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ФІЛОСОФСЬКЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ІДЕЇ СТАЛОГО ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ 

 

Реалізація програми випереджаючого розвитку, яка передбачає запровадження 

інноваційної моделі структурної перебудови та зростання економіки, утвердження України 

як високотехнологічної держави, потребує відповідного теоретичного забезпечення. Останнє 

своєю чергою має бути орієнтованим на концепцію сталого людського розвитку. Адже саме 

він, на думку вітчизняних учених, має забезпечити успіхи трансформаційних процесів, які 

розгорнулися в Україні. У своїх дослідженнях цьому особливу увагу приділяють 

О.Г. Білорус, А.С. Гальчинський, Є.І. Головаха, М.І. Долішній, Н.В. Паніна, В.І. Трегобчук 

та інші [1]. Водночас їхні погляди потребують сьогодні увиразнення філософських засад 

сталого розвитку з метою забезпечення успішної реалізації економічних, соціальних та 

гуманітарних реформ. З огляду на це в статті аналізуються теоретичні засади філософського 

обґрунтування ідеї сталого розвитку та її основний зміст. 

Витоки ідеї сталого розвитку слід шукати в теорії "людських відносин", яка виникла 

ще у 20-х роках XX сторіччя, а сьогодні набуває нового звучання. Ця теорія більш відома в 

менеджменті як противага тейлоризму, в якому людина розглядалась як механічне 

продовження техніки, яка була ключовим механізмом оптимізації, інтенсивності та 

продуктивності праці. 

Теорія "людських відносин" (згодом її стали називати теорією "людського розвитку") 

у систему виробничої життєдіяльності впровадила психологічні, моральні та інші людські 

чинники. Вона пов’язана з іменами Е. Мейо, Д. Макгрегора, Ж. Фрідмана. У другій половині 

XX століття ця теорія стала основою політики багатьох підприємців західного світу щодо 

своїх робітників і службовців. У США, Англії, Франції, Німеччині, Японії та інших країнах 

кожна галузь виробництва певною мірою дотримується настанов цієї теорії, особливо, що 

стосується визнання факторів і стимулів позитивного чи негативного ставлення до праці, 

закономірностей існування трудових колективів та їхніх впливів на окрему людину [2]. Ще 

більше актуальною для трудових відносин ця теорія стала в наші дні за умов 

постіндустріального виробництва, високої вимогливості автоматизованого і комп’ютерного 

чинника до інтелектуальних, загальнокультурних та моральних якостей особистості. 

Водночас зі становленням теорії "людських відносин" у 60-х роках XX століття у 

науковий обіг увійшла категорія "стійкий розвиток". Російський дослідник М.Н. Руткевич 

теоретичні передумови концепції стійкого розвитку вбачає, з одного боку, у вченні про 

ноосферу В.І. Вернадського, у якому подальший розвиток людства пов’язується з 

вирішальним впливом колективного розуму на виробничу та інші види діяльності, які 



змінюють навколишнє середовище та умови людського існування; з другого – пов’язує її з 

філософією марксизму, зокрема з ідеєю підтягування прискореними темпами відсталих 

народів до рівня передових, минаючи ряд стадій історичного розвитку, у тому числі 

капіталістичну. До того ж особлива увага в філософії марксизму звертається на питання про 

співвідношення ближчих або більш віддалених наслідків впливу людини на природу та 

висновок про необхідність довготривалого регулювання нашого відношення до природи, яке 

підняв Ф. Енгельс у роботі "Роль праці в процесі перетворення мавпи в людину" [3]. 

Категорія "стійкий розвиток" характеризує підхід до використання навколишнього 

середовища і природних ресурсів, що дозволяє дійсному поколінню всіх націй забезпечити 

гідний рівень життя і, в той же самий час, зберегти і захистити ключові екологічні системи 

планети, що важливі для виживання людини і гідного життя майбутніх поколінь. Поява 

такого підходу була пов’язана з різким збільшенням збитку, що наноситься навколишньому 

середовищу внаслідок економічного підйому, швидкого росту населення і техногенної 

діяльності людини. У науковому світі розробку категорії "стійкий розвиток" і концепції 

стійкого розвитку пов’язують з Римським клубом – міжнародною групою вчених на чолі з 

Е. Печчеї, утвореною у 60-80-ті роки XX століття. Саме в цей час у багатьох розвинених 

країнах порушення рівноваги екологічних систем стало головним предметом суспільного 

занепокоєння. Під тиском суспільних рухів, партій і неурядових груп по охороні 

навколишнього середовища уряди економічно розвинутих держав стали приділяти серйозну 

увагу охороні навколишнього середовища. При цьому зростало розуміння того, що не можна 

очікувати від країн третього світу можливості самостійного рішення проблем щодо захисту 

навколишнього середовища. Чітко визначилися проблеми необхідності раціонального 

використання природних ресурсів у тісному ув’язуванні з програмами економічного 

розвитку з метою рішення широкомасштабних проблем націй і поліпшення життя менш 

забезпечених шарів населення. 

