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Заклав визначальні принципи екологічної відповідальності та 
екологічно збалансованого розвитку суспільства засновник теорії 
фізичної економії, видатний вчений мислитель С. Подолинський. 
Проте, як цілком слушно зазначає професор В. Шевчук, «…його 
й досі не осягнули, як свого часу не зрозуміли й не оцінили Р. 
Майєра, В. Томсона (лорда Кельвіна), Г. Гельмгольця. Та якраз 
він, за переконанням академіка В. І. Вернадського, самостійно 
усвідомивши порушені «батьками» термодинаміки ідеї енергетич-
ної відмінності живого від мертвого, першим у світі застосував їх 
до вивчення економічних явищ» [1]. Знайомлячись з науковими 
надбаннями С. Подолинського, в найбільш відомій та популярній 
казці-утопії «Парова машина» (1875 р.), знаходимо цікаві рядки: 
«…Та й тяжко ж удовольнити ту каторжну машину! Скільки й не 
подай, вона все змолотить, хоч добре, хоч погано, а все зіб’є…» 
[2, c. 11]. Така алегорія автора наводить на думку, що в сучасно-
му світі такою «паровою машиною» є людство, яке наносить ни-
щівний і безповоротний вплив на екологічні і соціально-еко- 
номічні системи, основою яких є природний капітал.  

Сьогодні питання охорони навколишнього середовища та збере-
ження природного капіталу стали наріжним каменем управління на 
мезо-, макро- та мікрорівні і основним аспектом уваги суспільства. У 
2013 році ТЕЕВ (The Economics of Ecosystems and Biodiversity — 
економіка екосистем та біорізноманіття) для бізнес-коаліції опублі-
кував знамениту доповідь, в якій стверджувалося, що первинні виро-
бничі та переробні сектора в світі несуть відповідальність за витрати 
«екологічні екстерналії» на загальну приголомшливу суму 7300 млрд 
доларів на рік [3]. Через рік результати дослідження, опублікованого 
в журналі глобальних змін навколишнього середовища показали, що 
загальна вартість екосистемних послуг в світі склала в два рази біль-
ше світового сукупного ВВП — до 124,8 трильйонів доларів в рік [4]. 
Згідно з доповіддю Міжнародного фонду дикої природи «Жива пла-
нета – 2012», щороку ми витрачаємо на 50 % більше ресурсів, ніж 
планета може відновити за цей період [5]. Щорічно, темпи виснажен-
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ня природного капіталу збільшуються й за приблизними прогнозами, 
за період з 2009 по 2035 рік енергоспоживання виросте на 55 %, а на-
селення планети складе близько 8 млрд до 2030 року. І якщо не 
приймати жодних заходів з охорони навколишнього середовища, то 
до 2030 року для існування людству буде потрібен природний капі-
тал, обсяг якого еквівалентний двом планетам Земля. 

З фінансовим капіталом, коли ми витрачаємо дуже багато, у нас 
виникають борги, які в кінцевому підсумку можуть призвести до 
банкрутства. З природним капіталом, коли ми «емітуємо» занадто 
багато акцій нашого природного середовища, у нас виникають бор-
ги, які неодмінно необхідно повертати, наприклад, шляхом підсадки 
лісів, або поповнення водоносних горизонтів після використання 
води. Витрачання природного капіталу без належного відновлення 
може стати причиною місцевого, регіонального або навіть глобаль-
ного колапсу екосистеми. І як цілком слушно зазначає В. Шевчук, 
задля порятунку людство має керуватися природничими принципа-
ми економічного мислення і господарювання [6, с. 45]. 

Розвиває вчення С. Подолинського відомий український вче-
ний М. Руденко, який. ґрунтуючись на засадах фізичної економії, 
вивів власну формулу капіталу K = E — F, де K — капітал, E — 
енергія прогресу, F — кількість ентропії. Капітал вчений виво-
дить не з грошового обігу, а з космічної субстанції після вираху-
вання з неї відносної вартості та державних витрат [7]. Таким чи-
ном, істотна заслуга фізіократів полягає в тому, що «вони надали 
аналіз капіталу», й саме тому теорію природного капіталу ми 
пропонуємо відносити до течій фізичної економії. 

Звичайно, в 70-х рр. ХІХ ст., поняття «природний капітал» ще 
не існувало, оскільки перше відкрите посилання на природний 
капітал з’являється в 1973 році, у дослідженні британського еконо- 
міста Е. Ф. Шумахера «Малий є прекрасним», в якій він стверджував, 
що незамінні запаси природного капіталу складають велику частину 
всього капіталу, а сучасні економісти помилково ставляться до їх ви-
снаження як до доходу [8]. Проте, саме С. Подолинський закладає 
перші засади екологічної відповідальності в своїх працях, та зазначає, 
що корисною праця буває тоді, коли її мета — збереження хоча б ча-
стини перетворюваної сонячної енергії [2].  

Розглянемо більш детально екологоорієнтовані погляди автора, 
базуючись на аналізі його наукових здобутків. У 1878 році в Женеві 
С. Подолинський видав монографію «Життя і здоров’я людей на Ук-
раїні», в якій заклав основу української соціоетногігієни та здійснив 
розвідку з медичної демографії та статистики. На початку монографії 
мислитель зазначає, що життя людське знаходиться в дуже тісному 
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зв’язку з природою, посеред якої живе [9, с. 6]. Автор доводить ви-
значальний вплив якості повітря, води, ґрунтів, харчових продуктів та 
клімату на життя людини. Фактично, якщо порівняти роздуми автора 
з сучасною парадигмою забезпечення концепції сталого розвитку, яка 
була затверджена на Саміті зі сталого розвитку, що проходив в Нью-
Йорку в 2015 р. на якому 193 держави-члени Організації Об’єднаних 
Націй одностайно прийняли нову глобальну програму сталого розви-
тку, що містить 17 цілей, яких світ має досягнути до 2030 року, то ці-
лі 2, 6, 7, 13, 14 та 15 були закладені ще С. Подолинським (рис. 1). 

