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МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОНЦЕПЦІЇ
СТАЛОГО РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
У роботі актуалізовано проблему виділення методологічних особливостей
управління сталим розвитком соціально-економічних систем в умовах сучасних
глобальних викликів. Проаналізовано еволюцію наукових поглядів на чинники і
рушійні сили розвитку економічних систем і виділено серед них ті, що є методологічно
релевантними для вирішення поставленого завдання. Аргументовано, що такими є
теорія конкуренції, теорія обмежень, інституційна теорія і концепція зацікавлених
груп. З урахуванням методологічних підходів цих теорії сформоване авторське
визначення дефініції «соціально-економічна система». У світлі пріоритетів сталого
розвитку відображено структурні властивості соціально-економічної системи
як об’єкта управління. Зазначено, що таке структурування може сформувати
методологічну основу управління структурною збалансованістю сталого розвитку
соціально-економічних систем. Наведено авторське визначення сутності і цілей
такого управління.
Ключові слова: структурна збалансованість сталого розвитку; мотивації
стейкхолдерів; інституційні обмеження.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Впродовж останніх десятиліть значно поглибились соціально-економічні суперечності за ринки і ресурси між глобальними економічним гравцями.
До того ж, стрімке розгортання пандемії COVID-19 поставило під
сумнів раціональність існуючого глобального розподілу праці і
актуалізувало проблему підтримання здатності суб’єктів господарювання і національних економік протистояти глобальним деструктивним процесам і забезпечувати необхідний рівень економічного
зростання. Така здатність є результатом реалізації обґрунтованих
і послідовних рішень стратегічного характеру, що здійснюються
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на концептуально нових методологічних засадах і мають забезпечувати здатність національної економіки підтримувати динамічну рівновагу під час перманентних змін, гармонійно поєднуючи
питання економічної ефективності, соціальної справедливості і
збереження довкілля.
Аналіз останніх досліджень і публікації з означеної проблеми. Наукові погляди на формування моделей і механізмів управління розвитком соціально-економічних систем змінювались по мірі
зміни парадигмальних основ економічної теорії у частині, яка стосується ключових чинників і рушійних сил у концепціях економічного зростання. На сьогодні у світовій науковій спільноті сформувалось чітке розуміння того, що управління зростанням суспільств
і економік має здійснюватися з урахуванням пріоритетів концепції
сталого розвитку [1, 2, 3]. Тому у дослідженнях науковців значна
увага приділяється питанням збереження довкілля і соціальної відповідальності. Це бачимо, наприклад, у ґрунтовній роботі Джеффрі Д. Сакса, який розглядав цю проблему під кутом узгодження
цілей місцевих та національних лідерів з пріоритетами сталого
розвитку [4]; у багатокомпонентній роботі колективу вчених під
керівництвом А. Головіної, які сформували науково-практичні рекомендації для управління соціально-економічними системами на
різних рівнях управління в контексті виділених пріоритетів [5, С.
37-71]. Ключове питання при розробленні методологічних основ
для формування механізмів управління згідно з цими пріоритетами
– як їх узгодити із домінуванням економічних інтересів учасників
ринкових відносин. Тобто, як структурно збалансувати пріоритети
сталого розвитку і сформувати механізми їх реалізації на основі
виділення і взаємоузгодження векторів відповідних рушійних сил.
Наукові дискусії з цих питань ведуться багатьма вченими, наприклад [6, 7, 8, 9, 10]. Водночас, незважаючи на значний інтерес як
вітчизняних, так і зарубіжних науковців до цієї проблеми, вона
методологічно цілісно не окреслена і потребує подальших досліджень для системного бачення способів її вирішення і формування
відповідного управлінського інструментарію.
Постановка завдання. Мета дослідження – проаналізувати
еволюцію наукових поглядів на чинники і рушійні сили розвитку
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суспільств і економік та виділити серед них ті, чия природа і методологічна релевантність дає змогу сформувати методологічну
основу управління структурною збалансованістю сталого розвитку соціально-економічних систем.
Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасний етап
суспільного розвитку характеризується значним динамізмом у
розвитку споживчих потреб і ринків і, водночас, зростанням рівня
глобалізації. В сукупності, це сформувало доволі стійкий тренд у
виробництві та споживанні суспільних благ – масштабізацію обсягів споживання продуктів із коротким життєвим циклом. З одного боку, це сприяє розширеному відтворенню виробничих систем
(для випуску все більшої кількості товарів), а з іншого – наносить
шкоду довкіллю, збільшуючи масштаби ресурсоспоживання і забруднення природного середовища виробничими викидами і відходами. А перенесення розвиненими країнами екологічно шкідливих виробництв у треті країни (під гаслом створення додаткових робочих місць, а насправді – для максимізації власної вигоди
через здешевлення продукції завдяки нижчій ціні ресурсів), де
екологічне законодавство оперує значно нижчими нормативами
забруднення, а соціальні стандарти майже не дотримуються, призвело до наростання гостроти політичних і соціально-економічних конфліктів у світовій економіці.
У цих конфліктах провідну роль стали відігравати ті соціальні
групи, чиїми інтересами нехтували впродовж усієї історії розвитку людства – пересічні громадяни, які виступали найманою робочою силою в процесах створення суспільних благ і які тривалий
час розглядались економічною теорією лише як один із виробничих факторів, ціну якого можна мінімізувати більшою мірою, ніж
інших. Їх об’єднання (спершу спонтанні, а відтак і спроектовані)
поступово стали відстоювати не тільки власні інтереси. Коло їх
цілей значно розширилось (охоплюючи і умови проживання та
стан довкілля), а сила впливу стала значно потужнішою і багатовекторною, примушуючи власників капіталу її враховувати та
узгоджувати із своїми цілями.
Виокремлення важливості людської компоненти соціальноекономічних систем як такої, що може чинити різновекторний
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вплив на процеси їх розвитку (у статусі об’єктів і суб’єктів управління) і тим самим змінювати їх динаміку і результати, стало передумовою радикальної зміни парадигми теорії управління – від
механістичної до органічної. Остання опиралась на фундамент біхевіоризму, який акцентував на мотиваційній складовій людської
поведінки; перенесення цих висновків біхевіористів у площину
економічних відносин стало однією із підвалин інституціональної економічної теорії, яка акцентувала на визначальній ролі суспільних інститутів у процесах економічного розвитку і закликала
формувати їх, урівноважуючи інтереси різних економічних акторів
[11, c. 260-272].
Дещо іншу позицію займали прихильники економічного неолібералізму (найбільш яскравими представниками якого є Ф. Хайєк
[12] та Л. Мізес [13]). Серед чинників, що визначають поведінку економічних агентів, вони враховували лише їх економічний
інтерес і здатність його відстоювати у конкурентній боротьбі з
іншими учасниками ринку. Згідно їх бачення, домінування економічного інтересу проявляється як у відносинах всередині системи, так і у відносинах з зовнішніми гравцями. Неоліберали досі
ратують за обмеження впливу держави на економічні процеси,
пропагуючи спонтанний ринковий порядок. І розвиток вони розглядають як засіб динамізації реальних процесів у рівноважних
моделях, які втратили цю динаміку у нових умовах.
Відстоюючи позиції індивідуалізму та суб’єктивізму економічних агентів, представники неолібералізму не вважають за доцільне додатково опікуватися вирішенням соціальних проблем,
покладаючись на те, що в процесі обміну ресурсами і благами
між економічними агентами ринок так урівноважує їх ціну, що це
дає змогу суспільству мінімізувати причини виникнення соціальних проблем і мати достатньо економічних ресурсів для їх вирішення. Такий підхід концептуально акцентує увагу на управлінні
мікроекономічними системами і їх розвиток розглядається через
призму дії «невидимої руки ринку» – для посилення здатності
конкурувати за ресурси і ринки.
