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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасний етап розвитку економічної науки

характеризується одночасним співіснуванням
трьох основних теоретичних парадигм, що ви�
значають підходи до економічного аналізу на усіх
рівнях економіки: концепції неокласики, яка роз�
глядає економічну систему як сукупність взаємо�
діючих агентів, що здійснюють у вільному еконо�
мічному просторі процеси виробництва, обміну і
споживання, керуючись власними інтересами для
максимізації прибутку від своєї діяльності; кон�
цепції інституціональної економіки, згідно з якою
до спонукальних мотивів дій економічного аген�
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У статті розглядається застосування інтеграційного підходу для визначення загальної методології чинників впливу
на інституціональне середовище сталого розвитку макроекономічних систем різних рівнів. Автором виділено найва'
гоміші патерни впливу на сталий розвиток шляхом використання взаємодії факторів інституціонального середовища
в системі "суспільство — навколишнє середовище — економіка — інформаційне забезпечення".

Застосування методології і інструментарію інституціонально'еволюційного підходу до дослідження макрострук'
тури економіки дозволило розширити межі досліджень та врахувати якомога більше чинників сталого розвитку і
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основних чинників еволюції соціально'економічних систем у спрямуванні до організованості ноосфери. Цей підхід є
основним при розроблені інституціональній теорії макроефективності сталого розвитку соціально'економічних си'
стем.

The application integration approach for determination influencing factors of common methodology on institutional
environment sustainable development of macro'economic systems at different levels is revealed in the article. The biggest
impact on sustainable development via factors interaction of institutional environment in the system "society —
environment — economy — information security" was separated.

The methodology and tools for institutional and evolutionary approach to the study of economics macrostructure
make possible to expand the boundaries of research and take into account the increasing number of sustainable
development and conditions for the operation of economic agents. The necessity for innovation as a major factor in the
evolution of social and economic systems towards the noosphere was substantiated. This approach has become a major
in institutional theory development of macro'efficiency sustainable development of socio'economic systems.
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та відносяться досягнення відповідності цього
агента інституціональним нормам і правилам, а
також прагнення до поліпшення свого положен�
ня у рамках цих інститутів; концепції еволюцій�
ного розвитку, яка спирається на динамічне уяв�
лення про діяльність економічного агента і спад�
ковість основних особливостей його поведінки у
рамках еволюції роду, виду, генотипу, популяції
агентів, суспільства в цілому.

Інтеграція концептуальних основ теорій нео�
класичного економічного зростання, інституціо�
нальної економіки і еволюційного розвитку доз�
воляє якнайповніше відобразити вплив усіх зна�
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чущих чинників (особистий інтерес агентів, інсти�
туціональне забезпечення і еволюційна складова)
на формування цілісної концепції і побудову адек�
ватної сучасним умовам моделі сталого розвитку
будь�яких соціально�економічних систем.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Інституціональні чинники сталого розвитку
соціально�економічних систем були об'єктами
досліджень наступних вітчизняних і закордонних
вчених: Е.А. Орехова, Г.Б. Кпейнер, О.А. Гавриш,
Е.В. Цепанський, Н.М. Оніщенко, А.А. Барлыба�
ев, У.А. Барлыбаев, І.А. Ситнова, В.И. Маевский,
С.Ю. Глазьев, Й.С. Завадський, А.А. Новицкий та
інші.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є встановлення упоряд�

кованого кола зовнішніх та внутрішніх інституці�
ональних чинників сталого розвитку соціально�
економічних систем.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У моделі сталого економічного розвитку різні

його аспекти (досягнення стійкого економічного
зростання, збереження природних комплексів,
усунення соціальної несправедливості в розподілі
прибутків, моральне удосконалення людини) ба�
гато в чому тісно взаємопов'язані між собою і
взаємно доповнюють один одного. Так, наприк�
лад, сталий розвиток припускає облік зростаючо�
го впливу екологічного чинника на економічне

зростання і економічний розвиток, який повинен
забезпечуватися на основі балансу економічних,
екологічних і соціально�культурних інтересів сус�
пільства [1, с. 271]. Частину тих чи інших факторів
впливу на сталий розвиток, як системи інституці�
ональної теорії узагальнює триєдина модель ста�
лого розвитку [2].

Інституціональний аспект сталого розвитку
включає широкий спектр чинників, методів, спо�
собів, правил, норм поведінки, механізмів реалі�
зації, форм організації і взаємодії, напрямів роз�
витку громадських груп і виробничих комплексів,
що забезпечують рішення екологічних, економіч�
них, соціальних і інших питань у процесі, що виз�
начається нами, як сталий розвиток социально�
економічних систем.

