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У статті досліджено процеси формування парадигмальних основ концепції сталого розвитку на сучасному
етапі глобалізаційного поступу країн ЄС. Визначено зміст та роль глобалізації у трансформації суспільного
сприйняття реформ, спрямованих на досягнення збалансованого розвитку соціуму, економічних систем територіальних громад та екологічних умов існування людської цивілізації; проаналізовано вектори структурних змін, що сприяють сталості умов розвитку цих систем у ЄС. Акцентовано увагу на ключових проблемних
аспектах та суперечностях, що виникли в цьому процесі у глобальному вимірі. Наголошено на тому, що модернізація територіальних громад в Україні за прикладом та модельованими підходами країн ЄС відбувається переважно в умовах домінування фактора економічної вигоди від проваджуваної діяльності. Наголошено
на необхідності здійснення управлінською системою України переходу від «економізму» суспільних відносин
до наступного щаблю глобалізованої суспільної еволюції – «розумного» управління, що відповідає на запит і
потребу у свідомих та виважених рішеннях взаємоінтеграції всіх складових сталого розвитку.
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Постановка проблеми у загальному вигляді
та її зв’язок з важливими науковими та практичними завданнями. Для України, як і для більшості країн Східної Європи, XXI ст. було ознаменоване початком радикальної трансформації
всієї господарської і, відповідно, управлінської
системи та переходом економічних і соціальних
відносин у нову якість. Це зумовило її євроінтеграційний вибір як країни, готової приєднатися
до європейського співтовариства – простору, де
зазначені процеси розпочалися ще в минулому
столітті. Саме тоді відбулася зміна парадигми
світоустрою – світове співтовариство почало

трансформуватися в цілісну соціоекономічну
екологічно свідому систему, підпорядковану єдиним правилам та стандартам. Перехід до нового
стану, що характеризувався вищими показниками
якості, результатом та ефектом від управлінського впливу, відбувся під впливом глобалізації, яка
зумовила виникненню широкого спектру процесів, що торкнулися всіх аспектів життя людства:
історії, політики, ідеології, релігії, культури, економіки, безпеки. Цей перехід значно прискорився
під впливом нового виклику світовій спільноті –
пандемії COVID-19, що стала спільною глобальною реальністю суспільного буття. Він зумовив
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необхідність уточнення умов глобалізаційного
входження України в європейську спільноту на
рівні парадигмального розуміння процесів, що
відбуваються на рівні її громад.
Аналіз останніх публікацій за проблематикою та визначення невирішених раніше частин загальної проблеми. Дослідженням різних
аспектів проблеми сталого розвитку територій
з позиції науки державного управління приділено увагу багатьох вітчизняних учених, серед
яких, зокрема: О. Алимов, Л. Акімова, О. Бобровська, В. Борденюк, З. Герасимчук, С. Горблюк, І. Дегтярьова, С. Дорогунцов, І. Дробот,
В. Загорський, Д. Клиновий, Л. Корнійчук,
Т. Кравченко, О. Крайник, М. Малік, Є. Матвіїшин, Л. Мельник, О. Надоша, І. Парасій-Вергуненко, О. Петроє, С. Приліпко, В. Трегобчук,
Н. Скоробогатова, Л. Федулова, І. Чикаренко та
багато інших. Проте практична невирішеність низки питань узгодження соціальних, економічних,
екологічних, а також державно-інституційних
інтересів у системі управління соціальною, економічною та екологічною складовими розвитку
територіальних громад України в контексті дослідження відповідного досвіду ЄС, разом із поглибленням цих проблем під впливом поширення
загрози COVID-19 актуалізує доцільність проведення подальших досліджень у цьому напрямі.
Мета статті – дослідити європейську парадигму сталого розвитку територіальних громад крізь
призму глобалізації управлінських відносин та
визначити ключові засади імплементації досвіду
ЄС в цьому напрямі в Україні.