Економічна «жорстокість» такого підходу до управління розвитком економік очевидна – вона ще більше поглиблює і без того
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великий розрив між бідними і багатими (країнами і верствами населення). Можна стверджувати, що саме домінування економічних інтересів у неоліберальній моделі економічного зростання в
останні десятиліття ХХ ст. і дотепер спричинило порушення рівноваги у екосистемі Землі, зумовило погіршення клімату і значні екологічні проблеми у багатьох країнах. Невідворотність цих
процесів і їх наростаюча загроза для людства спонукала провідних науковців і політиків до пошуку концептуально нових моделей управління розвитком.
Таку модель було запропоновано у вигляді триєдиної платформи економічного зростання, яка охоплювала економічну, соціальну і екологічну складові. Узагальнене її формулювання у вигляді
теоретичного концепту – теорії сталого розвитку – було зроблено
всесвітніми саммітами ООН у 1992 р. в Ріо-де Жанейро та в 2002
р. в Йоханнесбурзі [14]. У ній розглядається і усебічно обґрунтовується ідея встановлення екологічних і соціальних обмежень на
всіх рівнях управління економічними процесами при плануванні
темпів і пропорцій економічного розвитку. Мова йде про оптимальний розподіл ресурсів між поколіннями, за якого майбутні
покоління також могли б задовольняти свої потреби (як матеріальні, так і нематеріальні).
Реалізація такої концепції уже неможлива в межах неоліберальної економіки, імперативом якої є суто економічна вигода для
чинних економічних агентів. Важливим елементом такої моделі
виступають обмеження, які накладаються на економічних агентів
для стримування їх кількісного зростання в інтересах майбутніх
поколінь. Очевидна наявність прямих і обернених зв’язків між завданнями економічного зростання, соціального прогресу і збереження довкілля ставить питання про необхідність досягнення балансу між ними, тобто, визначення темпів економічного зростання з урахуванням факторів ресурсної обмеженості та екологічної
безпечності. Тобто, можна стверджувати, що реалізація концепції
сталого розвитку можлива лише за досягнення консенсусу між
провідними економічними гравцями і представниками громадянського суспільства, які відстоюватимуть інтереси усього соціуму
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(нинішнього і майбутніх поколінь) відповідної території (країни,
регіону чи значно ширших міждержавних об’єднань). У світлі цього твердження доцільно розглядати і сутнісні властивості
будь-якої соціально-економічної системи (як окремої підприємницької структури, так і регіональної або національної економіки
(рис. 1).
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функціонування
Зворотний
зв’язок

Ієрархічність і
взаємообумовленість механізмів
розвитку
Взаємоузгодженість цілей
та інструментів їх реаліПідтримання
зації на рівні
динамічної
надсистем
рівноваги і
і підсистем
стійкості
Збереження
якісної визначеності і відновлення балансу
інтересів
учасників в
кожному циклі
розвитку

Досягнення структурної
збалансованості у
реалізації пріоритетів
сталого розвитку
Збалансована за
функціями
агрегована
цілісність

Соціально-економічна
система

Структурнофункціональна
різноманітність
Залучення чи
створення
нових елементів
(функціоналів),
які підвищують
життєздатність
системи у новому
форматі

Розвиток форм
інтеграційної взаємодії для
збільшення ефективності
спільної діяльності
Інтеграційна
взаємообумовленість структурної
взаємодії
Збільшення
Самоорганізація,
різноманітсаморозвиток і
ності форм
соціальний прогрес самоорганізації в процесах
трансформації
Цілеспрямованість
розвитку
Збільшення ефекту
синергії за узгодження
інтересів стейкхолдерів і
досягнення консенсусу
цілей спільної
діяльності

Рисунок 1. Структурні властивості соціально-економічної
системи у світлі пріоритетів сталого розвитку
Джерело: авторська розробка.
