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существовать и, в первую очередь, основная гипотеза заключается в том, что граница между налоговым арбитражем и налогом
весьма неоднозначна, и это является основным обоснованием возникновения полемики по этой теме. Цель состоит в том, чтобы как
можно более объективно представить деятельность этих офшорных центров и налоговых убежищ, которые являются главными
финансовыми центрами, независимо от критики со стороны тех, кто считает их несправедливыми, аморальными или даже злыми, а
также опасными. В этой статье основное внимание уделяется налоговому планированию и практике налогового арбитража (напр.,
"покупка по договору"), а в заключение приводится набор обоснований для сбалансированного взгляда на налоговую конкуренцию.
Ключевые слова: трансграничная сделка, мобильность капитала, оффшорные финансовые центры, налоговые убежища, налоговое
планирование, налоговая конкуренция.
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УЗАГАЛЬНЕННЯ ПОЛОЖЕНЬ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ
ЩОДО СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Присвячено дослідженню основних положень теоретичної науки щодо стійкого розвитку та формуванню в хронологічному порядку його складових. Розглянуто основні цивілізаційні підходи до стійкого розвитку та подано аналіз
поглядів сучасних українських і зарубіжних учених щодо шляхів його запровадження. Особливе значення надається дослідженню концепції стійкого розвитку в розрізі економічних шкіл і понять.
Ключові слова: стійкий розвиток підприємства, підходи до запровадження стійкого розвитку.

Постановка проблеми. Розвиток економіки протягом тривалого часу відбувався на основі споживацької
моделі, і в теоретичній науці переважали пошуки шляхів
забезпечення максимально можливої ефективності без
урахування майбутніх потреб. Зі становленням ринкових
відносин у ХХ столітті, динамічного нарощування обсягів
виробництва матеріальних благ набули актуальності дослідження проблем екологічних наслідків господарської
діяльності людини, що вплинуло і на розвиток науки.
У сучасних умовах теоретична наука звернулася до концепції стійкого розвитку, яка визначає необхідність урахування потреб майбутніх поколінь.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розвитку
теорій стійкого розвитку присвячена велика кількість наукових праць зарубіжних і українських учених. Серед них
слід відзначити роботи Д. Медоуза [1], Г. Дейлі [2] та
П. Кругмана [3], які досліджували компоненти стійкого
розвитку; Г. Гардіна [4], чиї праці присвячені шляхам переходу до стійкого розвитку; прихильників стаціонарної
економіки К. Боулдинга [5], Т. Джексона [6] та Е. Сімса [7].
Українські вчені також займаються вивченням питання сталого розвитку. Досить відомими в цих наукових
сферах є праці О. І. Амоші [8], який досліджував сталий
розвиток промислових регіонів; М. А. Голубця [10], який
піддав критиці можливість переходу до сталого розвитку
країн-забруднювачів довкілля, висунувши концепцію
геосоціосистемології; О. М. Невелєва та Б. М. Данилишина [11], які досліджували стратегічні напрями та механізми сталого розвитку регіону; дослідників сталого розвитку як науки, близької до біоекономіки М. Талавирі й
О. Талавирі [12]; М. С. Макухи [13], чиї праці присвяченозабезпеченню потреб суспільства, підтриманню економічної ефективності виробництва та підвищенню якості життя населення; В. М. Гейця, Л. В. Шинкарук та
Т. І. Артьомової [15], дослідників структурних змін економіки у зв'язку з переходом до сталого розвитку; Е. В. Прушківської та Ю. О. Шевченко [16], які здійснили аналіз
концепції "зеленої економіки", сталого розвитку і зеленого зростання та ін.
Власне дослідженнями питань стійкого соціальноекономічного
розвитку
підприємства
займалися:

В. А. Гросул [9], яка дотримувалася розгляду стійкого розвитку як інтегрованої системи управління підприємством з урахуванням постійних мінливих зовнішніх умов;
дослідники сталого розвитку промисловості Н. В. Шандова [17] і Х. Р. Гальчак [18]; Л. Г. Мельник [14], який вважає концепцію сталого розвитку на глобальному рівні
утопічною, однак вивчає інструменти еколого-економічної політики для підприємств у контексті забезпечення
стійкого розвитку.
Методологія дослідження базується на застосуванні загальнонаукових методів дослідження, а саме: таксономічного – для узагальнення підходів до концепції
сталого розвитку; міждисциплінарного – для цілісного
розгляду сталого/стійкого розвитку з відображенням усіх
його аспектів; хронологічного – для вивчення еволюції
наукових поглядів на питання сталого розвитку.
Мета статті полягаєв систематизації існуючих положень теоретичної науки зі стійкого розвитку та визначенні напрямів необхідних у цьому контексті перетворень (змін) діяльності підприємства.
Результати. Забезпечення стійкого розвитку як питання соціально-філософського характеру обговорювалося до того, як було чітко сформульоване. Так, дослідження деонтичної та перформативної логіки розпочали
І. Кант та Д. Юм, а продовжили філософи-позитивісти
(Р. Хейр, Д. Мур та ін.).Однак поява концепції сталого/стійкого розвитку є логічним результатом еволюції
теорій економічної думки, оскільки вона дає відповіді на
глобальні виклики сучасності з проекцією на майбутнє.
Основа ідеології сталого розвитку – інтеграція та гармонізація економічної, екологічної та соціальної сфер
суспільства. Країни з розвиненою економікою активно
просуваються на шляху до втілення даних ідей у життя
через послідовну реалізацію відповідної політики держави. Достатньо гнучкі та адаптивні економічні системи
значно легше переорієнтувати на шлях сталого розвитку, зовсім інші можливості для цього у менш розвинених
країнах, де процеси трансформації ще не завершені, а
розвиток економіки характеризується значними суперечностями та кризовими явищами.
Концепція сталого розвитку, яка набула окресленого
розвитку з формулюванням "Порядку денного на
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XXI століття" [19], мала втілення у багатьох наукових теоріях, які хоча йу фрагментарному вигляді, однак розкривали природу економічного розвитку на основі врахування дії тих чи інших чинників.
Одними із перших з-поміж сучасних учених сталий
розвиток у розрізі проблем вичерпності ресурсів загального користування почали вивчати представники Римського клубу, які наголошували на проблемах виснаження
сировинних та енергетичних ресурсів, що становить загрозу економічному зростанню, а пізніше – загрозу краху
глобальних природних систем у разі ігнорування принципів сталого розвитку на міжнародному рівні.
Спираючись на базове поняття сталого розвитку як
рівноважного та стабільного стану довкілля при економічному зростанні [20], розвиток наукової думки щодо екологізації діяльності підприємств і гармонізації розвитку
суспільства, отримав відображення в експериментальній економіці, індивідуалістській етиці, концепції соціальної справедливості та в багатьох інших теоріях.
Більшість сучасних економістів [1, 2, 4, 6, 36] вважають самообмеження споживання та перерозподіл доходів неможливими.
Парадигма стійкого розвитку виходить з необхідності
досягнення рівноваги між обмеженими ресурсами, екологічними наслідками господарської діяльності, що значною мірою залежить від нефізичних характеристик (технології та інновації, культури природокористування
тощо), та соціальною відповідальністю [21]. Аналіз положень теоретичної науки щодо сталого/стійкого розвитку
дозволив констатувати, що самообмеження споживання
та перерозподіл доходів є не завжди можливими. Водночас саме ресурси виступають довготерміновим обмежувальним чинником, продуктивність якого потрібно підвищувати. Таким чином, підвищення ефективності використання ресурсів без збільшення ресурсопотоку вважається стійким розвитком. Згідно доповіддю"Наше спільне майбутнє" [22] сталий розвиток базується на концепції потреб та обмежень, яка зумовлена впливом соціальних і технологічних чинників на екологічну здатність
задовольняти потреби нинішніх і майбутніх поколінь.
Еволюція теорії супроводжувалась розвитком понятійного апарату та розумінням сутності стійкого розвитку, яку не можна пояснювати виключно матеріальними
чинниками, оскільки це не лише економічна, а й культурна система. Аналізуючи вплив шкіл економічної думки
на формування сучасних теорій стійкого розвитку, доречно виокремити компоненти, погляди стосовно яких змінювалась, а саме:
• базові категорії (від провідної ролі виробництва
до акцентування на ньому);
• система категорій (від поділу на класи до вирізнення індивідуумів, інститутів та організацій);
• основні принципи (зміни поглядів на регулювання
ринку);
• середовище (від визначеного до невизначеного
та складного);
• індивідуум (від раціонального до обмежено раціонального);
• фактори змін (від капіталу до особистого вибору
індивідуума).
Відомий корейський економіст Ха-Юн Чанґ [23], дослідивши погляди неокласичних економістів, марксистської та австрійської шкіл, а також основні положення кейнсіанської економічної теорії, дійшов висновку, що вони
у своїй більшості трактують те, що отримало в часи сучасності назву "сталий/стійкий"розвиток по-різному, оскільки базуються на різних етичних і політичних цінностях,
не завжди враховуючи при цьому індивідуалістичний погляд на господарство та нераціональність людини.
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Дослідження професора Р. Талера [25], лауреата
Нобелівської премії з економіки 2017 року, довели несправедливість економічного припущення про раціональність та егоїстичність індивідуумів, а його теорія "ментальної звітності"пояснює примітивізацію індивідумами
процесу прийняття фінансових рішень.
Узагальнюючи проведене дослідження формування
сучасної концепції стійкого розвитку за компонентами,
можемо простежити такі основні особливості: 1) теза про
те, що у всіх вчинках ми керуємося особистими інтересами непридатна для пояснення природи людини. Стійкий розвиток відбиває людську природу у всій її складності; 2) у найзагальнішому розумінні успішний бізнес – це
насамперед не стільки виробництво, скільки створення
вартості. В основі стійкого розвитку лежить добровільний взаємовигідний обмін. Успішна економічна діяльність означає її відповідність інтересам зацікавлених
сторін, тобто визнається ними як вартісна; 3) синтез економіки та засад стійкого розвитку охоплює не лише ринки та обмін товарів і послуг, а й систему інновацій, створення багатства та суспільних змін.
Отже, раніше було зазначено, що з розвитком теорії
сталого розвитку акценти з капіталу, виробництва та споживання зміщувалися у бік ресурсозбереження, зростання
ролі індивідуума, бажання та очікування якого варто враховувати особливо в умовах зростання конкуренції.
Щоб зрозуміти, як відбувалася еволюція способів
взаємодії між учасниками економічних відносин на мікрорівні в межах концепції стійкого розвитку, варто застосувати таксономічний підхід. Для цього розкладемо на
складові сучасне тлумачення стійкого розвитку як гармонійних взаємин економіки, довкілля та суспільства. Можна виділити такі основні категорії: економічна та політична безпека, розвиток (економіки, суспільства та окремої людини), навколишнє середовище, суспільство. Такий поділ дозволить нам визначити, які принципи стійкого розвитку підприємств було сформовано кожною зі
шкіл економічної думки.
Різною мірою перелічені таксономічні категорії розглядалися економічними школами, починаючи з доіндустріального періоду (табл. 1).
Дослідження трактування сталого розвитку в розрізі
хронологічних епох і шкіл економічної думки дозволило
виявити їхній симбіоз. Так, наприклад, слід констатувати
наступність поглядів представників школи економіки розвитку та (нео)шумпетеріанської школи: перші розробляли концепції технологічного розвитку, другі – займалася питаннями практичного впровадження інновацій.
У свою чергу, представники кейнсіанської та біхевіористичної шкіл обмінюються ідеями щодо дії психологічних
факторів, які впливають на економічні рішення. Між
представниками різних шкіл може відбуватися й обмін
ідеями, попри відмінності поглядів на економіку та подальший розвиток людства, оскільки всі вони поділяють думку, що раціональні здібності людини, за рахунок яких
вона взаємодіє із світом, обмежені [26].
Загалом хронологічно можна виявити такі основні
підходи до вивчення природи сталого розвитку:
– підхід, що сприймає "споживання заради процвітання"(зростання населення, через що зростають і його
потреби в природних ресурсах);
– антропоцентризм (ґрунтується на використанні біосфери як джерела ресурсів, що в поєднанні з досягненнями НТП повинно сприяти задоволенню потреб суспільства, однак не враховує потреб наступних поколінь);
– біоцентризм (засновано на ідеї розвитку людства
шляхом часткової відмови від благ цивілізації та домінуванні біосфери);
– підхід, що визнає важливість забезпечення майбутніх поколінь задовольняти свої потреби.
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Т а б л и ц я 1. Трактування сталого розвитку в розрізі хронологічних меж різних епох і шкіл економічної думки
Цивілізаційний підхід
Таксономія стійкого розвитку
Основні
складові

