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ГЕНЕЗИС ПОНЯТТЯ «СТАЛИЙ РОЗВИТОК» 
ТА ПІДХОДИ ДО ЙОГО ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Свистун К.О.
Університет митної справи та фінансів

Статтю присвячено дослідженню генезису понять «сталий розвиток» і «сталість», складових сталого роз-
витку та підходів до його запровадження. Автор розкриває суть діаграми Венна і аналізує причини, чому 
необхідне її вдосконалення до системи сталого розвитку. Також, в статті доводиться подібність наявних 
в літературі підходів до запровадження сталого розвитку. Особливого значення надасться дослідженню 
кроків до запровадження комплексного сталого розвитку. Стаття може бути корисною для економістів, 
екологів, екоактивістів і соціологів.
Ключові слова: сталий розвиток, сталість, діаграма Венна, система сталого розвитку, підходи до запро-
вадження сталого розвитку.

Постановка проблеми. Міжнародний до-
свід господарювання останніх трьох сто-

літь, який базувався на позиціях екстенсивного 
природокористування і необмеженого економіч-
ного і демографічного зростання, неминуче веде 
людство до екологічної катастрофи. Усвідом-
лення цього факту передовою науковою і гро-
мадянською спільнотою світу призвело до спроб 
обґрунтування нових підходів щодо ведення еко-
номічного розвитку, які б дозволяли не лише спо-
живати, а й відтворювати відновлювані ресурси, 
та зберігати їх для потреб майбутніх поколінь. 
Результатом здійснених протягом 1960-1980 рр. 
наукових досліджень, стала запропонована в 
1992 р. на Конференції ООН «Саміт Землі» в Ріо-
де-Жанейро парадигма сталого розвитку, яка ви-
знана чи не єдиною глобальною концепцією, що 
повинна зупинити забруднення планети Земля і 
створити умови для пристойного і якомога більш 
тривалого існування людства в гармонічних від-
носинах з навколишнім середовищем.

Концепцію сталого розвитку віднедавна впро-
ваджує і Україна. Так, принцип сталого розви-
тку визначений в Державній стратегії регіональ-
ного розвитку на період до 2020 р. (ДСРР), як 
«…забезпечення невиснажливого, ощадного та 
ефективного використання енергетичних, мате-
ріальних, природних та інших ресурсів для за-

доволення потреб нинішнього покоління з ураху-
ванням інтересів майбутніх поколінь…» [8].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Фундамент теорії сталого розвитку закладали 
чимало іноземних вчених і економістів, зокре-
ма Ганс Карл фон Карловіц запроваджував ідеї 
сталого лісництва на початку XVIII століття [26]. 
Томас Мальтус у 1798 р. сформулював правило 
народонаселення: «якщо зростання населення не 
контролюється, то воно відбувається за закона-
ми геометричної прогресії, а засоби для існуван-
ня людини зростають лише за законами ариф-
метичної прогресії» [6, с. 98]. У XX столітті це 
правило підтвердилось, оскільки «демографічний 
вибух» призвів до збільшення числа людей на 
Землі з 2,5 млрд. у 1950 р. до 6,1 млрд. у 2003 р. 
[3, c. 194], і до 7 млрд. у 2011 р. [15], з прогнозо-
ваним зростанням до 9 млрд. до 2042 року [16].

Джон Стюарт Мілль поділяв погляди Т. Маль-
туса щодо регулювання владою зростання наро-
джуваності [6, с. 98], і зокрема відомий ідеями 
побудови суспільства, яке, перебуваючи в не-
змінному стані («stationary state»), постійно роз-
вивається і самовдосконалюється.

Рейчел Карсон є авторкою книги «Мовчазна 
весна» («Silent spring»), публікація якої в 1962 
р. вважається поворотним моментом у виник-
ненні сучасного руху за збереження довкілля і 
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розуміння людьми тісного взаємозв'язку між до-
вкіллям, економікою та соціальним достатком. На 
підставі комплексного дослідження з токсиколо-
гії, екології і епідеміології, Р. Карсон доводить, 
що використання сільськогосподарських пести-
цидів призводить до катастрофічного забруднен-
ня землі, та є фактором, по-перше, вимирання 
тваринного світу, і по-друге, істотно шкодить 
людському здоров’ю [25, с. 1]. Назва книги по-
переджує людство про загрозу втрати біорізно-
маніття, оскільки зникнення птахів призведе до 
«мовчазних» весен без пташиного співу.