Згідно методологічної концепції теорії еволюції, існування
відкритих економічних систем підпорядковується закономірностям розвитку природи – системи можуть функціонувати лише за
своєчасного реагування на зовнішні виклики. На відміну від природних систем, в економічних це реагування (в ході якого здій282
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снюються певні зміни – якісні чи кількісні) може бути не тільки
реактивним, а й проактивним. Можливе і реагування несвоєчасне
або навіть відсутність змін, якщо середовище господарювання
відносно стабільне або ж суб’єкт управління невірно розпізнає
його сигнали. І в кожному разі швидкість реагування чи дій на випередження залежить від якості соціальної складової таких систем, яка визначально впливає на процеси відтворення параметрів
функціонування системи у новому форматі.
Подане на рис. 1 структурування властивостей соціально-економічної системи ще раз підтверджує висновок, що вирішення завдань
управління сталим розвитком потребує постійного узгодження інтересів зацікавлених сторін, в ході якого формуються спільні цілі. Виходячи з цього, у попередній роботі автором запропоновано розглядати соціально-економічну систему як «спроектовану суб’єктом
управління відкриту, ієрархічно-структуровану й цілеспрямовану
цілісність, що здатна еволюціонувати і підтримувати динамічну
рівновагу в процесі досягнення поставлених цілей у мінливому
зовнішньому оточенні завдяки досягненню балансу інтересів її
учасників» [15].
Звідси управління структурною збалансованістю розвитку
соціально-економічної системи запропоновано розглядати як
динамічний процес формування оптимальних пропорцій її майбутнього стану, який визначається рівнодійною векторів економічних та інших інтересів сукупності її акторів, узгодження позицій яких має відповідати пріоритетам сталого розвитку і конкурентоспроможності та відбуватися за принципами стейкхолдерської взаємодії і соціального діалогу.
Сучасними науковцями визнається методологічно обґрунтованим підхід до урівноважування інтересів економічних гравців,
який опирається на концепцію зацікавлених груп (стейкхолдерів)
[16]. Моделювання шляхів урівноважування інтересів зацікавлених груп здійснюється в межах теорії ігор – проблема може бути
вирішена досягненням рівноваги Неша [17]. Однак такі моделі
будуть дієздатними в конкретній «економічній грі» з відомими
(визначеними) обмеженнями – як ресурсними, так і часовими.
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Тобто, вони більше підходять для узгодження інтересів економічних гравців на мікрорівні, що є лише частковим випадком моделювання мотиваційної основи сталого розвитку соціально-економічних систем. Адже сталий розвиток є результатом реалізації
обраної моделі поведінки багатьох суб’єктів прийняття рішень зі
значною протяжністю в часі.
Необхідно також брати до уваги й те, що в умовах глобальних
ринків управління розвитком має збільшувати конкурентоспроможність системи – як її економічну потугу, так і соціальну та екологічну привабливість, що розширює можливості залучення/створення
нових ресурсів для економічного зростання.
Звідси, видається справедливим висловити припущення, що методологічною основою реалізації концепції сталого розвитку соціально-економічних систем має бути поєднання теорії конкуренції і теорії обмежень. В сукупності вони формуватимуть механізм
управління розвитком, який вписуватиметься у методологічний
конструкт еволюційної теорії. І якщо з конкуренцією питань не
виникає – її закони діють на усіх економічних агентів в різних
соціально-економічних контекстах, то обґрунтування способів та
формування інструментарію обмежень потребує врахування багатьох чинників, які носять специфічний характер і можуть бути
ефективними або неефективними для різних соціальних груп.
Згідно концепції сталого розвитку, у сукупності стейкхолдерів
особливе місце мають займати «майбутні покоління». Відображати інтереси цієї групи стейкхолдерів можна лише умовно, керуючись критеріями соціального прогресу і збереження довкілля.
