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КРИТЕРІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
В КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ С. ПОДОЛИНСЬКОГО

The energy economy criterion is united with the time economy criterion in the inte-
gral criterion

Нині є загальновизнаним, що енергетична концепція еволюції
соціально-економічних систем була вперше запропонована україн-
ським ученим Сергієм Андрійовичем Подолинським у роботі «Пра-
ця людини та її відношення до розподілу енергії». В ній аналізу-
ються наслідки впливу праці людей на навколишню природу в
контексті енергетичних процесів. Виходячи з незмінності суми
енергії у Всесвіт, але різної енергонасиченості його різних час-
тин, С. А. Подолинський вважав, що в процесі переходу із одного
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виду енергії в інший відбувається вирівнювання енергії, рух її від
менш сталих форм до більш сталих. Це зменшує можливість пе-
ретворення енергії, веде до її розсіювання — ентропії. Аналізую-
чи енергетичні процеси на Землі С. Подолинський дійшов виснов-
ку, що з часом внутрішня енергія планети і сонячна енергія змен-
шуються, але одночасно відбуваються процеси, протилежні роз-
сіюванню енергії — процеси перетворення теплової енергії у ви-
щі форми, які краще переходять у механічний рух. Це процеси
органічного життя на Землі взагалі, і зокрема, трудової діяльності
людини. Рослини переважно зберігають енергію, а тварини пере-
творюють її у вищу форму — механічну роботу, рух. Але особ-
ливе значення у нагромадженні та перетворенні енергії на Землі
має трудова діяльність людини. «Праця, — на думку С. Подолин-
ського, — це таке використання механічної та психічної роботи,
накопиченої в організмі, яка має своїм результатом збільшення
кількості перетвореної енергії на земній поверхні». Це збільшен-
ня може відбуватися або прямо, переводячи нові кількості соняч-
ної енергії у більш перетворену форму, або опосередковано, збе-
рігаючи певну кількість уже існуючої на земній поверхні пере-
твореної енергії від розсіювання, неминучого без застосування
праці» [1, с. 64]. Працю людини С. Подолинський вважав голов-
ним засобом нагромадження та збереження сонячної енергії. Про-
дуктивність праці він розглядав як приєднання до речовини пере-
твореної енергії. «Головною метою людства у праці повинно бу-
ти абсолютне збільшування енергетичного бюджету, бо при по-
стійній його величині перетворювання нижчої енергії у вищу
скоро досягне межі, далі якої воно не може йти без додаткових
втрат на розсіювання енергії» [1, с. 119].

За Подолинським фактично узагальненим критерієм сталого
розвитку соціально-економічних систем є збереження (економія)
енергії. Іншим вирішальним фактором соціально-економічної ево-
люції людства є час. Закон економії часу виступає всезагальним
економічним законом, який відображає зростання продуктивнос-
ті праці, тобто зменшення витрат часу на виробництво одиниці
продукції. Суспільно необхідний робочий час при цьому розгля-
дається як міра суспільно необхідних витрат праці на виробницт-
во одиниці продукту. При цьому перехід від енергії до часу здій-
снюється через певну енергетичну константу — витрати енергії у
процесі праці при середньому рівні її інтенсивності, кваліфікації
та технічної обладнаності. Традиційно, фіксація певної на даний
момент константи питомих витрат енергії за годину праці в су-
спільно нормальних умовах дозволяла користуватися критерієм
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економії часу як універсальним критерієм технічного та соціаль-
ного прогресу, що визначає магістральні шляхи всього соціаль-
ного розвитку.

Синтез критерієв економії енергії та економії часу виступає
більш точним індикатором при поясненні і визначенні магістраль-
них траекторій сталого соціально-економічного розвитку. Внаслі-
док цього можна вважати одним із провідних варіаційних прин-
ципів економіки принцип найменшої соціально-економічної дії,
згідно якому із множини варіантів розвитку соціально-економіч-
ної системи здійснюється той, для якого соціально-економічна
дія мінімальна. Під соціально-економічною дією будемо розуміти
величину, що має розмірність добутку соціально-економічної
енергії на час. Соціально-економічна енергія як кількісна міра
руху соціально-економічної форми матерії взагалі повинна вира-
жатися певним комплексом показників. Економічну енергію у
вузькому сенсі можна трактувати як інтегрований показник усіх
видів енергії, які втілені у факторах виробництва, що задіяні у
виробничому процесі.

Принцип найменшої соціально-економічної дії більш адекват-
но, ніж закон економії часу характеризує джерело та спосіб під-
вищення ефективності суспільного виробництва, а економічна
дія виступає більш відповідною узагальнюючою мірою економіч-
них ресурсів суспільства. Особливу актуальність даний підхід
набуває у зв’язку з проблемою вичерпаності ряду природних ре-
сурсів, коли стає очевидним, що тільки за рахунок збільшення
швидкості, темпів переробки економічних ресурсів, економії жи-
вої та уречевленої праці не можна вийти на нову сталу траекто-
рію соціально-економічного прогресу.

Припустимо, що мінімальними витратами праці вводиться в
переробку переважна частина природних вичерпуваних ресурсів,
тобто ці ресурси, втілюючи мінімум людської праці, містять у
собі значну величину інших форм енергії, оптимізація викорис-
тання яких не передбачена при такій постановці задачі. Напри-
клад, економія часу на виготовлення певного матеріалу (припус-
тимо, деревини) не тотожня економії самого матеріалу, хоча
зворотнє вірно — економія матеріалу призводить до економії ча-
су. Чи йдеться мова про живу працю або уречевлену (тобто ми-
нулу живу працю), критерієм її оптимізації при заданому резуль-
таті не може бути лише економія часу, але таким є також і
економія енергії, у тому числі фізіологічної енергії людини. У
зворотньому випадку ми будемо мати лише критерії підвищення
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інтенсивності праці аж до вичерпаності ресурсів організму і руй-
нування його цілісності.

Таким чином, якщо для заданої економічної дії користуватися
критерієм мінімізації часу, то близькі до максимально можливих
витрати енергії можуть привести до саморуйнування економічної
системи. Якщо виходити тільки з часткового критерію мінімізації
(збереження) енергії, то економічна система може зруйнуватися
внаслідок порушення ритму її взаємодії із середовищем. Інтег-
ральний критерій мінімізації економічної дії, як добутку енергії
на час, представляється більш відповідним для аналізу процесів
оптимізації соціально-економічних систем.

Методологічний потенціал ідей С. Подолинського, що роз-
роблялися ним у межах фізичної економії тільки починає освою-
ватись сучасною економічною наукою і тому відкриває широ-
ке поле для гіпотез і дискусій. Якщо програмною установкою
В. І. Вернадського було пов’язання в єдине ціле два синтезу «Кос-
мосу» — фізичного та біологічного [2], то С. А. Подолинському
вдалося геніально поєднати фізичне, біологічне та соціальне в
єдину картину світорозуміння, дослідження і розвиток якої доз-
волить відкрити нові обрії у розвитку економічної думки.
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ФІЗИЧНА ЕКОНОМІЯ ЯК УНІВЕРСАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ
ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

The concept of Sustainable development is one of the most important problems
nowadays. There’re a lot of ways people can follow to implement it, but there’re also
a lot of obstacles that prevent the concept from realization. In order to overcome
these obstacles humanity must apply to physical economy and its important concept
about solar energy.
Physical economy is one of the ways people have to use if they want to achieve
their goals and have positive results.
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