При цьому "інституціональність" сталого роз�
витку може бути визначена неоднозначно. З од�
ного боку, це інституціональне середовище, що
забезпечує сталий розвиток соціально�еколого�
економічної системи, інституціональні елементи
якої сприяють вдосконаленню ефективної реалі�
зації цього процесу [3, с. 5—6; 1, с. 267—286]. З
цієї позиції "інституціональність" сталого розвит�
ку ми визначаємо як інституціональну інфраст�
руктуру сталого розвитку соціально економічних
систем.

Інший підхід інституціонального аналізу заго�
стрення проблем сталого розвитку соціально�
економічних систем розглядає, на нашу думку,
сталий розвиток як своєрідний інститут з власти�
вими йому специфічними інструментами і механ�
ізмами регулювання, що включають, у тому числі,

Рис. 1. Інституціональне середовище взаємодії факторів сталого розвитку в системі
"суспільство — навколишнє середовище — економіка — інформаційне забезпечення"

Розробка автора.
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вибір і ухвалення рішень відносно обмежених еко�
логічних благ і підвищення якості довкілля, оцін�
ку зовнішніх факторів і їх інтерналізацію, вста�
новлення і специфікацію майнових прав на при�
родні і екологічні блага, розроблення і реалізацію
політики ресурсозберігання, спрямованої на зас�
тосування інструментів економічної дії на еколо�
гізацію виробництва; формування і стимулюван�
ня розвитку ринку екологічно чистих продуктів і
технологій, розвиток інституту екологічного
підприємництва та ін. З позиції цього підходу ста�
лий розвиток соціально�економічної системи
може бути розглянутий як розвиток, здійс�
нюваний в певному інституціональному середо�
вищі, що забезпечує функціонування системи
"суспільство — навколишнє середовище — еконо�
міка — інформаційне забезпечення" (рис. 1).

Потреби, інтереси і мотиви складають основу
імпульсів, прагнень і дій людей, що формують ба�
жання глибше пізнати, зрозуміти себе і довкілля,
здійснювати свою діяльність у гармонії з іншими
людьми, суспільством і природою, самоудоскона�
люватися і поліпшувати умови своєї життєдіяль�
ності.

Інформаційне забезпечення охоплює знання,
уміння, навички, інформацію, інновації, які вини�
кають і накопичуються в процесі діяльності,
пізнання і самоудосконалення і стають засобом
рішення проблем гармонізації взаємодії "суспіль�
ство — навколишнє середовище — економіка".

Політичні чинники і умови (державна по�
літика) створюють загальну спрямованість дій на
усіх рівнях соціуму і в усіх його ланках, орга�
нізовуючи діяльність людей так, щоб у процесі їх
взаємодії досягалися значущі для суспільства цілі
і вирішувалися завдання, спрямовані на його ста�
лий розвиток [4].

Система управління соціально�економічним
розвитком забезпечує планування, координацію
і контроль у соціально�економічної системі з ме�
тою досягнення її внутрішньої інтеграції і адап�
тації до зовнішніх змін найбільш ефективним чи�
ном [5, с. 275].

Нормативно�правове забезпечення складаєть�
ся з сукупності правових норм і обмежень, що
формують юридичну базу взаємодій як усередині
соціально�економічної системи, так і зв'язків цієї
системи із зовнішнім середовищем [6, с. 15].

Соціально�культурні чинники і умови сприя�
ють інтеграції суспільства в цілісну єдність на ос�
нові історично і культурно обумовлених змістов�
них значень життєдіяльності і ментальності.

Перехід до сталого розвитку соціально�еко�
номічної системи можливий лише у разі узгодже�
ності, комплементу і однонаправленості розвит�
ку усіх елементів інституціонального середовища
[7, с. 25].

Розгляд процесів сталого розвитку соціально�
економічних систем з позиції інституціонально�
еволюційного підходу призводить до наступних

теоретичних викладень і висновків. Згідно з ево�
люційною макроекономічною теорією (теорії
макрогенерацій) В.И. Маєвського [8, с. 11] і теорії
довгострокового технікоекономічного розвитку
С.Ю. Глазьева [9, с. 25] еволюція інституціональ�
ного макросередовища багато в чому визначаєть�
ся напрямом розвитку макрогенерацій (В.И. Має�
вський) або технологічних устроїв (С.Ю. Глазь�
ев) і сталістю складових їх макрогалузей в системі
"суспільство — навколишнє середовище — еконо�
міка — інформаційне забезпечення".