Великий вплив на наукове співтовариство і 
громадську думку справила робота Ґаррет Гар-
дін «Трагедія ресурсів загального користуван-
ня» («Tragedy of the commons»), опублікована у 
1968 р. і присвячена проблемі вичерпності будь-
якого ресурсу загального користування, за умови 
вільного доступу до нього і неможливості обме-
ження обсягів його експлуатації [18, с. 19].

Денніз і Донелла Медоуз є співавторами ви-
даної у 1972 р. книги «Межі зростання», з наго-
лосом на проблемах виснаження енергетичних і 
сировинних ресурсів планети, що становить за-
грозу економічному росту [3, c. 197] і виданої в 
1992 р. книги «Поза обмеженнями», що ставить 
людство перед перспективою краху глобальних 
природних систем, якщо ідеї сталого розвитку 
будуть знехтувані на міжнародному рівні. При 
цьому, обґрунтовуючи життєздатність і доціль-
ність переходу на принципи комплексного ста-
лого розвитку, вони посилаються саме на заяву 
Д. С. Мілля (1848 р.): «перебування капіталу і 
населення в незмінному стані означає постійне 
самовдосконалення людини і вдосконалення мис-
тецтва людського життя» [21, с. 212].

Джеймс Лавлок висловив у 1979 р. теорію, 
згідно якої планета Земля – це складний орга-
нізм, якому властиві процеси саморегуляції, за 
допомогою багатоманітних процесів зворотного 
зв’язку [18, с. 19].

Едвард Барбієр створив діаграму Венна ста-
лого розвитку [14]. 

Беррі Делал-Клейтон і Стефен Бейс є автора-
ми і упорядниками збірника матеріалів, присвя-
ченого питанням стратегій сталого розвитку [17]. 

Джон Фаєн, Руперт Макклін, Мен-Гон Парк є 
авторами і упорядниками збірника матеріалів з 
питань роботи і навчання сталому розвитку [18].

Герман Дейлі обґрунтував економічну теорію 
сталого розвитку [4].

Дослідженню генезису сталого розвитку, його 
складових, перспектив тощо присвятили свої пра-
ці чимало українських вчених. В першу чергу, за-
слуговують на увагу економіст і дослідник витоків 
сталого розвитку Сергій Подолинський, який в 
роботі «Праця людини і її відношення до розпо-
ділу енергії» (1880) довів можливість визначення 
необхідних мінімальних умов для виживання лю-
дини на Землі за допомогою аналізу енергетичних 
потоків і підвищення ККД використання енергії, 
поєднавши енергетичну і трудову складову в вар-
тості [7, с. 456], та академік Володимир Вернад-
ський, який обґрунтовував концепцію ноосфери 
як якісно нового стану цивілізації, що обумовлює 
необхідність глобальної єдності людства на раці-
онально розумній, максимально гуманізованій і 
екологічній основі [10, c. 20]. 

Сучасні вчені, О. Б. Ватченко, В. М. Ільчен-
ко – досліджували виникнення сталого розви-
тку і здійснили його аналіз [1], Л. М. Горбач, 
О. В. Плотніков і Т. П. Сморжанюк досліджува-
ли сталий розвиток в умовах глобалізації [3; 9],  
О. Ф. Новікова, О. І. Амоша, В. П. Антонюк розгля-
дали соціальні аспекти сталого розвитку регіону 
[10], Микола і Олександр Талавиря досліджува-
ли сталий розвиток як науку, близьку за своїми 
ідеями до біоекономіки [24], І. Оробець досліджу-
вала еволюцію сталого розвитку за допомогою 
історико-генетичного підходу [6], Е. В. Прушків-
ська, Ю. О. Шевченко здійснили аналіз концепцій 
«зеленої економіки», сталого розвитку і зелено-
го зростання [12], А. Садовенко Л. Масловська, 
В. Середа, Т. Тимочко є авторами сучасного по-
сібника зі сталого розвитку суспільства [11].