Розвиваючи погляди С. Подолинського, автори колективної 
монографії «Фізична економія у вимірах теорії і практики госпо-
дарювання»зазначають, що наземні екологічні системи продукую- 
ть природні товари і природні послуги. Природні послуги — це 
послуги з самовідтворення природи і всіх живих систем в ній. 
Вони також забезпечують життєдіяльність людей через погли-
нання відходів, колообіг речовин, реакцію фотосинтезу, регене-
рацію кисню, формування ґрунтів та підтримку їх природної ро-
дючості [10, с. 94]. Всі ці послуги на думку вчених є життє- 
підтримуючими функціями природного капіталу. В іншій моногра-
фії С. Подолинського «Праця людини і її відношення до розподілу 
енергії», яка була опублікована в 1880 р. в журналі «Слово», систе-
мно розглядається і аналізується природа і соціальна сутність люд-
ської праці, відзначається її роль в накопиченні цілющого енергопо-
тенціалу і розкривається механізм її накопичення і споживання 
(розкрадання, за висловом автора) в побуті і на виробництві [11]. 

Таким чином, С. Подолинський закладає в своїх працях ви-
значальну думку, що при неефективній праці та управлінні, при-
родний капітал стає не тільки об’єктом екологічної відповідаль-
ності, а й соціальної та економічної. Надмірна експлуатація 
природного капіталу може мати катастрофічні наслідки не тільки 
з точки зору втрати біорізноманіття, а й загрожує катастрофічни-
ми наслідками для продуктивності екосистем і зниження конку-
рентоспроможності та втрати економічної незалежності найбільш 
схильних до екстремальних явищ регіонів. Крім того, як справед-
ливо зазначає І. Шуінар, реальні зміни прийдуть лише тоді, коли 
подібні розрахунки, які зараз здійснюються під егідою високих 
міжнародних організацій, стануть невід’ємною частиною бухгал-
терського обліку кожної компанії [12, с. 44]. Вищезазначене ак-
туалізує розгляд перспектив формування адекватної та достовір-
ної інформації про наявний природний капітал та розробку 
способів доведення такої інформації до широкого загалу шляхом 
розкриття її в обліковій системі та нефінансовій звітності. 
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Рисунок 1. Цілі глобальної програми сталого розвитку до 2030 року 
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№ цілі Коротке трактування цілі Напрями для досягнення цілі 

Побороти голод, покращити доступність та 
якість харчування, а також стимулювати стале 

сільське господарство 

Зберегти, відновити та сприяти сталому викори-
станню наземних екосистем, сталому управлін-

ню лісами, зупинити деградацію земель 

ЦІЛЬ 2 
 - рівний доступ до землі та інших природних ресурсів, 
фінансів, знань та ринків; 
- продуктивність та доходи малих виробників 
 продуктів харчування мають бути подвоєні 
 - доступ до безпечної, поживної їжі в достатніх обсягах 

ЦІЛЬ 6 Забезпечити доступність води та водоочищення, 
а також стале управління водними ресурсами 

 - покращення якості води за рахунок зменшення забруд-
нення, скорочення неочищених скидів та збільшення рів-
нів повторного безпечного використання води 
- забезпечення сталого використання та скорочення  
 кількості людей, що потерпають від дефіциту води 

ЦІЛЬ 7 
Забезпечити можливість використання доступ-

ної, надійної, безпечної та сталої енергії для всіх 
мешканців 

 - доступ до надійних, безпечних та сталих джерел енергії 
- частка відновлюваних джерел енергії має суттєво зрости, а 
темп покращення енергоефективності має подвоїтися 
- посилення міжнародної співпраці для досліджень та  
 технологій у сфері відновлюваної енергетики 

ЦІЛЬ 13 
Вжити негайних дій для боротьби зі зміною 

клімату та її наслідками 

 - посилення стійкості та спроможності до адаптації до 
природних катастроф, пов’язаних зі зміною клімату 
- розпочати повноцінну діяльність Зеленого кліматичного 
фонду та спрямування 100 млрд доларів на рік, починаю-
чи з 2020 року, на потреби країн, що розвиваються 

ЦІЛЬ 14 Зберегти та стало використовувати ресурси оке-
анів, морів та морських екосистем задля їх ста-

лого розвитку 

 - стале управління та захист морських та прибережних 
екосистем й запровадження ефективних механізмів регу-
лювання вилову рибних ресурсів 
- мінімізація окислення океанів, в тому числі за рахунок 
активізації наукової співпраці на всіх рівнях 

ЦІЛЬ 15 
 - скорочення вимирання видів та втрати біорізноманіття 
- скорочення впливу інвазивних видів та наземні та водні 
екосистеми та збільшення обсягів фінансування, спрямо-
ваних на збереження та стале використання  
 екосистем та біологічних ресурсів 
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Світоглядні та методологічні орієнтири сучасної концепції за-
гальної та енергетичної рівноваги, а також сталого розвитку сус-
пільства почали формуватись у вітчизняній школі фізичної еко-


