Економіка сталості як галузь досліджень
сучасної економічної науки: проблеми та право на існування
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Узагальнена історія виникнення проблеми сталого розвитку, розмежовані поняття сталого та
стійкого розвитку. Досліджено вживання терміну сталості у вітчизняній та зарубіжній
економічній теорії як незалежної частини сталого розвитку. Сформульовано поняття «економіка
сталості». Визначені теоретичні засади, нормативні основи, мета, питання суб‟єкту, онтології та
основні питання дослідження економіки сталості. Досліджений можливий зв‟язок нормативної
сталості та позитивістської економіки як право на існування економіки сталості. Розглянуто
економіку сталості в інвайронментальному вимірі. Висвітлено початок вживання нового терміну
«сестейнебловості». Окреслено зв‟язок між економікою сталості, екологічною економікою та
економікою природокористування та ресурсозбереження. Означена перспективність розвитку
дослідження економіки сталості в напрямку застосування на практиці досягнень сучасної
економічної думки.
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Постановка проблеми. На тлі зміни основної парадигми цивілізації та становлення
постіндустріального, інформаційного суспільства значна увага приділяється концепції
сталого розвитку як пріоритетному шляху існування людства. Проблематика цього
питання в аспекті взаємовідношень людини із навколишнім середовищем розглядається
давно, але актуальність виникає з доповіддю Римському клубу «Межі зростання»,
виконаний групою авторів під керівництвом Д. Медоуза [24]. Подальше обговорення
вона знаходить на Стокгольмській конференції з питань навколишнього середовища
в1972 році та Найробській декларації в 1982 році.
Перші переконливі докази необхідності впровадження нової моделі розвитку, а
також впровадження понять «сталість» та «сталий розвиток» здійснено в докладі «Наше
загальне майбутнє» Міжнародної комісії з навколишнього середовища і розвитку
(«комісія Брундтланд») у 1987 році. В червні 1992 року в Ріо-де-Жанейро відбулася
Конференція ООН із навколишнього середовища й розвитку, де було визначено
теоретичне підґрунтя сталого розвитку як «розвитку, який задовольняє потреби
сучасного часу, але не ставить під загрозу здатність майбутніх поколінь задовольняти
свої власні потреби» [8]. Подальшу підтримку прихильності сталого розвитку здобуто
на конференції з питань сталого розвитку, також відому під назвою «Ріо2012» або «Ріо+20», яка також пройшла в Ріо-де-Жанейро в 2012 році. У загальному
сенсі основне завдання сталого розвитку визначається не лише оптимальним
управлінням природно-ресурсними елементами біосфери, а й усією сукупністю
соціального та природного потенціалу, що знаходиться у розпорядженні цивілізації,
і
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кінцевим результатом якого має стати суспільство зі сталим розвитком [13].
Існує багато згадувань про недоречність українського перекладу загальновживаного
терміну «sustainabledevelopment», але треба зазначити про вживання поняття «сталий
розвиток» як стале словосполучення (доречна тавтологія). Треба також відокремлювати
розуміння «сталого розвитку» та «стійкого розвитку». Поняття «стійкий розвиток»
використовується у процесі досліджень на мікрорівні, що актуалізувало останнім часом
збільшення кількості наукових публікацій із проблем забезпечення стійкого розвитку,
наприклад підприємств.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Уже близько двох десятиліть вчені
займаються дослідженням різних аспектів концепції сталого розвитку. Теоретичним
засадам сталого розвитку, розкриттю його змісту присвячені праці вітчизняних
науковців І. О. Александрова, В. В. Волошина, А. С. Гальчинського, В. М. Гейця,
Б. М. Данилишина, Л. В. Дейнеко, О. Г. Осауленка, Л. Г. Мельника, Л. Г. Руденка,
В. М. Трегобчука, Є. В. Хлобистова, О. В. Шубравської, інших. Деякі вчені деталізують
поняття сталості, але взагалі не приділяють уваги поняттю сталості як окремій теорії.
Економіка сталості як окрема науковий напрям майже не розглядається.
Метою статті є дослідження вживання терміну «сталості» у зарубіжній та
вітчизняній економічній науці, походження вчення про економіку сталості та
визначення її характерних особливостей.
Виклад основних результатів. За своєю етимологією термін «сталий розвиток»
складається з двох частин. Як влучно зазначив Л. Г. Мельник, існує певна
суперечливість між вживанням двох понять. «Сталий» або «сталість» передбачає
рівновагу, коли розвиток є можливим тільки при постійному виході з рівноважного
становища [9]. Загальноприйнятною позицією в економічній науці є розуміння категорії
«розвиток» як сукупності кількісно-якісних змін, які здійснюютьсяв рамкахпевної
економічної системиу процесі переходу з одного стану в інший, від простого до
складного, від нижчого рівня до вищого.
У загальному розумінні сталість виступає складовою частиною сталого розвитку.
Так, Б. М. Данилишин [4], С. І. Дорогунцов [5], В. М. Трегобчук [10] розглядають
сталість із точки зору економічного розвитку, вирішуючи проблеми узгодження темпів
та масштабу соціально-економічного розвитку з його екологічною безпекою.
О. В. Шубравська приділяє увагу теоретичним аспектам сталого економічного
розвитку [14]. Я. В. Хоменко характеризує сталість як інституційну складову. Він
стверджує, що поняття сталості при цьому стосується таких елементів як структура
власності та правила привласнення, політична та правова стабільність, дієздатність
судової системи, культура контрактів та зобов‟язань [12]. Дуже влучне формулювання
привів Ю. П. Алексєєв: сталість – це відносна незмінність основних параметрів
територіальної соціально-економічної та природної системи, її здатність зберігати їх у
заданих межах при впливах ззовні і зсередини (як негативних так і позитивних) [2].
Сталість досліджується також в інших важливих напрямках: фінансова сталість
(Л. А. Костирко [7]), екологічна сталість (І. О. Александров [1] та Г. О. Статюха
[11]),соціальна сталість (В. В. Дорофієнко [6]).
Поняття сталості та елементи економіки сталості широко розглядаються в
розвинутих країнах. Засновниками напрямку дослідження сталості виступають
