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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 
Актуальність теми. Подолання українським суспільством кризових явищ 

і труднощів зростання та послідовний вихід на траєкторію стабільності й 
піднесення потребує належного концептуального забезпечення, яке б 
відображало багатоаспектну коеволюцію сучасного світу, гідне місце в ньому 
України та шляхи досягнення бажаного стану. Вимогам до такого забезпечення 
задовольняє концепція сталого розвитку як імперативу суспільного життя й 
державної політики в економічній, соціальній та екологічній сферах, що має свої 
переваги порівняно з традиційними теоріями економічного зростання, 
забезпечує узгоджене співіснування людини та природи. 

Неодмінною умовою реалізації еколого-економічних складових сталого 
розвитку суспільства є формування необхідних економічних, організаційних і 
управлінських засад та інституціонального забезпечення. Вирішення цього 
завдання можливе шляхом застосування планового підходу та інструментів 
стратегічного планування, включаючи передпланові дослідження, прогнози, 
плани, програми, проекти. Зазначений підхід і відповідний інструментарій 
виявили свою ефективність у процесі розв’язання актуальних проблем 
економічного розвитку на вітчизняних теренах, а також успішно застосовуються 
в зарубіжних країнах і на субрегіональному рівні. 

Процес переходу до моделі сталого розвитку, зважаючи на сучасне 
соціально-економічне становище суспільства і національної господарської 
системи, передбачає модернізацію економічної та соціальної сфер з урахуванням 
екологічного й природно-ресурсного чинників з метою створення якісно нових 
умов проживання та відтворення. 

Важливість окресленої проблематики підкреслюється відображенням її в 
засадничих законодавчих актах та державних і міжнародних програмних 
документах. Так, Законом України «Про засади внутрішньої і зовнішньої 
політики» передбачено, що вони базуються, зокрема, на забезпеченні сталого 
соціально-економічного розвитку держави. Серед основних засад внутрішньої 
політики в економічній сфері – модернізація національного виробництва, 
промислової та соціальної інфраструктури. Стратегія сталого розвитку «Україна–
2020» (схвалена Указом Президента України № 5/2015 від 12.01.2015 р.) передбачає 
забезпечення сталого розвитку держави, стійкого зростання економіки екологічно 
невиснажливим способом. Усе зазначене вище в цілому охоплюється Цілями 
сталого розвитку, визначеними Організацією Об’єднаних Націй. 

Вагомий внесок у розробку теорії та практики еколого-економічних і 
соціоекологічних проблем забезпечення сталого розвитку, у тому числі з 
використанням планових інструментів, зробили такі вітчизняні й зарубіжні 
вчені, як Аганбегян А. Г., Акофф Р., Алаєв Е. Б., Алимов О. М., Балацький О. Ф., 
Бистряков І. К., Бобильов С. М., Бородіна О. М., Бузгалін О. В., Буркинський Б. В., 
Веклич О. О., Гелбрейт Д. К., Голян В. А., Гранберг О. Г., Данилишин Б. М., 
Дейлі Г., Долішній М. І., Дорогунцов С. І., Дорош Й. М., Євсюков Т. О., 
Жук В. М., Ібатуллін Ш. І., Івантер В. В., Кінг У., Кістанов В. В., Кліланд Д., 
Клоцвог Ф. Н., Колганов А. І., Кравців В. С., Куценко В. І., Левковська Л. В., 
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Лицур І. М., Лукінов І. І., Львов Д. С., Макаров В. Л., Мельник Л. Г., Микитенко В. В., 
Мішенін Є. В., Некипєлов О. Д., Олійник Я. Б., Павленко В. Ф., Паулі Г., 
Порфир’єв Б. М., Пчелінцев О. С., Райзберг Б. А., Симоненко В. К., Степаненко А. В., 
Степанов В. М., Сундук А. М., Устименко В. А., Харічков С. К., Хачатуров Т. С., 
Хвесик М. А., Химинець В. В., Хорев Б. С., Хумарова Н. І., Шевчук Л. Т., 
Шніпер Р. І. Економічні та соціоекологічні аспекти модернізації висвітлюються у 
працях українських і зарубіжних учених Гейця В. М., Глінкіної С. П., 
Звєрякова М. І., Іноземцева В. Л., Кіндзерського Ю. В., Клейнера Г. Б., Кулясова І. П., 
Лібанової Е. М., Полтеровича В. М., Шевчука В. Я., Шумпетера Й., Яницького О. М. 

Кожен із означених аспектів – концептуальні засади сталого розвитку, 
теорія і практика планування, сутність суспільної модернізації – певною мірою 
досліджений як у нашій країні, так і за кордоном. Водночас недостатньо 
розробленою і нерозв’язаною залишається інтегруюча для всіх трьох названих 
аспектів теоретико-методологічна проблема переходу до сталого розвитку на 
засадах стратегічного планування у природно-ресурсному та екомодернізаційному 
вимірах із застосуванням відповідного методологічного й методичного 
інструментарію. Саме це й зумовлює актуальність, вибір мети і завдань 
дисертаційного дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Наукові 
результати, теоретичні положення і висновки дисертації безпосередньо пов’язані 
з науково-дослідними роботами Державної установи «Інститут економіки 
природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», 
зокрема темами: «Формування стратегічного потенціалу сталого розвитку 
України» (номер державної реєстрації 0111U000324), у межах якої автором 
визначено можливості застосування інструментів стратегічного планування у 
процесі формування стратегічного потенціалу сталого розвитку України; 
«Екологічна складова політики сталого розвитку суспільства» (номер державної 
реєстрації 0112U005258), де дисертантом розроблено інституціональні та 
нормативно-правові механізми забезпечення сталого розвитку держави; 
«Економічна оцінка природного багатства України» (номер державної реєстрації 
0112U004966), в якій досліджено природне багатство та його складові, 
концептуальні засади його оцінки, системно-структурну модель використання; 
«Публічно-приватні форми забезпечення сталого просторового розвитку України» 
(номер державної реєстрації 0118U006487), у межах якої розроблено проектні 
механізми стратегічного планування сталого розвитку на засадах публічно-
приватного партнерства, а також цільовими програмами наукових досліджень 
Відділення економіки НАН України «Соціально-економічний потенціал сталого 
розвитку України та її регіонів в посткризовий період», у рамках якої 
підготовлені національні доповіді: «Соціально-економічний потенціал сталого 
розвитку України та її регіонів», де здобувачем розроблено систему інструментів 
стратегічного планування сталого розвитку, і «Соціально-економічний потенціал 
сталого розвитку України та її регіонів: вектори реального поступу» – 
сформульовано концептуальний зміст стратегічно-планових документів у розрізі 
виробничо-господарської взаємодії та управління територіальними природно-
господарськими комплексами, і «Траєкторія сталого розвитку України до 2030 
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року», у межах якої автором обґрунтовано концептуальні основи стратегічного 
планування сталого розвитку на засадах екологічної модернізації. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 
розроблення та обґрунтування теоретико-методологічних засад стратегічного 
планування сталого розвитку в контексті забезпечення раціонального 
природокористування та ефективної екологічної модернізації в Україні. 

Для досягнення зазначеної мети поставлені та розв’язувалися такі завдання: 
• обґрунтувати сутнісні ознаки категорії стратегічне планування, а також 

роль і зміст передпланових досліджень у процесі стратегічного планування; 
• вивчити світовий досвід стратегічного планування і державного 

регулювання економічного розвитку; 
• дослідити методологічні підходи до розуміння процесів сталого розвитку; 
• розробити підходи до вимірювання сталого розвитку та природно-

ресурсного потенціалу в процесі стратегічного планування; 
• поглибити концепт екологічної модернізації економічної системи; 
• з’ясувати сутність і вивчити практику планового, програмно-цільового та 

проектного підходів; 
• розкрити особливості сучасної системи та рівнів стратегічного 

планування в Україні; 
• проаналізувати стан і перспективи реалізації Цілей сталого розвитку в 

нашій державі; 
• визначити роль районування та інших форм територіально-господарської 

взаємодії як просторової основи стратегічного планування; 
• сформулювати концепт стратегічного планування адміністративно-

територіального розвитку в контексті децентралізації влади; 
• узагальнити взаємовпливи процесів урбанізації і стратегічного 

планування сталого розвитку міст; 
• розробити концептуальні напрями, організаційні аспекти та інституційно-

ієрархічну модель системи стратегічного планування в Україні; 
• обґрунтувати економічний механізм екологічної модернізації на засадах 

сталого розвитку. 
Об’єктом дослідження є процес сталого розвитку України в природно-

ресурсному та екомодернізаційному аспектах. 
Предметом дослідження є теоретико-методологічні проблеми 

стратегічного планування сталого розвитку в контексті раціоналізації 
природокористування та екологічної модернізації в Україні. 

Методи дослідження. Теоретичною і методологічною основою 
дисертаційної роботи є наукові положення фундаментальних і прикладних 
досліджень у сфері сучасної економічної теорії, політичної економії, економіки 
природокористування та охорони навколишнього природного середовища, 
інституціональної та екологічної економіки, концепції сталого розвитку, 
екологічної модернізації, а також наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених 
різних галузей економічної науки з окресленої проблематики. 

Досягнення поставленої мети дисертаційної роботи передбачало 
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використання сукупності загальнонаукових і спеціальних принципів, методів і 
підходів на емпіричному й теоретичному рівнях дослідження, зокрема: 
логічного, діалектичного та конкретно-історичного методів – для вивчення 
теоретичних засад, смислового поля та сутнісних ознак стратегічного 
планування, методологічних основ сталого розвитку в їх взаємозв’язку та 
еволюції, з урахуванням єдності та боротьби суперечностей і умов певного 
періоду часу; абстрагування, аналізу й синтезу, дедукції та індукції – для 
дослідження концептів стратегічного планування, сталого розвитку та 
екологічної модернізації, а також обґрунтування концептуальних напрямів і 
організаційних аспектів системи стратегічного планування, економічного 
механізму екологічної модернізації на засадах сталого розвитку та інституційно-
ієрархічної моделі системи стратегічного планування в Україні; системного 
(структурного і функціонального аналізу) – для вивчення зв’язків між явищами 
та процесами, дослідження природно-ресурсного та екомодернізаційного 
аспектів, районування і форм територіально-господарської взаємодії, 
адміністративно-територіального розвитку в контексті децентралізації влади, 
урбанізації через призму стратегічного планування сталого розвитку; 
порівняльного методу та контент-аналізу – для зіставлення та дослідження 
світового досвіду стратегічного планування і державного регулювання, 
структурно-галузевих вимірів сталого розвитку, сутності й практики планового, 
програмно-цільового та проектного підходів, а також сучасних особливостей 
стратегічного планування та реалізації Цілей сталого розвитку в Україні; 
формалізації, графічного методу, статистичного аналізу, економіко-
математичних розрахунків і моделювання – для формулювання предметного 
поля передпланових досліджень, вимірювання сталого розвитку та природно-
ресурсного потенціалу в процесі стратегічного планування, а також визначення 
перспектив екологічної модернізації регіонів України. 

Інформаційну базу дослідження становлять наукові праці з проблем 
стратегічного планування, сталого розвитку, економіки природокористування, 
екологічної модернізації; звітні матеріали Державної служби статистики 
України; статистичні джерела вітчизняних та зарубіжних дослідницьких і 
фінансових організацій та установ; офіційні веб-сайти й інформаційно-
аналітичні матеріали органів державної влади, науково-методичні розробки 
експертних структур; публікації в наукових і офіційних періодичних виданнях. 

