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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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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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На сьогоднішній день рівень енергетичного бюджету у світі,
здавалося б, зріс до такого ступеню, що ідея нагромадження енер-
гії на земній поверхні мала б відійти на другий план, порівняно з
вирішенням політичних проблем, боротьбою з тероризмом, бід-
ністю.

Але людина непомітно для себе сплутала абсолютно різні по-
няття: намагаючись досягти успіху в усьому, чого вона торка-
лась, забувши про будь-яку повагу до природи та одне до одного,
та ж людина тепер не справляється зі своєю головною функцією і
дуже часто страждає з причини своєї дикості та ненажерливості.

Людство не знаходить порозуміння з головною квінтесенцією
землі —Сонцем і має як результат численні кризи, суперечки, ка-
тастрофи...

Саме цей факт змушує нас стихійно кинути свій погляд на фі-
зичну економію як на один з головних інструментів не тільки для
подолання сучасних негараздів, а й як інструмент для захисту
інтересів майбутніх поколінь (реалізації концепції сталого роз-
витку).

За С. А. Подолинським, сталим розвитком є такий, при якому
витрати 1 од. тепла людськой праці втягують в обіг 20 од. тепла
сонячної енергії («принцип Подолинського»). При цьому вчений
робить істотний наголос на терміні «сонячна енергія». Адже саме
вона у майбутньому має стати головним екологічно чистим неви-
черпним джерелом енергії. Необхідною умовою сталого розвит-
ку за С. А. Подолинським є також збільшення енергетичного бю-
джету кожної людини. Але далі він пише: «…вона (людина) все-
таки зуміла незабаром поставити за рахунок знайдених запасів
свій енергетичний бюджет на значно вищу норму, ніж у найсиль-
ніших тварин, і ця обставина вирішила боротьбу на її користь»
1,250. Як відомо, у різних видах енергії рухи енергетичних пото-
ків «різняться між собою кривими шляхів». Людина не є виклю-
ченням. Нагромаджена енергія здатна нести не тільки позитивні
моменти, а й негативні у випадку необережного ставлення до неї.

Щодо процесу розкрадання та нагромадження енергії, то треба
сказати, що процес або дія, протилежна праці, теж має свої плю-
си. Якщо уявити собі, що нагромадження енергії відбуватиметься
нециклічно, то, певно, настане такий момент, коли вся енергія,
весь її бюджет, що буде накопичено на поверхні землі у вигляді
понад сучасних технічних агрегатів, в один момент впаде по-
принципу піраміди (фінансової, наприклад).

Циклічне нагромадження не тільки стимулюватиме прогрес, а
й буде безпечним для майбутніх поколінь. Але, в такому випад-
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ку, треба як можна сильніше мінімізувати політичний фактор, що
в наш час став вирішальним. Політична економія має об’єднатися
з фізичною лише на тому рівні, на якому не виникатиме супере-
чок між законами в апаратах цих двох наук.

У країнах, де на державному рівні зазначені вимоги сталого
розвитку ігноруються, в це поняття вже намагаються вкласти
«зручний» зміст. У деяких країнах термін «сталий розвиток» час-
то вживають для означення неухильного зростання економічних
показників її регіонів, окремих галузей економіки. У такому ви-
падку порушується уся цінність ідей концепції. Але, якщо людс-
тво знайде в собі сили визнати свої помилки, то ми будемо спо-
стерігати поступовий процес сталого розвитку. І сподіваємось,
що фізична економія буде відігравати у цьому не останню роль.
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ПРЕФЕРЕНЦІЇ СТЕЙКХОЛДЕРІВ У ФОРМУВАННІ СИСТЕМИ
СТАЛОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

The preferences of population regarding forest ecosystems services investigated
using concept content cognitive mapping method. Non-parametric statistics was
used for analysis. The results of the investigation is useful in decision making pro-
cesses in sustainable forest management.

Актуальність теми. Глобальні проблеми довкілля, які харак-
теризуються дедалі більшим загостренням, викликали потребу
створити якісно нову концепцію подальшого розвитку. Нею ста-
ла концепція сталого розвитку світу, в якій було принципово по-
ставлено запитання: як потрібно організувати життєдайну еконо-
міку, щоб вона не руйнувала довкілля та не виснажувала при-
родний капітал, від яких вона безпосередньо залежить? Процес
взаємодії природи і суспільства характеризується закономірнос-

© Т. Б. Бас,
Л. Д. Загвойська, 2009