Скептично і з вагомою критикою до сталого 
розвитку відносяться економіст Л.Г. Мельник і 
еколог М.А. Голубець. Перший вважає концепцію 
сталого розвитку ще одною утопічною концепці-
єю «світлого майбутнього» в світовому вимірі, яка 
«дозволяє нескінченно фантазувати про конкрет-
ні цільові орієнтації, шляхи та засоби наближен-
ня до кінцевої мети» [7, c. 412]. Взяте порівняння 
може бути вдалим лише по відношенню до люд-
ства, з огляду на дуже малі його (людства) до-
сягнення з переходу на позиції сталого розвитку, 
і невдалим відносно до багатьох європейських 
держав – Швеції, Норвегії, Данії, Нідерландів та 
ін., які мають щонайменше 30-літній досвід із за-
провадження засад сталого розвитку в усі сфери 
суспільного життя, зокрема, і в економіку.

М. А. Голубець, не заперечуючи позитивних 
ідей, які несуть принципи сталого розвитку, піддає 
нищівній критиці шанси переходу до сталого роз-
витку передових країн світу, які є водночас най-
більшими забруднювачами довкілля, і пропонує 
власну концепцію науки геосоціосистемології [2].

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Попри широке вивчення ста-
лого розвитку у вітчизняному та іноземному 
науковому середовищі, необхідне детальне до-
слідження генезису понять «сталий розвиток» 
і «сталість», та складових сталого розвитку. 
З огляду на невизначеність до цього часу у ві-
тчизняному науковому середовищі системи ста-
лого розвитку і недостатньо повний аналіз під-
ходів до його запровадження, необхідний огляд 
і систематизація цих підходів, їх порівняння. Це 
дозволить зрозуміти сталий розвиток не як аб-
страктне явище, а як дійсно всесвітню парадигму 
виживання людства у третьому тисячолітті, пе-
рехід до якої є поступальним процесом.

Метою статті є створення теоретичних основ 
генезису понять сталого розвитку і сталості, пра-
вильне розуміння складових сталого розвитку, 
аналіз підходів до запровадження сталого роз-
витку та пояснення спільних і відмінних рис між 
цими підходами, відносно перспектив сталого 
розвитку.

Виклад основного матеріалу. Поняття ста-
лого розвитку є офіційним дослівним перекла-
дом англійського формулювання «sustainable 
development», де основну увагу приділяють 
прикметнику «sustainable» (стійкий, рівноваж-
ний, збалансований, самопідтримуваний), корінь 
якого – «sustain» (підтримувати щось на деяко-
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му рівні) надійшов до англійської у видозміне-
ному вигляді зі старофранцузького відповідника 
«soustenir» (дієслово в аналогічному значенні). 
Натомість, до старофранцузької мови взяте сло-
во надійшло від латинського «sustinere» (під-
тримка) [23].

Різні країни світу дають свої варіанти пере-
кладу поняття «sustainable development»: Іта-
лія – «sviluppo sostenibile» (розвиток, що заслу-
говує на підтримку), Франція – «development 
durable» (довгостроковий розвиток), Німеччина – 
«nachhaltige entwicklung» (тривалий розвиток), 
Швеція – «en stadig utveckling» (стійкий розви-
ток), Японія – «jizoki-tekina kaihatsu» (тривалий 
розвиток) [1, c. 65].

Поняття «sustainable» в значенні «стійкий» 
було вперше використане у всесвітньо відомій 
роботі «Межі зростання», написаній Денніз і До-
неллою Медоуз на замовлення Римського Клубу 
у 1972 р.: «Ми шукаємо формування моделі, що 
становить світову систему, яка є 1) стійкою без 
раптового і неконтрольованого розпаду і 2) здат-
на до задоволення основних матеріальних потреб 
усього населення» [22, с. 62-65].

Доповідь «Наше спільне майбутнє» (1987 р.), 
опублікована міжнародною комісією ООН з 
на¬вколишнього середовища і розвитку, очолю-
ваної прем’єр-міністром Швеції Г. Брундтланд, 
подає найбільш популярне і часто цитоване ви-
значення сталого розвитку – це такий розвиток, 
який задовольняє потреби сучасності, але не ста-
вить під загрозу можливість майбутніх поколінь 
задовольняти свої власні потреби». При цьому, 
сталий розвиток базується на двох ключових 
складових: концепція потреб (з особливим ак-
центом на потребах світової бідності) і концепція 
обмежень, які зумовлені впливом технологічних і 
соціальних чинників на екологічну здатність за-
довольнити нинішні і майбутні потреби [27].

Зважаючи на здійснену міжнародними і не-
урядовими організаціями та вченими наукову 
діяльність з дослідження сталого розвитку про-
тягом 30 років після формулювання його ви-
значення, поняття і концепція сталого розвитку 
набули нового вмісту, яких потрібно проаналізу-
вати за допомогою словників.