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертаційна робота містить 
сукупність теоретико-методологічних і прикладних результатів, висновків і 
пропозицій, що в цілому становлять нову парадигму розв’язання важливої 
наукової проблеми – розроблення й обґрунтування теоретико-методологічних 
засад стратегічного планування сталого розвитку в природно-ресурсному та 
екомодернізаційному вимірі. 

До вагомих результатів дослідження, що характеризуються науковою 
новизною, розкривають зміст дисертації і виносяться на захист, належать такі: 

уперше: 
• розкрито роль і значення методів, форм і процедур планово-договірної 

системи стратегічного планування у розв’язанні еколого-економічних проблем 
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сталого розвитку суспільства, держави та її регіонів у системному зв’язку з 
необхідністю модернізації соціальної та економічної сфер на природно-ресурсних 
і екологічних засадах, а також наведено авторське визначення стратегічного 
планування, його принципи і законопроект «Про стратегічне планування»; 

• обґрунтовано сутність поняття сталого розвитку, яке містить 
виокремлення такої істотної ознаки цього типу розвитку, як перехід від 
економічних відносин використання ресурсів до їх системного відтворення на 
базі первинної ланки – відповідної території, що забезпечить узгодженість на ній 
економічних, соціально-демографічних і екологічних процесів на засадах 
поєднання централізації та децентралізації влади; 

• запропоновано авторське трактування екологічної модернізації як 
процесу перетворення та оновлення економічного укладу, культури і соціальної 
поведінки, виходячи з екологічних принципів, у результаті чого відбувається 
підвищення складності суспільної організації (зростання структурної і 
функціональної диференціації, виникнення нових форм інтеграції) та адаптивної 
здатності традиційного суспільства, що уможливить створення нових умов 
проживання і відтворення та перехід до інклюзивного зростання і сталого розвитку; 

удосконалено: 
• розуміння ролі та змісту передпланових розробок і документів у процесі 

стратегічного планування як методологічної, концептуальної основи його етапів 
і процедур з акцентуванням уваги на актуальності відновлення їх розробки, на 
відміну від усталеної практики, коли формуванню планових документів, як 
правило, не передують передпланові дослідження; 

• процес узагальнення світового досвіду стратегічного планування, що, на 
відміну від існуючих, ґрунтується на використанні перспективних і комплексних 
планів з урахуванням територіального розподілу суспільної праці та ресурсних 
особливостей, плановому здійсненні раціонального природокористування та 
охорони довкілля, застосуванні методів прямого і непрямого державного регулювання, 
індикативного планування, механізмів публічно-приватного партнерства; 

• інструменти вимірювання сталого розвитку та природно-ресурсного 
потенціалу в процесі стратегічного планування – національного багатства, 
природних ресурсів, природного потенціалу території, екосистемних послуг, що, 
на відміну від загальновідомих, дасть змогу визначити дійсний рівень і якість 
економічного зростання, забезпечити суспільний контроль над використанням 
природної ренти, створити на її основі економічний механізм ефективного 
стимулювання раціонального природокористування, відтворення та охорони 
довкілля; 

набули подальшого розвитку: 
•  сутність і значення планового, програмно-цільового та проектного 

підходів до стратегічного планування на сучасному етапі, в яких, на відміну від 
наявних трактувань, обґрунтовано важливу самостійну роль кожного з них у 
цьому процесі та ефективну реалізацію в разі їх системного поєднання; 

• особливості існуючої системи та рівнів стратегічного планування у 
сферах сталого розвитку, раціонального природокористування та екологічної 
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модернізації з визначенням напрямів їх удосконалення (термінологічного 
уточнення, інституціональної перебудови, нормативно-правового узгодження); 

• теоретико-методологічні засади економічного районування і актуальних 
форм територіально-господарської взаємодії (економічні райони, територіально-
виробничі комплекси та кластери) для їх використання, на відміну від існуючої 
практики, як основи для побудови системи стратегічного планування в 
галузевому і територіальному розрізах; 

• напрями забезпечення сталого розвитку територій на засадах досягнення 
ресурсної самодостатності громад і підвищення ефективності 
природокористування, які можуть стати керівними орієнтирами для стратегічно-
планових документів регіонального рівня шляхом гармонійного поєднання 
централізації та децентралізації державної влади; 

• сучасне наукове розуміння урбанізації та можливостей забезпечення 
сталого розвитку міст на основі стратегічного планування, яке, на відміну від 
відомих, ураховує культурні, технічні та соціально-психологічні аспекти 
урбанізації, потреби розвитку міських агломерацій, імовірність реалізації 
концепцій розумного і глобального міста, механізмів мережевої координації та 
інтеграційної політики; 

• обґрунтування концептуальних напрямів, організаційних аспектів та 
інституційно-ієрархічної моделі системи стратегічного планування, що дає змогу 
розробити координаційний механізм підготовки та реалізації стратегічно-
планових процедур, здійснення моніторингу і контролю; 

• можливості й напрями екологічної модернізації виробничої та 
енергетичної сфер економіки, а також механізми економічного стимулювання 
ефективного, на відміну від існуючого, використання природних ресурсів для 
забезпечення екологічної модернізації на засадах сталого розвитку. 

Практичне значення одержаних результатів. Висновки та пропозиції, 
викладені в дисертаційній роботі, мають науково-прикладний характер і можуть 
бути використані органами державного управління у процесі вдосконалення 
системи стратегічного планування сталого розвитку на загальнодержавному й 
регіональному рівнях.  

Теоретичні дослідження, виконані в рамках дисертації, становлять основу 
наукових положень і висновків для інституціонального забезпечення, а також 
створення економічних, організаційних і управлінських передумов розв’язання 
еколого-економічних проблем сталого розвитку суспільства, держави та її 
регіонів, формування й використання потенціалу сталого розвитку, 
раціонального природокористування, охорони навколишнього природного 
середовища, гарантування екологічної та природно-техногенної безпеки, 
проведення екологічної модернізації на засадах стратегічного планування. 
Практична цінність отриманих результатів полягає в тому, що вони є підґрунтям 
для прийняття управлінських рішень у процесі формування нормативно-
правового та інституціонального базису і здійснення конкретних процедур 
системи стратегічного планування сталого розвитку в природно-ресурсному та 
екомодернізаційному вимірах. 
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Науково обґрунтовані висновки та рекомендації, що містяться в дисертації, 

використано в діяльності Державної установи «Інститут економіки 
природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України» 
у ході виконання фундаментальних і прикладних наукових робіт (довідка № 01-
11/241 від 13.11.2018 р.); Ради Національного банку України під час підготовки 
рекомендацій і законопроектних пропозицій (довідка № 10-0008/15207 від 
20.03.2019 р.); Обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського 
підприємства «Галсільліс» Львівської обласної ради для забезпечення реалізації 
державної та регіональної політики у сфері охорони, захисту, використання і 
відтворення лісів (довідка № 161 від 22.03.2019 р.); Державного підприємства 
«Львівський лісгосп» Львівського обласного управління лісового та 
мисливського господарства Держлісагентства України при реалізації державної 
політики в галузі лісового та мисливського господарства, розробленні 
пропозицій щодо вдосконалення законодавства з питань регулювання відносин у 
сфері лісового, мисливського господарства та полювання, а також формуванні та 
виконанні загальнодержавних, регіональних (місцевих) програм з охорони, 
захисту, використання, відтворення лісів і тваринного світу (довідка № 115 від 
26.03.2019 р.); Державного підприємства «Український науково-дослідний і 
проектний інститут цивільного будівництва «УКРНДПІЦИВІЛЬБУД» 
Мінрегіону України в науково-дослідній і проектній діяльності (довідка № 121 
від 15.03.2019 р.); ГО «Еко-Форест» у дорадчій роботі (довідка № 23 від 
30.08.2018 р.); ТДВ «Свалявське автотранспортне підприємство 12140» з метою 
вдосконалення ефективності процесів і процедур співпраці з органами 
виконавчої влади та місцевого самоврядування (довідка № 49 від 25.10.2018 р.). 

Результати авторських досліджень і розробок упроваджено в навчальний 
процес Навчально-наукового інституту економіки та екології природокористування 
Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління 
Мінприроди України при викладанні лекційних курсів, проведенні семінарських і 
практичних занять із дисциплін «Моделювання земельного устрою» та 
«Моделювання розвитку землекористування» (довідка № 19-18 від 03.09.2018). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно 
виконаною науковою працею, в якій викладено авторський підхід до 
теоретичних, методологічних і прикладних аспектів розв’язання важливої 
наукової проблеми – обґрунтування теоретико-методологічних засад 
стратегічного планування сталого розвитку в природно-ресурсному та 
екомодернізаційному вимірі. 

На захист виносяться результати дослідження, що належать особисто 
автору. Із наукових праць, опублікованих у співавторстві, у дисертації 
використано ідеї та положення, сформульовані здобувачем самостійно. Робота 
не містить матеріалів кандидатської дисертації. 

Апробація результатів дисертації. Результати проведених досліджень та 
основні положення дисертаційної роботи оприлюднено на 17 науково-
практичних конференціях різного рівня, зокрема: XIX Міжнародній науковій 
конференції «Проблеми прогнозування і державного регулювання соціально-
економічного розвитку» (м. Мінськ, 18–19 жовтня 2018 р.); Третій Міжнародній 
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конференції «Проблеми зняття з експлуатації об’єктів ядерної енергетики та 
відновлення навколишнього середовища» INUDECO (м. Славутич, 25–27 квітня 
2018 р.); Третій Міжнародній науково-практичній конференції «Регіональна 
політика: історія, політико-правові засади, архітектура, урбаністика» (м. Київ, 22–
23 листопада 2017 р.); Міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій 
Року науки в Республіці Білорусь «Актуальні проблеми наук про Землю: 
використання природних ресурсів і збереження навколишнього середовища» 
(м. Брест, 25–27 вересня 2017 р.); VI Всеукраїнському з’їзді екологів з 
міжнародною участю (Екологія/Ecology–2017, м. Вінниця, 21–22 вересня 2017 р.); 
Другій Міжнародній конференції «Проблеми зняття з експлуатації об’єктів ядерної 
енергетики та відновлення навколишнього середовища» INUDECO (м. Славутич, 
25–27 квітня 2017 р.); XVII Міжнародній науковій конференції «Проблеми 
прогнозування і державного регулювання соціально-економічного розвитку» 
(м. Мінськ, 20–21 жовтня 2016); VІ Міжнародній науково-практичній 
конференція «Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону» (м. Суми, 
17 березня 2016 р.); XV Міжнародній науковій конференції «Проблеми 
прогнозування і державного регулювання соціально-економічного розвитку» 
(м. Мінськ, 23–24 жовтня 2014 р.); Міжнародній науково-практичній 
конференції «Економіка та менеджмент: перспективи розвитку» (м. Суми, 18–
20 травня 2011 р.); IX Міжнародній науковій конференції «Проблеми прогнозування і 
державного регулювання соціально-економічного розвитку»  (м. Мінськ, 16–
17 жовтня 2008 р.); Міжнародній науково-технічній конференції 
«Макроекономічне регулювання інвестиційних процесів та впровадження 
стратегії інновативно-інноваційного розвитку в Україні» (м. Київ, 23−24 жовтня 
2008 р.); підсумковій науково-практичній конференції за міжнародною участю 
«Стратегія регіонального розвитку: формування та механізми реалізації» 
(м. Одеса, 31 жовтня 2008 р.); наукових читаннях «Продовольчий комплекс 
України: проблеми теорії та практики» (м. Київ, 12 травня 2006 р.); науковій 
конференції молодих учених РВПС України НАН України «Актуальні проблеми 
економічного розвитку України» (м. Київ, 01 листопада 2005 р.); Всеукраїнській 
науково-практичній конференції «Фінансово-економічні проблеми розвитку 
підприємництва в Україні» (м. Житомир, 6–7 жовтня 2005 р.); VI Міжнародній 
науковій конференції «Проблеми прогнозування і державного регулювання 
соціально-економічного розвитку в регіоні ЦЄІ» (м. Мінськ, 20–21 жовтня 
2005 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертаційної роботи 
висвітлено у 80 наукових працях загальним обсягом 636,76 друк. арк., з яких 
особисто автору належить 52,84 друк. арк., у тому числі 32 монографії (з них 1 
одноосібна), 7 статей у наукових фахових виданнях, які включені до 
міжнародних наукометричних баз, 23 – у наукових фахових виданнях, 1 – в 
інших наукових виданнях, 17 – у матеріалах наукових конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається із 
вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. 
Загальний обсяг дисертації становить 553 стор. комп’ютерного тексту, у тому 
числі 13 таблиць і 28 рисунків. Список використаних джерел із 637 найменувань 
викладено на 56 стор., 4 додатки – на 71 сторінці. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
У Вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено мету, завдання, 

об’єкт і предмет дослідження, розкрито наукову новизну та практичне значення 
одержаних результатів, відображено їх апробацію й особистий внесок здобувача. 