Категоріальний
апарат
складових

Економічна та
політична
безпека

Мир та
стабільність

Розвиток економіки
Розвиток
Розвиток
суспільства
Розвиток
людини
Навколишнє
середовище

Підтримка
довкілля

Суспільство

Піклування про
майбутні
покоління

Споживання заради процвітання
Антропоцентризм
Біоцетризм і стійкий розвиток
Стійкий розвиток
Трактування у розрізі хронологічних епох і шкіл економічної думки
Перша пром. революція (1820–
Доіндустріальний період
1870), Друга пром. революція Післявоєнний економічний бум Третя та четверта пром. революції
(1500–1820)
(1871–1896) та Період глобаль- (1945–1973)
(1950 – нині)
ної дезінтеграції (1914–1945)
Класична школа /
Концепції рівноважних цін / Кей- Популяризатори стійкого розвитку /
Сучасні теорії
Меркантилізм
нсіанство / Неокласичний синтез Неолібералізм
за "законом ринків" Ж.-Б. Сея ви- ринок потребує втручання дермакроекономічна політика орієнтована
ключається можливість настання жави; світова економіка інтегрувана економічне зростання; заходи шоко- Посилення глобалізації (І. Ансофф і
економічних криз / економічне лася в єдину систему виробницвої терапії; моделі ринкового соціалі- М. Портер)
зростання однієї країни можливе тва та обміну (теорії "рівноважної
зму; теорії фінансових акселераторів
лише за рахунок зубожіння іншої ціни", загальної рівноваги)
стійка економіка – це економіка, що
в економіці визнаються буми та досягла оптимального розміру, а за переорієнтація на соціальний розвиток
політика laises faire / політика спади; спроба ввести закони тер- рахунок інновацій відбувається еко- (К. Болдуінг), зміщення інвестицій з припротекціонізму
модинаміки в економічну теорію номічне зростання (модель Солоу- ватного у суспільний сектор (П. Віктор та
(Ф. Содді)
Свана, гіпотеза фінансової нестабі- Т. Джейсон)
льності Х. Мінскі)
рівновага за рахунок повної зайскорочення темпів росту населення; ідеї "буддійської економіки" (Е. Ф. Шуманятості/ріст населення для підт- ноосферний розвиток (В. Вернадтеорія творчих руйнувань (Й. Шум- хер та К. Боулдинг), "економіка спільного
римки низького рівня заробітної ський)
петер)
споживання"
плати
розвиток теорій людського капіталу діючими силами нової економіки стають
інформація та знаня.
людське
вдосконалення (Дж. Мінсер, Г. Беккер)
(Дж. С. Мілль) / пояснення загостдослідження змін клімату (Н. Джорджеобмеження демографічного та
рення соціально-екологічних проску-Реген), екологічні аспекти мислення
екологічного характеру/ захопблем впливом антропогенної дія- принцип "забруднювач платить"
(Г. Дейлі), необхідність зменшення виколення колоній для зменшення
льності (С. А. Подолинський)
ристання ресурсів (Е. У. фон Вайцзеквитрат на сировину
кер, І. В. Токмакова)

Джерело: складено на основі [1–2, 5, 24].