Організована під егідою Організації Об’єднаних Націй у 1972 році Конференція з 

людського середовища (Стокгольмська конференція з навколишнього середовища) далі 

розвинула і поглибила це розуміння. Конференція дійшла висновку, що подальший розвиток 

і самоіснування світового співтовариства можливий тільки в тому випадку, якщо воно буде 

здійснюватися з умовою беззбиткового використання природних ресурсів. Отже, з 

прийняттям Декларації першої Конференції ООН по навколишнього середовища та завдяки 

роботам Римського клубу був усвідомлений зв’язок між проблемами навколишнього 

середовища, економічним і соціальним розвитком. 

У 1987 році Комісія ООН з навколишнього середовища і розвитку (так звана "Комісія 

Брутленд") визначила "стійкий розвиток" як розвиток, що "задовольняє нестатку дійсного 



покоління, не ставлячи під загрозу потреби майбутніх поколінь". У 90-х роках "стійкий 

розвиток" вже стали розуміти як стабільний соціально-економічний розвиток, що не руйнує 

своєї природної основи й забезпечує безупинний прогрес суспільства [4]. М.Н. Руткевич 

формулює наукове визначення стійкого розвитку як типу розвитку складної системи, що 

складається з двох компонентів (людське суспільство і навколишнє середовище), який 

передбачає не лише підтримку системи у стані динамічної рівноваги, але також і 

цілеспрямовану її зміну на основі застосування досягнень науки і техніки у напрямку, що 

забезпечує більш стійкий її стан, та водночас більш успішне її функціонування в інтересах 

теперішнього й майбутніх поколінь [5]. 

У 1992 році в Ріо-де-Жанейро відбулася Конференція ООН з навколишнього 

середовища й розвитку, на якій розглядалися проблеми майбутнього планети Земля. 

Конференція стала однією із найважливіших подій розвитку людства в XX столітті, її 

рішенням було затверджено „Порядок денний на XXI століття”. Цей програмний документ 

ставить для всіх країн світу головну мету на майбутнє – просування шляхом сталого 

розвитку суспільства, за якого задовольняються потреби сучасності без загрози майбутнім 

поколінням задовольняти свої потреби, що передбачає взаємне узгодження економічних, 

екологічних та соціальних чинників розвитку. 

Об’єктивна необхідність стійкого розвитку у підсумковому документі конференції 

обґрунтовується тим, що сучасна концепція соціально-економічного розвитку суспільства, 

заснована на задоволенні постійно зростаючих потреб людини за рахунок використання 

природних ресурсів, зштовхнулася з безліччю протиріч. Природі заподіяний величезний 

збиток. Економічна машина цивілізації стала руйнівною силою для біосфери і навіть самої 

людини, не запропонувавши нічого для підтримки гармонічного стану навколишнього 

середовища. Людина, нерозумно використовуючи природні ресурси, поставила під загрозу 

здоров’я і благополуччя не тільки нинішніх, але і майбутніх поколінь. Забруднення 

атмосфери і водних джерел, потепління клімату, погроза озоновому шару атмосфери, 

нагромадження промислових і побутових відходів – це лише деякі результати 

безвідповідальної господарської діяльності людини [6]. 

Іншим не менш важливим результатом Конференції в Ріо-де-Жанейро стало 

створення Комісії зі стійкого розвитку в рамках Програми розвитку Організації Об’єднаних 

Націй (ПРООН). Первинним завданням цієї організації стала настійна рекомендація країнам і 

групам країн сформувати національні і регіональні комісії зі стійкого розвитку для 

вироблення планів і стратегій його здійснення й основних напрямків їхньої роботи. 

Діяльність ПРООН спрямована на реалізацію підходу до використання 

навколишнього середовища і природних ресурсів, що дозволяє дійсному поколінню всіх 



націй забезпечити гідний рівень життя і в той же час зберегти і захистити ключові екологічні 

системи планети, що важливі для виживання людини і гідного життя майбутніх поколінь. 