У першому розділі «Теоретичні засади стратегічного планування 
сталого розвитку» розкрито змістовне поле категорії стратегічне планування; 
обґрунтовано сутність і роль передпланових досліджень у процесі стратегічного 
планування; узагальнено світовий досвід стратегічного планування і державного 
регулювання економічного розвитку. 

Досліджено, що проблематика стратегічного планування сталого розвитку 
України в природно-ресурсному та екомодернізаційному вимірах постала 
закономірно як пошук моделі економічного розвитку держави, здатної вивести 
вітчизняну економіку з кризи, зробивши її функціонування регульованим, 
керованим суспільними інтересами, з урахуванням кращих світових парадигм 
(практик) сталого розвитку, напрацьованих суспільством, необхідності 
забезпечення раціонального природокористування та модернізації української 
економічної системи на екологічних засадах. 

Обґрунтовано, що нова парадигма як спосіб постановки та вирішення 
проблем повинна замінити домінуючі, традиційні підходи економічної науки і 
стати адекватним відображенням сучасної економіки. Такою новою соціально-
економічною парадигмою визначено концепцію сталого розвитку. 

З’ясовано, що на різних етапах еволюції економічної думки визнавався 
об’єктивний характер планової діяльності в будь-якій економічній системі. 
Розгляд нами планування саме в стратегічному аспекті зумовлюється інтересом 
до довгострокових планових процедур, заснованих на науковому передбаченні. 

Стратегічне планування визначено як процес розробки і складання 
довгострокових прогнозних, програмних і планових документів щодо розвитку 
країни, території або галузі (сектору) економіки, в яких містяться: наукове 
передбачення перебігу результатів розвитку соціально-економічної та 
екологічної сфери (прогноз), цілі й зміст державної політики (програма), а також 
система заходів щодо їх реалізації з установленням порядку, послідовності, 
термінів і відповідальних виконавців (план). Запропоновано концептуальну 
схему стратегічного планування сталого розвитку у природно-ресурсному та 
екомодернізаційному вимірах (рис. 1). 

Аргументовано, що розробці й прийняттю планових документів і рішень 
повинно передувати проведення передпланових досліджень – вивчення 
передумов та природи соціально-економічних процесів, рушійних сил зростання 
та соціального прогресу, визначення об’єктивної основи планування. Мета 
передпланових досліджень полягає у встановленні об’єктивних взаємозв’язків та 
умов, відповідно до яких формуватимуться планові рішення. 

Одним із найважливіших етапів розробки передпланових документів для 
складання стратегічного плану визначено наукове обґрунтування комплексного, 
взаємопов’язаного використання природних ресурсів на засадах їх відтворення й 
охорони, поліпшення екологічної ситуації та сталого розвитку. 
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Рис. 1. Концептуальна схема стратегічного планування сталого розвитку  
у природно-ресурсному та екомодернізаційному вимірах (розроблено автором) 

 
Акцентовано увагу на доцільності врахування у процесі стратегічного 

планування результатів комплексних соціологічних досліджень і опитувань, що 
характеризують погляди, вподобання, потреби членів суспільства, мешканців 
громад. При цьому для узгодження галузевих і територіальних інтересів 
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рекомендовано широко застосовувати можливості механізмів громадських 
обговорень і слухань, інтерактивної взаємодії. 

Вказано, що початковим етапом стратегічного планування розвитку 
природно-ресурсної сфери та навколишнього середовища є довгостроковий 
прогноз їх стану у зв’язку з розвитком економічної системи. Мета розробки 
такого прогнозу – забезпечення органів державної влади та місцевого 
самоврядування достовірною інформацією про можливі зміни стану довкілля під 
впливом зростання виробництва і народонаселення й доцільні шляхи 
раціоналізації природокористування в інтересах довгострокового соціально-
економічного розвитку країни та її територій. Цей прогноз є найважливішим 
передплановим документом, базою для розробки стратегічного плану. 

Ефективними інструментами наукового передбачення для передпланових 
досліджень названо форсайтні процедури, інформаційно-комунікативні, ГІС- і 
ГІМС-технології, які створюють широкі можливості для прогнозування, оцінки, 
моніторингу та продуктивного застосування ресурсів. 

Досліджено, що вітчизняний досвід стратегічного планування почав 
формуватися під час розробки та реалізації плану ГОЕЛРО – першого у світі 
наукового, перспективного і комплексного плану реорганізації та розвитку 
економіки на базі електрифікації. Планом передбачалася докорінна зміна 
структури господарства; ліквідація асиметрій і встановлення нових галузевих та 
регіональних пропорцій; розвиток промисловості, сільського господарства, 
транспорту; поділ території країни залежно від доцільного територіального 
розподілу суспільної праці й виробництва з належним урахуванням особливостей 
економіки регіонів, природних, сировинних і енергетичних ресурсів та 
усталених господарських комплексів; реалізація природоохоронних заходів. 

Одним із прикладів планового вирішення проблем відтворення та охорони 
навколишнього природного середовища став план полезахисних лісонасаджень, 
упровадження травопільних сівозмін, будівництва ставків і водойм для 
забезпечення високих і сталих урожаїв у степових і лісостепових районах. 
Розроблений науковцями на реалізацію ідей видатних учених-ґрунтознавців, цей 
план був спрямований на боротьбу з посухою, зміну клімату, підвищення 
родючості ґрунтів, отримання високих і сталих урожаїв, припинення змиву і 
видування ґрунтів, закріплення пісків і найбільш правильне використання 
земель. Центральне місце в цьому довгостроковому плані відводилося 
полезахисному лісорозведенню та зрошенню. 

За результатами практики планування сформувалася система планів і 
передпланових документів, головна ознака якої полягала у визначеності 
перспектив розвитку країни. Планування базувалося на ітеративному 
міжрівневому узгодженні, поєднанні галузевого й територіального аспектів. 

Проаналізовано досвід зарубіжного планування, котрий, на відміну від 
вітчизняного, свідчить, що напрями та інструменти державного втручання в 
економіку мають переважно антикризову спрямованість, індикативний (орієнтуючий) 
характер для суб’єктів економічної діяльності, ставлять мету не всеохопного 
регулювання розвитку, а зниження невизначеності ринкових процесів (рис. 2). 
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Рис. 2. Сучасна практика стратегічного планування в країнах ЄС і США 
(розроблено автором) 

 
Узагальнено, що теоретичне підґрунтя західних методів державного 

втручання в економіку забезпечується двома науковими школами – 
неокейнсіанською (надає перевагу прямому регулюванню, де пріоритет 
централізованого, державного втручання поєднується з економічними і суто 
ринковими інструментами) та неокласичною (пропонує непряме регулювання із 
широким застосуванням економічних методів з мінімальним державним 
втручанням). Проблеми природокористування та охорони навколишнього 
середовища представники кейнсіанського напряму пропонують вирішувати на 
основі прямого державного регулювання з обов’язковим їх доповненням 
економічними інструментами різного функціонального призначення, приймаючи 
як їх основу, на відміну від неокласиків, не збиток від забруднення довкілля, а 
суспільно необхідні та економічно виправдані загальнонаціональні затрати на 
послідовне зниження рівня забруднення. 

Виявлено особливості американської системи державного регулювання, а 
саме реагування національного уряду на зовнішні й внутрішні загрози з опорою 
на федеральну контрактну мережу, європейської – модель індикативного плану-
контракту, який узгоджує загальнонаціональні та корпоративні інтереси, 
азіатської системи – централізоване селективне регулювання контрольованих 
державою базових галузей або підтримка державних цільових програм. 
Продуктивною формою реалізації завдань стратегічного планування в 
розвинених країнах є практика публічно-приватного партнерства, моніторинг і 
оцінку результатів якого визначено важливим етапом таких планів.  

Наголошено, що впродовж останніх десятиліть обов’язковою складовою 
національного планування є сталий розвиток. За результатами вивчення досвіду 

Програми регіонального розвитку на рівні територіальних одиниць 
і двох макрорегіонів: Південь, Північ-Центр 
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Закон про облаштування і розвиток територій; регіональні схеми; 
планові контракти «держава – регіон» ФРАНЦІЯ 
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розвитку долини р. Теннессі, Аппалачська регіональна комісія), 
проекти  

США  
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різних країн виділено чотири підходи до розробки національної стратегії сталого 
розвитку: комплексна багатовекторна стратегія; міжсекторальні стратегії; 
секторальні стратегії сталого розвитку; інтеграція концепції сталого розвитку в 
національні стратегії та плани розвитку. 

Зроблено висновок про важливість для України таких аспектів світової 
практики планування, як еволюційна зміна його форм, орієнтація на індикативну, 
рамкову та антикризову на початкових етапах з поступовим переходом до 
варіювання методичним інструментарієм (від стимулюючого, заохочувального 
до нормативно визначеного), активне використання державно-контрактних і 
проектних підходів, застосування басейнового принципу для взаємопов’язаного 
вирішення територіально-ресурсних, економічних і соціальних проблем в 
одному проекті природокористування на основі взаємодії центру й територій. 

У другому розділі «Методологічні основи сталого розвитку економіки: 
природно-ресурсний та екомодернізаційний вимір» обґрунтовано 
методологічні підходи до розуміння процесів сталого розвитку: розкрито 
проблеми вимірювання сталого розвитку та природно-ресурсного потенціалу у 
процесі стратегічного планування; представлено концепт екологічної 
модернізації економічної системи; досліджено структурно-галузеві виміри 
сталого розвитку в неоіндустріальному, екологічному й соціальному аспектах. 

Зазначено, що із плануванням, плановою діяльністю тісно пов’язана ідея 
сталого розвитку. Інтелектуальним прологом такого зв’язку можна вважати 
погляди В. І. Вернадського, у творах якого ідеї планування та прообрази ідей 
сталого розвитку набули науково обґрунтованого поєднання. Праці Римського 
клубу, що з’явилися значно пізніше, лише підтверджують основну тезу вченого 
про необхідність втручання розуму в процеси розвитку природи і суспільства та 
переходу до епохи ноосфери, епохи спрямованої еволюції. 

Обґрунтовано, що концепція сталого розвитку базується на раціональному 
природокористуванні, яке передбачає економічну оцінку, комплексне 
використання, відтворення та охорону ресурсів, мінімізацію відходів і викидів та 
здійснюється на засадах стратегічного планування в інтересах усього суспільства 
виходячи із взаємної обумовленості природної, господарської та соціальної 
систем, дотримання еколого-соціально-економічного балансу. Запропоновано 
концептуальну модель сталого розвитку (рис. 3). 