Виклад основного матеріалу. Світовий та,
зокрема, європейський досвід другої половини
ХХ – початку XXI ст. наочно показав, що жодні
специфічні умови – особливості національного
розвитку, кризові стани і внутрішні трансформації – не здатні вплинути на дію об’єктивних
законів глобалізації. «Країни, що виявилися неспроможними зайняти місце в експресі світової
глобалізації, неминуче опиняються під його колесами» (Білорус, 2012, с. 12). Таким є закон нинішнього етапу суспільного розвитку, глобалізації,
яка відкрила для людства не лише нові, небачені досі можливості якісного зростання, а й нові
загрози, проблеми і глобальні виклики. Одним з
них, є, зокрема, поширення пандемії COVID-19
через глобальну відкритість кордонів та масові
переміщення. Та, за великим рахунком, глобалізація – спільна для людства поведінкова модель
суспільно-економічного розвитку. Тому коли
окремі «економічно сильні країни» та їх лідери
роблять спробу силою привласнити досягнення
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глобалізації, а негативні результати перекласти на
«слабкі» країни, загострення глобального протистояння та спільної для багатьох країн катастрофи стають неминучими, оскільки глобальна деградація людства (сповільнення динаміки розвитку)
ризикує стати оберненим процесом глобалізації
(Войтович, 2009, с. 3–4).
Та за своєю сутністю глобалізація – об’єктив
ний, еволюційно зумовлений процес інтеграції
у світову спільноту, її певний історичний етап.
Вона є результатом досягнутого людством розвитку продуктивних сил, техніки, інформаційних
технологій, знань та, зрештою, управлінських
підходів. Тому об’єктивно глобалізація має нести
усім народам всебічний прогрес і демократію,
«помітно примножуючи сукупні надбання людства, стимулюючи розвиток регіонів, які мають
можливість користуватися благами цивілізації»
(Ороховська, 2009, с. 75–76). І це очевидно, адже
глобалізація відкриває територіальним громадам
можливості розширення обміну товарами, послугами, інформацією, технологіями та капіталом.
Під її впливом істотно змінюються локальний
характер виробництва і праці, рівень знань, соціальний уклад, умови, стиль життя людей в громадах. Нова неотехнологічна епоха знань приводить до об’єднання економік усіх країн та їх
окремих територій у цілісну й диверсифіковану
господарську систему. І європейський простір є
яскравим виразником цього тренду в територіальному господарському фокусі, що цілком відтворює глобальні світогосподарські імпульси, які
нині створюються у глобалізованому світі, стаючи провідником змін та концептуальних зрушень
на рівні громад та націй.
Глибокі та якісні зміни в усій господарській
структурі (європейській та світовій): культурі,
політичній системі дали науковій спільноті підстави констатувати вступ людства в нову історичну епоху – епоху глобалізації, інтеграції світового співтовариства в модернізовану системну
соціальну цілісність, де території роблять свій
унікальний внесок у примноження світових досягнень та генерування ідей. Але це уможливлюється, коли зазначений процес відбувається
відповідно до об’єктивних природних законів
еволюції суспільства планети. Очевидним є і те,
що глобалізація загострила цілу низку суперечностей – між тенденцією до уніфікації планетарної організації в усіх сферах суспільного буття
і національно-державними формами його організації, між розмаїттям самобутності та культур
народів світу і, з одного боку, спробами «вестернізувати» світ (а з другого боку – «русифікувати»
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значну його частину, що призводить до нівелювання цього розмаїття культур (Ороховська, 2009,
с. 76; Войтович, 2007).
Тому, як зазначає Л. Ороховська, досліджуючи європейську парадигму сталого розвитку та
синхронізований розвиток світогосподарських
процесів, важливо розрізняти поняття глобалізації та глобалізму. Так, глобалізація покликана забезпечити задоволення потреб усього населення
Землі на базі стрімкого розвитку продуктивних
сил, поширення знань, посилення екологічної,
соціальної, санітарно-епідеміологічної, радіаційної, продовольчої безпеки населення, подолати
територіальну економічну поляризацію (розподіл
бідних і багатих країн та регіонів) й інші фактори, які породжують конфлікти і війни між націями. Але складність її природи свідчить про те,
що глобалізація в сучасних світогосподарських
умовах – нелінійний та нерівномірний процес,
що, поряд з позитивними, має багато неоднозначних і навіть негативних рис. Дуже часто вона
сприймається як американізація, або вестернізація, світу (Войтович, 2009, с. 12–14). Основною
проблемою в цьому є суперечності між групою
найрозвиненіших країн Заходу і рештою держав
світу, які зазнають експлуатації (переважно через
нееквівалентний обмін, про що свідчать низький
рівень оплати праці в країнах, що розвиваються,
виснаженість природних ресурсів і, як результат –
«обслуговування» світової тенденції до збільшення споживання) з боку світових лідерів і дедалі більше відстають від них. Тривала практика
орієнтації економіки України на використання
природних ресурсів та нівелювання значимості
її наукоємних секторів лише зайвий раз свідчить
про згубність цього тренду. Через це політику
пристосування процесу глобалізації до інтересів
певних сил, насамперед до інтересів країн так
званого «першого ешелону», ідейно-політичне
обґрунтування нового світового порядку, називають глобалізмом. Глобалізм – політика пануючих
в економічній та політичній площині країн світу
(зокрема США), що характеризується ознаками
пропагування свого бачення світового порядку,
експансією американського капіталу через транснаціональні корпорації і банки з їх входженням
у простір більшості країн світу (Білорус, 2012;
Ороховська, 2009).