Нижче наводяться принципи, які повинні складати основу будь-якого розроблювального 

плану стійкого розвитку [7]: 

• інтеграція природоохорони і розвитку; 

• задоволення основних людських нестатків; 

• досягнення рівності і соціальної справедливості; 

• забезпечення умов соціального самовизначення і культурного різноманіття; 

• збереження екологічної цілісності; 

• технологічний перехід від сьогоднішніх технологій, що інтенсивно використовують 

ресурси і забруднюють навколишнє середовище, до технологій нового покоління, що 

роблять менше навантаження на навколишнє середовище; 

• перехід до економіки, заснованої на використанні природних "доходів", а не на 

використання її "капіталів"; 

• перехід до стабільної чисельності населення; 

• зміна способу мислення і більш глибоке і широке усвідомлення поняття „стійкий 

розвиток”; 

• перехід до нових структур і методів управління організаціями, що можуть 

забезпечити ефективну охорону навколишнього середовища. 

Сталий розвиток як нова модель внутрішньонаціональної політики, що стає 

надбанням усе більшого числа країн світу, припускає ряд основних принципів, що 

розкривають особливість нового бачення суспільно-політичного і соціально-економічного 

прогресу. Будучи формою загальнопланетарного осмислення єдності світу і його природно-

ресурсного потенціалу, стійкий розвиток, щоб забезпечити своє атрибутивне визначення, 

повинне ґрунтуватися на наступних загальних принципах:  

• комплексність і системність; 

• гармонійність руху всіх складових стійкого розвитку; 

• націленість на людину як центральний суб’єкт й об’єкт стійкого розвитку 

(соціалізація і гуманізація економічного росту при екологічних обмеженнях); 

• екологізація господарської і соціальної діяльності людини; 

• раціоналізація природокористування і відновлення порушених екосистем на мікро- і 

макрорівнях; вибір базової соціальної групи. 

„Порядок денний на XXI століття” містить понад 120 індикаторів, згрупованих у 40 

статей (частин), що характеризують стійкий розвиток у всіх можливих його аспектах. 

Підрозділ усіх індикаторів на 4 категорії – соціальна, економічна, навколишнього 



середовища й інституціональна – дозволяє освітити основні сторони стійкого розвитку через 

гармонізований ряд порівнянних показників і формально ранжувати однотипні країни за їх 

просунення по шкалі стійкості як по конкретному показнику, так і по кожній окремо взятій 

категорії показників. Індикатори стійкого розвитку дозволяють також кількісно оцінювати ті 

чи інші його сторони. Вони можуть варіювати у визначених межах і їхнє кількісне 

розходження в рамках однієї країни протягом визначеного періоду, що може 

характеризувати результативність тих чи інших мір або прямо спрямованих на поліпшення 

ситуації на ділянці, що характеризується даним індикатором, а також відслідковувати 

збільшення ситуації при відсутності яких-небудь попереджувальних заходів. Індикатори, що 

характеризують критичні (граничні) значення стійкості тих чи інших соціально-економічних 

процесів, що несуть у кінцевому рахунку погрозу благополуччю соціального середовища 

проживання людини, здобувають характер критеріїв стійкого розвитку. Вихід реальних 

процесів за межі критичних значень відповідних критеріїв чреватий руйнуванням стійкості 

розвитку якої-небудь локальної чи в цілому національної спільності. Тому такі індикатори, 

як правило, попадають у "поле" індикаторів національної безпеки. 

Після конференції в Ріо-де-Жанейро відбулась ще низка масштабних заходів. Зокрема, 

протягом 90-х років міжнародна організація "Рада Землі" провела ряд акцій 

просвітительського характеру у всіх регіонах світу, важливий внесок у поширення 

відповідних ідей вніс процес обговорення "Хартії Землі", організований Міжнародним 

Зеленим Хрестом і Фондом "За виживання і розвиток людства". Окрім того, відбулись 

Міжнародна конференція зі стійкого розвитку Аральського моря (Нукус, вересень 1995 

року), "Самміт Землі Ріо+5" (Нью-Йорк, 1997 рік), конференція "Навколишнє середовище 

для Європи" для нових незалежних держав (Орхус, 1998 рік), Конференція Міністрів з 

навколишнього середовища і розвитку Азіатсько-Тихоокеанського регіону (м. Китакюсю, 

Японія, вересень 2000 р.) і, нарешті, Всесвітня зустріч на вищому рівні зі стійкого розвитку 

(Йоганнесбург, Південна Африка, вересень 2002 року), за результатами якої було прийнято 

Йоганнесбурзьку декларацію зі стійкого розвитку. У тексті декларації зазначається, що з 

моменту затвердження "Порядку денного на XXI століття" є значний прогрес у справі 

досягнення глобального консенсусу і партнерства між усіма народами на планеті. Як 

першочергове завдання на майбутнє учасниками зустрічі визнається викорінювання бідності, 

зміна моделей споживання і виробництва, а також охорона і раціональне використання 

природної ресурсної бази в інтересах соціально-економічного розвитку [8]. 