Становлення концепції стійкого розвитку, підприємництво та співпраця розглядаються як ключовий фактор змін
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На основі підходу "споживання заради процвітання"стало зрозуміло, що ресурси через їхню обмеженість мають споживатися відповідально, а до наявних
треба підходити раціонально. Так виникли принципи екологічного напряму стійкого розвитку: принцип ресурсозбереження та раціонального використання ресурсів, які
сьогодні широко застосовується підприємствами. Антропоцентризм сприяв появі та закріпленню принципів економічного напряму стійкого розвитку: принципи взаємозв'язку продуктивних сил і виробничих відносин, інноваційності та інтегративності економічного потенціалу компанії. Завдяки біоцентризму закріпилися такі принципи
екологічного напряму, як "забруднювач платить", екологізації виробництва та збереження довкілля. Перехід від
біоцентризму до сталого розвитку безпосередньо ознаменувався включенням до принципів діяльності підпри-
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ємств принципів забезпечення соціальних аспектів стійкого розвитку, а саме: соціальної відповідальності, гуманності та неможливості дискримінації.
Разом із тим, ураховуючи, що вплив на біосферу переважно антропогенний, пошук оптимальної стратегії соціально-економічного розвитку продовжується та є важливим етапом на шляху до забезпечення і підтримання
сталого розвитку, до якого ми прагнемо. Варто зазначити, що сутність поняття сталого розвитку сучасними
науковцями трактується як поєднання кількох видів розвитку – економічного, екологічного та соціального [27].
Крім того, з'явилися нові складові стійкого розвитку:
справедливий розподіл ресурсів, глобальні кліматичні
зміни, пошук замінників невідновлювальних ресурсів
тощо. Фундамент сучасної теорії сталого/стійкого розвитку формують три основні школи (табл.2).

Т а б л и ц я 2. Сучасні школи економічної думки, які вивчають сталий/стійкий розвиток
Школа

Представники

Cтаціонарної економіки (еко-футуристи, еко-капіталісти і екологічні економісти)

Г. Дейлі [2], Т. Джексон [6]

Французька школа де-зростання
та група вчених Римського клубу

С. Латуш [28],
Г. Гардін [4], Д. Медоуз [1]

Школа про-зростання

П. Хоукен [29],
Л. Браун [30], П. Кругман [3],
А. Сіммc і В. Джонсон [7],
Р. Коуз [31], А. Ендрес [32]

Основні ідеї
Можливість забезпечення добробуту без постійного зростання
споживання. Явища господарського життя можуть бути іноді
більш менш екологічно стійкими і немовби наближатися до статичного стану, але вони ніколи не бувають у такому стані
Стратегія "нульового зростання"та припущення щодо реконструкції ринкових відносин, коли розвиток є насамперед якісним
(технології, інтелект, навички та здібності тощо), а не кількісним

Фіскальне регулювання може бути інструментом тиску на промисловість з метою поліпшення стану навколишнього середовища

Джерело: складено авторами на основі [1–4, 6, 7, 28і–32].

Таким чином, у ході тривалого розвитку економічної
теорії було сформовано ключові положення, що стали
пізніше основними принципами концепції стійкого розвитку на мікрорівні.
Стійкий розвиток – поняття багаторівневе, яке досліджують, у тому числі на індивідуальному та локальному,
національному та глобальному рівнях. На індивідуальному рівні його слід розуміти як спричинені наслідки діяльності окремого індивіда, на локальному рівні – колективного характеру життєдіяльності. Національний і глобальний рівні інтегрують наведені вище аспекти стійкого
розвитку. При цьому взаємодія населення, природи та
господарства потребує обов'язкової регламентації та управління [33, c.89].
Дослідивши основні положення теорії сталого розвитку з позицій макро- та мікроекономіки, можна побудувати адекватну сучасним умовам господарювання стратегію стійкого розвитку підприємства.
Щодо економічного тлумачення сталого/стійкого розвитку, то якщо раніше економіку розглядали як засіб підпорядкування ресурсів навколишнього середовища, то
нині – як метод пізнання допустимих меж антропогенного впливу і механізмів гармонійного співіснування. Технічний прогрес сприяє зростанню ефективності використання ресурсів і водночас приросту їхнього використання і забруднення навколишнього середовища [34].
Розуміння стійкого розвитку на макрорівні відображає сучасне бачення природи економічного зростання,
мета забезпечення якого є важливим науковим завданням на всіх етапах розвитку економічної теорії. Так, наприклад, питання переходу від стабільної до зростаючої
економіки розглядалося ще класиком А. Смітом, який доводив необхідність регулювання чисельності населення
за умов одночасного технічного вдосконалення виробництва. Пізніше цю ідею розвинули екологічні економісти