Із огляду на це важливо, щоб політика глобалізму не оконтурила концептуальної моделі
глобалізації, яка сама по собі супроводжується
такими негативними явищами, як поглиблення
розриву між багатими і бідними – між «хедлайнерами» рейтингів економічного зростання та краї150

нами, що розвиваються (масова міграція зі Сходу
на Захід, посилення міжетнічної та міжконфесійної ворожнечі, втрата національної ідентичності
«бідних» народів). Фактор глобалізму в цьому
контексті часто сприймається науковою спільнотою як негативний, адже описує ситуацію, коли у
світі домінує єдина, не врівноважена іншою силою держава, яка виступає очільником цього процесу і використовує його у своїх інтересах. Якщо
ці сили є різноспрямованими за цілями та засобами їх досягнення (приклад різноспрямованої дії
геополітики США, Китаю та РФ), війни в зонах
територіального перетину інтересів (геополітичних, економічних) стають неминучими.
За нинішнього світового порядку та міри глобалізованості зазначених процесів міжтериторіальної взаємодії Європейський Союз із власним
сформованим комплексом захисних, освітніх,
наукових, регулюючих інституцій залишається
своєрідною «буферною зоною» врівноваження
ключових світових політичних сил, що посилює інтерес до більш глибокого дослідження цієї
системи з позиції науки державного управління.
Окремим аспектом наукового інтересу в цьому
напрямі є Україна.
Увесь світ спостерігає, як європейські держави завершують процес будівництва соціально орієнтованого глобалізованого суспільства на своїх
теренах. Однак на цьому шляху для багатьох із
них все ще виникає проблема модернізації фундаментальних положень публічного управління,
які визначають як характер цільових орієнтирів
суспільно-економічного розвитку, так і способи
їх досягнення. І Україна є однією з таких країн не
лише за територіальною належністю, а й за фактом вибору проєвропейського вектора розвитку
на засадах сталості. До одного з основних таких
фундаментальних положень варто віднести саме
«уявлення про соціально орієнтоване суспільство
та принципи його функціонування» (Бистряков,
2012, с. 47–48). Як показує досвід країн ЄС, соціально орієнтоване суспільство має вирізнятися
високим ступенем самоорганізації населення і
здатністю відтворювати якісний соціальний капітал, в основу якого покладено базовий принцип
забезпечення права кожного члена суспільства
на працю, що відповідає запитам особистості.
Тільки створивши умови, що сприяють реалізації
здібностей окремого індивіда, можна сформувати атмосферу вільного творчого самовираження
всього суспільства (Бистряков, 2012, с. 47–48).
Для реалізації цієї мети європейські держави
десятиліттями вибудовували національно орієнтовані господарські системи – моделі з власним
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брендом та на базі використання власного конкурентного соціально-економічного потенціалу. Цей досвід є цінним для України, адже для
ефективного функціонування такої системи вона
має базуватися на притаманних народові традиційних духовних, релігійних, культурологічних і
ментально-психологічних принципах. Лише тоді
може остаточно сформуватися «здоровий простір» відносин, здатний в автономному, самоорганізованому та самокерованому режимі гармонізувати інтереси особистості й суспільства,
робити внесок у розвиток глобалізації національних господарських систем та суспільств у цілому.