Р. Солоу, Д. Бромлі та Р. Констанза [22; 23; 27]. Узагальнюючи, вони визначають
сталість – як можливість підтримувати: навколишнє середовище в тому ж стані, в якому
ми отримали від своїх батьків і в якому повинні передати нащадкам, а також
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економіку,щоб наступне покоління користувалась не меншими благами ніж ми маємо
зараз, та справедливе різноманітне суспільство без бідності та голоду.
Тривалий час існувало обговорення специфічних аспектів сталості різними
економістами, включаючи економістів-екологів, економістів природокористування
(інвайронменталістів) та ресурсозбереження, але не існувало жодної об‟єднаної ідеї
(поняття, концепції), ні зв‟язаних структур (наукової спільноти, інституції, навчальних
програм, конференцій, тощо) щодо питання економіки сталості (sustainability
economics).
Одним із перших Пітер Содербаум виділяє економіку сталості із екологічної
економіки для окреслення деяких фундаментальних питань, які виникають та на яких
наголошують при спробі детальніше розглянути поняття сталого розвитку [25]. Він
визначає наступні шляхи розбудови цього напряму:
- визначення політичних та ідеологічних особливостей економіки сталості;
- теоретична основа, розширення перспектив науки;
- виділення науки як альтернативної парадигми економіки;
- участь в обговоренні різних альтернативних ідеологічних напрямів;
- фокусування на науковцях та їх відповідності щодо виклику сталості;
- наголос на інституційних змінах; спроможність розглядати альтернативи к
домінуючим інституційним структурам.
На думку П. Содербаума, економіка сталості повинна виступати як політична
економіка, тобто побудована на принципах демократії та верховенстві демократії над
ринком. Звичайні принципи демократії повинні бути застосовані на шляху до більш
сталого суспільства у глобальному світі[26].
Роберт Айрес [15] вважає, що економіка сталості має в собі важливі риси з інших
областей науки, від термодинаміки до геології, від екології до економіки, психології та
політичних вчень. Він розглядає економіку сталості як науку, де розміщення ресурсів
займає центральну позицію. Ресурси, які мають бути дослідженими в економіці
сталості, знаходяться в широкій площині від мінералів до біологічних видів, від енергії
сонця до геологічних та гідрологічних процесів, враховуючи також людський капітал та
розум.
Джероен ван дер Берг не відокремлює економіку сталості від екстерналій.
Екстерналії виникають, коли небажані, а інколи й незаплановані, витрати, частіше через
виробництво, однієї сторони припадають на другу сторону, яка стоїть осторонь від
процесу прийняття рішень, які створили витрати [21]. Вчений вважає, що системна
перспектива екстерналій вже ілюструє можливий зв‟язок зі сталістю, який є
вираженням системного мислення, більше підкреслюючи динамічний характер
змішаної природоохоронної та соціальної системи [28].За мету економіки сталості
ставить впровадження чіткого розуміння принципу сталості.Це включає пояснення
проблематики сучасного судження принципів сталості, відокремлених від традиційних
поглядів інвайронменталістів. Д. ван дер Берг намагається наповнити абстрактне
визначення та «онтологію» економіки сталості. Він робить це, включаючи:
 екстерналії навколишнього середовища;
 слабку та сильну сталість;
 просторове поширення сталості;
 принципи сталості в контексті природокористування;
 сталість крізь догму зростання ВВП.
Пітер Бартелмус вважає основним об‟єктом економіки сталості пошук ефективного
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балансу між підтримкою послуг навколишнього середовища та створення прибутку,
добробуту та достатку. Основною передумовою існування нової області дослідження
бачить в розуміння того, що ліміт Землі в натуральних ресурсах та можливості
поглинати відходи може стримувати економічне зростання ти розвиток [17].
Він також наголошував, що сталий розвиток є корінням економіки сталості, але з
іншого боку, економіка сталості повинна мати справу з діяльністю та розвитком сталої
економіки. Крім того, наголошував, що важливим питанням дослідження для економіки
сталості є, звичайно, стосунки та можливе узгодження між економістами-екологами та
економістами-інвайронменталістами. Перспективний підхід може бути у використанні
лінійного програмування, основаного на системі вводу-виводу: модель повинна
розмістити економічну діяльність в нормативних рамках певного обмеження
навколишнього середовища. Результатом міг бути прозорий зв‟язок нормативної
сталості та позитивістської економіки як право на існування економіки сталості[18].
Найбільш змістовно зупинилися на розгляді теоретичних засад економіки сталості
вчені Штефан Баумгартнер та Мартин Куаас. Вони інтерпретували існуючий
економічний внесок у науку до загальної ідеї сталості та переконалися, що теоретичні
засади економіки сталості можуть бути визначені чотирма ключовими
властивостями [19]:
1. Предметна область у стосунках між людьми та природою.
2. Орієнтація на тривале та природне мінливе майбутнє.
3. Нормативна основа ідеї справедливості між теперішнім людством та майбутніми
поколіннями, як і між людством та природою.
4. Турбота про економічну ефективність розміщення природних ресурсів, як і їх
замінників та додатків, вироблених людиною.
Вчені Штефан Баумгартнер та Мартин Куаас виділяють питання суб’єкту економіки
сталості як систему «людина – природа», де вичерпні природні ресурси, продукти,
послуги та їх замінники і додатки, вироблені людиною, використовуються довгий
проміжок часу, але з певною невизначеністю. Вчені також виокремлюють мету
економіки сталості в бажанні змінити й управляти системою людина-навколишнє
середовище з точки зору бачення сталості. Це ствердження чітко відрізняє економіку
сталості від традиційного ідеалу позитивістської безцінностної науки. Але разом із тим,
вони погоджуються, що економіка сталості не є ні чисто позитивістською наукою, ні
чисто нормативною справою, а виступає «релевантною наукою». Вченні Штефан
Баумгартнер та Мартин Куаас також окреслили можливі питання дослідження нової
науки [20].
Область дослідження № 1: Інтерпретація, конкретизація та операціоналізація
нормативних бачень економіки сталості.

