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ВСТУП
Модель сталого розвитку побудована на концепції

сталого економічного розвитку, яка визнана світовою
спільнотою як домінантна ідеологія розвитку людської
цивілізації у ХХІ ст. Між тим, залишається недостатньо
обгрунтованим питання, чи може ця теоретична концеп-
ція стати практичною (реальною) моделлю національ-
ного економічного розвитку вже сьогодні. В своїй статті
автор пропонує розглянути це питання в контексті несу-
місності концепції сталого розвитку та індустріального
способу виробництва.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА
ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню процесів сталого розвитку присвячені
наукові праці таких іноземних та вітчизняних вчених:
Ф. Джовані [1], А. Оніші [2], Р. Блінк [3], Г. Кларк [4],
В. Джегатезен [5], Е. Гонч [6], Б. Хьюс [7], М. Котабі [8],
К. Снеддон [9], А. Єфремов [10], Л. Корнійчук [11],
Л. Шостак [12], А Філіпенко [13]. В умовах формування
нового способу виробництва та глобальної інтеграції
намагання обмежити глобальну за своєю природою
концепцію сталого розвитку вузькими рамками регіо-
ну, підприємства, галузі та навіть окремо взятої націо-
нальної економіки видається невипрадавним. Ідеї, прин-
ципи, стратегії та механізми реалізації концепції стало-
го економічного розвитку достатньо глибоко та по-
слідовно вивчені та узагальнені у науковій літературі.
Разом з тим, методологічні прорахунки не дозволили й
досі на основі концепції сталого розвитку сформулю-
вати більш-менш чітку модель, в основі якої має бути
розуміння глобальної природи подальшого сталого кон-
курентоспроможного економічного розвитку.

Метою даної статті є обгрунтування можливості
формування та реалізації моделі сталого розвитку лише

УДК: 339.9

В. В. Трофимова,
к. е. н., докторант, КНЕУ ім. В Гетьмана

КОНЦЕПЦІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЯК
ОСНОВА ПОСТІНДУСТРІАЛЬНИХ
МОДЕЛЕЙ РОЗВИТКУ

Проаналізовано сутність концепції сталого розвитку. Обгрунтовано її постіндустріальну та

глобальну природу. Визначені об'єктивні та суб'єктивні чинники, які унеможливлюють реаліза-

цію цієї концепції в умовах індустріального способу виробництва. Запропоновані сутнісні кри-

терії та перед умови реалізації моделі сталого розвитку.

Ключові слова: модель економічного розвитку, сталий розвиток, індикатори сталого розвитку, гло-
бальне мислення, глобальна економіка, глобальна інтеграція, конкурентоспроможний економічний розви-
ток, постіндустріальна модель, спосіб виробництва.

в умовах глобального постіндустріального способу ви-
робництва.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Національна економічна модель є фундаменталь-

ною методологічною базою формування стратегії на-
ціонального економічного розвитку країни, конкрети-
зованою у програмах дій її уряду. Вона забезпечує реа-
лізацію конкретних заходів у економічній політиці дер-
жави задля досягнення мети на певному етапі суспіль-
ного розвитку. Поняття національної економічної мо-
делі автор визначає як комплексну теоретико-методо-
логічна систему, реалізовану (або яка може бути реалі-
зована) в межах дії об'єктивних закономірностей на
певному етапі економічного розвитку держави, яка
спроможна забезпечити відповідний рівень добробуту
населення. Множинність національних економічних мо-
делей на сучасному етапі економічного розвитку зумов-
лена дією економічних законів, а глобалізаційні проце-
си, що відбуваються у світовій економіці, зумовлюють
їх трансформацію, чинниками якої виступають об'єк-
тивні економічні, науково-технологічні, соціальні, полі-
тичні, культурні процеси тощо.

Розбудова держави на основі узгодження і гармоні-
зації її соціальної, економічної, екологічної, інституцій-
ної, духовної складових є метою постіндустріального
суспільства. Системний підхід та сучасні інформаційні
технології дозволяють моделювати різні варіанти на-
прямів економічного розвитку країн, з високою точні-
стю прогнозувати їхні результати та обирати найбільш
оптимальні. На сьогодні більшість теоретиків та прак-
тиків світу вважають найбільш перспективною для тре-
тього тисячоліття модель сталого економічного розвит-
ку, яка з поглибленням її наукової обгрунтованості
витісніть усі існуючі світові моделі як такі, що є фраг-
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ментарними та неспроможними забезпечити збалансо-
ваний розвиток цивілізації.

