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розвитку вважається дослідник економічних аспектів забруднення довкілля
Дейлі Ґерман, перші дослідження якого з цього питання вийшли у 1973 році.
Всебічно ж він висвітлив її постулати в монографії «Beyond Growth. The
Economics of Sustainable Development» (1994).
Ідея сталого розвитку офіційно була проголошена на Міжнародній
конференції з навколишнього середовища і розвитку у Ріо-де-Жанейро
(Саміт Землі) United Nations Conference on Environment and Development
(Earth Summit), Rio de Janeiro у 1992р. У рамках конференції навколишнє
середовище і соціально-економічний розвиток розглядалися як взаємозалежні
і взаємопов'язані області.
Вітчизняними дослідниками даного поняття є: Л.Г. Мельник,
В.Б. Артеменко, І.В. Шевченко, К.О. Литвинський, Б.М. Данилишин та ін.
Л.Г.Мельник зазначає, що поняття «sustainable development» слід
перекласти на українську мову як стійкий, а не сталий розвиток. Підходи до
сталого розвитку висвітлені Б.М. Данилишиним у контексті сучасних теорій
розвитку регіону. З.В. Герасимчук надає таке поняття: сталий економічний
розвиток – це процес соціально-економічного розвитку за умови
забезпечення екологічної рівноваги соціо-еколого-економічної системи
певної суспільної трансформації.
Ю.Г. Гуцуляк зазначає, на сьогодні сформовано три групи визначень
сталого розвитку, під яким розуміють розвиток, що забезпечує
продуктивність природних ресурсів, різноманіття окремих видів в
екосистемах та економічний розвиток.
У законодавстві використовується термін «сталий розвиток». У
Постанові Верховної Ради України від 24 грудня 1999 р. № 1359-XIV «Про
затвердження Концепції сталого розвитку населених пунктів».
Аналізуючи запропоновані авторами поняття, можна зробити висновки,
що дослідники вважають сталий розвиток балансом, процесом або моделлю,
де узгоджені економічні та соціальні процеси, а також процеси
навколишнього середовища.
На нашу думку, сталий розвиток – це керований процес збалансованого
розвитку соціально-економічних і екологічних складових країни чи регіону,
спрямованих на використання та відтворення природного середовища й
досягнення відповідної якості життя людини.

ON THE MORAL FOUNDATIONS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
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Main principles of sustainable development must become everyone’s moral
code. In view of sustainable development concept and in order to implement it, it is
necessary to prepare population in order to avoid countering the required changes.
The main principles of sustainable development concept are social attitude,
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resource base protection and environment protection to secure the future for every
country and the entire planet. It requires prepared society with strict moral
standards.
The following principles are the foundation of moral of modern society
including Russia:
1) only that is forbidden which directly infringes other people’s rights;
2) all the people has equal rights.
In fact, the abovementioned statements are oriented to expansion of
individual choice but they doesn’t consider the possible negative consequences of
such choice.
This situation makes the legislation to regulate all the social behavior.
However it is known that laws and statutory acts cannot regulate moral statutes.
Fast technical and technological development increases the social
responsibility of each person. It is because the people have much more
opportunities than they have 20-25 years ago but they have no limits for their
capabilities or some people or groups could infringe such limits.
All the modern technical innovations have the ambiguous effect upon people.
They increase life quality but also increase the moral responsibility. For instance,
PC facilitates education, increases investigation opportunities, helps to meet other
people etc. but teenager could leave society, ignore social tasks and fall into socalled "virtual reality". Psychologists think that PC games causes addiction,
cruelty, and hunger for violence. Sedentary lifestyle increases incidence rate and
therefore leads to decrease in national health and moral statutes.
The other causes of moral regression in Russia are social and economical
instability and long transitional period followed by loss of life values. Decrease in
life quality hinders most people to appeal to their moral in everyday life. As they
say, "He that is warm thinks all so".
It should be noted that moral level is difficult to determine and there is no
common technique to determine it. The society occasionally underrates the
importance of this characteristic and responses wrongly to government actions.
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Согласно итогам конференции ООН «Рио+20», во времени должны
меняться содержание и ценностные ориентиры развития рыночной
экономики, ее базовые принципы.
«Зеленая» экономика, исходя из своей ипостаси, изначально
предусматривает
одновременное
обеспечение
решения
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