Г. Дейлі [2] і Т. Джексон [6]. Неокласична теорія економічного зростання наголошує, що наявність капіталу підвищує продуктивність праці до певної межі, допоки не постає необхідність технологічних змін, а ключовим фактором економічного росту виступає прогрес у розвитку науки і технологій. Й. Шумпетер вважав інновації та механізми добровільного обміну ідеями, які називав "творчою
руйнацією", рушійною силою сталого/стійкого розвитку,
коли, на відміну від традиційних економічних теорій, що
базуються на ціновій конкуренції, цілі підприємства ширші за отримання прибутку.
Нова теорія економічного росту стала наступним
етапом розвитку наукової думки, згідно з якою науковотехнічний прогрес вимагає значних вкладень не лише у
вартісному вираженні, а й у вигляді знань, умінь і професійної майстерності індивідів. Оскільки в інноваціях зацікавлені різні групи стейкхолдерів, їх не можна обмежувати однією областю впливу. Т. Палмер [35] стверджував, що подальший розвиток підприємств має відбуватися за рахунок мобілізації енергії та винахідливості здібних людей, для яких мають бути відкриті кар'єрні можливості. Д. Макклоскі [36] основою успіхів економіки визначає людську свідомість і цінності, а не природні ресурси чи матеріально-технічну базу. Економічні зміни в
будь-яку епоху більшою мірою залежать від мислення
людей, аніж прийнято вважати. Зміни матеріальної бази
є не чинником, а наслідком. При цьому основним чинником росту добробуту є ідеї.
Щоб виокремити ті параметри функціонування підприємства, які потребують найбільших перетворень
(змін) задля імплементації принципів стійкого розвитку,
нам варто розглянути основні положення теорії сталого
розвитку та їхнє тлумачення на мікрорівні (табл. 3).
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Т а б л и ц я 3.Напрями перетворень (змін) діяльності підприємства в контексті забезпечення стійкого розвитку
Положення теорії
сталого розвитку

Досягнення стійкого
розвитку має відбуватися на рівні окремих
країн та у світовому
масштабі
Розвиток новітніх технологій має сприяти
заміні більш застарілих
технологій на малозатратні, ресурсозберігаючі та більш ефективні

Положення теорії
стійкого розвитку

Задоволення попиту на
послуги чи продукцію
Ефективне використання ресурсів та відтворення потенціалу
підприємства
Підвищення ефективності структури промисловості

Розробка ресурсо-зберігаючих технологій
Першочергова потреба
уникнення екологічної
катастрофи

Забезпечення рентабельності та економічного зростання без
збитку для довкілля
Попередження кризових явищ

Установлення принципів соціальної справедливості
Розвиток суспільства
без нанесення шкоди
майбутнім поколінням

Забезпечення рівноправності, турбота про
стейкхолдерів
Зростання екологічної
свідомості

Система управління стійкістю розвитку на мікрорівні
Напрями перетворень(змін) діяльності підприємства
Економічний напрям
Виробництво екологічно чистої продукції; забезпечення оптимального рівня
витрат і доходів від усіх видів діяльності (економічної, екологічної та соціальної); облік економічних, екологічних і соціальних аспектів господарської діяльності; націленість діяльності підприємства на соціалізацію економічних відносин; підвищення фінансової стабільності підприємства
Перехід від екстенсивного до інтенсивного шляху розвитку за умов дотримання якісного зростання та динамічного розвитку; зміна підходів до управління ресурсами в частині ресурсозбереження та оцінки ефективності використання ресурсів; перегляд політики забезпечення економічної безпеки підприємства в контексті ресурсозбереження та ресурсозабезпечення
Вихід на ринок високотехнологічної продукції;заходи, націлені на зменшення
податкового навантаження на підприємство; трансформація податкової системи в напрямі зменшення податкового навантаження; дотримання галузевих стандартів охорони навколишнього середовища; перегляд структури процесу виробництва, посилення заходів економічної безпеки
Екологічний напрям
Включення ресурсозберігаючих технологій в інноваційну та маркетингову політику підприємствапідвищення економіко-технологічного потенціалу; розподіл ресурсів у розрізі складових стійкого розвитку (соціальні, природні, економічні) та перегляд системи регулювання їхнього використання; оцінка існуючих і потенційних ресурсозберігаючих технологій
Удосконалення системи екологічного моніторингу та виробничого процесу з
метою забезпечення екологічної безпеки підприємства; упровадження систем екологізації виробничої діяльності; модернізація природоохоронної інфраструктури; упровадження загальноприйнятих екологічних стандартів
Використання природних відновлюваних ресурсів у межах можливостей їхнього відтворення екосистемою та невідновлюваних у кількості, що може
бути компенсована; розробка заходів щодо попередження екологічної кризи,
розвиток системи превентивних заходів щодо надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру
Соціальний напрям
Поліпшення умов і середовища життєдіяльності населення; освітня та інформаційна підтримка філософії стійкого розвитку; створення умов інтеграції
соціальної сфери з екосистемою
Вивчення шляхів вибору раціональних способів виробництва матеріальних
благ в умовах обмежених природних ресурсів, необмежених потреб і нестабільних (динамічних) умов природного життєвого довкілля

Джерело: складено авторами на основі [42–46; 47–63].