У таких умовах мобілізаційний потенціал системи господарювання та соціуму суттєво зростає, а також набуває здатності збагачення змісту
управління сталим розвитком держави та політики національного піднесення. Це дає підставу сподіватися, що парадигма сталого розвитку,
успішно втілена в життя, зокрема європейською
спільнотою, буде відтворена і на рівні управління територіальними громадами України, формування їх стратегій і програм відповідно до логіки
взаємного збагачення складових місцевого розвитку через знання та інновації.
Показово, що в процесі дослідження сучасної
парадигми сталого розвитку в його глобалістичному світогосподарському вимірі науковці пропонують різні підходи, що, зокрема, відрізняються залежно від країни їх походження, тобто
відштовхуються від фактора політико-територіальної належності. Висвітленню цих основоположних суперечностей між найрозвиненішими у
світовому вимірі західною та східною школами
управлінської думки присвячено, зокрема, праці
І. Бистрякова (2012, с. 47). Так, теоретична концепція, що відображає «східний підхід», наголошує
на ролі «згубного впливу Заходу». Підсумовано,
що причина сьогоднішньої кризи – у глибинному відторгненні власної національної культури, її
традицій і норм. Потужний інформаційний вплив
та проникнення культури домінуючих країн призвело до цивілізаційної дезорієнтації українського народу, послабило національну культурну
енергетику. Виходом із ситуації часто називають
пошуки принципово нових шляхів власної цивілізаційної ідентичності, реконструкцію коду нації, адже в нових умовах, передусім політичних
та економічних, недоцільно використовувати застарілі архаїчні відповіді на виклики чужорідних
культур (Василенко, 2000). Натомість відомий
західний соціолог з цього приводу зауважив:
«Доба, якій, очевидно, судилося увійти в історію
як добі насилля, спрямованого національними
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державами проти своїх громадян, дійшла кінця.
На зміну їй прийде інша жорстока доба – насилля, породжуваного деструкцією національних
держав під впливом глобальних сил, які не мають
власної території і вільно переміщуються в просторі» (Бауман, 2002).
Наведені дискурси визначають зміст та вектор наповнення і розвитку політик національного піднесення країн Заходу та найближчого до
України Сходу, де нашій державі судилося виступити зоною взаємопроникнення та перехрещення
інтересів двох принципово різних за напрямом та
змістом світогосподарського впливу цивілізацій.
Тому дослідження європейської парадигми сталого розвитку в його глобалістичному світогосподарському вимірі має орієнтувати Україну на
вироблення власної позиції захисту національних інтересів у дестабілізуючому просторі сучасної світової господарської системи за допомогою
власних, ідентичних методів адаптації до нових
форм життєдіяльності та підвищення конкурентоспроможності.
У цьому аспекті важливим чинником є здатність системи управління на всіх рівнях адекватно реагувати на запити територіальних громад,
постійно розв’язувати суперечності невідповідності «змісту і форми». Як відомо, згідно із загальновизнаною класичною теорією пізнання
змісту і форми «зміст» є типом простору відносин соціуму, управлінської системи, а «форма» –
способом освоєння її ресурсів. Досвід розвитку
та «змістовно-формової» модифікації як української, так і європейської парадигми сталого розвитку в різних історичних проміжках візуалізував
тимчасові прояви так званої пріоритетної суперпозиції: або форма тяжіє над змістом, або навпаки, зміст превалює над формою. Цей динамічний
рух концепції в історичному просторі визначає
шлях пошуку європейськими державами власного динамічного та одночасно гармонійного стану.
Так, на сьогодні модернізація економіки і
трансформація суспільних процесів територіальних утворень в Україні за прикладом та модельованими підходами країн ЄС (зокрема адміністративно-територіальна реформа та реформа
децентралізації влади) відбувається переважно в умовах домінування змістового фактора,
пов’язаного з трансформацією соціально-економічних відносин суб’єктів господарювання на тлі
глибокої стратифікації суспільства за економічною ознакою. На сучасному історичному етапі
України, що погоджує її євроінтеграційні наміри,
системі державного управління слід прискорити
перехід від «економізму в трансцендентальну
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комплексі забезпечує перехід до вищого рівня
царину, що пов’язано з виявленням «духу часу»
розвитку суспільства.