Розробка конкретних понять ефективності та справедливості для системи
«людина – природа» й відповідної етики, що має справу з довготривалим майбутнім,
яке є природно мінливим.

З‟ясування стосунків між різними нормативними цілями та ідентифікаціями
потенційних конфліктів та компромісів, включаючи етичну критику в аспекті норми
справедливості, індивідуальні преференції та вимоги, за якими сконструйований
критерій ефективності.

Розробка операційних якісних та кількісних індикаторів нормативних цілей та (в
специфічному контексті) встановлення адекватних цілей та допустимих меж для
індикаторів, включаючи ідентифікацію даних потреб для емпіричної оцінки індикаторів та
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побудови придатної системи збирання даних, оброблення та звітування («облік сталості»).
Область дослідження № 2: Опис та аналіз системи «людина – навколишнє
середовище» на чисельних просторових розмірах довгостроково та при невизначеності.

Поєднання реальних (наприклад, біофізичних, пов‟язаних з енергією) та
ціннісних (наприклад, монетарних) описів і аналізів взаємодії «людина – навколишнє
середовище»,
наприклад
термодинамічно-економічне
та
еколого-економічне
моделювання й аналіз.

Аналіз динамічної системи «людина – навколишнє середовище», враховуючи
суспільне виробництво, динаміку акцій, взаємодії та зворотній зв‟язок, дисипативні
структури та виникнення властивостей системи, таких як пороги, критичне
навантаження, точки виміру, пропускна здатність та лімітована еластичність в
соціальних системах та системах «людина – навколишнє середовище».

Різні типи, виміри, моделі невпевненості та знань динамічної системи «людина
– навколишнє середовище».

Умови та механізми, які впливають на соціальну, економічну та політичну
стабільність системи «людина – навколишнє середовище», а також аналіз моделей
стабільності, вразливості та системних ризиків.