Тлумачний словник Макміллана визначає 
сталий розвиток як «розвиток країни або регіо-
ну, за якого суспільство споживає не більше при-
родних ресурсів, ніж ті можуть бути відновлені, 
таким чином не завдаючи шкоди навколишньому 
середовищу» [20, с. 1511]. 

Справедливо, що рівень сталості розвитку 
прямо залежний від обсягів споживання віднов-
лювальних ресурсів. На підставі цієї залежності 
побудована таблиця 1.

В таблиці 1 виділені три типи сталості еконо-
міки: несталий тип, за якого споживається біль-
ше відновлювальних ресурсів, ніж природа здат-
на відновити; рівноважний тип, за якого обсяг 
споживання відновлювальних ресурсів тотожний 
до обсягу, який природа здатна відновити; і еко-
логічно сталий тип економіки, за якого спожи-
вається менший обсяг відновлювальних ресур-
сів, ніж природа здатна відновити. Становище 
довкілля може змінюватись від стану деградації 
при несталому типі економіки, до стану екологіч-
ної рівноваги в умовах економіки рівноважного 
типу, і до стану відновлення довкілля, в умовах 
екологічно сталого типу економіки.

Оксфордський словник визначає сталий роз-
виток, як «економічний розвиток, здійснюваний 
без виснаження природних ресурсів» [23].

Бізнес-словник «Longman» дає визначен-
ня сталого зростання («sustainable growth») як 
«зростання, яке можливо підтримувати без ство-
рення економічних проблем» або як «економіч-
не зростання, яке можна підтримувати не за-
вдаючи проблем навколишньому середовищу» 
[19, c. 241-242]. Стає зрозумілим, що, по-перше, 
стале зростання можливе в якості компромісу 
між цілями економічного розвитку і збережен-
ням навколишнього середовища, та по-друге, не-
має суперечності між поняттями «сталий розви-
ток» і «зростання».

Згідно документа «Порядок денний на 
ХХІ століття», прийнятого на другій Конферен-
ції ООН з навколишнього середовища і розвитку 
в Ріо-де-Жанейро у червні 1992 р., міжнародне 
співтовариство наголошує, що «сталий розвиток 
передбачає стабільний рівноважний стан навко-
лишнього природного середовища при сталому 
економічному зростанні» [5, c. 4]. Дане тверджен-
ня закріплює попередню тезу, що перехід на 
засади сталого розвитку не означає відмову від 
економічного зростання. 

Але до яких розмірів можливе в такому разі 
економічне зростання? Г. Дейлі, який сформулю-
вав економічну теорію сталого розвитку в книзі 
«Поза зростанням» (1996), відповідає на це пи-
тання: «сталий розвиток – це розвиток без зрос-
тання масштабу економіки понад якийсь розмір, 
що перебуває в межах підтримуючої спромож-
ності довкілля» [4, с. 200].

Поняття «sustainability» дослівно означає 
«здатність до підтримування чого-небудь, стан 
стійкості» [7, с. 413], та за одною версією, по-
ходить від словосполучення «sustainable yield», 
яке є дослівним перекладом німецького терміну 
«Nachhaltiger Ertrag» [24, с. 74] – «стійка до-
хідність». Сама ж ідея сталості, яка є основою 
сталого розвитку, починає ймовірний відлік від 

Таблиця 1
Залежність між сталістю та обсягом споживання

Споживання відновлювальних ресурсів Становище навколишнього 
середовища Типи сталості економіки

В більшому обсязі, ніж природа здатна 
відновити

Деградація навколишнього 
середовища Не сталий тип економіки

В обсязі, рівному до того, який природа 
здатна відновити Екологічна рівновага Економіка рівноважного типу

В меншому обсязі, ніж природа здатна 
відновити

Відновлення навколишнього 
середовища Екологічно сталий тип економіки

Джерело: [24, с. 75]