Модель сталого економічного розвитку грунтуєть-
ся на доктрині сталого розвитку, яка являє собою су-
купність ідей, концепцій, положень та постулатів різних
наук, зокрема філософії, соціології, економіки, еко-
логії, і які вже лягли в основу документів ООН та окре-
мих країн (наприклад, "Порядок денний на ХХІ століття"
(Ріо-де-Жанейро, 1992 р., Конвенція щодо змін кліма-
ту, збереження біорозмаїття, боротьби зі злиднями та
інше, загальноєвропейські та національні стратегії ста-
лого розвитку країн). Доктрина сталого розвитку — це
системна суспільно-соціальна доктрина, яка спрямова-
на на зміну стосунків людини і природи задля розши-
рення можливостей економічного зростання та на ство-
рення скоординованої глобальної стратегії виживання
людства, орієнтованої на збереження і відновлення при-
родних спільнот у масштабах, необхідних для повернен-
ня до меж господарської місткості біосфери.

 Появі терміна "сталий розвиток" передували нау-
кові праці засновника національної школи фізичної еко-
номії С. Подолинського (1880 р.), який першим з'єднав
"фізичне з економічним", класичне вчення В.І. Вернадсь-
кого про біосферу та ноосферу, новаторські ідеї щодо
цивілізаційного прогресу людства М. Руденка. Декла-
рації першої конференції ООН з навколишнього сере-
довища в Стокгольмі (1972 р.), наукові доповіді Римсь-
кого клубу (1997 р.) окреслили зв'язок економічного і
соціального розвитку з проблемами навколишнього се-
редовища і сформулювали ідеї переходу цивілізації до
стану "глобальної динамічної рівноваги". Динамічність
світової економічної рівноваги як багатомірної та бага-
тофакторної системи, що формується під впливом су-
купності різноспрямованих сил і складається з низки
елементів, означала, насамперед, таке стійке співвідно-
шення сил (рівновагу), яке зберігається не тільки при
втручанні в економічну систему сьогодні, а і при таких
змінах, що відбуваються у часі, в майбутньому.

 Разом з тим, глобалізація сучасного економічного
розвитку все більш загострювала проблеми збережен-
ня екологічної рівноваги у природі, а також рівноваги
між головними економічними регіонами світу (Північ —
Південь, Схід — Захід тощо). Звіт Всесвітньої комісії ООН
з навколишнього середовища і розвитку в 1987 р., Кон-
ференція ООН з проблем навколишнього середовища і
розвитку в Ріо-де-Жанейро в 1992 р. продемонструва-
ли світу катастрофічність глобальної екологічної ситу-
ації, яка могла б стати вибухом вже у ХХІ ст. Незапереч-
на необхідність практичних кроків щодо зміни ситуації
на краще призвела до принципово нової та фундамен-
тальної стратегії економічного зростання, в основу якої
було покладено ідею динамічної рівноваги як розвиток
у межах господарської ємності природного середови-
ща, що не вносить незворотних змін у природу і не ство-
рює загрози для тривалого існування людини як біолог-
ічного виду. Таке економічне зростання, за якого ефек-
тивно будуть вирішуватися найважливіші питання жит-
тєзабезпечення суспільства без виснаження, деградації
та забруднення довкілля, лягло в основу нової концепції,
що отримала назву "sustainable development" (стійкій
розвиток, сталий розвиток).