Перспективний концепт сталого розвитку також можна навести у вигляді 
економіко-математичного співвідношення, що виражає взаємозв’язок між такими 
факторами, як природно-ресурсний потенціал, екомодернізований економічний 
уклад і добробут людини: 
 

SD = f (NRP, EMEM, HW),    (1) 
 

де SD – сталий розвиток; NRP – природно-ресурсний потенціал; EMEM – 
екомодернізований економічний уклад; HW – добробут людини. 

Зазначені вище модель і формалізоване співвідношення доповнюють одне 
одного. Стрижневими складовими сталого розвитку є природа (природно-
ресурсний потенціал), соціум (добробут людини) та економіка (екомодернізований 
економічний уклад). Елементи моделі взаємопов’язані та взаємодіють між собою, 
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ураховуючи цільовий орієнтир (добробут сучасного і майбутніх суспільств), 
гармонійно поєднуючи природну й екологічну складові та економічну діяльність 
як засіб, будучи науково і планово організованими, передбачаючи широку 
залученість (інклюзивність) і базуючись на доступній та достовірній інформації. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Концептуальна модель сталого розвитку (розроблено автором) 
 
Досліджено, що врахування природно-ресурсного аспекту в процесах 

стратегічного планування потребує нових підходів до розроблення індикаторів 
сталого розвитку та його вимірювання, удосконалення обліку оцінки природних 
ресурсів, екосистемних послуг, власне екологічної складової сталого розвитку. 

Для реалістичної оцінки рівня добробуту, належного відображення впливу 
економічного розвитку на покращення якості довкілля на проголошених 
Організацією Об’єднаних Націй засадах необхідно екологізувати систему 
національних рахунків, що дасть змогу зорієнтувати її на врахування змін стану 
навколишнього природного середовища під впливом антропогенного 
забруднення і природоохоронних заходів, природно-ресурсних і екосистемних 
ефектів. На цій основі можлива розробка національної системи адекватних 
інструментів оцінки прогресу України на шляху до сталого розвитку. 

Запропоновано методичні підходи та здійснено розрахунок індексу 
потенціалу екологічної модернізації регіонів України, що дало можливість 
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оцінити наявність економічних передумов для такої модернізації та дослідити 
динаміку зазначеного індексу (рис. 4). 
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Рис. 4. Динаміка індексу потенціалу екологічної модернізації регіонів України, 

по роках (розраховано автором) 
 

На основі розрахунку індексу потенціалу екологічної модернізації виконано 
групування регіонів (рис. 5) і сформульовано їх екомодернізаційну стратегію. 

Визначено, що рівень і структура національного багатства держави і 
територій є основою для планів поточного та перспективного характеру, тому 
слід виміряти його реальну величину з більш повним відображенням природно-
ресурсного й інтелектуального потенціалу економіки і створити механізм 
ефективного використання національного багатства. 

Аргументовано, що впродовж останніх десятиліть сформувався 
неефективний механізм регулювання фінансових потоків, джерелом яких є 
природна рента, оскільки держава та переважна частина суспільства не є їх 
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кінцевими бенефіціарами, незважаючи на конституційні положення про право 
власності українського народу в природно-ресурсній сфері та здійснення від 
його імені цього права державою. Тому наголошено на необхідності 
усуспільнення рентного доходу і перетворення його на контрольований 
державою інструмент економічної модернізації та розвитку. 

 

 
Рис. 5. Групування регіонів України за величиною індексу потенціалу 

екологічної модернізації (побудовано автором) 
 

Вказано, що основою забезпечення раціонального використання 
природних ресурсів у процесі сталого розвитку є застосування механізмів 
стратегічного планування. Неодмінною передумовою підвищення його 
ефективності названо об’єктивну економічну оцінку природних ресурсів і 
створення на цій основі економічного механізму стимулювання раціонального 
природокористування. Об’єктом стратегічного планування повинно бути 
визначення величини ресурсів і потреби в них. 

Можливості забезпечення сталого розвитку будь-якої території тісно 
пов’язані з наявним природно-ресурсним потенціалом, вимірювання якого дасть 
змогу здійснити порівняння аналогічних потенціалів, вибір напряму 
господарського використання та оптимальної спеціалізації територій. 

З метою кращого інтегрування до процесів планування екосистемного 
потенціалу основну увагу рекомендовано зосередити на економічних аспектах 
екосистемних послуг: їх економічній оцінці, платежах за їх отримання, оцінці 
потоків вигод від екосистем, що сприяють зростанню добробуту. Акцентовано 
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на необхідності визначення вартості збереження і примноження екосистемних 
послуг у планах соціально-економічного розвитку країни та регіонів. 

Одним із напрямів переходу до сталого розвитку визначено реформування 
енергоємної та відсталої структури вітчизняної економіки, активний вплив на її 
трансформацію в напрямі неоіндустріалізації, збільшення частки наукоємних, 
енергозберігаючих і економічних з погляду витрат сировини виробництв з 
використанням інструментів стратегічного планування, урахування природно-
ресурсного фактора та забезпечення екологічної модернізації. Нова раціональна 
структура галузей економіки повинна відповідати потребам внутрішнього ринку 
і сучасного технологічного укладу, а критерії структурної перебудови поряд з 
економічними інтересами – меті збереження навколишнього природного 
середовища та екологізації вдосконалення структури господарства і споживання. 

У третьому розділі «Особливості стратегічного планування сталого 
розвитку на сучасному етапі» здійснено оцінку та узагальнено сутність і 
практику планового, програмно-цільового та проектного підходів; досліджено 
систему та рівні стратегічного планування, а також стан і перспективи реалізації 
Цілей сталого розвитку в Україні. 

Констатовано, що актуальність планових методів останнім часом зростає 
на тлі поширення процесів глобалізації, загострення конкуренції, посилення 
економічних ризиків і криз та пов’язаної з цим потреби забезпечення керованості 
суспільного розвитку. Змінюються підходи до планування, з’являються нові 
якісні планові інструменти. Стратегічне планування розширює горизонт 
передбачення, сфери присутності в економіці та вплив на різні інституційні 
рівні. Проте проблемним завданням залишається розроблення методологічних і 
методичних підходів до стратегічного планування, механізмів його координації. 

У процесі формування нової дієвої системи стратегічного планування постає 
питання про його довгострокову мету. Обґрунтовано, що така мета повинна мати 
глибокий соціальний зміст, орієнтуватися на розв’язання ключових питань 
соціально-економічного розвитку держави. Основою цільового спрямування 
планування на всіх рівнях визначено підвищення життєвого рівня населення, 
створення системи суспільних відносин, що забезпечують сталий розвиток і 
задоволення матеріальних та духовних потреб людини. У міру досягнення цієї мети 
вдосконалюватиметься соціальна стратифікація і структура споживання, характер 
праці, нівелюватимуться розбіжності між рівнями розвитку сільських і міських 
територій, забезпечуватиметься екологічна модернізація і стійкість екосистем. 

Сучасний план економічного і соціального розвитку повинен бути 
механізмом координації та узгодження дій, довгострокових намірів і зобов’язань 
економічних агентів, галузей і територій. Під впливом стратегічного планування 
може сформуватися новий тип економіки – планово-договірний, за якого 
система відносин та інститутів базується на демократичному, інклюзивному 
визначенні планових цілей, застосуванні прямих і непрямих економічних 
важелів впливу на суспільний розвиток, об’єднаних у рамках єдиного плану та 
координаційного державного планового органу. 

На основі ґрунтовного дослідження запропоновано інституціональну схему 
державної політики у сфері стратегічного планування в Україні (рис. 6). 



 

Рис. 6. Інституціональна схема державної політики у сфері стратегічного планування в Україні (розроблено автором)

ОРГАНИ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ, ОБЛАСНІ  

ТА РАЙОННІ РАДИ: 
затвердження програм соціально-
економічного та культурного розвитку 
відповідної території й контроль їх 
виконання 
 

ВЕРХОВНА РАДА АВТОНОМНОЇ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ, ОБЛАСНІ, 

КИЇВСЬКА ТА 
СЕВАСТОПОЛЬСЬКА МІСЬКІ 

РАДИ: 
затвердження регіональних стратегій 
розвитку 

МІНІСТЕРСТВО 
РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, 
БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-

КОМУНАЛЬНОГО 
ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ: 

розробка, затвердження та координація 
методології стратегічного планування 
на регіональному рівні; розробка 
проекту Державної стратегії 
регіонального розвитку України 

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ 
УКРАЇНИ: 

розробка, затвердження та координація 
методології стратегічного планування 
на макроекономічному рівні РАДА МІНІСТРІВ АВТОНОМНОЇ 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ, ОБЛАСНІ, 
КИЇВСЬКА ТА 

СЕВАСТОПОЛЬСЬКА МІСЬКІ 
ДЕРЖАВНІ АДМІНІСТРАЦІЇ: 

розробка і забезпечення виконання 
програм соціально-економічного та 
культурного розвитку, екологічних та 
інших програм відповідних регіонів; 
розробка регіональних стратегій 
розвитку 

МІЖВІДОМЧА 
КООРДИНАЦІЙНА КОМІСІЯ  
З ПИТАНЬ РЕГІОНАЛЬНОГО 

РОЗВИТКУ 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ: 
затвердження Державного бюджету; визначення 
засад внутрішньої і зовнішньої політики; 
затвердження загальнодержавних програм 
економічного, науково-технічного, соціального, 
національно-культурного розвитку, охорони 
довкілля; схвалення Програми діяльності 
Кабінету Міністрів України 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ: 
розробка і здійснення загальнодержавних 
програм економічного, науково-технічного, 
соціального і культурного розвитку України; 
розробка проекту закону про Державний бюджет 
України; затвердження інших державних 
цільових програм; затвердження Державної 
стратегії регіонального розвитку України 

 
 

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ: 
звернення із посланнями до народу та 
щорічними і позачерговими посланнями до 
Верховної Ради України про внутрішнє і 
зовнішнє становище держави 

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ 

 

РАДА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

18 



 19 
Установлено, що складовою процесу стратегічного планування є 

програмно-цільовий підхід, за допомогою якого можливе вирішення великих і 
складних проблем через розроблення й реалізацію системи програмних заходів, 
орієнтованих на конкретні цілі. Головним інструментом цього підходу в 
Україні названо чинні державні цільові програми, які поки що не стали 
ефективним механізмом стратегічного планування. Це спричинено, зокрема, 
неефективним управлінням програмами і бюджетними коштами, відсутністю 
системності та комплексності, належного моніторингу і контролю за їх 
виконанням. 

Досліджено, що сучасний суспільний розвиток висуває переважно 
комплексні проблеми, розв’язання яких потребує об’єднання зусиль фахівців 
різних наук. Саме тому наголошено на продуктивності застосування 
проектного підходу. На тлі комплексних галузевих проблем ефективними 
визначено проекти публічно-приватного партнерства, територіальних – 
мегапроекти, повторюваних проблем – пілотні проекти. 

З’ясовано, що система стратегічного планування соціально-економічного 
розвитку в нашій державі перебуває на етапі становлення, функціонуючи за 
умов наявності певної нормативно-правової бази, але одночасно й необхідності 
розв’язання таких проблем, як визначення ієрархічно-інституційної структури 
прогнозних та програмно-планових документів, набуття стабільної практики їх 
прийняття і виконання, а також недосконалого методичного забезпечення та 
суперечностей правового регулювання їх формування й реалізації. 

Обґрунтовано, що вдосконалення стратегічного планування є однією з 
найважливіших складових формування дієвої соціально-економічної політики 
держави. Актуалізовано завдання виокремлення етапів стратегічного 
планування, розроблення єдиної методології формування стратегічно-планових 
документів, а також координації між його процедурами та учасниками. Процес 
складання нових планових документів повинен супроводжуватися аналізом 
ефективності реалізації попередніх, Виявлено проблему забезпечення 
спадкоємності реалізації планів розвитку в умовах зміни керівництва органів 
державної влади. 