«Young Scientist» • № 2 (42) • February, 2017 329
початку XVIII століття, відсилаючи до науки 
лісництва, а саме до необхідності сталого виро-
щування лісів. У XVII столітті гірнича промис-
ловість у місті Фрейберг (Саксонія) вимагала 
постійного використання місцевих лісів у якості 
паливних ресурсів. Врешті-решт, це призвело до 
поступової вирубки і старих, і молодих дерев, 
призвівши до екологічної і економічної катастро-
фи в м. Фрейберг. Так, робота гірничих шахт з 
плавки руди засмітила місто смогом, а транспор-
тування лісових ресурсів річкою з віддалених 
районів Фрейберга призвело, зрештою, по подо-
рожчання ціни на ліс і банкрутства з подальшим 
закриттям більшості гірничих шахт цього міста. 
Під загрозою опинились тисячі працівників галу-
зі. В 1713 р. адміністратор гірничої галузі Фрей-
берга, Ганс Карл Фон Карловітц, видає книгу 
«Економіка лісництва», яку прийнято вважати 
першим всеосяжним трактатом з управління лі-
совим господарством зі сформульованою в ньому 
ідеєю сталості (нім. «Nachhaltigkeit») щодо вико-
ристання ресурсів лісу [26].

Треба зауважити, що бачення сутності стало-
го розвитку в науковому середовищі має особли-
вість поєднувати в одне ціле поняття екологічного 
і економічного розвитку, або соціального і еконо-
мічного розвитку. М. Стронг (1972 р.) визначає 
екорозвиток як «екологічно орієнтований соці-
ально-економічний розвиток, при якому зростан-
ня добробуту стану людей не супроводжується 
погіршенням середовища і деградацією природ-
них систем» [7, с. 415]. Микола і Олександр Та-
лавиря, на підставі дослідження доповіді «Наше 
спільне майбутнє», відзначили, що поняття «еко-
логічно сталий економічний розвиток» є тотож-
ним до поняття «сталий розвиток» [24, с. 78].

З-поміж існуючих підходів щодо запрова-
дження ідей сталого розвитку найбільше відома 
діаграма Венна, яку вперше опублікував еконо-
міст Едвард Барбієр у 1987 році (див. рисунок 1).

Представлена на рис. 1 трискладова (соціаль-
ний розвиток, навколишнє середовище, еконо-
мічний розвиток) діаграма Венна була розкри-
тикована, у тому числі, її автором [24, с. 75-76]. 
По-перше, діаграма Венна суперечить доповіді 

«Наше спільне майбутнє», в якій особливо під-
креслювались тісні взаємозв’язки між економіч-
ним розвитком, забрудненням навколишнього 
середовища і перенаселеністю, замість трьох за-
значених складових. По-друге, відзначалось, що 
діаграма Венна призводить до неузгодженості 
використання і поєднання окремих показників 
економічної, екологічної та соціальної сталос-
ті. Також, серед економістів набуло поширення 
об’єднувати економічний розвиток і довкілля в 
одну взаємопов’язану систему з уніфікованою 
методикою оцінювання. Поява нових і доволі 
важливих складових сталого розвитку – таких, 
як справедливість між поколіннями в розподілі 
ресурсів, глобальна зміна клімату і необхідність 
пошуку відновлювальних альтернатив нафто-
хімічним та іншим не відновлюваним ресурсам, 
ефективна стратегія, сумісна із зростанням до-
бробуту людей, та ін. – робить діаграму Венна 
застарілою і абстрактною.

З метою наближення даного підходу запрова-
дження сталого розвитку до реалій сучасності, 
побудована видозмінена діаграма Венна (див. ри-
сунок 2).

 

Рис. 2. Система сталого розвитку
Джерело: [17, с. 12]

 
Рис. 1. Концепція сталого розвитку  

у форматі діаграми Венна
Джерело: [14]
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На рис. 2 представлена система сталого роз-
витку, яка функціонує на глобальному, націо-
нальному і локальному (регіональному, місцево-
му) рівнях, що відповідає одному з гасел сталого 
розвитку «мисли глобально – дій локально». При 
цьому забезпечення сталого розвитку відбува-
ється за рахунок компромісу між цілями еконо-
мічного розвитку, цілями розвитку довкілля і ці-
лями розвитку суспільства. Додатково в системі 
сталого розвитку задані чотири складові – його 
«зовнішнє середовище» – політика зі сталого 
розвитку, мир, безпека і культурні цінності, так 
необхідні для побудови суспільства на засадах 
сталого розвитку, а також інституційний і ад-
міністративний устрої в межах кожної окремої 
країни.