(Бистряков, 2012, с. 47–48). Так, європейська паЦе рівень свідомого та «розумного» управлінрадигма сталого розвитку зазнала певної трансня процесами буття, що є верхнім щаблем ери
формації у 2008–2010 рр., тоді як в Україні цей
інформаційного суспільства, «формування якого
процес відбувається протягом 2014–2020 рр. «Євпоряд із економікою знань вже стало вимогою
ропа зробила крок назад в економічному плані і
часу» (Чикаренко, 2016).
в загальному розвитку Європейського Союзу»
Такий перехід асоціюється із поглибленням
(Біла, 2015, с. 115–116).
рівня соціальної свідомості, що має інтегрувати
Для забезпечення розумного, стійкого й всеінформацію, перетворену в корисні знання про
осяжного зростання у 2015 р. Генеральною
стан та перспективи розвитку соціальних, госпоАсамблеєю ООН була схвалена нова європейська
дарських та екологічних систем, а також інстистратегія розвитку до 2030 р. – «Перетворення
туційних систем, у межах яких існує та розвиванашого світу: Порядок денний у сфері сталого
ється громада. І саме рівень громади є базовим
розвитку до 2030 року» (англ. – «The 2030 Agenda
рівнем утвердження концепції сталого виваженоfor Sustainable Development»). Цей стратегічний
го розвитку, оскільки носіями знань виступають
документ розкрив європейську концепцію управгромадяни, їх спільноти та об’єднання. А органи
ління соціально-економічним розвитком держав
місцевого самоврядування через свої повновау ХХІ столітті. Для досягнення необхідних реження у сфері прийняття рішень, стратегічного
зультатів він установив три основних чинники
планування та бюджетування є найближчими до
зміцнення господарської системи (Europe, 2015):
громади суб’єктами провадження управлінського
– розумне зростання в умовах вищого рівня
впливу, тобто тими, хто може безпосередньо реасвободи: розвиток господарської системи, що багувати на очікування та інтереси своїх виборців,
зується на знаннях та інноваціях;
коригувати їх та спрямовувати в русло відстою– стійке зростання: підтримка господарської
вання суспільно значимих цінностей в інтересах
системи, базована на доцільному використанні
розумного та безпечного розвитку громад.
ресурсів, екології та конкуренції;
Як засвідчує досвід низки розвинених євро– всеосяжне зростання: сприяння підвищенню
пейських країн, таких, зокрема, як Німеччина,
рівня зайнятості населення, досягнення соціальФранція, Великобританія, Норвегія, Швеція,
ної і територіальної згоди.
процес утвердження такої парадигми супровоВідповідно сьогодні в науковій думці галузі
джується посиленням ролі знань та інновацій у
публічного управління поряд із усталеним термігосподарському процесі на рівні громад, а також
ном «сталий розвиток» починають вживати термін
якості управління ними.
«сталий розумний розвиток», що зумовлено корекцією класичної
парадигми сталого розвитку проЕфективне господарство
відними країнами
спрямований розвиток галузей
світу, в яку оргаекономіки на основі інноваційної
моделі; їх фінансово-економічне та
нічно імплеменматеріально-технічне забезпечення
товано принципи
відповідно до потреб розвитку
сталого розвитку,
Виваженість
які є його «ядром»
Керованість
Збалансованість
Безпечність
(Чикаренко, 2016)
Інноваційна
Ресурсоощадність
економічність
Якісне довкілля
Свідомий,
(рис. 1). ЗазнаСталий
розумний
мінімізація негативного
відповідальний соціум
чене кореспондурозвиток
керований соціальний
впливу людини на довкілля
ється із парадигВзаємоз урахуванням біотичних,
розвиток, контрольований
підтримуварівень кількості населення,
абіотичних та антропогенних
мою стриманого
ність,
факторів ризику; реалізація
належна якість його життя;
життєрозвитку, яка ґрунвисокий рівень освіти,
комплексу заходів щодо
здатність
збереження здатності природних
культури, духовності,
товно досліджуохорони здоров’я
екосистем до самовідновлення
ється та розвивається в численних
працях зарубіжРис. 1. Глобальна парадигма сталого «розумного розвитку» територіальних
них учених і в
громад
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територій, а й регіону, національної економіки,
а також людської цивілізації в цілому (Ансофф,
2002, с. 39) (стан екології, виснаження природних ресурсів, утилізація відходів, людська спадковість та порушення стану здоров'я в далекій
перспективі).