Наголошено на важливості обов’язкового врахування екологічної 
складової стратегій, планів і програм загальнодержавного, галузевого 
(секторального), регіонального та місцевого розвитку, основою якої визначено 
екологічну модернізацію, запровадження інтегрованого управління 
природними ресурсами, відтворювального природокористування й розвитку 
екосистемних послуг. Основою моніторингу при цьому є система показників, 
орієнтованих на Цілі сталого розвитку. Удосконаленню механізмів 
стратегічного планування сталого розвитку на державному, регіональному та 
місцевому рівнях сприятиме запровадження стратегічної екологічної оцінки 
планових документів. 

За результатами оцінки регіональних стратегій розвитку виділено їх 
основні характеристики (табл. 1). Аргументовано необхідність академічного 
супроводу розроблення і реалізації регіональних стратегій розвитку, їх 
актуалізації, узгодженої з Цілями сталого розвитку ООН. 



Таблиця 1 
Характеристика регіональних документів стратегічного планування* 

 

Назва Дата 
затвердження 

Інформація про 
розробника/залу-
чення наукових 

установ 

Згадка про 
Генеральну 

схему плану-
вання терито-

рії України 

Згадка про 
Цілі сталого 
розвитку/ста-
лий розвиток 

взагалі 

Наявність розділу 
з природно-
ресурсної чи 
екологічної 

проблематики 

Наявність 
цифрових 
показників 
реалізації 

Стратегія збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на 
період до 2020 року (нова редакція) 25.06.2015 Ні/так Ні Ні/так Так Так 
Стратегія розвитку Волинської області на період до 2020 року 20.03.2015 Ні/так Ні Ні/так Так Так 
Стратегія розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року 26.09.2014 Проект за сприян-

ня іноземного 
уряду/так 

Так Ні/так Так Так 

Стратегія розвитку Донецької області на період до 2020 року 
21.06.2016 

Проект ПР 
ООН/так Ні/ Ні/ні Так Так 

Стратегія розвитку Житомирської області на період до 2020 року 19.03.2015 Ні/так Ні Ні/так Так Так 
Стратегія розвитку Закарпатської області на період до 2020 року 06.03.2015 Ні/ЗВО, так Ні Ні/так Так Так 
Стратегія регіонального розвитку Запорізької області на період до 2020 року 25.02.2016 Проект ЄС, ЗВО/ні Ні Ні/так Так Ні 
Стратегія розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року 17.10.2014 Проект ЄС, ЗВО/ні Так Ні/так Так Ні 
Стратегія розвитку Київської області на період до 2020 року 04.12.2014 Проект ЄС/так Так Ні/так Так Ні 
Стратегія розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року 27.03.2015 НІСД Ні Ні/так Так Так 
Стратегія розвитку Луганської області до 2020 року 28.10.2016 Проект ПРООН/так Ні Так/так Так Так 
Стратегія розвитку Львівської області на період до 2020 року 29.03.2016 Ні/так Так Ні/так Так Так 
Стратегія розвитку Миколаївської області на період до 2020 року 16.04.2015 Проект ЄС/ні Так Ні/так Так Ні 
Стратегія економічного та соціального розвитку Одеської області до 2020 
року (актуалізована) 21.12.2015 Ні/ні Ні Ні/так Так Так 
Стратегія розвитку Полтавської області на період до 2020 року 16.01.2015 Проект ЄС/так Так Ні/так Так Так 
Стратегія розвитку Рівненської області на період до 2020 року 18.12.2014 Проект ЄС/так Ні Ні/так Так Так 
Стратегія регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 року 09.04.2015 Проект ЄС/так Так Ні/так Так Ні 
Стратегія розвитку Тернопільської області на період до 2020 року 04.01.2016 Ні/так Ні Ні/так Так Так 
Стратегія розвитку Харківської області на період до 2020 року 05.03.2015 Ні/ні Так Ні/так Так Ні 
Стратегія розвитку Херсонської області на період до 2020 року 10.09.2015 Проект ЄС/ні Так Ні/так Так Так 
Стратегія регіонального розвитку Хмельницької області на 2011–2020 роки 18.05.2011 Проект ЄС, ЗВО/так Ні Ні/так Так Ні 
Стратегія розвитку Черкаської області на період до 2020 року 05.03.2015 Ні/ні Ні Ні/так Так Ні 
Стратегія розвитку Чернівецької області на період до 2020 року 18.06.2015 Проект ЄС, ЗВО/ні Так Ні/так Так Ні 
Стратегія сталого розвитку Чернігівської області на період до 2020 року 28.05.2015 Проект ЄС/так Ні Ні/так Так Ні 
Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року (нова редакція) 06.07.2017 Експертні 

структури/так 
Ні Так/так Так Так 

*Джерело: складено автором на основі текстів регіональних стратегій за даними Інтернет-сайтів обласних державних адміністрацій і рад. 
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Узагальнено, що на тлі розвиненого економічного, екологічного та 

природоохоронного законодавства в нашій державі немає спеціальних 
програмно-стратегічних документів і нормативно-правових актів, які б 
визначали та регулювали суспільні відносини у сфері сталого розвитку, а також 
спеціальних інституційних структур національного рівня для їх розробки й 
реалізації. Попри рішення відповідних міжнародних форумів, де на урядовому 
рівні представлена й Україна, сталий розвиток ще не став першорядним 
пріоритетом державної політики. 

Проаналізовано, що протягом періоду незалежності України термін 
сталий розвиток у різних варіаціях (сталий, екологічно збалансований 
розвиток; сталий соціально-економічний розвиток; сталий розвиток 
економіки / територій; сталий економічний розвиток; сталий, збалансований 
розвиток) вживався в окремих нормативно-правових актах як засада, мета, 
напрям, передумова, принцип, орієнтир розвитку без його чіткого 
уніфікованого визначення. 

Відтак акцентовано увагу на доцільності належного концептуального 
закріплення принципу сталого розвитку як імперативу суспільного життя та 
державної економічної, соціальної й екологічної політики в Конституції 
України, а також досягнення консенсусу в його науковому розумінні, 
термінологічному та законодавчому визначенні. Інституційно-правові 
механізми сталого розвитку повинні сприяти зміцненню і забезпеченню 
справедливої реалізації конституційно встановлених соціальних і природно-
ресурсних прав і гарантій громадян. Юридична форма законодавчого 
забезпечення стратегії сталого розвитку передбачає його реалізацію шляхом 
затвердження відповідного правового документа (розробленого органами влади 
із залученням місцевого самоврядування, наукових установ й громадського 
сектору) постановою Верховної Ради або Уряду України. 

Констатовано, що на основі глобальних Цілей сталого розвитку, 
прийнятих Організацією Об’єднаних Націй, у нашій державі розроблено 
національну систему ЦСР (визначено адаптовані для України цілі, 86 завдань 
національного розвитку та 172 показники для їх моніторингу), яка має 
забезпечити надійну основу для подальшого планування її розвитку та 
моніторингу стану досягнення окреслених цілей. ЦСР потребують 
імплементації в державні стратегічно-планові документи 
загальнонаціонального та регіонального рівня та відповідного узгодження між 
собою. 

Визначено комплекс завдань забезпечення належного моніторингу 
досягнення ЦСР, а саме: організація наукового супроводу із залученням 
установ НАН України та проведення необхідних додаткових досліджень, 
зокрема соціологічних; установлення органів державної влади, відповідальних 
за проведення моніторингу та надання інформації; удосконалення 
статистичного забезпечення, методології й методики обчислення їх показників. 

У четвертому розділі «Територіальний аспект стратегічного 
планування сталого розвитку» здійснено оцінку сучасних процесів 
районування і форм територіально-господарської взаємодії як просторової 
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основи стратегічного планування, розроблено концепт стратегічного 
планування адміністративно-територіального розвитку в контексті 
децентралізації влади, розкрито особливості урбанізації й стратегічного 
планування сталого розвитку міст. 

Галузева і територіальна форми суспільного розподілу праці та їх 
поєднання є об’єктивним підґрунтям для здійснення стратегічного планування. 
Аргументовано, що втіленням територіального розподілу праці є економічне 
районування території країни як поділ її господарства чи регіону на відносно 
самостійні географічно цілісні територіальні частини, котрі мають усталену 
спеціалізацію і внутрішні економічні зв’язки та пов’язані з іншими 
аналогічними частинами. 

У сучасних умовах виявлено докорінну зміну характеру минулих і появу 
об’єктивно обумовлених нових районоутворюючих факторів. Це потребує 
розробки відповідної наукової концепції та системи районування, яка б 
ураховувала трансформації в ресурсному базисі виділення районів, необхідність 
розв’язання завдань стратегічного планування, наявні та очікувані зрушення в 
територіальному господарстві, пріоритети раціонального природокористування 
та охорони навколишнього природного середовища, сучасні особливості 
розвитку регіонів і їх місце у зовнішньоекономічних зв’язках. 

Продуктивною при дослідженні та розробці проблем стратегічного 
планування визначено таку форму територіально-господарської взаємодії, як 
територіально-виробничий комплекс (ТВК). Основою поняття ТВК є ідея 
енерговиробничих циклів М. М. Колосовського – стійкої сукупності 
виробничих процесів, що виникають взаємообумовлено навколо основного 
процесу для певного виду енергії й сировини на конкретній території. 

ТВК інтерпретовано як поєднання на плановій основі взаємопов’язаних 
галузей і секторів економіки, трудових і природних ресурсів, що функціонує з 
метою вирішення проблем загальнодержавного рівня, зосереджене на певній 
території, забезпечує ефективне та комплексне використання ресурсів, 
обслуговується єдиною системою інфраструктури і гарантує створення 
сприятливих умов для життя населення й охорони довкілля. 

Зроблено висновок про те, що в перспективі ТВК як раціональне 
територіальне поєднання різних суб’єктів економічної діяльності під впливом 
інтересів і потреб населення на основі місцевих природних, людських, 
матеріально-технічних й інших ресурсів можуть стати осередками сталого 
розвитку та розв’язання соціальних проблем. 

Як ще одну сучасну форму територіально-господарської взаємодії виділено 
кластер – сукупність географічно близьких підприємств, організацій, компаній, 
об’єднаних за галузево-територіальною ознакою, що здійснюють спільну 
діяльність (випуск продукції, надання послуг) на науково-інноваційній основі, 
взаємодіють із науковими та освітніми закладами, органами влади та 
самоврядування, сприяють економічному розвиткові певної території. 
Продуктивним є досвід діяльності вітчизняних аналогів кластерів – 
наукоградів, науково-виробничих об’єднань, міжгалузевих науково-технічних 
комплексів як інноваційних форм втілення циклу наука – виробництво. 
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З’ясовано, що, на відміну від ТВК-підходу як елементу державної 

політики, кластерна стратегія стратегічного планування відображає приватну 
ініціативу, максимально втілює ринкові механізми. Екологічно-природно-
ресурсне розуміння кластера дає змогу створити на його основі 
інституціональні умови ефективного відтворення природних і людських 
ресурсів певної території. 