На сьогодні в світі не існує загальновизнаного тлу-

мачення цього терміна, адже в ньому самому вже зак-
ладені певні суперечності. У спеціальних словниках
термін "sustainable" визначається як характеристика
процесу або стану, який може підтримуватися невизна-
чено довго, а термін "sustainable development" — як по-
ліпшення якості людського життя при збереженні ста-
лості підтримувальних екосистем. У доповіді Міжнарод-
ної комісії з питань екології та розвитку ООН під назвою
"Our Common Future" (1987 р.) поняття стійкий розви-
ток трактувалося просто і конкретно — це такий розви-
ток, який задовольняє потреби сучасності, але не ста-
вить під загрозу здатність майбутніх поколінь задоволь-
нити свої власні потреби. Між тим, зіставити нагальні
потреби сучасного та достатньо віддаленого майбут-
нього поколінь завдання практично не вирішуване, ос-
кільки на сьогодні не можливо навіть передбачити ступінь
уявлень та форми задоволення потреб майбутнього сус-
пільства та способи виробництва відповідних продуктів.
Разом з тим, таке недостатньо чітке визначення дало
величезних поштовх до розробки нової філософії та
ідеології світобачення, результатом якої є поява кон-
цепції (доктрини) стійкого (сталого) розвитку.

Концепція сталого розвитку розроблялась міжна-
родним співтовариством поступово, визначаючи при-
наймні три принципові обов'язкові її складові: економі-
чне зростання, соціальний прогрес та захист навколиш-
нього середовища. Стійкий (сталий) розвиток виражає
достатньо просту ідею: досягнення гармонії між людь-
ми, між суспільствами та природою, розв'язання про-
тиріч, що існують у наш час (протиріччя між природою і
суспільством, між екологією і економікою, між розви-
нутими країнами і тими, що розвиваються, між багати-
ми і бідними, між уже сформованими потребами людей
і розумними потребами, між теперішніми та майбутніми
поколіннями тощо). Взаємозв'язок та баланс економіч-
них, соціальних, екологічних, інституційних та іннова-
ційно-технологічних компонентів з метою максимізації
добробуту людини без ускладнення можливостей для
майбутніх поколінь задовольняти свої потреби визна-
чаються сучасними науковцями як "сталий розвиток".

Досягнення мети суспільного розвитку передбачає
періодичне оновлення реалізованої моделі економічно-
го розвитку. Мета переходу суспільства до сталого еко-
номічного розвитку означає побудову принципово нової
моделі економічного розвитку. Модель як один із важ-
ливих інструментів наукового пізнання відображає
умовний спрощений образ конструкції суспільства від-
повідно до поставленої ним мети. Побудова суспільства
сталого розвитку передбачає довготривалий послідов-
ний процес, тоді як моделювання такого суспільства на
основі методології дослідження економічних моделей
можливо вже сьогодні.

Оптимальне визначення сутності економічної моделі
здійснюється на основі її функцій. Функції моделі відоб-
ражають напрями цілеспрямованого впливу на зв'язки і
відносини між різними компонентами моделі. Наприк-
лад, методологічна функція означає формування поня-
тійного апарату, методів дослідження та визначення за-
кономірностей соціально-економічного розвитку; ін-
формативна функція визначає суттєві риси моделі, як
джерела інформації; регулятивна функція полягає в упо-
рядкуванні соціально-економічних відносин та забезпе-
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чує динамічну трансформацію об'єкта дослідження за
певним вектором суспільного розвитку; мобілізаційна
функція відіграє стимулюючу роль у процесі реалізації
певної економічної моделі та дозволяє мобілізувати
необхідні ресурси; інтеграційна функція забезпечує
входження країни до системи міжнародних економіч-
них відносин та реалізацію її міжнародної конкуренто-
спроможності; прикладна функція виступає інструментом
удосконалення соціально-економічної системи держа-
ви шляхом реалізації певних практично-організаторсь-
ких дій або певної стратегії розвитку і т.п. Всі ці функції
мають універсальні ознаки, а тому притаманні кожній
економічній моделі, на основі аналізу яких можна виз-
начити їх певні сутнісні характеристики. Щодо моделі
"сталого економічного розвитку", то тут можна вияви-
ти такі її характеристики, як активність (спрямована на
зміну існуючих параметрів системи); еволюційність (ха-
рактер ініційованих змін поступовий); синергетичність
(передбачає взаємодію та взаємозамінність економіч-
них інститутів, передбачає наявність компенсаційних
механізмів розвитку); збалансованість (високий рівень
взаємодії із зовнішнім середовищем).