Для
«розумного»
сталого розвитку необЦілісність:
хідно мати рівновеликий ступінь відкритості
− стійка взаємодія основних
елементів підсистем;
та зацікавленості (Єрохіна, 2015) у трансфор− відносна самодостатність у своєму
мації всіх територіальзабезпеченні та відтворенні
них підсистем (рис. 3).
своїх властивостей
Взаємопов’язаність:
Самоорганізованість:
Відповідний
цим
умовам розвиток тери− формування ланок
− здатність до
взаємодії підсистеми територій,
торіальних громад бавпорядкування елементів
Властивості
системи за допомогою
які стають частиною однієї чи
гато в чому залежить
територіальної
засобів управлінського
кількох систем;
соціоекологовід орієнтації цих підвпливу: процеси, методи,
економічної
систем (від освітньої до
− здатність активізувати
структура, технології,
системи
міжтериторіальні зв’язки для
виробничо-логістичної)
ресурси, комунікації,
інформація;
підвищення якості і
на інновації та «розумсамостійності відтворення
ні рішення», а також
− системність управління,
Інтегративність:
соціоеколого-економічної
координація і
на якість отриманих
системи
− наявність якостей, властивих субординація його цілей
результатів та їх ефект
територіальній системі в цілому,
для громади та простоале не властиві кожній з її підсистем;
ру в кожній з підсистем
− здатність досягати синергетичного
території. Таким чином,
ефекту залучати стейкхолдерів до
управління розвитком регіону,
територіальні підсистеактивізувати генерування
ми можна розглядати як
інновацій
просторово організовані і пов’язані між собою
Рис. 2. Властивості «розумної» соціо-еколого-економічної системи
частини інноваційної
територіальної громади
економіки регіону, які
беруть участь у створенні, залученні, впровадженні, комерціалізації й
Із огляду на такі властивості, що впливають на
дифузії знань та інновацій з метою формування
формування потенціалу сталого розвитку, теритозасад сталого розвитку територіальних громад і
ріальна система може бути представлена у вигляді
країни в цілому.
основних інноваційних підсистем: кадрово-інтеЗа цією логікою ще Стратегією «Європа 2020»
лектуальної, освітньої, наукової, виробничої, інстибуло поставлено такі головні цілі державного
туційної, інфраструктурної (Єрохіна, 2015, с. 21).
управління (Eurostat, 2020): офіційне працевлаВідповідно особливості управління територіштування з належними умовами праці 75 % наальними громадами можуть бути зумовленими
селення у віці від 20 до 64 років; інвестування не
низкою причин. По-перше, об’єкт управління –
менше від 3 % ВВП країн ЄС у дослідження і розце процеси, пов’язані з продукуванням і викорисробки; досягнення цілей енергетичної політики і
танням знань та генеруванням інноваційних та
політики з приводу зміни клімату (включаючи 30 %
«розумних» рішень в інфраструктурно-виробнизниження забруднення довкілля); охоплення не
чому комплексі території. По-друге, в сучасному
менше як 60 % молоді вищою освітою подолання
стані за мірою впливу такі рішення – це не тільки
бідності (зниження кількості осіб, що перебуваспосіб вирішення багатьох економічних, еколоють на межі та за межею бідності, на 20 млн осіб).
гічних і соціальних завдань, а й напрями простоІз метою адаптації загальної стратегії «Єврорового розвитку.
па–2020» в конкретних організаційно-правових
По-третє, знання й інновації в управлінні – це
умовах країн ЄС Європейською Комісією було
ще й концепт, що стосується не лише окремих
Істотна особливість місцевого господарства
полягає в його базовому положенні щодо системи територіального управління (Єрохіна, 2015),
яке визначає його ключові властивості, що впливають на формування інноваційного потенціалу
(рис. 2).
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дигми пов’язується з реформуванням
структурних фондів ЄС (EU Structural
Освітня
ІнтелекFunds), що, зокрема, передбачало затуальна
Наукова
стосування
«місцеорієнтованого»
(place-based) або локального підходу.