У розвинутих країнах нераціональні структури споживання є основною причиною 

погіршення стану довкілля. Тому цілі і завдання сталого розвитку у розвинутих країнах 

спрямовані на свідоме обмеження споживання природних багатств для того, щоб наступні 



покоління також мали можливість скористатися цими багатствами. У цивілізованому 

суспільстві розуміють, що матеріальне і фінансове благополуччя – не саме головне в житті 

людини. Для сучасної людини важливо те, наскільки вона має сприятливі умови для довгого, 

здорового і творчого життя, які її можливості у виборі варіантів реалізації свого потенціалу. 

Число варіантів реалізації потенціалу людини нескінченне, однак найбільш значимими серед 

них є три: можливість вибирати довге і здорове життя, можливість здобувати знання і мати 

доступ до ресурсів, необхідних для гідного рівня життя. При цьому розвиток людського 

потенціалу характеризується двома аспектами: перший – як формується людський потенціал, 

другий – як він використовується в суспільстві. 

Цілі й завдання сталого розвитку суспільства в країнах з перехідною економікою 

спрямовані передусім на перебудову нераціональної структури виробництва, на подолання 

бідності та підвищення рівня життя людей, задоволення потреб населення в продовольстві, 

охороні здоров’я, безпеці життя, доступі до освіти. Поліпшення якості життя людей надалі 

сприятиме ефективному та бережному використанню природних ресурсів, впровадженню 

екологічно безпечних сучасних технологій. 

Протягом 90-х років у нових незалежних державах було розпочато масштабний 

процес адаптації принципів стійкого розвитку до національного законодавства. Зокрема, в 

Росії прихильність до курсу на стійкий розвиток визначилась у 1994 році, коли було видано 

Указ Президента РФ від 4 лютого 1994 р. № 236 "Про державну стратегію Російської 

Федерації з охорони навколишнього середовища і забезпечення стійкого розвитку". 

Концепцію сталого стійкого розвитку було прийнято у 1997, але вже у 1998 експерти 

вважали, що вона застаріла. Але потім питання охорони навколишнього середовища і 

стійкого розвитку були включені в "Основні напрямки соціально-економічного розвитку РФ 

на період до 2010 року", "Програму соціально-економічного розвитку РФ на період до 2004 

року" і "Стратегію соціально-економічного розвитку РФ на період до 2010 року". 

В Україні хоча і були спроби започаткування відповідного процесу на законодавчому 

рівні, ширшого розповсюдження ідеї стійкого розвитку набули в наукових колах. Одними з 

перших серед вітчизняних дослідників до проблеми сталого людського розвитку звернулась 

група науковців Інституту стратегічних досліджень при Президентові України на чолі з О. 

Власюком. До групи ввійшли такі дослідники: С. Вегера, В. Гусаков, Б. Данилишин, А. Дрон, 

С. Здіорук, В. Кремень, В. Кукса, Е. Лібанова, Л. Муляр, Г. Онищук, О. Палій, М. Томенко, 

Л. Чуйко, М. Шульга, В. Яценко та інші. Помітний внесок у розробку теорії та методології 

сталого розвитку зробили також такі українські вчені: Д. Видрін, М. Головатий, І. Курас, В. 

Литвин, М. Мокляк, О. Мироненко, Ф. Надольний, В. Пазенок, Ю. Пахомов, М. Рибачук, А. 

Ручка, Ф. Рудич, Д. Табачник, Б. Холод, Ю. Шемшученко, В. Якушик та ін. Заслуговує на 



увагу звіт представництва ООН в Україні "1997. Україна. Людський розвиток. Звіт" [9], у 

якому аналізується сучасна ситуація в Україні та висуваються пропозиції, які можуть бути 

враховані при прийнятті політичних рішень, а також видання вчених ПАН України 

"Проблеми сталого розвитку" за редакцією В. Волошина [10], яке присвячено соціально-

економічним, природничим та техніко-технологічним проблемам переходу України на 

принципи сталого розвитку. 

Звернення до відповідних наукових праць свідчить, що в Україні реалізація концепції 

сталого людського розвитку спрямована на збалансування всіх показників життя – 

виробничих, соціальних, політичних, екологічних, духовних, культурних і моральних. 