Отже, включення в поняття сталого розвитку 
лише трьох складових (суспільство, економіка, 
довкілля) – поширена практика, але не єдино 
правильна. Відомо, що виконавче бюро «Поряд-
ку денного на XXI століття для культури та 
Об’єднаних Міст і Місцевих Урядів (ОММУ)», 
в рамках Всесвітнього саміту місцевих та регіо-
нальних лідерів – третього конгресу ОММУ, що 
відбувався у Мехіко 17 листопада 2010 р., опри-
люднило доповідь під назвою «Культура – чет-
вертий складник сталого розвитку» [13]. Треба 
зауважити, що пропозиція щодо надання куль-
турі статусу четвертого складника сталого роз-
витку не набула широкого схвалення, з причини 
частого віднесення культури до соціальної, або ж 
соціально-політичної сфери [24, с. 73].

Т. П. Сморжанюк зобразив запропоновані ним 
шість складових сталого розвитку (економічна, 
екологічна, соціальна, духовна, правова, політич-
на) у вигляді молекули з шістьма ланцюжками. 
При цьому самі складові утворюють між собою 
тісні взаємозв’язки [9, с. 256].

А. Садовенко, Л. Масловська, В. Середа, 
Т. Тимочко [11, с. 97-99] пропонують два широ-
ких підходи до запровадження сталого розвитку, 
на підставі умови взаємозамінності і взаємодо-
повнюваності капіталів.

«Слабка сталість» – це незменшення в часі 
загальної суми природного та створеного люди-
ною капіталу, за умови, що створений людиною 
капітал може виступати майже ідеальним замін-
ником природного. Прихильники цього підходу 
стверджують, що природний капітал і створений 

людиною капітал є взаємозамінні, за умови збе-
реження агрегованого запасу всіх видів капіталу, 
надаючи перевагу модифікованому економічному 
зростанню з урахуванням екологічного, «зелено-
го» виміру економічних показників, використан-
ня лише еколого-економічних інструментів.

 «Сильна сталість» – це не зменшення в часі 
як створеного людиною, так і природного капі-
талу, за умови, що ці види капіталу взаємодо-
повнюють один одного. Прихильники «сильної» 
сталості часто займають жорстку і подеколи «ан-
тиекономічну» позицію з багатьох питань еконо-
мічного розвитку, таких як зменшення масшта-
бів економіки, пряме регулювання і обмеження 
споживання.

О. Ф. Новікова, О. І. Амоша, В. П. Антонюк 
пропонують два шляхи переходу до сталого роз-
витку, які визначаються баченням постіндустрі-
ального суспільства як 1) продовження і особли-
вої стадії техногенного розвитку, яка не потребує 
зміни базисних цінностей, і зосереджується на 
продовженні технологічного прогресу, з певними 
природозахисними обмеженнями, або ж 2) постін-
дустріальне суспільство не є продовженням тех-
ногенного розвитку, а є початком нової духовно-
екологічної-ноосферної цивілізації [10, с. 21-22].  
Можна зауважити подібність цих двох підходів 
до «слабкої» і «сильної» сталості.

Д. Фаєн, Р. Макклін, М-Г. Парк [18, c. 26-30] 
також виділяють два підходи до запровадження 
сталого розвитку. Перший – стале, або «зеле-
не» зростання, за своїми ідеями досить близьке 
до «слабкої» сталості. Стале зростання робить 
наголос на економічному розвитку для забезпе-
чення накопичення фінансового капіталу, необ-
хідного для подолання бідності, шляхом ство-
рення соціального і людського капіталу, а також 
для вирішення проблем екології, збільшуючи у 
такий спосіб вартість природного капіталу. Дру-
гий підхід закликає до фундаментального ско-
рочення існуючих на сьогодні ресурсних і енер-
гетичних спроможностей в процесі економічного 
розвитку. 

На підставі того, що другий підхід вимагає 
відродження громадянської культури, збільшен-
ня числа екологічно ерудованих і вмотивова-
них громадян, які розуміють глобальні пробле-
ми, безперечною є близькість цього підходу до 
«сильної» сталості. 

Рис. 3. П’ять напрямів до запровадження сталого розвитку
Джерело: [18, с. 27]
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Прихильники сталого зростання відомі як 

економічні або екологічні функціоналісти, оскіль-
ки вони розуміють під довкіллям функціональну 
систему із задоволення людських потреб і послуг. 
Залежно від ступеня наближеності їх позицій до 
інтегрованого (комплексного) сталого розвитку, 
всього виділяють 4 напрями, або підходів до за-
провадження сталого зростання (див. рисунок 3). 