Це стало причиною зміни вектора глоУправлінська
Інвестиційна
бальних тенденцій в управлінні сталим
Територіальна
інноваційна
розвитком, проте, як було зазначено, у
підсистема
світогосподарському вимірі «флагмаКадрова
нами» реформ були країни-члени ЄвІнституційна
ропейського Союзу.
ЗовнішньоЯк зазначалося вище, першим (і одекономічна
Виробничоним
з найважливіших) пріоритетним
та міжрегілогістична
Інфраструкональна
турна
напрямом управлінської діяльності в
контексті досягнення стратегічних цілей сталого розвитку ЄС діяльності є
Рис. 3. Територіальні підсистеми та їх складові елементи «інноваційний союз» – створення можливостей збільшення фінансування дослівисунуто ініціативу трансформувати цілі ЄС у
джень та інновацій. Відповідно до ньонаціональні стратегії держав-членів. Цілі відого інноваційні стратегії сталого розвитку країн
бражають основну суть «розумного» (smart),
Європейського Союзу спрямовані на шість пріостійкого і всеосяжного зростання, у їх межах ЄС
ритетів (рис. 4):
ставить перед собою велику кількість завдань у
Формування
процесі реалізації об’єднуючої для ЄС стратегії
відкритої та
«Європа – 2020». Пріоритетними визначені такі
конкурентоспроможної
7 напрямів діяльності: створення можливостей
економіки
для збільшення фінансування досліджень та інТехнічні
стандарти,
новацій («Інноваційний Союз»), підвищення
Зниження
запобігання
викидів СО2
результативності освітніх систем і сприяння занадзвичайним подіям
лученню молодих людей на ринок праці («Рух
Пріоритети
Молоді»); забезпечення повсюдного доступу до
стратегій
високошвидкісного інтернету і доступності засталого
розвитку країн
гального цифрового комерційного простору для
ЄС
фізичних та юридичних осіб («План розвитку
Стале
цифрових технологій в Європі»); забезпечення
управління
Ядерна
безпека
природними
екологічності виробництва («Доцільне викорисресурсами
тання ресурсів у Європі»); поліпшення підприємницького середовища та підтримка розвитку
Безпечні
продукти
потужної і стійкої промислової бази для повсюдхарчування та
ної глобалізації («Індустріальна політика, спряспоживання
мована на глобалізацію»); модернізація ринків
праці та сприяння трудовій мобільності («План
Рис. 4. Інноваційні пріоритети стратегій сталого
з розвитку нових здібностей і збільшення кільрозвитку країн Європейського Союзу
кості робочих місць»); зниження рівня бідності
за рахунок соціальної і територіальної взаємодії
Відповідно до зазначених пріоритетів фор(«Європейська політика проти бідності»). Сім вимування відкритої та конкурентоспроможної
щезазначених напрямів пріоритетного управлінекономіки має відбуватися на умовах організації
ського впливу визначили характерні особливості
«економіки послуг» та посилення захисту прав
європейської парадигми здійснення державного
споживачів, інвестування у розвиток сектору інуправління сталим розвитком територій.
формаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) та
Ці особливості більшою чи меншою мірою
штучного інтелекту, підтримки інновацій у пропроявляються в різних європейських країнах,
мисловості. Досягнення пріоритету зниження
проте початок процесу модернізації загального
викидів СО2 забезпечено шляхом упровадження
підходу до ґрунтовної зміни управлінської парапідвищення екологічної безпечності транспорту.
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Стале управління природними ресурсами передбачає вирішення проблемами деградації земель,
прогнозування повеней та лісових пожеж, зміни
клімату. Пріоритет забезпечення громад безпечними та якісними продуктами харчування визначено невід’ємною складовою гарантування
належної якості життя населення, що досягається завдяки дії систем управління якістю та безпекою. Наступний пріоритет – ядерна безпека –
досягаєтьсявиконаннямдоговорузЄвроатома1957р.,
який передбачає, що європейські країни дотримуються забезпечення гарантій безпеки в межах індивідуальної відповідальності. І, нарешті, розвиток
системи безпечних технічних стандартів у будівництві та запобіганні надзвичайним подіям і катастрофам забезпечено шляхом дотриманням стандартів
щодо будівель у сейсмічно нестабільних районах,
прогнозування катастроф та запобігання їм.
