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У статті автор аналізує концепцію сталого розвитку, орієнтовану на створення передумов і умов гармонійного 
управління політичними, соціальними та економічними процесами в інтересах прийдешніх поколінь. Концепція ста-
лого розвитку пропонує включення наукових ідей у процес прийняття політичних рішень, а також прямий вихід 
на рівень стратегічного планування. Вона містить у собі набір алгоритмів, що дозволяють колегіально, на основі 
міжнародного консенсусу вирішувати ряд абсолютно нових теоретико-політологічних завдань. Незважаючи на те, 
що високий статус концепції сталого розвитку як однієї з найвпливовіших політичних доктрин, які зумовили станов-
лення нових парадигм в області підготовки та прийняття політичних рішень, і властиві їй функції інтегратора світо-
вої спільноти зумовлюють неослабний інтерес до неї як до об’єкта теоретико-політологічних досліджень, феномен 
її перетворення в загальновизнану політичну концепцію, що стала основою національних стратегій довгостроко-
вого розвитку в більшості країн світу, ще не відбувся.

Одна з основних функцій політичної концепції сталого розвитку полягає в тому, що закладені в ній цільові уста-
новки здатні консолідувати людей різних національностей і політичних орієнтацій, соціальних і професійних груп, 
створюючи умови в інтересах мінімізації та усунення надзвичайних ризиків, пов’язаних з дисбалансом соціоприрод-
них систем. Цей процес безпосередньо пов’язаний з поступовим розширенням меж форматів тієї політичної прак-
тики, яку можна кваліфікувати як дії світової спільноти щодо переходу до сталого розвитку і як розширення соціаль-
ної бази, яка забезпечує ефективність регіональних і субрегіональних (національних) стратегій сталого розвитку.

Цільова установка сталого розвитку трактується однозначно і залишається такою ж – це можливість виходу 
на такий рівень розвитку, коли глобальні, регіональні та національні процеси оптимізуються, забезпечуючи збере-
ження якісних і кількісних характеристик життєдіяльності як нинішнього, так і майбутніх поколінь.

Одна з основних функцій політичної концепції сталого розвитку полягає в тому, що закладені в ній цільові уста-
новки здатні консолідувати людей різних національностей і політичних орієнтацій, соціальних і професійних груп, 
створюючи умови в інтересах мінімізації та усунення надзвичайних ризиків, пов’язаних з дисбалансом соціопри-
родних систем.
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The author has analyzed the concept of sustainable development, focused on creating the prerequisites and conditions 
for the harmonious management of political, social and economic processes in the interests of future generations. The 
concept of sustainable development offers the inclusion of scientific ideas in the process of political decision-making, as 
well as direct access to the level of strategic planning. It contains a set of algorithms that allow to collectively, based on 
international consensus, solve a number of completely new theoretical and political problems. Despite the fact that the high 
status of the concept of sustainable development as one of the most influential political doctrines that predetermined 
the formation of new paradigms in the field of preparation and adoption of political decisions, and its inherent functions 
of an integrator of the world community, determine the unremitting interest in it as an object of theoretical and political 
research, the phenomenon of its transformation into a universally recognized political concept that has become the basis 
of national strategies for long-term development in most countries of the world has not yet occurred ate.

One of the main functions of the political concept of sustainable development is that the goals laid down in it are able 
to consolidate people of different nationalities and political orientations, social and professional groups, creating conditions 
for minimizing and eliminating the extraordinary risks associated with the imbalance of social and natural systems. This 
process is directly related to the gradual expansion of the boundaries and formats of the political practice that can be qual-
ified as the actions of the world community in the transition to sustainable development and as an expansion of the social 
base that ensures the effectiveness of regional and subregional (national) strategies for sustainable development.

The goal of sustainable development is interpreted unambiguously and remains the same – it is an opportunity to reach 
a level of development when global, regional and national processes are optimized, ensuring the preservation of qualita-
tive and quantitative characteristics of the life of both current and future generations.

One of the main functions of the political concept of sustainable development is that its target units are able to con-
solidate people of different nationalities and political orientations, social and professional groups, creating conditions in 
the interests of minimizing and eliminating extreme risks associated with the imbalance of socio-natural systems.

Key words: sustainable development, globalization, risks, target systems, systems self-organization.

Постановка проблеми. Рубіж тисячоліть нази-
вають епохою нестабільності, оскільки політичні, 
соціальні, екологічні та інші ризики множаться і вза-

ємно резонують, багаторазово посилюючись і набу-
ваючи всепланетного масштабу. Нові реалії вимага-
ють нового сприйняття і теоретико-політологічного 
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обґрунтування. У цьому зацікавлені й правлячі 
еліти, і світове наукове співтовариство, і пересічні 
громадяни різних країн, які усвідомлюють потребу 
в появі політичної ідеї, яка об’єднує, яка не супер-
ечила б ні їхній цивілізаційній специфіці, ні постула-
там релігійних вірувань, ні фундаментальним науко-
вим знанням.

Саме цей запит знайшов своє відображення 
в концепції сталого розвитку, що орієнтована на 
створення передумов і умов гармонійного управ-
ління політичними, соціальними та економічними 
процесами в інтересах прийдешніх поколінь. 
В останні два десятиліття ця концепція отримала 
статус провідної політичної доктрини у сфері між-
народного співробітництва та розгорнуте обґрун-
тування як політологічне, так і природниче.