За результатами виконаного аналізу дано структурно-логічну 
характеристику впливу особливостей і переваг ТВК та кластерів на сталий 
розвиток (рис. 7). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7. Особливості та переваги територіально-виробничих комплексів 
і кластерів у забезпеченні сталого розвитку (розроблено автором) 

 
Обґрунтовано, що сталий розвиток територій має базуватися на 

територіально-відтворювальному підході, за якого збільшення потреби в 
природних ресурсах нівелюється оптимальним розміщенням виробничих 
об’єктів та інфраструктури на засадах стратегічного планування, економічне 
зростання забезпечується раціональним використанням і відтворенням 
природно-ресурсного потенціалу, а процес природокористування є компромісом 
між інтенсивним і обмеженим його типами та має збалансований характер 
виходячи з об’єктивної оцінки всіх природних ресурсів і екосистем території. 

Визначено необхідність узгодження планів соціально-економічного 
розвитку з підтриманням рівноваги в регіональній екологічній системі, тобто  
всім етапам його територіального планування повинно передувати виявлення 
параметрів раціонального природокористування, а набір і реалізація заходів 
стратегій, планів і програм можуть бути ефективними лише за умов урахування 
екологічних меж використання природи та її охорони на певній території. 

Територіально-виробничий комплекс 
 

• Міжгалузеве поєднання великих і потужних 
підприємств, можливість повного циклу наука – 
виробництво. 

• Цілеспрямоване утворення на плановій основі. 
• Розв’язання проблем галузевого, 

територіального і субтериторіального рівня. 
• Можливості забезпечення екологічної 

модернізації, відтворювального 
природокористування та інтегрованого 
управління природними ресурсами 

Кластер 
 

• Моносекторальне поєднання 
малого і середнього бізнесу, 
освітніх та венчурних структур. 

• Утворення з ініціативи ринкових 
суб’єктів. 

• Розв’язання завдань 
секторального та місцевого рівня. 

• Можливості застосування 
інноваційних екологічних 
продуктів і послуг 

Система стратегічного планування та районування 

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ТЕРИТОРІЙ 
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Процес децентралізації влади в Україні передбачає створення 

повноцінного життєвого середовища, гармонізацію інтересів держави і громад, 
визначення об’єктивної територіальної основи діяльності владних структур і 
необхідної для цього ресурсної бази. Наголошено, що досягнення цих завдань 
можливе лише на засадах наукового обґрунтованого і суспільно узгодженого 
стратегічного планування сталого розвитку, конституційних принципів поєднання 
централізації і децентралізації у здійсненні державної влади, збалансованості 
соціально-економічного розвитку регіонів, зважаючи на їх особливості. 

Використання природних ресурсів матиме позитивний вплив на соціально-
економічний розвиток територій, особливо сільських, за умови набуття 
громадами реальних прав розпорядження ресурсами прилеглих територій. 
Зазначено, що збільшення надходжень природно-ресурсних платежів до бюджетів 
базового рівня стане запорукою зміцнення фінансової самодостатності місцевого 
самоврядування, реальною базою наповнення бюджетів громад. При цьому 
бюджетна спроможність громади повинна бути не самоціллю, а наслідком 
реалізації її економічного та ресурсного потенціалу, розвитку інноваційних 
виробничих осередків і робочих місць промислового й аграрного профілю. 

Визначено, що територіальні громади мають стати безпосередніми 
учасниками управління природними ресурсами завдяки процесам їх 
капіталізації і корпоратизації природно-ресурсних відносин, використання 
публічно-приватного партнерства, інших форм природно-господарської 
взаємодії. Для забезпечення високих економічних ефектів на муніципальному 
рівні рекомендовано застосування концепту синьої економіки, котрий дає змогу 
розв’язати питання забезпечення регіональної конкурентоспроможності згідно з 
принципами регіонального розвитку ЄС як соціально орієнтованої 
збалансованості між конкуренцією і кооперацією. 

У цьому зв’язку акцентовано увагу на доцільності розроблення нових 
підходів до адміністративно-територіального устрою, що сприятиме реалізації 
положень Європейської хартії місцевого самоврядування, синтезу ефективності 
й збалансованості, гармонізації інтересів центру і регіонів на засадах сталості. 

Досліджено, що питання розвитку міст і пов’язаної з ним урбанізації є 
невід’ємною складовою всього комплексу проблем, що супроводжують перехід 
України до моделі сталого розвитку. Свою роль у цьому відіграє зміна характеру 
розвитку міст і сучасного змісту урбанізації, еволюції міста від просторового 
поєднання функцій житла, відпочинку і праці до бажаного місця досягнення 
балансу між економічними, соціальними та екологічними імперативами. 

З’ясовано, що акцент змістовних характеристик урбанізації поступово 
зміщувався з питомої ваги міського населення на спосіб життя та інші 
соціокультурні й екологічні складові. Після перетворення міста на множину 
мереж інтенсивної соціальної взаємодії сучасна урбаністична теорія набуває 
виразних міждисциплінарних ознак. 

У результаті розгляду проблем міського розвитку європейськими 
урбаністичними форумами актуалізовано такі питання, як стратегічне планування 
міст, розвиток дорожньої мережі і транспорту з урахуванням громадських 
інтересів, сталий вимір міського розвитку, спрямований на поєднання їх 



 25 
економічної діяльності із захистом навколишнього природного середовища, 
зважаючи на вимогу соціальної рівності та культурної багатоманітності. 

Серед визначених ООН Цілей сталого розвитку є «Сталий розвиток міст і 
громад», досягнення якої та перетворення міських поселень і громад на 
сприятливі для життєдіяльності осередки передбачає перехід до інклюзивного 
стратегування територіального розвитку. Однак з’ясовано, що положення 
вказаної цілі сьогодні не повною мірою втілюються в державних стратегічних 
документах. При цьому вітчизняними особливостями урбанізації визначено її 
поширення, зменшення кількості населення і його міграція з малих міст до 
великих, втрата містами компактної форми і виникнення великих зон міської 
забудови, субурбанізація. 

Важливу роль рушійної сили економічного піднесення країни відведено 
міським агломераціям. Регулювання їх розвитку і розв’язання економічних, 
соціальних, екологічних, транспортних проблем міст потребує стратегічного 
планування, яке б забезпечило сталий розвиток з одночасним підтриманням 
економічної доцільності та екологічної рівноваги, удосконаленням їх галузевої 
й просторової структури. Вказано на можливість розв’язання спільних проблем 
і синхронізації планів розвитку шляхом співробітництва та об’єднання 
територіальних громад навколо великих міст на договірних засадах, що, 
зокрема, у процесі децентралізації влади дає змогу здійснювати координацію 
розвитку навколишніх територій, вирівнювання умов життя у місті й прилеглій 
місцевості без створення об’єднаної територіальної громади. 

Аргументовано, що міста є ресурсом інноваційного потенціалу для 
розвитку економіки, у тому числі сільських територій. При цьому економічний 
вектор модернізації слід орієнтувати на збереження в місті промисловості як 
однієї з базових галузей за умови переходу її на високі технології, ефективне 
використання науково-технічного потенціалу. Акцент на екологізацію міста не 
повинен обмежувати перспективи його промислового розвитку в контексті 
сучасних світових тенденцій неоіндустріалізації з перетворенням традиційних 
міських індустріальних майданчиків на високотехнологічні, екологічно чисті 
виробництва, технопарки та використанням переваг мережевого, розумного, 
глобального міста. 

У п’ятому розділі «Організаційно-економічні механізми стратегічного 
планування сталого розвитку в Україні» розроблено концептуальні напрями 
та організаційні аспекти системи стратегічного планування; розкрито 
економічний механізм екологічної модернізації на засадах сталого розвитку; 
запропоновано інституційно-ієрархічну модель системи стратегічного 
планування в Україні. 

Визначено, що система правового регулювання стратегічного планування 
в Україні потребує вдосконалення на науковій основі шляхом уточнення й 
уніфікації термінології, а також узгодження відповідних законодавчих і 
нормативних документів між собою. Макроекономічне прогнозування і 
планування як найважливіші інструменти державного регулювання економіки 
та економічної політики повинні стати консолідуючою платформою, сферою 
поєднання державних і приватних інтересів розвитку суспільства. 

Запропоновано планово-договірну систему стратегічного планування, що 
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має такі ознаки й відмінності порівняно з планово-директивною: зміна об’єкта 
планового впливу та характеру відносин економічних суб’єктів з 
підпорядкованості на рівноправність; заміна вертикальної відповідальності 
горизонтальною; визначеність і реструктуризація відносин власності на 
природні ресурси та базові сектори економіки й підприємства; активна роль 
держави в ціноутворенні та зовнішньоекономічній діяльності; зосередження в  
державному бюджеті коштів від платежів за ресурси та їх інвестиційне 
спрямування; зближення рівнів економічного розвитку територій; 
удосконалення методології стратегічного планування на інноваційній основі. 

Єдина комплексна система державного стратегічного планування 
повинна охоплювати консолідований і регіональні бюджети, а також 
виробничий, фінансовий та управлінський потенціал найбільших корпорацій, 
компаній і банків з державною участю, великих фінансово-промислових груп. 

Наголошено на можливості здійснення єдиної комплексної державної 
економічної політики за наявності нормативно визначених вимог до структури, 
змісту, показників, механізмів реалізації стратегічно-планових документів, а 
також правового регулювання їх взаємоузгодження, що сприятиме координації 
дій галузей і сфер економіки, пошуку найбільш ефективних і комплексних 
вирішень назрілих питань, економії фінансових та інших ресурсів за рахунок 
консолідації зусиль різних секторів економіки на одних напрямах. 
Міністерства, відомства та уряд загалом зможуть координувати дії щодо 
реалізації поставлених цілей і планів (стратегій) як у галузевому, так і 
регіональному розрізі, у тому числі в частині бюджетного планування. 

На формування прозорого механізму звітності про хід реалізації 
поставлених стратегічних цілей і завдань позитивно впливатиме законодавче 
визначення методів контролю та механізмів відповідальності щодо виконання 
узгоджених завдань і заходів учасниками стратегічного планування, обов’язку 
державних органів щодо оприлюднення й обговорення підготовлених планових 
документів, а також змін до них і звітності про їх виконання. 

Запропоновано проект закону «Про стратегічне планування» і внесення 
відповідних змін до чинного законодавства та вказано на доцільність його 
розгляду і прийняття Верховною Радою України з метою впровадження 
зазначених пропозицій для визначення цілей і структури стратегічних 
планових, прогнозних і програмних документів, уточнення порядку їх розробки. 

Система стратегічного планування, прогнозування та пов’язані з нею 
форми довгострокового цільового кредитування в сучасних умовах повинні 
максимально узгоджуватися із системою публічно-приватного партнерства. 

На нинішньому етапі соціально-економічних трансформацій України 
саме реалізація концепції сталого розвитку має вирішальне значення для 
забезпечення економічного піднесення. Перехід до сталого розвитку потребує 
скоординованих дій у всіх суспільних сферах, адекватної переорієнтації 
соціальних, економічних і екологічних інститутів держави, регулююча роль 
якої у перетвореннях є основною та можлива шляхом використання інструментів 
і процедур стратегічного планування. Програмні й прогнозні документи 
державного рівня визначено основою розробки регіональних програм. 

Обґрунтовано, що сталий розвиток України загалом можливий тільки за 
умов забезпечення збалансованого еколого-економічного розвитку всіх її 
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регіонів і міст. Це потребує формування ефективної просторової структури 
національної економіки при дотриманні балансу інтересів усіх регіонів, а також 
актуалізації та публічного обговорення стратегій і програм їх сталого розвитку. 
Подальша інтеграція цих документів повинна становити загальнодержавну 
політику переходу до сталого розвитку. 

Акцентовано увагу на важливості розробки та реалізації комплексної 
схеми економічного районування України з урахуванням принципів сталості, а 
також програм міжрегіонального співробітництва та розвитку, що охоплюють 
території суміжних регіонів держави. 