На рисунку 3 відображено 4 напрями сталого 
зростання, яку рухаються назустріч до комплек-
сного сталого розвитку. При цьому, можливий і 
зворотній рух від комплексного підходу сталого 
розвитку – назустріч до функціонального підхо-
ду, який виключає інтеграцію сталого розвитку в 
громадянське життя.

Перший напрям – «зелене відбілювання» 
(«green wash») – користується екологічними те-
зами, з метою просування специфічних товарів 
або бізнес-проектів. До прикладів цього напря-
му можуть бути віднесені «зелене» маркування 
продукції або «зелений» бізнес з вирощування 
органічних культур сільського господарства, або 
«зелені» покупці, які обирають продукцію, що є 
виробленою з органічної сировини. В цьому ви-
падку, ідеї сталого розвитку використовуються в 
якості товарно-маркетингового інструмента.

Другий напрям стоїть на позиціях, що сталого 
життєздатного розвитку можна досягти за до-
помогою знаходження технологічних рішень, як 
способу розв’язання багатьох екологічних про-
блем. Цей підхід був прийнятий до реалізації 
урядами більшості розвинених країн, особливо 
щодо шкідливих викидів промислових підпри-
ємств. Недолік цього підходу в тому, що його 
прихильники не вирішують корінних причин 
екологічних проблем. Крім того, цей підхід базу-
ється на вирішенні лише економічних та еколо-
гічних проблем.

Третій напрям або підхід – «реформа зеле-
ної економіки», пропонує еквівалент «ринкового 
розв’язання» екологічних проблем і регуляції 
економіки, в першу чергу, за рахунок прийняття 
нових правил та інструментів підзвітності нової 
«зеленої» економіки. Особлива увага приділяєть-
ся використанню економічного зростання для на-
копичення природного і соціального капіталу, зі 
збереженням їх для потреб майбутніх поколінь. 
Вперше, ідеї зеленої економіки були висвітлені у 
1989 р. групою вчених, очолюваним Д. Піарсом, 
у звіті уряду Великобританії «Концепція зеленої 
економіки» [12, с. 187]. 

Четвертий напрям «зростання зі справедли-
вістю» («growth with equity») вважає за необхідне 
скерувати економічне зростання на розв’язання 
глобальних проблем нерівності і соціального до-
статку. Даний підхід займав центральне місце в 
рекомендаціях Конференції в Ріо-де-Жанейро у 
1992 р. і Всесвітнього саміту у Йоганезбурзі у 
2002 р. Основна ідея цього підходу полягає у не-
обхідності підвищення рівня життя і соціальної 
захищеності бідних народів Півдня (передовсім, 
Африки), які приречені, за відсутністю інших за-
собів до гідного існування, виснажувати ґрунт і 
ліси, з метою елементарного виживання. Отже, 
цей підхід базується на вирішенні лише соціаль-
них і економічних цілей, з метою послаблення 
рівнів виснаження природних ресурсів бідними 
народами.

П’ятий підхід – комплексний сталий розви-
ток, в якому максимум зусиль скеровується для 
інтеграції принципів сталого розвитку у створен-
ня нового типу світового суспільства, зі справед-
ливими і демократичними спільнотами, які тур-
буються про Землю. Основні ідеї та положення 
комплексного сталого розвитку були задекла-
ровані в програмному документі «Турбота про 
землю: Стратегія сталого існування» («Caring for 
the Earth: A Strategy for Sustainable Living») у 
1991 р., укладеним трьома передовими міжна-
родними екологічними організаціями – Всесвіт-
нім союзом із захисту природи, програмою ООН 
з навколишнього середовища і Всесвітнім фон-
дом дикої природи [19, с. 29].

Комплексний сталий розвиток – єдиний, 
з-поміж п’яти запропонованих підходів до за-
провадження сталого розвитку, в якому увага 
сконцентрована на справедливому співіснуванні 
людини, яка уособлює економічні і соціальні цілі 
розвитку, із цілями розвитку навколишнього се-
редовища.

Україна має великий досвід з політичних де-
кларацій і законодавчих процедур щодо запрова-
дження сталого розвитку, починаючи від 1992 р., 
коли на «Саміті Землі» в Ріо-де-Жанейро, Укра-
їна, як і майже 180 країн, присутніх на Конфе-
ренції, зобов’язалась впроваджувати принципи 
сталого розвитку на національному рівні. Незва-
жаючи на численні, протягом 2000-х років, спро-
би розроблення концепції або стратегії сталого 
розвитку, можна стверджувати, що цілих два 
десятиліття було витрачено, щоб сформувати 
величезну неефективну бюрократичну машину, 
яка імітувала роботу з введення в життя науко-
вих засад сталого розвитку і діяла виключно «на 
папері». 