Щодо компонентів моделі сталого розвитку, то на
сьогодні ними можуть бути, такі як соціалізація, дер-
жавне регулювання, суспільна відповідальність, еко-
логічність, безпека, інформатизація, власність, корпо-
ративна система, ринкове регулювання, алокація ре-
сурсів, інтелектуалізація, транснаціоналізація. Зазна-
чені компоненти виступають не лише як статичні, а на-
сампред як динамічні механізми організації та функціо-
нування, національної, регіональної та світової еконо-
міки, поєднання або взаємний вплив яких певним чином
дозволяє визначати зміст та структуру моделі.

Жодна економічна модель не може дати абсолют-
но точне відображення реальності. Це стосується й мо-
делі "сталого економічного розвитку", розробка якої
навіть за наявності найсучаснішої та найпрогресивнішої
на сьогодні концепції не може вважатися успішною зав-
дяки відсутності відповідних теоретичних знань, які б
виразили суттєві закономірні зв'язки та глибинні струк-
тури досліджуваного суспільства, характеризувались
систематичністю та спирались на цілеспрямовані пізна-
вальні процедури. Брак теоретичних знань щодо еко-
номіки майбутнього зумовлений об'єктивними та суб'єк-
тивними чинниками: неможливістю визначити матері-
альні потреби майбутніх поколінь с точки зору сього-
дення; несформованістю єдиної світової економічної
системи; відсутністю відповідних інституційних струк-
тур, які могли б регулювати світову економічну систему
та впливати на динаміку та структуру економічного роз-
витку; невідповідністю існуючого рівня економічного
мислення новому способу виробництва; відсутністю не-
обхідних економічних знань щодо нового способу ви-
робництва, законів функціонування глобальної еконо-
міки та сформованих наукових шкіл.

Оскільки у світовому співтоваристві поки ще не ство-
рено відповідних інституційних структур, які могли б
регулювати світову економічну систему, здатність впли-
вати на динаміку та структуру економічного розвитку
на сучасному етапі формується на основі взаємодії на-
ціональних господарських комплексів та імпульсів, що
надходять із світового ринку, тобто на регіональній еко-

номічній рівновазі (наприклад, Європейський Союз).
Сукупність притаманних сталому розвитку індика-

торів визначає кількісно-якісні параметри та формує на-
уково-теоретичні передумови для розвитку гармонійно-
го економічного національного і світового господар-
ства. За визначенням ООН, ключові індикатори можна
згрупувати у 14 розділів (табл.1). Враховуючи кількісні
та якісні показники, слід зважати на необхідність вра-
хування, насамперед, сутнісних показників сталого роз-
витку. Знання як новий ресурс, що є похідним від люди-
ни — головної продуктивної сили суспільства, — лише
запроваджується у виробництво, трансформуючи при
цьому усталені інститути, форми та механізми підприє-
мницької діяльності. Якщо капіталізм був ерою масо-
вого виробництва з тенденцією до укрупнення, то си-
нергія поєднання людини та знання може проявлятися
у будь-який, навіть неочікуваний спосіб. Знання як фак-
тор виробництва та ключова продуктивна сила нової
економіки, що формується, нині перебуває в стані дос-
лідження.

Перетворення знання на продуктивну силу призво-
дить до формування нового способу виробництва, оз-
наки якого лише вимальовуються. Володіння певними
знаннями розкриває лідерській потенціал, який закла-
дений в кожній людині та змушує її до активної участі у
житті суспільства та глобальної спільноти. А тому по-
ряд з кількісними та якісними критеріями сталого роз-
витку, на нашу думку, слід визначити такі сутнісні кри-
терії сталого розвитку, які пов'язані з постіндустріаль-
ним способом виробництва, та визначити необхідні пе-
редумови, зумовлені глобальним рівнем реалізації цієї
моделі, зокрема:

— зайняття знаннями вагомого місця у системі про-
дуктивних сил;

— зростання рівномірності розподілу власності та
доходів;

— створення глобального координаційного меха-
нізму;

— підпорядкування національних інтересів глобаль-
ним;

— утвердження глобального економічного мислен-
ня;

— збільшення частки глобальних публічних благ у
глобальному виробництві та споживанні;

— формування систем моніторингу та оцінки гло-
бальних ризиків майбутніх та тих, що існують нині (вплив
ГМО, причини мутації, наслідки генної інженерії тощо);