Досліджено, що історично в екологічно спрямованих розділах 
вітчизняного стратегічного планування домінував галузевий принцип. Разом з 
тим проблеми навколишнього природного середовища є не галузевими, а 
регіональними, тому вказано на необхідність посилення територіального 
аспекту природно-господарського планування шляхом включення до планів 
відповідних показників стану природних ресурсів, навантаження на довкілля, 
використання ресурсів і природоохоронних заходів. Розкрито орієнтовний 
перелік питань таких планів, що повинен включати: характеристику природних 
ресурсів та їх якісного стану; межі екологічно допустимого навантаження на 
навколишнє природне середовище; повноту і комплексність використання 
природних ресурсів, залучених до господарського обігу; планування 
природоохоронних заходів, їх ефективність і адекватність нагальним проблемам. 

З’ясовано, що вдосконалення економічного механізму стратегічного 
планування сталого розвитку повинно передбачати капіталізацію природно-
ресурсних відносин, включаючи: комплексну оцінку ресурсів; розвиток 
територіальних бізнес-екоструктур; використання новітніх фінансових 
інструментів; інклюзивність – залучення влади, економічних суб’єктів і громад. 

Як адекватну форму реалізації економічних інтересів розглянуто плани і 
програми, що в цілісній процедурі стратегічного планування дадуть змогу 
реалізувати модель якісного, ефективного економічного механізму 
природокористування, природоохоронної діяльності та екологічної модернізації. 

Теоретично доведено, що всі заходи стратегічного планування сталого 
розвитку в природно-ресурсному та екомодернізаційному аспектах повинні 
бути соціально необхідними, політично прийнятними, адміністративно 
практичними, законодавчо узгодженими, економічно доцільними, технічно 
можливими та екологічно ефективними. 

Запропоновано інституційно-ієрархічну організаційну модель імовірного 
об’єднання процесу сталого розвитку в зазначеному контексті й системи 
стратегічного планування (рис. 8). 

Як основу для побудови цієї моделі рекомендовано розроблений нами 
проект закону «Про стратегічне планування», котрим визначено правові та 
організаційні засади системи стратегічного планування сталого соціально-
економічного розвитку України, окремих видів діяльності (галузей, секторів 
економіки) або адміністративно-територіальних одиниць, а також принципи 
такого планування, загальний порядок розроблення, прийняття й виконання 
відповідних документів, перелік учасників планувального процесу та їх 
повноваження. 
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Рис. 8. Інституційно-ієрархічна організаційна модель стратегічного планування 
сталого розвитку (розроблено автором) 
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на рівні економічного району або макрорегіону – ради макрорегіону. 

Для визначення комплексних заходів щодо раціонального 
природокористування, охорони природи, попередження забруднення та 
деградації навколишнього природного середовища, а також ефективного 
використання в національному господарстві природних ресурсів запропоновано 
започаткувати розроблення та реалізацію такого документа, як територіальна 
стратегія сталого природокористування. 

 
ВИСНОВКИ 

 
У дисертаційному дослідженні розв’язано важливу наукову проблему – 

розроблення та обґрунтування теоретико-методологічних засад стратегічного 
планування сталого розвитку в контексті здійснення ефективного 
природокористування та екологічної модернізації в Україні. Його результати є 
вагомим внеском у розвиток економічної науки, зокрема такої галузі, як 
економіка природокористування та охорони навколишнього середовища, і 
становлять основу для створення інституціонального забезпечення, а також 
економічних, організаційних і управлінських засад ефективного розв’язання 
еколого-економічних проблем сталого розвитку суспільства, держави та її 
регіонів, формування і використання потенціалу такого розвитку, раціонального 
природокористування, охорони навколишнього природного середовища, 
гарантування природно-ресурсної, екологічної та природно-техногенної безпеки, 
екологічної модернізації на засадах стратегічного планування. 

На основі виконаних досліджень сформульовано такі висновки і практичні 
рекомендації: 

1. Обґрунтовано концепт стратегічного планування сталого розвитку як 
модель економічного механізму, здатну вивести вітчизняну економіку з кризи, 
зробивши її функціонування регульованим, керованим суспільними інтересами, з 
урахуванням кращих світових парадигм, у системному зв’язку із забезпеченням 
раціонального природокористування й екологічної модернізації. Запропоновано 
трактування стратегічного планування як процесу розробки і складання 
довгострокових прогнозних, програмних і планових документів щодо розвитку 
країни, території або галузі (сектору) економіки, що містять: наукове 
передбачення перебігу результатів розвитку соціально-економічної та 
екологічної сфери (прогноз), цілі й зміст державної політики (програма), а також 
систему заходів щодо їх реалізації з визначенням порядку, послідовності, 
термінів і відповідальних виконавців (план). 

2. Аргументовано, що сутність передпланової роботи як важливого 
попереднього етапу процесу стратегічного планування полягає у пізнанні 
природи соціально-економічних процесів, виявленні спонукальних мотивів їх 
розвитку і ступеня об’єктивності. Метою передпланових досліджень визначено 
встановлення якісних і кількісних зв’язків, що виражають об’єктивні умови 
відтворення, відповідно до яких необхідно формувати планові рішення, зокрема 
наукове обґрунтування комплексного, взаємопов’язаного використання та 
охорони природних ресурсів. Виходячи з особливостей предмета дослідження 
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з’ясовано, що важливим етапом передпланових розробок є експертиза, яка 
повинна охоплювати всі суспільно значимі плани, програми і проекти. Сьогодні 
цю функцію виконує стратегічна екологічна оцінка. 

3. Проаналізовано світовий досвід стратегічного планування, у тому числі 
вітчизняний, що ґрунтується на використанні перспективних і комплексних 
планів з урахуванням територіального розподілу суспільної праці та ресурсних 
особливостей, плановому здійсненні раціонального природокористування та 
охорони довкілля, а також зарубіжний, який базується на підходах двох 
основних наукових шкіл – неокейнсіанської й неокласичної, використанні, 
відповідно, методів прямого і непрямого державного регулювання і має 
антикризову спрямованість. Розкрито особливості застосування індикативного 
планування, механізмів публічно-приватного партнерства, державного 
контракту, моніторингу й оцінки ефективності та результатів стратегічного 
планування, а також можливостей поєднання проектного і програмно-цільового 
підходів на прикладі реалізації у США федеральної програми розвитку регіону 
долини р. Теннессі та діяльності Аппалачської регіональної комісії. 

4. З’ясовано, що еволюція наукових ідей у галузі економіки 
природокористування та охорони навколишнього середовища сконцентрована на 
дослідженні економічних закономірностей раціонального використання, 
відтворення та охорони природних ресурсів суспільством з метою задоволення 
своїх потреб і підготовці передумов для переходу до сталого розвитку. 
Наголошено на необхідності досягнення консенсусу щодо наукового розуміння і 
термінологічного й законодавчого визначення сталого розвитку. Зазначено, що 
національно орієнтоване трактування сталого розвитку України передбачає 
інтеграцію концепцій зеленої та синьої економіки, а також виокремлення такої 
істотної ознаки цього типу розвитку, як перехід від економічних відносин 
використання ресурсів до відносин їх системного відтворення на базі первинної 
ланки – відповідної території, що забезпечить узгодженість економічних, 
соціально-демографічних і екологічних процесів на ній. 

5. Доведено, що вдосконалення вимірювання сталого розвитку та 
природно-ресурсного потенціалу в ході стратегічного планування пов’язане із 
застосуванням нових глобальних підходів до екологізації системи національного 
рахівництва, які виходять за межі традиційної концепції ВВП та відображають 
аспекти ресурсоефективності, екологічних збитків, інтерналізації екстерналій 
економічної діяльності, що уможливить розробку адекватних інструментів для 
оцінки прогресу на шляху країни до сталого розвитку. Наголошено, що за 
результатами об’єктивної економічної оцінки національного багатства, зокрема 
природних ресурсів, природного потенціалу території, екосистемних послуг, 
можна визначити дійсний рівень і якість економічного зростання, забезпечити 
суспільний контроль над використанням природної ренти, створити на її основі 
економічний механізм ефективного стимулювання раціонального 
природокористування, відтворення та охорони довкілля. 

6. Визначено, що екологічна модернізація є процесом перетворення та 
оновлення економічного укладу, культури і соціальної поведінки виходячи з 
екологічних принципів, у результаті чого відбувається поява нових систем, 
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обладнання та пристроїв, продуктів і послуг; ускладнення суспільної та 
економічної організації (зростання структурної і функціональної диференціації, 
виникнення нових форм інтеграції) та підвищення адаптивної здатності 
традиційного суспільства, що сприятиме створенню нового середовища 
проживання і відтворення та переходу до інклюзивного зростання й сталого 
розвитку. Уточнено, що узгоджено з процесом екомодернізації повинна 
відбуватися структурна перебудова господарства з орієнтацією на 
неоіндустріалізацію, раціональне природокористування і збереження довкілля, 
урахування екологічного аспекту, формування раціональної структури 
споживання. 

7. Досліджено, що цілісна система державного стратегічного планування 
повинна базуватися на використанні переваг планового, програмно-цільового та 
проектного підходів. Сучасний плановий підхід реалізується в контрактній або 
планово-договірній економіці, основними ознаками якої є зміна об’єкта 
управління – централізоване планування загальноекономічних, міжгалузевих і 
міжрегіональних пропорцій відтворювального процесу та договірне регулювання 
внутрішньогалузевих, внутрішньорегіональних і внутрішньовиробничих 
пропорцій, а також зміна сутності відносин суб’єктів з підпорядкованості на 
рівноправність. Перевагою програмно-цільового підходу визначено пріоритетне 
виділення цілей з наступним підпорядкуванням їх досягненню процесів 
виконання планів і розподілу ресурсів. Узагальнено, що проектний підхід 
забезпечить реалізацію ідей та розробок через пілотні, національні проекти і 
мегапроекти. 

8. Розкрито основні проблеми, які сьогодні стоять перед стратегічним 
плануванням в Україні, а саме методологічне забезпечення, правове регулювання 
та практичне застосування. Нинішня система правового регулювання в 
досліджуваному аспекті потребує вдосконалення на науковій основі шляхом 
уточнення й уніфікації термінології, а також узгодження відповідних 
законодавчих і нормативних документів між собою для того, щоб забезпечити 
дієве функціонування планових інструментів забезпечення переходу України до 
сталого розвитку. Акцентовано на тому, що план повинен стати інструментом 
модернізації та піднесення, який дасть змогу уникнути формування виконавчою 
владою економічної політики виходячи з політичної кон’юнктури. 
Запровадження стратегічної екологічної оцінки сприятиме вдосконаленню 
системи стратегічного планування та її адаптації до європейських норм. 

9. Обґрунтовано, що, незважаючи на декларування Україною прагнення 
впроваджувати принцип сталого розвитку після приєднання до міжнародних 
програмних документів у цій сфері, він поки ще не отримав концептуального 
закріплення як імператив суспільного життя та державної економічної, 
соціальної й екологічної політики. Нормативно-правові механізми сталого 
розвитку повинні сприяти зміцненню і забезпеченню справедливої реалізації 
встановлених Конституцією України соціальних прав і гарантій громадян, а 
також права власності українського народу на землю, її надра, атмосферне 
повітря, водні та інші природні ресурси. Проаналізовано сучасний стан реалізації 
Цілей сталого розвитку в Україні й констатовано, що він характеризується 
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частковим їх утіленням та адаптацією до державних і регіональних стратегічних 
планових документів. 

