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Ефективне функціонування підприємств гірничодобувної галузі є однією з важливих 
складових національної стратегії соціально-економічного розвитку економіки України та інших 
країн. Розглянемо тлумачення сутності економічного зростання та сталого соціально-
економічного розвитку гірничодобувних підприємств. Теорія та модель сталого розвитку 
розглядають гармонійну взаємодію трьох складових: соціальної, економічної та екологічної у 
кількісному та якісному аспектах. Після прийняття у 1992 р. у Ріо-де-Жанейро Декларації з 
навколишнього середовища та розвитку і Програми «Порядок денний на ХХІ століття», в Україні 
у 1999 р. було прийнято Концепцію сталого розвитку населених пунктів.  

Таким чином, першим в українському законодавстві з’явилося визначення «сталого 
розвитку населених пунктів», яке цілком відповідає міжнародним положенням сталого розвитку. 
Отже, за цим документом сталий розвиток населених пунктів – це соціально, економічно і 
екологічно збалансований розвиток міських і сільських поселень. Надалі зазначається, що сталий 
розвиток передбачає нарощення економічного потенціалу регіонів, створення гідних умов життя 
нинішнім та майбутнім поколінням, ефективне та дбайливе використання ресурсів, технологічне 
переоснащення підприємств, удосконалення інфраструктури, збагачення біологічного 
різноманіття та культурної спадщини. Пропозиції щодо законодавчого закріплення в Україні 
принципів сталого розвитку з’явилися у 2012 р. у проекті Концепції переходу України до сталого 
розвитку, однак, визначення цього основоположного поняття цей документ також не містить. 

Як видно з наведеного, загальноприйнятого тлумачення поняття сталого розвитку для 
гірничодобувного підприємства не існує. Натомість, у економічній літературі можна зустріти 
поняття економічного зростання підприємства або його економічного розвитку. Розглянемо їх. 

«Розвиток», як філософське поняття, – це незворотна, спрямована, закономірна зміна 
матеріальних та ідеальних об’єктів; якісна зміна об’єктів, поява нових форм буття, інновацій та 
нововведень, пов’язаних з трансформацією їх внутрішніх та зовнішніх зв’язків. В економічному 
аспекті у перших суспільно-економічних теоріях саме кількісні економічні зміни 
ототожнювалися з економічним розвитком підприємств, а відтак і добробутом країн та регіонів. 
У теперішніх умовах кількісні економічні зміни для кожного окремого підприємства можна 
назвати «економічним зростанням», яке означає збільшення обсягів виробництва продукції та 
послуг, а також споживання ресурсів, що виражається показниками виробничих витрат та 
отриманої виручки від реалізації. Наступні теорії та моделі поряд з економічним зростанням 
аналізують ще й соціальні перетворення. Таким чином, об’єкт дослідження трансформується від 
економічного зростання до соціально-економічного розвитку. Тому «соціально-економічний 
розвиток» нерідко ототожнюється з поняттям «економічного розвитку» - процесом структурної 
перебудови економіки підприємства відповідно технологічному та соціальному прогресу, що 
виражено показниками виробничих витрат та виручки від реалізації продукції та послуг на душу 
населення. Це поняття відображає не лише кількісне економічне зростання, але й якісне 
поліпшення діяльності підприємства. Таким чином, з приведеного можна зробити висновок, що 
сталий розвиток гірничодобувного підприємства являє собою поняття значно ширше ніж його 
економічне зростання, оскільки передбачає якісні трансформації у зовнішньому та внутрішньому 
контурі для забезпечення ефективного досягнення цілей та завдань діяльності підприємства 
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