Ключова ідея цих теорій полягає в незмінності
складу макрогалузей (сільське господарство, про�
мисловість, будівництво, транспорт, зв'язок,
фінанси і так далі) при мінливості вживаних тех�
нологій і продукції, що випускається, у рамках
цих макрогалузей. Як відмічає В.И. Маєвський,
"..незмінний склад макрогалузей можна розгля�
дати як своєрідний генотип макрорівня, який має
бути притаманний кожної макрогенерації і який
вона повинна передавати "у спадок" новим поко�
лінням макрогенерацій" [8, с. 11].

Еволюція полягає не в зміні складу галузей, а
в зміні технологій, що використовуються. Зокре�
ма С.Ю. Глазьев відмічає що "одна і та ж галузь
може існувати віками, тоді як набір тих, що ста�
новлять її технологічних процесів радикально
міняється" [10, с. 55].

При цьому еволюція призводить до урізнома�
нітнення технологій, ускладнення системи соц�
іально�економічних взаємозв'язків, щодо викори�
стання обмежених ресурсів у рамках різних тех�
нологічних устроїв або макрогенерацій.

Під генотипом розуміють спосіб сполучення
продуктивних сил із метою одержання необхід�
ного кінцевого результату [11, с. 67], а кінцевим
результатом може бути сталий розвиток еконо�
мічної системи.

Нині у світовій економіці і в її комплексних
генетичних підсистемах, що об'єднують суспіль�
ство, економіку, природу і знання, активно фор�
муються і конкурують між собою декілька гено�
типів макроекономічних систем. Це, по�перше,
макроекономічні системи, що включають гло�
бальні інтернаціональні інтеграції, світові макро�
галузі і транснаціональні корпорації, що розви�
ваються у рамках глобальних, корпоративних і
галузевих макрогенерацій. По�друге, великі регі�
ональні соціально�економіко�природні системи в
межах національних економік і їх інтеграційних
об'єднань, що мають можливість створювати соці�
альні і цивілізаційні макрогенерації в межах своїх
екосистем. По�третє, територіальна агломерація
природно�ресурсного і біологічного потенціалу
як найбільш стійкі генотипи, у межах яких гене�
руються процеси залучення до виробництва об�
межених запасів природних ресурсів і привлас�
нення біологічних продуктів, а також формують�
ся екологічні обмеження. По�четверте, інститу�
ціональні творчі і науково�інноваційні макроеко�
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Таблиця 1. Схема взаємодії системи
"суспільство — навколишнє середовище — економіка — інформаційне забезпечення"

Розробка автора.
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номічні системи, розвиток яких обумовлений дією
чинників глобалізації і інтеграції науково�техні�
чного прогресу [12].

Дослідження еволюції макроекономічних
систем з позиції взаємодії і конкуренції пере�
рахованих генотипів істотно розширює круг
досліджуваних чинників інституціонального за�
безпечення сталого розвитку і розвитку макро�
генерацій. Світова економічна система при цьо�
му розглядається як глобальна інтегрована ево�
люційна організація, у складі якої можна виді�
ляти, визначати і вимірювати сукупності макро�
генерацій в конкретних країнах або регіо�
нальній агломерації, кожна з яких, у свою чер�
гу має власну ієрархію підсистем нижчого рів�
ня і відповідну інституціональну інфраструкту�
ру (табл. 1).

Макрогенерації реалізуються в усіх чотирьох
виділених генотипах макроекономічних систем на
основі соціально�економічних і науково�іннова�
ційних взаємодій в процесі виробництва, ринко�
вого розподілу і споживання матеріальних благ і
послуг, а також у процесі накопичення і викорис�
тання знань. Завдяки інституціональним органі�
заційним структурам і механізмам ринку макро�
генерації можуть бути створені в різних поєднан�
нях і з різною ефективністю, забезпечуючи
різноманіття отримуваних результатів і конку�
рентоспроможність макроекономічних підсистем
і мікроекономічних організацій на глобальному і
локальному рівнях ринкового простору. Причо�
му термін життя окремої макрогенерації для кож�
ного генотипу різний і може з часом змінювати�
ся.