10. Запропоновано використання як підґрунтя для побудови системи 
стратегічного планування в галузевому і територіальному розрізах різні форми 
територіально-господарської взаємодії, а саме економічні райони, територіально-
виробничі комплекси (ТВК) та кластери. Основою нової мережі районування 
може бути така схема: Центральний, Східний, Західний, Центрально-Східний, 
Південний, Північно-Східний економічні райони. Визначено, що концепція ТВК 
відкриває нові перспективи вдосконалення використання, відтворення та 
охорони природних ресурсів і екологічної модернізації, застосування механізмів 
публічно-приватного партнерства. З’ясовано можливість формування кластера 
як територіально-інтеграційного утворення типу регіонально-господарських або 
ТВК для реалізації процедур стратегічного планування та екологічної 
модернізації на засадах сталого розвитку. 

11. Теоретично і практично доведено, що за результатами реформування 
місцевого самоврядування і територіальної організації влади регіональний і 
місцевий рівні мають стати осередком синтезування ефективності, 
збалансованості та забезпечення сталого розвитку на засадах поєднання 
централізації і децентралізації, партнерства між центром і регіонами, 
співробітництва громад. Зазначено, що децентралізація влади та реформування 
місцевого самоврядування повинні сприяти зміцненню фінансової 
самодостатності останнього шляхом збільшення надходжень природно-
ресурсних платежів до бюджетів базового рівня, підвищенню рівня капіталізації 
природних ресурсів і корпоратизації природно-ресурсних відносин з 
використанням механізмів публічно-приватного партнерства. Саморозвиток 
територіальних систем названо одним із принципів децентралізації в міру 
набуття місцевими громадами й територіями економічної самодостатності. 

12. Розкрито сучасне наукове розуміння урбанізації, яке враховує її 
культурні, технічні та соціально-психологічні аспекти. Виявлено, що положення 
цілі «Сталий розвиток міст і громад» лише частково враховано в державних 
стратегічних документах України, а вітчизняні процеси урбанізації мають 
суперечливий характер, пов’язаний зі зменшенням населення і загальною 
соціально-економічною кризою. Наголошено на необхідності розвитку міських 
агломерацій, дієвим інструментом якого є стратегічне планування сталого 
розвитку міст у контексті конституційних засад поєднання централізації та 
децентралізації у здійсненні державної влади. Таке планування має враховувати 
зарубіжний досвід, зокрема можливості реалізації концепцій розумного і 
глобального міста. Продуктивним визначено застосування механізмів мережевої 
координації та інтеграційної політики. 

13. Обґрунтовано, що планово-договірна система державного 
стратегічного планування має стати основою реалізації економічної політики та 
сучасною платформою для поєднання інтересів суспільства. Стратегічне 
планування регіонального розвитку повинно забезпечувати координацію та 
узгодженість стратегічно-планових документів центральної і регіональної 
влади, їх відповідність показникам бюджетів усіх рівнів, а також моніторинг 
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реалізації цих документів. З’ясовано, що забезпечення економічного 
піднесення, подолання кризових явищ можливі за умови комплексної та 
скоординованої діяльності всіх державних органів. З цією метою 
запропоновано створення ради стратегічного планування України. 
Довгострокові документи стратегічного планування повинні бути основою 
розробки державних цільових програм, планів і програм суб’єктів 
господарювання, функціонування механізмів публічно-приватного партнерства. 

14. Аргументовано доцільність посилення територіального аспекту 
екологічного планування шляхом включення до планів відповідних показників. 
Можливими джерелами фінансування реалізації стратегії сталого розвитку на 
засадах екологічної модернізації визначено: цільові бюджетні кошти; тимчасово 
вільні кошти екологічного страхування; доходи від приватизації з урахуванням 
екологічного фактора; застосування заставної вартості природних ресурсів на 
основі їх рентних оцінок; стимулювання інвесторів за використання відходів; 
запобігання тіньовій економіці; доходи від продажу ліцензій і екологічних 
послуг; кошти екологічних фондів міжнародних спільнот. З’ясовано, що плани і 
програми в цілісній процедурі стратегічного планування мають сприяти 
реалізації моделі ефективного економічного механізму природокористування та 
природоохоронної діяльності на засадах сталого розвитку. 

15. Як основу інституційно-ієрархічної моделі системи стратегічного 
планування в Україні розроблено його принципи та проект закону «Про 
стратегічне планування». Для вирішення завдань сталого розвитку на рівні 
економічного району або макрорегіону рекомендовано створити раду 
макрорегіону. Обґрунтовано необхідність започаткування розроблення та 
реалізації територіальних стратегій сталого природокористування, які 
визначають комплексні заходи щодо охорони природи, попередження 
забруднення та деградації навколишнього природного середовища, а також 
ефективного використання в національному господарстві природних ресурсів і 
екосистем. Запропоновано основні етапи та процедуру розроблення стратегії 
сталого розвитку територіальної громади. Викладено змістовні характеристики і 
складові ефективного та якісного процесу стратегічної екологічної оцінки. 
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АНОТАЦІЯ 
 
Коваленко А. О. Стратегічне планування сталого розвитку України: 

природно-ресурсний та екомодернізаційний вимір. – Кваліфікаційна 
наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 
спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування та охорони 
навколишнього середовища. – Державна установа «Інститут економіки 
природокористування та сталого розвитку Національної академії наук 
України», Київ, 2019. 

Дисертаційна робота присвячена розробці теоретико-методологічних 
засад стратегічного планування сталого розвитку в контексті забезпечення 
раціонального природокористування та ефективної екологічної модернізації. 

Сформульовано сутнісні ознаки категорії стратегічне планування, 
узагальнено світовий досвід такого планування. Розкрито проблеми 
вимірювання сталого розвитку, представлено концепт екологічної модернізації. 
Узагальнено сутність і практику планового, програмно-цільового та проектного 
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підходів, досліджено систему та рівні стратегічного планування. Досліджено 
просторову основу останнього. Розроблено концептуальні напрями й 
організаційні аспекти системи стратегічного планування та запропоновано її 
інституційно-ієрархічну модель. 

Ключові слова: стратегічне планування, сталий розвиток, цілі сталого 
розвитку, екологічна модернізація, економіка природокористування. 

 
АННОТАЦИЯ 

 
Коваленко А. А. Стратегическое планирование устойчивого развития 

Украины: природно-ресурсное и экомодернизационное измерение. – 
Квалификационный научный труд на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук 
по специальности 08.00.06 – экономика природопользования и охраны 
окружающей среды. – Государственное учреждение «Институт экономики 
природопользования и устойчивого развития Национальной академии наук 
Украины», Киев, 2019. 

В диссертации раскрыты роль и значение методов, форм и процедур 
планово-договорной системы стратегического планирования в решении 
эколого-экономических проблем устойчивого развития общества, государства и 
его регионов в системной связи с необходимостью модернизации социальной и 
экономической сфер Украины на природно-ресурсных и экологических 
принципах, а также приведены авторские определения стратегического планирования 
и его принципов, а также законопроект «О стратегическом планировании». 

Обоснована сущность понятия устойчивого развития, содержащего такой 
существенный признак этого типа развития, как переход от экономических 
отношений использования ресурсов к отношениям их системного 
воспроизводства на базе первичного звена – соответствующей территории, 
обеспечивающего на ней согласованность экономических, социально-
демографических и экологических процессов на основе сочетания 
централизации и децентрализации власти. 

Предложена авторская трактовка экологической модернизации как 
процесса преобразования и обновления экономического уклада, культуры и 
социального поведения исходя из экологических принципов, в результате 
которого происходит повышение сложности общественной организации (рост 
структурной и функциональной дифференциации, возникновение новых форм 
интеграции) и адаптивной способности традиционного общества, делающего 
возможным создание новой среды проживания и воспроизводства и переход к 
инклюзивному и устойчивому развитию. 

Усовершенствовано определение роли и содержания предплановых 
разработок и документов в процессе стратегического планирования как 
методологической, концептуальной основы его этапов и процедур с 
акцентированием внимания на актуальность возобновления их разработки, в 
отличие от существующей практики, когда формированию плановых 
документов, как правило, не предшествуют предплановые исследования. 
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Обобщен мировой опыт стратегического планирования, основывающийся 

на использовании перспективных и комплексных планов с учетом 
территориального распределения общественного труда и ресурсных 
особенностей, плановом осуществлении рационального природопользования и 
охраны окружающей среды, применении методов прямого и косвенного 
государственного регулирования, индикативного планирования, механизмов 
государственно-частного партнерства. 

Усовершенствованы инструменты измерения устойчивого развития и 
природно-ресурсного потенциала в процессе стратегического планирования – 
национального богатства, природных ресурсов, природного потенциала 
территории, экосистемных услуг, что, в отличие от существующей практики, 
позволит определить действительный уровень и качество экономического 
роста, обеспечить общественный контроль над использованием природной 
ренты, создать на ее основе экономический механизм эффективного 
стимулирования рационального природопользования, воспроизводства и 
охраны окружающей среды. 

Получили дальнейшее развитие сущность и значение планового, 
программно-целевого и проектного подходов к стратегическому планированию 
на современном этапе с обоснованием важной самостоятельной роли каждого 
из них в этом процессе и эффективной реализации в случае их системного 
сочетания. 

Осуществлен углубленный анализ особенностей существующей системы 
и уровней стратегического планирования в сферах устойчивого развития, 
рационального природопользования и экологической модернизации в Украине 
с определением направлений их совершенствования (терминологического 
уточнения, институциональной перестройки, нормативно-правового согласования). 

Улучшены теоретико-методологические положения экономического 
районирования Украины и использования в качестве основы для построения 
системы стратегического планирования в отраслевом и территориальном 
разрезах таких форм территориально-хозяйственного взаимодействия, как 
экономические районы, территориально-производственные комплексы и 
кластеры. 

Обоснованы направления обеспечения устойчивого развития территорий 
на основе достижения ресурсной самодостаточности общин и повышения 
эффективности природопользования, которые могут стать руководящими 
ориентирами для стратегических плановых документов регионального уровня 
на основе гармоничного сочетания централизации и децентрализации в 
осуществлении государственной власти. 

Усовершенствовано современное научное понимание урбанизации и 
путей обеспечения устойчивого развития городов на основе стратегического 
планирования, учитывающее культурные, технические и социально-
психологические аспекты урбанизации, потребности развития городских 
агломераций, возможности реализации концепций разумного и глобального 
города, механизмов сетевой координации и интеграционной политики. 

Углублено научное обоснование концептуальных направлений, 
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организационных аспектов и институционально-иерархической модели 
системы стратегического планирования в Украине, что позволяет разработать 
координационный механизм подготовки и реализации стратегически плановых 
процедур, осуществления мониторинга и контроля. 

Ключевые слова: стратегическое планирование, устойчивое развитие, 
цели устойчивого развития, экологическая модернизация, экономика 
природопользования. 

 
ANNOTATION 

 
Kovalenko A. O. Strategic Planning of Sustainable Development of 

Ukraine: Nature Resource and Ecological Modernization Dimension. – 
Qualification scientific work as the manuscript. 

Thesis submitted for the degree of Doctor of Economic Sciences on specialty 
08.00.06 – Economics of Nature Using and Environment Protection. – Public 
Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of 
the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv, 2019. 

The purpose of the study is to develop the theoretical and methodological 
foundations of strategic planning of sustainable development in the context of 
providing the rational nature using and effective ecological modernization. 

The essential features of the strategic planning category are formulated, the 
world experience of strategic planning is generalized. The problems of measurement 
of sustainable development are revealed, the concept of ecological modernization is 
presented. The essence and practice of planning, program-target and project 
approaches are generalized, the system and levels of strategic planning are 
researched. The spatial basis of strategic planning is explored. The conceptual 
directions and organizational aspects of the strategic planning system are developed 
and its institutional and hierarchical model is proposed. 

Key words: strategic planning, sustainable development, Sustainable 
Development Goals, ecological modernization, economics of nature using. 
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