Якщо на макрорівні триєдиний характер явища сталого розвитку виявляється у зміні структури економіки на
користь етичності, побудові громадянського суспільства
та потужної соціальної держави [37, c. 7], то на мікрорівні
передбачає трансформацію господарської діяльності й
поєднання економічних, екологічних і соціальних цілей.
Поширення та дотримання цілей сталого розвитку
вусе більшій кількості країн та у світовому масштабі на
мікрорівні визначає необхідність постійної орієнтації на
задоволення попиту на послуги чи продукцію з дотриманням екологічних і соціальних принципів. Ряд вчених,
серед яких Л. В. Агаркова [38], Ф. М. Мамбетова [39],
Ф. Х. Цхурбаєва [40], Т. Джексон [6], О. Г. Білоцерківець,
Т. В. Бурлай та Н. Ю. Гончар [41], убачають підтвердження цього втаких цілях: виробництво екологічно-чистої продукції; забезпечення оптимального рівня витрат і
доходів від усіх видів діяльності (економічної, екологічної
та соціальної); облік економічних, екологічних і соціальних аспектів господарської діяльності; націленість діяльності підприємства на соціалізацію економічних відносин; підвищення фінансової стабільності підприємства.
Активні дискусії щодо економічного зростання викликала робота Д. Медоуз [1], у якій автор прогнозує імовірність настання економічного занепаду в разі збереження
існуючих тенденцій зростання споживання природних
ресурсів і забруднення довкілля. Ним було запропоновано перехід до сталого розвитку за рахунок стимулювання політичних змін та сповільнення економічного зро-

