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Кінець ХХ початок ХХI століття ознаменувалися стрімким розвитком 

глобальних протиріч між потребами суспільства та жорстко обмеженими 
можливостями довкілля. Швидкий ріст населення й світової економіки, їх 
взаємна ескалація створили контур зворотного зв'язку, який веде до 
глобального еколого-економічної кризи. Це поставило під загрозу подальший 
економічний розвиток як окремих країн та регіонів, так і самого суспільства. 
Тому, саме проблемам еколого-соціо-економічного розвитку суспільства 
почали надавати пильну увагу, саме ці питання й проблеми вийшли на перший 
план у науково-методологічних дослідженнях сучасних науковців.  

Питанням збереження навколишнього середовища на фоні зростаючого 
попиту на товари та послуги почали надавати особливої уваги ще з середини 
минулого століття. Результатами роботи декількох міжнародних конференцій 
стало створення нового поняття – сталого розвитку, яке здобуло популярності 
на початку 90х років XX століття та наразі є складовою політики провідних 
країн світу.  

Враховуючи міжнародні тенденції розвитку Україна приєдналась до 
міжнародної політик в останні дні XX століття прийнявши Концепцію сталого 
розвитку населених пунктів. Тим самим визнаючи необхідність врахування не 
лише економічний та соціальних факторів в процесі розвитку населених 
пунктів але і екологічних. Однак, подальший поштовх до обговорення та 
впровадження стратегій сталого розвитку на рівні держави та регіонів і досі 
триває.  

В умовах фінансової кризи у світі та в країні розробка стратегій сталого 
розвитку повинна допомогти швидко та ефективно подолати негативні наслідки 
кризи, виробити систему регіональних програм, що визначать стратегічний 
розвиток регіонів та дозволить почати процес зменшення диспропорцій в 
регіональному розвитку. Стратегії сталого розвитку повинні бути вироблені 
спільно з представниками різних верств населення регіону, задовольняти їх 
потреби і сприяти гармонійному розвитку суспільства та економіки без 
завдання шкоди оточуючому середовищу. 

Слід відмітити, що Харківська область є однією з небагатьох де у 2010 
році була розроблена та прийнята Стратегія сталого розвитку Харківської 
області, та з 2011 року розпочалась розробка Стратегії сталого розвитку міста 
Харків. 

Наразі доволі рано говорити про ефективність впровадження стратегії 
сталого розвитку Харківської області, однак закордонний досвід, показує, що 
на даний час сталий розвиток врахований в більшості країн Європи, та в деяких 
країн Азії, Африки та Північної і Південної Америки. Ефективність 
впровадження стратегій в цих країнах неодноразово підтверджена 



міжнародними звітами ООН, Міжнародного банку та державними звітами країн 
світу. Незважаючи на відсутність єдиних визнаних індикаторів сталого 
розвитку впровадження стратегії сталого розвитку визначено як центральне 
положення державної та регіональної політик провідних країн світу. Тому, в 
даних умовах важливим є продовження розпочатого курсу, ратифікація 
загальнодержавної стратегії сталого розвитку та поширення прикладу 
Харківської області на інші області України з подальшим впровадженням 
стратегій в містах та районах області. 

 
 