Умови та механізми, які впливають на трансформацію системи «людина –
навколишнє середовище», а також аналіз моделей антропогенних змін.
Область дослідження № 3: Інституції, інструменти політики та керування. Загальним
питанням дослідження в цій сфері можна виділити питання, крізь які регулюючи
структури та процеси можуть досягти нормативних завдань економіки сталості в
достатньо визначений системі «людина – навколишнє середовище».
Вчені Штефан Баумгартнер та Мартин Куаас фактично наголошують, що економіка
сталості, по суті, пов‟язана з економікою природокористування (екологічною
економікою) та ресурсозбереженням, розміщуючи її на перетині обох дисциплін.
Справедливо автори наполягають на потребі у подоланні розділення між екологічною
економікою та економікою природокористування в об‟єднувальну ідею та зв‟язану
структуру [20].
Чи не єдине посилання про економіку сталості висвітлюється у працях групи
вітчизняних вчених: М. В. Багрова, С. В. Кострікова та І. Г. Черваньов – у
інвайронментальному вимірі крізь можливості та ресурси природного довкілля як
одного з головних серед інших факторів, що забезпечують (у тому числі матеріально)
соціально-економічний рух суспільства [3].
Паралельне вивчення проблематики сталості було відображене у дослідженні
Л. Г. Мельника, який на кшталт сталості вводить новий термін «сестейнебловості». Це
нове поняття містить у собі ознаки сталості та конкретизує ідею сталого розвитку [15].
Таким чином, виходячи зі здобутків вітчизняних та зарубіжних вчених, можна
виділити економіку сталості в окрему дисциплінарну науку, яка розмежовує та
доповнює такі дисципліни, як економіка природокористування та екологічну економіка
у сенсі вивчення поняття сталості.
Треба також зазначити перспективність даного напряму дослідження, який може
знайти своє практичне застосування в зеленій енергетиці, органічному
землекористуванні, рекреаційній економіці тощо.
Висновки та перспективи подальших досліджень у даному напрямі. Після
висвітлення нормативних основ, мети, питання суб‟єкту, онтології та напрямів
дослідження економіки сталості очевидно, що економіка сталості характеризується
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особливими властивостями та зосередженнями, що відокремлює цю сферу науки та
управління від інших галузей загальної економіки та науки сталості.
По-перше, це зосередження суб‟єкта на стосунках між людьми та природою. Це
означає системні перспективи у стосунках між людьми та природою, які охоплюють
чисельні та взаємодіючі просторові розміри (від локальних до глобальних) і включають
аналіз зворотних зв‟язків, взаємодій та виникнення властивостей системи. Це також
означає міждисциплінарний підхід, який характеризується методологічною відкритістю
до методів, що відповідають меті та фокусу суб‟єкту економіки сталості.
По-друге, сталість пов‟язана (за будь-яким визначенням) із довготривалістю,
економіка сталості повинна розглядати довготривалий період часу в майбутньому, яке є
природно мінливим. Будь-які вчення в галузі економіки сталості повинні розглядатися в
такому контексті.
По-третє, економіка сталості базується на етичній правомірності бачення
майбутнього, яке пов‟язане із двома нормативними цілями: задоволенням
потреб,бажань людини та справедливості між і в середині поколінь та щодо природи.
Ця етична правомірність об‟єднана з ідею ефективності у використанні вичерпних
ресурсів та ресурсів людини, які мають альтернативне використання.
По-четверте, економіка сталості має когнітивний та управлінський інтерес, які
можуть взаємно впливати один на одного. Тобто вивчає розташування природних
ресурсів та економічну ефективність їх використання, а також вбачає своїм завданням
досягнення справедливості та ефективне задоволення потреб та бажань людини в
мінливому навколишньому середовищі. Тому економіка сталості є актуальною
трансдисциплінарною наукою.
Наука економіка сталості є новим поглядом на вирішення питань сталого розвитку.
Вона ще потребує досить суттєвих і глибоких досліджень та уточнень. Крім того, постає
загальне питання в доцільності існування цього вчення та області його дослідження.
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Обобщена история возникновения проблемы устойчивого развития, разделены понятия
устойчивого и стабильного развития. Исследовано употребление термина «устойчивость» в
украинской и зарубежной экономической теории как независимой части устойчивого развития.
Сформулировано понятие «экономика устойчивости». Определены теоретические принципы,
нормативные основы, цель, вопрос субъекта, онтологии и основные вопросы исследования
экономики устойчивости. Изучена возможная связь нормативной устойчивости и позитивистской
экономики как право на существование экономики устойчивости. Рассмотрена экономика
устойчивости в инвайронментальном ракурсе. Освещено начало употребление нового термина
«сестейнебильность». Определена связь между экономикою устойчивости, экологической
экономикой и экономикой природопользования и ресурсосбережения. Выделена перспективность
развития исследований экономики устойчивости в направлении использования на практике
достижений современной научной теории.
Ключевые слова: стабильное развитие, устойчивое развитие, устойчивость, экологическая
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