стання.Відповідно, екологічну складову теорії сталого/стійкого розвитку неможливо розглядати окремо від
економічної, яка визначає необхідність розвитку новітніх
технологій та заміну більш застарілих технологій на малозатратні, ресурсозберігаючі та більш ефективні. Тому
на рівні підприємств дослідники виокремлюють два способи її реалізації: 1) ефективне використання ресурсів і
відтворення потенціалу підприємства; 2) підвищення
ефективності структури промисловості. Прихильники
першого підходу, зокрема А. А. Аскаров [42], Ю. Ю. Туниця [43], А. І. Бородин [44], Е. Ц. Садикова [45],
В. А. Гросул [9] та Н. В. Васюк [46], пропонують такі напрями трансформації діяльності підприємств: перехід
від екстенсивного до інтенсивного шляху розвитку за
умов дотримання якісного зростання та динамічного розвитку; зміна підходів до управління ресурсами в частині
ресурсозбереження та оцінки ефективності використання ресурсів; перегляд політики забезпечення економічної безпеки підприємства в контексті ресурсозбереження та ресурсозабезпечення. Прихильники другого
підходу, серед яких Ж. Н. Казієва [47], Г. Гардін [8],
Т. Л. Желюк [48], В. М. Геєць, Л. В. Шинкарук та
Т. І. Артьомова [15], С. Латуш [28], пропонують такі заходи для виходу на ринок високотехнологічної продукції: трансформація податкової системи в напрямі зменшення податкового навантаження; дотримання галузевих стандартів охорони навколишнього середовища;
перегляд структури процесу виробництва, посилення
заходів економічної безпеки.
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Першочергове завдання уникнення екологічної катастрофи, як основне положення теорії сталого розвитку в
контексті збереження довкілля, на мікрорівні вимагає:
упровадження ресурсозберігаючих технологій; забезпечення рентабельності та економічного зростання без
шкоди для довкілля.
Науковці А. Р. Ахметшина [49], О. В. Мірошниченко
[50], Е. В. Прушківська та Ю. О. Шевченко [16] пропонують такі заходи як пріоритетні завдання активізації впровадження ресурсозберігаючих технологій: підвищення
економіко-технологічного потенціалу підприємства; розподіл ресурсів у розрізі складових стійкого розвитку (соціальні, природні, економічні) і перегляд системи регулювання їхнього використання; оцінку існуючих і потенційних ресурсозберігаючих технологій.
Ряд дослідників, які є прихильниками дружнього до
довкілля способу ведення господарської діяльності, зокрема Л. А. Мочалова [51], М. Талавиря та О. Талавиря
[12], О. А. Шведчиков [52], Л. М. Демиденко [53], вважають за необхідне на макрорівні створення умов для екологізації діяльності підприємств шляхом: удосконалення
системи екологічного моніторингу; упровадження інформаційних систем екологізації виробничої діяльності; модернізації природоохоронної інфраструктури; упровадження загальноприйнятих екологічних стандартів.
На необхідності попередження екологічних криз акцентують увагу С. С. Морковина [54], В. В. Кузьменко [55], О. М. Невелєв та Б. М. Данилишин [11]. На
їхню думку, пріоритетними в екологічній політиці підприємств для досягнення стійкого розвитку мають стати
такі заходи: використання природних відновлюваних
ресурсів у межах можливостей їхнього відтворення екосистемою та невідновлюваних у кількості, що може
бути компенсована; розробка заходів щодо попередження екологічної кризи, розвиток системи превентивних заходів щодо надзвичайних ситуацій природного
та техногенного характеру.
Прихильники зростання екологічної свідомості, зокрема В. І. Захарченко [56], Н. В. Барбашова [57], А. Лайт
та Е. Катц [58], Ю. Ю. Туниця [43], наголошують на важливості вивчення шляхів вибору раціональних способів
виробництва матеріальних благ в умовах обмежених
природних ресурсів, необмежених потреб і нестабільних
(динамічних) умов природного середовища.
Синтез економічної та соціальної складових сталого/стійкого розвитку дає можливість представникам
"суспільної економіки" Р. А. Масгрейву та Д. М. Б'юкенену [62] відстоювати думку про те, що ринок як ефективний спосіб господарювання все ж не є запорукою морального порядку, а економічний добробут – наслідком
політичної свободи. Р. А. Масгрейв запропонував концепцію бажаних благ, за якою роль держави є провідною в
забезпеченні сталого/стійкого розвитку. На його думку,
саме держава як економічний агент забезпечує виконання завдань, важливих для суспільного розвитку. Погляди Д. М. Б'юкенена суттєво відрізняються від Р. А. Магрейва, оскільки він порушує питання встановлення обмежень на дії держави, яка є все ж недосконалим суспільним інститутом і може навіть шкодити суспільству. Переконливі докази на користь забезпечення cталого/стійкого розвитку саме в умовах ринкової економіки наводить Ф. фон Хайек. Водночас ринкові фундаменталісти
П. Кругман [3], П. Хоукен [37] та Л. Браун [38] уточнюють,
що в умовах вільного ринку потрібно дотримуватися правил економічного обміну та соціальної взаємодії. Більш
зважений підхід представлено у працях Д. Сороса [61,
с. 96], який доводить необхідність розмежування економічної та політичної сфер, оскільки участь у ринку і зако-
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нотворчість – дві різні функції. Д. Фрідман також досліджував паралельний розвиток засад сталого/стійкого розвитку, моральності та ринкової економіки.
Отже, наведені вище погляди відомих учених підтверджують важливість співробітництва за певної участі
держави на шляху до досягнення сталого розвитку.
Варто зазначити, що дослідники теорії сталого розвитку також виокремлюють такі положення її соціальної
складової: установлення принципів соціальної справедливості та розвиток суспільства без нанесення шкоди
майбутнім поколінням. Наголошують на важливості забезпечення рівноправності та турботи про стейкхолдерів
дослідники М. І. Долішній [59], П. Сьодербаум [60],
М. С. Макуха [13] і Х. Р. Гальчак [18]. При цьому напрямами трансформування соціальної політики підприємств мають бути: поліпшення HR-умов і середовища
життєдіяльності населення; освітня та інформаційна підтримка філософії стійкого розвитку; створення умов інтеграції соціальної сфери з екосистемою.
Таким чином, у ході тривалого розвитку економічної
теорії було сформовано ключові положення, які стали пізніше основою для обґрунтування принципів управління
стійким розвитком на мікрорівні.
Опрацювавши теорії сталого/стійкого розвитку на основі синтезу, окреслено напрями, за якими українські
підприємства потребують найбільше змін і перетворень.
Принципи стійкого розвитку, на нашу думку, стали важливою парадигмою глобального прогресу в XXI ст., однак її витоки слід шукати в розмаїтті економічних теорій,
які розглядають питання стійкого розвитку під різними кутами. Водночас накопичені знання низки шкіл, а не лише
декількох ключових, дозволяють повнішеі збалансовано
вивчати сутністьположень економічної науки щодо стійкого розвитку підприємства.
Сучасні теорії розвитку підприємства як соціальноекономічної системи спрямовані на забезпечення стабільного функціонування на основі використання ресурсів природного, економічного та соціального характеру і контролю за впливом господарської діяльності на
довкілля. У кінцевому результаті дотримання концепції
стійкого розвитку приводить до переходу від орієнтації
на продукцію до орієнтації на функції, а також від ресурсної економіки до екологічного управління матеріальними потоками.
Висновки та дискусія. Розвиток економіки протягом тривалого часу відбувався на основі споживацької
моделі, і в теоретичній науці переважали підходи щодо
забезпечення максимально можливої ефективності без
урахування потреб майбутніх поколінь. Теорія стійкого
розвитку стала сучасною відповіддю науки на ті виклики, що постають перед суспільством, економікою та
окремими господарюючими суб'єктами. Основний акцент, як показав синтез економічних теорій, робиться
на дослідженні зростаючого антропогенного впливу на
атмосферу та необхідності забезпечення і підтримання
стійкості, а також визначає необхідність імплементації
концепції стійкого розвитку в практичну площину. Для
розуміння подальших напрямів розвитку науки було досліджено еволюцію теорій сталого розвитку та визначено орієнтири на майбутнє.
Вивчення теоретичних підходів до розуміння стійкого
розвитку показало необхідність забезпечення стійкого
розвитку з урахуванням усіх його складових: економічної, екологічної та соціальної. Відповідно, імплементація
концепції сталого розвитку в реальній економіці має відбуватися в контексті поєднання економічних і соціальних
цілей без шкоди для довкілля. Більшість теорій тією чи
іншою мірою визначають, що необхідно узгодити про-
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цеси навколишнього середовища з економічними і соціальними процесами та визначають напрями поєднання
врахування інтересів майбутніх поколінь з одночасним
нарощенням індустріального потенціалу. Безпосередньо на рівні підприємств важливого значення набувають
заходи щодо підвищення фінансової стійкості, переходу
від екстенсивного до інтенсивного шляху розвитку, забезпечення ресурсозбереження та виробництва високотехнологічної продукції, посилення екологічної безпеки
та поліпшення умов діяльності для працівників, соціалізації економічних відносин і налагодження взаємозв'язків зі стейкхолдерами тощо. У комплексі це дозволить
забезпечити стабільне функціонування підприємств на
засадах стійкого розвитку.
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ОБОБЩЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ НАУКИ
ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ
Посвящено исследованию основных положений теоретической науки по устойчивому развитию и формированию в хронологическом порядке его составляющих. Рассмотрены основные цивилизационные подходы к устойчивому развитию и представлен анализ
взглядов современных украинских и зарубежных ученых о способах его введения. Особое значение уделяется исследованию концепции
устойчивого развития в разрезе экономических школ и понятий.
Ключевые слова: устойчивое развитие, устойчивость, подходы к внедрению устойчивого развития.
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GENERALIZATION OF THE THEORETICAL SCIENCE CONDITIONS
ON THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE
The article is devoted to the main provisions of theoretical science concerning sustainable development and its formation according to the
chronological order of its components. The article is considered all the main civilization approaches to the sustainable development and provides an
analysis of the views of contemporary Ukrainian and foreign scientists on the ways of its implementation. Particular importance is paid to the study
of the concept of sustainable development in the context of economic schools and concepts.
Key words: sustainable development, sustainability, approaches to the introduction of sustainable development.
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ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В УНІВЕРСИТЕТАХ: СТАН І РОЗВИТОК
Досліджено сучасний стан розвитку наукової сфери економіки України. Основну увагу приділено аналізу змін наукової
діяльності у сфері вищої освіти. Розкрито причини негативних явищ у науці – недостатнє фінансування, скорочення
обсягів наукових робіт, науково-технічного потенціалу. На цій підставі сформульовано основні напрями подолання
кризових явищ у науковій сфері України.
Ключові слова: наука, фінансування, наукові кадри, організація наукових досліджень, конкурентоспроможність.