Таким чином, дедуктивний аналіз наведених
положень дає підстави вважати Європейський
Союз ініціатором та світовим лідером формування і реалізації дієвих стратегій сталого розвитку
територій. За його досвідом Україні слід забезпечити першочергову державну та локальну політику підтримки «точок розумного зростання» –
найбільш інноваційних та адаптивних секторів економіки територіальних громад для формування потенціалу для економічного прориву і відповідного
підвищення якості людського капіталу на тлі фактичного вичерпання потенціалу традиційних факторів конкурентоспроможності України. На особливу увагу у цій сфері заслуговують такі локальні та
міжтериторіальні ініціативи, як проєкти співробітництва громад, галузеві професійні мережі, а також
цифровий простір традиційних комунікаційних та
виробничих процесів. Сьогодні інтелектуалізація
всіх сфер економічної, політичної, громадської,
управлінської діяльності, входження їх у цифровий
простір, що передбачає нарощування технологічних потужностей, є прогресивним чинником досягнення цілей сталого розвитку для України.
Висновки та перспективи подальших досліджень. 1. ЄС сформовано прогресивну парадигму
сталого розвитку територіальних громад, що оперує цілісним комплексом управлінських інструментів щодо досягнення глобальних цілей сталого
розвитку. Глобалізація територіальних систем світу створює умови для ефективного використання
цих надбань усіма країнами, зокрема Україною.
Враховуючи рівень опрацьованості європейською
науковою спільнотою питань досягнення пріоритетів та цілей сталого розвитку, варто скористатися такими напрацюванням. Зокрема, Україні на
рівні громад слід сфокусувати увагу на ефективBulletin of the NAPA. Series «Рublic Аdministration» • 1'2021

ності управлінських рішень, особливо в період
сповільнення усіх процесів розвитку територіальних систем, спричиненого пандемією COVID-19.
Так, потребує перегляду економічна політика розвитку українських громад на предмет відповідності глобальним цілям підвищення якості людського
потенціалу та примноження доданої вартості продукції та послуг, що виробляються на їх території,
вбудовування економічних аспектів розвитку громад у коло їх соціальних потреб у межах припустимої спроможності екологічних систем.
2. Складність геополітичних умов, у яких опинилася Україна на сучасному етапі її еволюційного поступу до ЄС, зумовлює нелінійність управлінських рішень щодо забезпечення внутрішніх
умов для підтримки сталості та збалансованості
процесів розвитку її територіальних громад. За
ускладнення зовнішніх умов інтеграції України
в європейський простір протистояння деструктивним чинникам стримування сталого розвитку
стає дедалі запеклішим. Це вимагає від органів
державного управління та органів місцевого самоврядування стратегічного бачення можливих
перспектив укріплення економічної та соціальної складової розвитку територіальних громад зі
збереженням та підтримкою функцій самовідновлення екологічної складової.
3. Найпотужішим важелем локального управлінського впливу на сталий розвиток територіальних громад України і, відповідно, на укріплення тим самим позицій конкурентоспроможності
України є виділення та пріоритетна підтримка «точок розумного зростання» в громадах. Таким точками мають бути найбільш інноваційні сектори
місцевої економіки, спроможні до формування
потенціалу для економічного прориву і відповідного підвищення якості інтелектуального потенціалу на тлі фактичного вичерпання потенціалу
традиційних факторів конкурентоспроможності
України, що є альтернативою «вирівнювання» територій фіскальним методом. Також такими «точками» є місцеві ініціативи, що спрямовують свої
зусилля на реалізацію проєктів або конкретних
завдань місцевого розвитку, акумулюють ресурси
та залучають інвестиції для реалізації ідей. Такі
ініціативи утворюються в громадському секторі,
економіці, освіті тощо і потребують підтримки
громади та органів місцевого самоврядування як
основних стейкхолдерів сталого розвитку територій. Синергія зусиль цих найважливіших суб’єктів
управління є важливим базисом забезпечення прогресивного розвитку територіальних громад на
засадах сталості. Вона є і основним інструментом
прискорення євроінтеграційного поступу України.
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