Безперечно, існуюча сьогодні дисгармонія між 
соціально-економічним розвитком України та 
станом довкілля має коріння в необдуманому ви-
снаженні та інтенсивній експлуатації природних 
ресурсів, і в мисленні лише на коротку перспек-
тиву, в цілях досягнення плану і його переви-
конання, за доби СРСР. Разом з цим, перспек-
тива співпраці з екологічними організаціями ЄС 
і набуття досвіду з реалізації принципів сталого 
розвитку повинні привнести, нарешті, позитивне 
зерно досвіду на українське підґрунтя і в укра-
їнську економіку.

Висновки і пропозиції. Проведене досліджен-
ня сталого розвитку і його складових, поняття 
сталості та підходів до запровадження стало-
го розвитку дозволяє стверджувати, що сталий 
розвиток передбачає забезпечення сталого еко-
номічного зростання, за умови збереження стану 
економіки в масштабі, що не перевищує меж під-
тримуючої спроможності довкілля, і якщо сус-
пільство готове нести відповідальність за збере-
ження ресурсів планети Земля, в особливості, не 
відновлювальних ресурсів, для потреб майбутніх 
поколінь.

Було встановлено також, що екологічно ста-
лим є такий тип економіки, за якого обсяг спо-
житих відновлювальних ресурсів є меншим, ніж 
природа здатна відновити. В такий спосіб досяга-
ється зростання природного капіталу.

Досліджені позиції кількох груп вчених щодо 
підходів до запровадження сталого розвитку, 
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з-поміж яких заслуговують на увагу діаграма 
Венна; система сталого розвитку; два підходи до 
запровадження сталого розвитку: поміркована 
«слабка» сталість, яка передбачає обмежені за-
ходи по захисту довкілля, при сталому економіч-
ному зростанні, і «сильна» сталість, що пропонує 
жорсткі заходи по збереженню довкілля, включ-
но з інтеграцією концепції сталого розвитку – в 
суспільне життя. Проаналізовані п’ять кроків до 
запровадження комплексного сталого розвитку, 

сутність яких також зводиться до поступового 
переходу від сталого економічного зростання, в 
чотирьох варіаціях, включно з реформою зеленої 
економіки, до комплексного сталого розвитку.

Досвід України зі впровадження сталого роз-
витку, недостатньо описаний в цій статті, і співп-
раця України з міжнародними і європейськими 
екологічними організаціями, в цілях переходу на 
засади сталого розвитку, потребують подальшо-
го висвітлення.
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ГЕНЕЗИС ПОНЯТИЯ «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ» 
И ПОДХОДЫ К ЕГО ВНЕДРЕНИЮ

Аннотация
Статья посвящена исследованию генезиса понятий «устойчивое развитие» и «устойчивость», составля-
ющих устойчивого развития и подходов к его внедрению. Автор раскрывает суть диаграммы Венна и 
анализирует причины, почему необходимо ее усовершенствование до системы устойчивого развития. 
Также, в статье доказывается похожесть существующих в литературе подходов к внедрению устойчи-
вого развития. Особое значение придается исследованию шагов к внедрению комплексного устойчивого 
развития. Статья может быть полезной для экономистов, экологов, экоактивистов и социологов.
Ключевые слова: устойчивое развитие, устойчивость, диаграмма Венна, система устойчивого разви-
тия, подходы к внедрению устойчивого развития.
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GENESIS OF NOTION “SUSTAINABLE DEVELOPMENT” 
AND APPROACHES TO ITS IMPLEMENTATION

Summary
The article is devoted to researching of genesis of notions «sustainable development» and «sustainability», 
components of sustainable development and approaches to its implementation. The author reveals the 
essence of Venn diagram and analyses reasons why its improving to the system of sustainable develop-
ment is necessity. Also, in the article is explained the similarity of approaches to sustainable development 
implementation that available in literature. Particular significance is attached to researching of steps to 
integrated sustainable development implementation. The article may be useful for economists, environ-
mentalists, eco-activists and sociologists.
Keywords: sustainable development, sustainability, Venn diagram, system of sustainable development, 
approaches to sustainable development implementation.