Постановка проблеми. Інноваційний розвиток економіки країни, підвищення її конкурентоспроможності,
стабілізація та послідовне подолання кризових явищ, з
якими Україна стикається протягом останніх років, обумовлюють, що держава в рішенні цих питань у першу
чергу буде спиратися на досягнення науки.
Світовий досвід свідчить, що університети є не тільки
джерелом створення, генерації та передачі наукових
знань, а й центрами наукових досліджень і формування
інноваційної політики держави.
Система вищої освіти поряд із забезпеченням основної складової інноваційної економіки – кадрової, служить
тією сполучною ланкою, яка поєднує освіту, науку і виробництво в єдине ціле. Поряд з підвищенням рівня освіти
та професійної кваліфікації, необхідністю постійного навчання протягом усього професійного життя, які стали об'єктивними вимогами часу, забезпечення в університетах
країни високого рівня наукових досліджень виступає найважливішою умовою включення вітчизняної системи вищої освіти до європейського освітянського простору.
Адже тільки за допомогою науки, як безпосередньої
продуктивної сили суспільства, можливі корінні перетворення в економічному базисі держави і відповідні
адекватні прогресивні зміни й в надбудові суспільства.
Це визначило актуальність поставленого завдання –
дослідити роль і розвиток науки в Україні на сучасному
етапі, приділивши основну увагу стану організації науки
в університетах.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Економіка України сьогодні як ніколи потребує збільшення

об'ємів, розширення тематики та підвищення якості наукових досліджень, адже тільки за умови розвитку науки
та впровадження сучасних наукових досягнень у практичну діяльність можливий прогрес суспільства, розвиток
економіки, підвищення добробуту населення і його духовне та інтелектуальне зростання. Про визначальну роль
науки для розвитку суспільства у своїх працях говорили
вчені ще починаючи з класичної школи. Загальновідомі
висловлювання В. Петті, А. Смітта, Д. Рікардо про значення науки для підготовки кваліфікованої робочої сили.
Значний внесок у вивчення впливу науки на розвиток економіки зробили такі відомі вчені, як Д. Белл,
М. Портер, Р. Солоу, Л. Балабанова, Б. Гриньов,
В. Геєц, Б. Маліцький, Т. Петрушина [1–8]. У своїх наукових працях вони розкрили суть впливу науки на економічне зростання, розробили алгоритм його оцінки,
визначили умови та чинники цього впливу, серед яких
найважливішими є необхідність реформування сфери
науки, вивчення інноваційних процесів, використання
кращого зарубіжного досвіду, створення на державному рівні необхідних умов для впровадження економічних і науково-технічних інновацій.
Так, Т. О. Петрушина вважає, що "модернізація сучасного суспільства без розвитку науки просто неможлива, оскільки саме наука та освіта формують суспільство, забезпечують його зміни зі знаком "плюс". Саме наука, виробляючи та поширюючи наукові знання, дає суспільству нові технології, нові джерела енергії, нові можливості для підвищення рівня життя і переходу на якісно
новий рівень існування" [7, c. 73].
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