Ця місія (відстоювання інтересів майбутніх поколінь) покладається на органи державного управління, що потребує створення
відповідних регуляторів інституційного характеру. Виходячи з
цього, авторська позиція полягає в тому, що моделювання мотиваційної основи управління сталим розвитком на базі концепції
зацікавлених груп має здійснюватись з урахуванням принципових положень інституціональної економічної теорії – в частині,
що стосується формалізації інституційних регуляторів економічної поведінки, які мають містити як каталізатори економічних і
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соціальних процесів (стимули), так і їх інгібітори (антистимули),
що вказувалось нами у [18]. Вони можуть розроблятися як на регіональному рівні (з урахуванням ресурсного потенціалу і пріоритетів розвитку конкретного регіону), так і на рівні національної економіки. Їх сукупність має формувати інституційну основу
мотиваційного середовища сталого розвитку, стимулюючи розширення тих видів економічної діяльності, які використовують
відновні ресурси і стримуючи масштабування тих економічних
процесів, які є екологічно шкідливими.
Висновки та пропозиції. У роботі розглянуто еволюцію наукових поглядів на чинники і рушійні сили розвитку економічних
систем і виділено теоретичні концепції, що є методологічно релевантними для вирішення поставленого завдання. Аргументовано,
що такими є теорія конкуренції, теорія обмежень, інституційна
теорія і концепція зацікавлених груп. З урахуванням методологічних підходів цих теорії сформоване авторське визначення дефініції «соціально-економічна система». У світлі пріоритетів сталого
розвитку відображено структурні властивості соціально-економічної системи як об’єкта управління. Зазначено, що таке структурування може сформувати методологічну основу управління
структурною збалансованістю сталого розвитку соціально-економічних систем. Виокремлено інституційний характер методів та
інструментів узгодження позицій стейкхолдерів. Підкреслено, що
досягнення структурної збалансованості слід розглядати в розрізі основних пріоритетів сталого розвитку і з позицій посилення
конкурентоспроможності соціально-економічних систем. Формування кількісних і якісних критеріїв для оцінки структурної збалансованості сталого розвитку національної економіки і визначено предметом наступних досліджень.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
В работе актуализирована проблема выделения методологических
особенностей управления устойчивым развитием социально-экономических
систем в условиях современных глобальных вызовов. Проанализирована эволюция
научных взглядов на факторы и движущие силы развития экономических систем
и выделены среди них те, которые методологически релевантны для решения
поставленной задачи. Аргументировано, что таковы теория конкуренции, теория
ограничений, институциональная теория и концепция заинтересованных групп.
С учетом методологических подходов этих теорий сформировано авторское
определение дефиниции «социально-экономическая система». В свете приоритетов
устойчивого развития отражены структурные свойства социально-экономической
системы как объекта управления. Отмечено, что такое структурирование
может сформировать методологическую основу управления структурной
сбалансированностью устойчивого развития социально-экономических систем.
Приведены авторское определение сущности и целей такого управления.
Ключевые слова: структурная сбалансированность устойчивого
развития; мотивации стейкхолдеров; институциональные ограничения.
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METHODOLOGICAL FEATURES OF THE
SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS SUSTAINABLE
DEVELOPMENT CONCEPT
The problem of the identification of the socio-economic systems sustainable
development management methodological features under the modern global challenges
has been actualized. The evolution of scientific views on the factors and driving forces
of economic systems development has been analyzed and it has been highlighted among
them those that are methodologically relevant for solving the problem. It has been argued
that these are the competition theory, the constraints theory, institutional theory and the
concept of stakeholders. Taking into account the methodological approaches of these
theories, the author’s definition of the “socio-economic system” has been formed. In
the light of the sustainable development priorities, the structural properties of the socioeconomic system as an object of management has been reflected. It has been noted that
such structuring can form a methodological basis for managing the structural balance of
socio-economic systems sustainable development. The author’s definition of the essence
and purposes of such management has been given.
Key words: structural balance of sustainable development; motivations of
stakeholders; institutional constraints
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