— глобальна інституціалізація довіри, яка може по-
лягати у створенні таких систем, які дозволять забезпе-
чувати контроль глобальної громадськості за станом
планети без втручання у внутрішні справи держав, особ-
ливо у сфері безпеки;

— втрата значного ефекту від масштабу, яка при-
зведе до зміни моделей транснаціоналізації;

— зміна моделей освіти через більш глибоку інтег-
рацію освіти у виробництво;

— посилення міждисциплінароності знання та на-
стання нової ери філософії;

— структурна перебудова за рахунок розвитку но-
вих видів послуг в існуючих галузях (наприклад, в сфері
туризму відбуватиметься зростання обсягів послуг зе-
леного, технологічного, космічного, круізного туризму
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тощо), створення нових галузей як в сфері виробниц-
тва товарів, так і надання послуг переважно соціально-
го характеру;

— залежність темпів економічного зростання від
темпів зростання кількості населення у світі, що дозво-
лить відмовитись від політики обмеження зростання
кількості населення;

— збільшення питомої ваги відновлювальних ре-
сурсів та скорочення частки споживання невідновлю-
вальних ресурсів.

Запропоновані положення дозволяють розвинути
методологічні підходи до розуміння постіндустріальних
моделей розвитку та визначають вектор економічного
розвитку, якому необхідно слідувати країні, яка прагне
посісти місце серед розвинених країн. Розуміння зако-
номірностей постіндустріального способу виробництва,
що формується нині, багато в чому спирається на кон-
цепцію сталого розвитку, яка на сьогодні є тієї ниткою
Аріадни, що веде світову економіку до гармонійного
конкурентоспроможного економічного розвитку.

ВИСНОВКИ
Концепція стійкого розвитку дає інструменти і мож-

ливість окреслити таку модель сталого розвитку світо-
вого господарства, яка розвивається, не ставлячи пи-
тання щодо співвідношення пріоритетів сьогодення та
майбутнього. Сталий розвиток необхідно розглядати як
концепцію, яка може бути покладена в основу постінду-
стріальних моделей розвитку. В умовах індустріально-
го способу виробництва реалізація такої моделі прак-
тично неможлива через те, що існуючий рівень розвит-
ку продуктивних сил та відповідно панівний спосіб ви-
робництва не дозволяють досягати поставлених цілей
за допомогою існуючих засобів. Сьогодні знання ще не
посіло свого місця в одному ряді з іншими чинниками
виробництва. Монополія на створення знання лише по-
чинає зникати завдяки активній інформатизації, збіль-
шенню якості та розширенню доступності освіти, навіть
завдяки зростанню тривалості здорового продуктивно-
го життя населення. Перетворення знання на чинник
виробництва вимагає аналізу особливостей його ство-
рення, розподілу, накопичення та споживання. Знання
є глобальним публічним благом, щодо якого ще не ство-
рений глобальний правовий, організаційно-інституцій-
ний та економічний порядок. Безсумнівним, на думку
автора, є положення щодо можливості реального
втілення концепції сталого розвитку виключно в умовах
глобальної економіки, що формується. А вузьке трак-
тування сталості звужує методологічну та практичну
цінність цієї концепції. Сталість туризму, сільського гос-
подарства та інших галузей у межах регіонів та навіть
національних економік є лише частковим випадком,
особливим у загальному, а тому не може формувати
пріоритети розвитку.

Новітні технології, що розробляються та скоро ста-
нуть основою нового технологічного укладу, володіють
ознакою глобальності як щодо створення, так і щодо
моделей їх споживання. Застосування екологічних тех-
нологій нового покоління не може не вплинути на всю
екосистему планету, зокрема створення нечуваних за
масштабами акумуляторів сонячної енергії на островах
Південно-Східної Азії може мати глобальні наслідки

через неприродній перерозподіл сонячної енергії, не-
відомий вплив її магнітного випромінювання та інших
властивостей, невідомих сучасним дослідникам. Так
само й вирішення проблем безпеки вже давно перейш-
ло від національного рівня до мегарегіонального рівня,
а нині мова йде про розвиток глобальної системи без-
пеки, без якої неможливий подальший технологічний
розвиток. Таким чином, для реалізації моделі сталого
розвитку першочерговою умовою є формування гло-
бального мислення у світових лідерів.
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