Людина в ній представляється як цілісна істота, суспільство – як система відносин, кожен 

вид з яких має гармонійно доповнювати одне одного. До показників сталого розвитку 

належать: загальна характеристика економічної ситуації, зайнятість населення, соціальний 

захист, динаміка народонаселення, харчування та охорона здоров’я, охорона довкілля, освіта, 

наука і культура [11]. 

Виокремлюють також інші індикатори. Які б не були ці індикатори, сьогодні 

зрозуміло, що стійкий розвиток у всіх його аспектах вирішальним чином залежить від 

людського потенціалу. Інвестиції в людський потенціал і забезпечення умов для його 

ефективного використання створюють альтернативу руйнуючому природу економічному 

росту. Саме людина добровільно робить свій вибір на користь більш розумного типу 

розвитку, змінюючи структуру споживання і виробництва. Людська особистість і 

різноманітні співтовариства індивідів виступають носіями так званого соціального капіталу, 

що характеризує якість інституціональних умов розвитку. Саме людський і соціальний 

капітал визначає процвітання націй і їхню здатність існувати в гармонії з навколишнім 

середовищем. 

У 2000 році в Україні було підготовлено проект Концепції сталого людського 

розвитку. Загальне керівництво розробкою Концепції здійснювали Президент НАН України 

Б. Є. Патон, Голова Комітету Верховної Ради України Ю.І. Самойленко, Міністр екології та 

природних ресурсів України І. О. Заєць. Згідно з проектом Концепції, основна мета сталого 

розвитку України – забезпечення динамічного соціально-економічного зростання, 

збереження якості навколишнього середовища і раціональне використання природно-

ресурсного потенціалу, задоволення потреб сучасних і майбутніх поколінь через побудову 

високоефективної економічної системи, що стимулює екологічну сталість, продуктивну 

працю, науково-технічний прогрес, а також має соціальну спрямованість. Цілями сталого 

розвитку для України є: економічне зростання через формування соціально орієнтованої 

ринкової економіки, охорона навколишнього природного середовища, добробут, 



справедливість, ефективне (стале) використання природних ресурсів, стабілізація 

чисельності населення, освіта, міжнародне співробітництво. 

Автори проекту визнають наявність потенційних загроз сталому розвитку, які вони 

поділяють на внутрішні та зовнішні. До внутрішніх вони відносять зменшення обсягів 

виробництва, монополізацію економіки, зниження забезпеченості відновлювальними 

природними ресурсами, погіршення стану навколишнього природного середовища; 

зростання зношеності виробничих потужностей, основних комунікаційних та інших 

життєзабезпечуючих систем; використання недосконалих технологій; зниження 

інвестиційної активності; підвищення вартості і падіння рівня та якості життя; зниження 

рівня зайнятості населення, в тому числі й за рахунок прихованого безробіття; зменшення 

платоспроможного попиту на товари та послуги; погіршення стану фінансової системи; 

державний внутрішній борг; зниження рентабельності виробництва та якості продукції, 

зростання кількості збиткових підприємств. 

Зовнішні потенційні загрози, на думку авторів, включають зростання цін і погіршення 

умов закупки паливно-енергетичних і мінерально-сировинних ресурсів, готової продукції, 

комплектуючих виробів, виробництво яких є неможливим чи неефективним в .Україні; 

погіршення умов реалізації і кон’юнктури світового ринку товарів, які експортуються з 

України, зниження їхньої конкурентоздатності; зниження зовнішньої кредитної безпеки; 

витіснення вітчизняних виробників товарів і послуг з внутрішнього ринку зарубіжними 

агентами ринку; зростання відтоку фінансових активів за кордон; відтік найбільш 

кваліфікованої робочої сили за кордон і збільшення числа біженців з інших країн; перехід у 

власність нерезидентів ключових життєзабезпечуючих виробництв; функціонування і 

розвиток екологічно небезпечних виробництв та проведення військових навчань у 

прикордонних з Україною державах; природні стихії та катастрофи; скорочення та втрата 

біорозмаїття. 

Характеристика національних пріоритетів сталого розвитку містить соціальну та 

екологічну складові. До першої потрапили пріоритети соціальної політики, соціальний 

захист, освіта, наука і техніка, до другої – інтеграція екологічної політики в стратегію 

економічних реформ та екологізація суспільних відносин. Проект концепції аргументує 

запровадження сталого розвитку на державному, регіональному і місцевому рівнях. Він 

також окреслює засоби здійснення сталого розвитку та чітко визначає етапи переходу до 

нього. Однак проект Концепції досі не набув чинності. Водночас окремі його ідеї увійшли до 

Послання Президента до Верховної Ради України „Європейський вибір: концептуальні 

засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки". 
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