Якщо економічні підсис�
теми розвиваються стохас�
тично і різнонаправлено, то
відбувається черговий сплеск
(хвиля) економічної ко�
н'юнктури, що забезпечує
циклічний розвиток еволюц�
ійної макроекономіки, після
якого відбувається економіч�
ний спад і підготовка альтер�
натив і чинників для нової
хвилі еволюційного розвитку
економічних систем. При
організації державного регу�
лювання і визначення цільо�
вих стратегічних напрямів
розвитку еволюційної макро�
економіки макрогенерації
зливаються в послідовний
ланцюг хвиль економічної
кон'юнктури, забезпечуючи
безперервний і поступальний
еволюційний розвиток мак�
роекономіки.

Групування макрогене�
рацій відповідно до генотипів

макроекономічних систем дозволяє виділити і
класифікувати відповідним їм чинники впливу на
сталий розвиток, розгляд яких має особливе зна�
чення у рамках цього дослідження.

Результати розвитку системи "суспільство —
навколишнє середовище — економіка — інфор�
маційне забезпечення" утілюються в кількісному
і якісному економічному зростанні, соціальному,
духовному і інтелектуальному прогресі, в гармо�
нізації людського суспільства з довкіллям і біоге�
оценозом. Тому для виміру макрогенерацій відпо�
відного генотипу, а також їх підсистем потрібні
спеціальні критерії і показники.

Для дослідження внутрішнього інституціональ�
ного середовища макрооб'єктів (макрогенерацій і
макрогалузей) можуть бути застосовані методології
і інструментарій інтеграційного підходу, запропо�
нованого Б.Г. Клейнером для аналізу інституціо�
нально�еволюційного розвитку, в якому "…взяти за
основу в діяльності підприємства ставиться інтегра�
ція в просторі і в часі потоків матеріальних, фінан�
сових, трудових, інформаційних і інших ресурсів, а
також процесів культурної і інституціональної ди�
фузії і імплантації" [3, с. 128—135].

На думку автора, інтеграція цих процесів у ло�
кальному обсязі протягом тривалого часу призво�
дить до сталої багаторівневої структури внутрі�
шнього простору. Застосування цього підходу до
аналізу макрооб'єктів, на нашу думку, сприятиме
виявленню і систематизації усіх значущих для
функціонування макрооб'єктів компонентів їх
внутрішнього середовища, а також механізмів їх
взаємодії між собою і з відповідними елементами
зовнішнього середовища.

Рис. 2. Ієрархія внутрішніх факторів впливу на сталий розвиток
соціально>економічної системи

Примітка: ліві стрілки вказують вплив одного фактора на інший ("виробництво" факто�
ра), праві стрілки — зворотній вплив ("відтворення" фактора).

Розробка автора.
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У рамках цього підходу внутрішнє середови�
ще будь�яких макрооб'єктів може бути представ�
лене у вигляді своєрідної піраміди чинників, ко�
жен з семи рівнів якої відображає одну з якісно
різних складових внутрішньооб'єктного просто�
ру (рис. 2). Ієрархія факторів залежить від мінли�
вості чинників: фундамент піраміди формують
фактори, що повільно змінюються, вершину —
швидкозмінні.

В основі піраміди знаходяться ментальні фак�
тори, що уособлюють особливості учасників мак�
рооб'єктів. Оригінальність ментальних підходів до
вирішення складних проблем сучасності може
стати ефективним резервом сталого розвитку.

Другий рівень представлено культурними чин�
никами внутрішнього середовища макрогенерацій
(макрогалузей), що визначають характеристики
взаємозв'язків, що склалися в макрооб'єкті. Кор�
поративна атмосфера, думка громадськості і сус�
пільна свідомість, координація інтересів, го�
товність до компромісу, навички спільної діяль�
ності, прийоми інтерпретації інформації, взаєм�
на довіра тощо, все це складає корпоративну і на�
ціональну культуру.

Наступний рівень — похідні інституціональні
чинники макрооб'єктів з культурних і ментальних
норм. Саме культура є живильним середовищем
для інституціональної "флори" макрооб'єкту,
тобто сукупності відносно сталих інститутів, а
саме норм, правил, традицій, еталонів поведінки і
тому подібне. Кожному макрооб'єкту, по�перше,
властивий комплекс особливих норм і правил, що
стосуються його легітимізації, членства в ній,
взаємин і координації діяльності членів тощо. По�
друге, практично кожен макрооб'єкт, має особ�
ливі внутрішні культурні і функціональні "мікроі�
нститути", комплекс яких унікальний для цього
об'єкту.

