових інновацій в рекреаційній сфері: Монографія / Л.М. Саломатіна, 
Г.В. Байдак. – Донецьк: ІЕП НАН України. – 182 с. 

10,6 

4.  Соціальний вимір вугільної та металургійної галузей промисловості України: 
моногр. / О.І. Амоша, Ю.С. Залознова, В.П. Антонюк, О.Ф. Новікова, Є.В. Котов 
та ін.; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк, 2013. – 164 с. 

10,3 

5.  Діагностика стану та перспектив розвитку соціальної відповідальності в Україні 
(експертні оцінки): моногр. / О.Ф. Новікова, М.Є. Дейч, О.В. Панькова та ін.; 
НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк, 2013. – 296 с. 

18,5 

6.  Диагностика состояния и перспектив развития социальной ответственности в 
Украине (экспертные оценки): монография / О.Ф. Новикова, М.Е. Дейч, О.В. 
Панькова п др.; НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти. – Донецк, 2014. – 320 
с.  

20 

 I.1) Участь у монографіях  
7.  Гриневская С.Н. Рефлексивное управление процессами саморазвития 

региона/Рефлексивные процессы в экономике: концепции, модели, прикладные 
аспекты. Монография/ Р.Н.Лепа, С.Н.Шкарлет, Ю.Г.Лысенко и др.; под ред. Р.Н. 
Лепы/ НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти.-Донецк:АПЕКС, 2012.-Т.1 
(Серия «Жизнеспособные системы в экономике»). С.367-375. 

0,54 

8.  Дейч М.Е. Социальная ответственность в системе государственного управления: 
рефлексивный подход/ М.Е. Дейч // Рефлексивные процессы в экономике: 
концепции, модели, прикладные аспекты. Монография/ Р.Н.Лепа, О.Е.Кузьмин и 
др.; под ред. Р.Н. Лепы. Монография: НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти.-
Донецк: АПЕКС, 2012.-Т.2 (Серия «Жизнеспособные системы в 
экономике=Життєздатні системи в економіці» вип.3). С.142-155. 

1 

9.  Гріневська С.М., О.Ф.Новікова. Державні важелі модернізації фінансового 
забезпечення соціального розвитку./Державне фінансове забезпечення соціальної 
сфери. Монографія//За ред. Т.М. Кір’ян, Ю.В.Пасічника.- Розділ Монографія: 
Черкаси, видавець Чабаненко Ю., 2012.-С.147-161 

0,94 

10.  Котов Е.В. Оценка уровня модернизации городов и регионов при разработке 
стратегий опережающего развития /  Е.В. Котов, В.И. Ляшенко // Устойчивое 
развитие экономики: опережающее управление. Том 1. / В.А. Подсолонко, Е.А. 
Подсолонко, В.Н, Храпко и др. – Симферополь: ДИАЙПИ, 2013 – С.200-215. 

0,7 

11.  Вишневський О.С. Концептуальний підхід до формування комплексного 
показника оцінки ефективності реалізації стратегії випереджаючего розвитку 
регіону / О.С. Вишневский, Є.В. Котов, В.І. Ляшенко // Устойчивое развитие 
экономики: опережающее управление. Том 1. / В.А. Подсолонко, Е.А. 
Подсолонко, В.Н, Храпко и др. – Симферополь: ДИАЙПИ, 2013 – С. 195-200. 

0,3 

12.  Гріневська С.М. Управління економічним потенціалом держави: процеси 
саморозвитку / С.М. Гріневська // Наукові засади формування та використання 
економічного потенціалу. За заг. ред. В.Я.Швеця, В.М.Соловйова. Монографія: 
Черкаси, 2013.-С.251-260 

0,6 

13.  Ляшенко В.І. Оцінка соціально-економічного потенціалу модернізації 0,7 
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промислового регіону / В.І. Ляшенко, Є.В. Котов // Актуальні проблеми 
соціально-економічного розвитку держави, регіону, галузі та підприємства /  за 
заг. ред. А.М. Штангера. – Львів: Укр. акад. друкарства, 2013. – С.83-104.  

14.  Ляшенко В.І. Збереження та збільшення національного та регіонального 
багатства / В.І. Ляшенко, О.С. Вишневський // Актуальні проблеми соціально-
економічного розвитку держави, регіону, галузі та підприємства /  за заг. ред. 
А.М. Штангера. – Львів: Укр. акад. друкарства, 2013. – С. 105-117. 

0,4 

15.  Воловодова Е.В. Цивилизационные аспекты интеграции / Е.В. Воловодова // 
Некоторые аспекты интеграции Украины: монограф. / А.И. Амоша, И.П. Булев, 
Н.Е. Брюховецкая и др.; НАН Украины, Ин-т экономики пром-ти. - Донецк, 2013. 
С. 101-104. 

0,16 

16.  Залознова Ю.С. Оцінка сучасного техніко-технологічного рівня рівня вітчизняних 
вугледобувних підприємств / Ю.С. Залознова // Формування та реалізація 
державної політики стосовно вугільної з урахуванням інтерграції України у 
світову економіку / О.І. Амоша, Л.Л. Стариченко, Д.Ю. Череватський та ін.; НАН 
України, Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк, 2013. – С.120-137.  

1,1 

17.  Экономические аспекты поточного сооружения скважин на газо-угольных 
месторождениях: моногр. / А.И. Амоша, М.И. Ильяшов, Е.А. Юшков и др.; НАН 
Украины, Ин-т экономики пром-сти. – Донецк, 2013. – 148 с. 
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