Четвертий щабель піраміди займають ког�
нітивні чинники — механізми колективного відбо�
ру, сприйняття і інтерпретації інформації про
зовнішнє і внутрішнє середовище, а також пере�
робці цієї інформації для екстракції і зберігання
знань. Результат функціонування когнітивних
механізмів — це своєрідна база знань, зосередже�
на усередині макрооб'єкту, але розподілена між
окремими особами, групами, колективами, соц�
іальними групами. Формування когнітивних чин�
ників визначається і індивідуально�груповими
особливостями мислення, і культурним середови�
щем, і системою інститутів макрооб'єктів.

Перераховані чотири базові рівні піраміди ут�
ворюють ментально�інституціональний фунда�
мент чинників впливу на функціонування макро�
об'єктів. Його зміна може відбуватися тільки в
довгостроковому періоді. Відтворення, збережен�
ня і еволюція цієї фундаментальної структури
забезпечується механізмами спадковості, відтво�
рюючі його соціально�економічний генотип та
сукупність успадкованих характеристик.

Функціональні чинники можна поділити на
три групи:

— організаційно�управлінські і техніко�техно�
логічні чинники, що визначають організаційну
структуру соціально�економічної системи або в
короткостроковому плані обмеження на матері�
альні потоки сировини і готової продукції;

— "зразки" (патерни), що відокремлюються
залежно від ситуації в зовнішньому і внут�
рішньому середовищі. Ці фактори узагальнюють
структурований і обумовлений досвід функ�
ціонування одночасно з рутиною ухвалення
рішень, включаючи інформацію про "системні
події", тобто подіях, важливих для еволюції сис�
теми;

— власний досвід — це чинники, що відбива�
ють досвід функціонування, зокрема, вплив
рішень, що приймаються, на результати діяль�
ності, а також вплив функціональної інерції на
поточну діяльність. Досвід діяльності фіксується
в документах, а також входить в особисту і гру�
пову "пам'ять" учасників і стає важливою части�
ною інтелектуального простору макрооб'єктів.

Компоненти внутрісистемного простору мак�
рооб'єктів функціонують взаємопов'язано. Куль�
турні, інституціональні і корпоративно�генетичні
складові чинять вплив на когнітивні процеси, а
також на організаційно�управлінську структуру
і її функціонування. Інформація про функціону�
вання інших макрооб'єктів і досвід власної діяль�
ності через пізнавальні механізми поступово впли�
ває на ментальні особливості учасників і через них
на культурне середовище і інституціональне се�
редовище макрогенерацій (макрогалузей). Це оз�
начає, що піраміду внутрішнього змісту слід роз�
глядати не лише в статичному, але і в динамічно�
му аспекті.

Є і зворотний вплив: кожен з рівнів, окрім мен�
тального, бере участь у процесі відтворення по�
переднього у вигляді кумулятивного лагового
процесу з подовженням лагу у міру переходу від
верхніх до нижніх рівнів. Результатом цього про�
цесу, спеціалізованого для кожного шару окремо
і подібного до відтворювального циклу для мак�
рооб'єкту в цілому, стає еволюція і модифікація
його внутрішнього простору.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ

РОЗВІДОК У ДАНОМУ НАПРЯМІ
Застосування інтеграційного підходу дозво�

ляє розробити загальну методологію досліджен�
ня чинників впливу інституціонального середови�
ща на еволюціонуючий сталий розвиток макро�
економічних систем різних рівнів.

Застосування методології і інструментарію
інституціонально�еволюційного підходу до дос�
лідження макроструктури економіки дозволяє
розширити межі досліджень, врахувати якомога
більше чинників сталого розвитку і умов функці�
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онування економічних агентів і обгрунтувати не�
обхідність впровадження інновацій як одного з
основних чинників еволюції соціально�економіч�
них систем у спрямуванні до організованості но�
осфери. Застосування цього підходу в умовах не�
рівноважних процесів з позиції макропотоків си�
стеми "потреби — ресурси", що змінюються, що
спирається на ідею дисфункції інститутів, може
стати основною при розробленні інституціональ�
ної теорії макроефективності сталого розвитку
соціально�економічних систем.

Подальше дослідження сталого розвитку ви�
магає приділення більшої уваги соціальним і еко�
логічним аспектам діяльності макро� і мікросис�
тем. Саме вплив соціальної і екологічної відпові�
дальності та безпеки має суттєвий вплив на ста�
лий розвиток.
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