Широке поширення концепції сталого розви-
тку пояснюється не тільки її зовнішньою просто-
тою і доступністю, але й високою наукоємністю, 
що забезпечує, по-перше, наукову легітимацію 
політики, заснованої на визнанні даної концеп-
ції, а по-друге, можливість коректного теоретико-
політологічного обґрунтування об’єднавчої полі-
тичної доктрини [1, c. 47].

Концепція сталого розвитку пропонує вклю-
чення наукових ідей у процес прийняття політич-
них рішень, а також прямий вихід на рівень стра-
тегічного планування. Вона містить у собі набір 
алгоритмів, що дозволяють колегіально, на основі 
міжнародного консенсусу вирішувати ряд абсо-
лютно нових теоретико-політологічних завдань. 
Саме цей аспект є найменш розробленим, але най-
більш затребуваним, як і потреба в теоретико-полі-
тологічному осмисленні та обґрунтуванні проб-
леми зниження або мінімізації глобальних ризиків 
з використанням можливостей міжнародної інте-
грації та модернізації політичних інститутів. При 
цьому в науковій літературі явно недостатня увага 
приділялася аксіологічним і природничим підста-
вам вивчення феномену глобалізації, відповідно 
до яких здійснюється оцінка ризиків і виробля-
ються пропозиції про політичну модернізацію.

Концепція сталого розвитку, отримавши 
широке визнання і став наскрізною темою сучас-
ного політичного та наукового дискурсів, внесла 
певні корективи в міжнародну політику, але поки 
не змогла радикально вплинути на характер і сут-
ність глобальних процесів. Однією з їхніх клю-
чових характеристик, як і раніше, залишається 
ні мінімізація загроз, а «виробництво ризиків» – 
з наростаючою частотою і більш важкими наслід-
ками. При цьому вибір методології оцінки самих 
ризиків і їхніх можливих наслідків обґрунтову-
ється пошуком ефективних рішень, але в дійсності 
диктується груповими інтересами, що не мають 
відношення до підтримки стабільного і безпеч-
ного розвитку світової спільноти. Це протиріччя 
переводить проблему теоретико-політологічного 

обґрунтування стратегії сталого розвитку в розряд 
гостро актуальних.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Основні положення системного підходу і теорії 
самоорганізації систем, що розкривають універ-
сальні механізми розвитку і досягнення стійкості, 
сформульовані в працях A.A. Богданова, Л. Берта-
ланфи, І.Р. Пригожина та інших.

Велика кількість робіт вітчизняних і зарубіж-
них авторів присвячено оцінці і прогнозуванню 
глобальних трансформацій і трендів, а також 
проблемам управління політичними, соціаль-
ними, економічними та екологічними ризиками. 
В їх числі – праці У. Бека, Г. Бехман, Бжезин-
ського, Л.E. Бляхера, І. Валлерстайна, Н.П. Ваще-
кіна, Е. Гідденса, С.Ю. Глазьєва, М.Г. Делягіна, 
A.A. Зінов’єва, С.Г. Кара-Мурзи, А.І. Костіна, 
В.В. Лапкіна, Е. Ласло, В.К. Левашова, М.А. Мун-
тяна, А.І. Неклесса [2, c. 112].

У ряді досліджень описуються етапи фор-
мування концепції сталого розвитку з акцентом 
на її політичні функції, аналізуються основні 
моделі сталого розвитку (В.І. Данилов-Данільян, 
О.Д. Дороніна, O.Л. Кузнецов, H.H Марфенін, 
P.A Переліт, Ю.А. Рахманін та ін.), розглядаються 
проблеми науково-аналітичного забезпечення 
стратегії сталого розвитку (Б.Є. Большаков, 
В.Г. Горшков, B.І. Данилов-Данільян, О.Л. Кузне-
цов, П.Г. Кузнецов, H.H. Моїсеєв) [3, c. 97].

Важливими в контексті дослідження є роботи, 
в яких розглядається динаміка пов’язаних із про-
блематикою сталого розвитку політичних теорій, 
дискурсів і комунікативних процесів, що розгор-
таються в межах глобальних змін (А.І. Костін, 
В.В. Лапкина, С.Ю. Глазьєв).

Теоретичні та методологічні принципи розро-
блення та запровадження в науковий обіг і полі-
тичний дискурс різних версій концепції сталого 
розвитку, роль міжнародного співробітництва 
з формування і подальшої реалізації політики 
переходу до сталого розвитку розглянули у своїх 
роботах – Н.П. Ващекін, С.Ю. Глазьєв, O.Л. Куз-
нєцов, В.Г. Горшков [4, c. 154].

Заслуговують на увагу публікації з проблем 
сталого розвитку, в яких обговорюються теоре-
тичні та методологічні основи політичних, еко-
логічних, економічних аспектів сталого розвитку, 
наукові методи проектування сталого розвитку 
(Г. Бехманн, І.Р. Пригожин, І. Стенгерс) [5, c. 104].

Незважаючи на те, що високий статус концепції 
сталого розвитку як однієї з найвпливовіших полі-
тичних доктрин, які зумовили становлення нових 
парадигм в області підготовки та прийняття полі-
тичних рішень, і властиві їй функції інтегратора 
світової спільноти зумовлюють неослабний інте-
рес до неї як до об’єкта теоретико-політологічних 
досліджень, феномен її перетворення в загально-
визнану політичну концепцію, що стала основою 
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національних стратегій довгострокового розвитку 
в більшості країн світу, залишається майже не 
вивченим.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Наукові розробки, що пере-
дують ухваленню концепції сталого розвитку, 
згодом були продовжені вченими з багатьох країн 
і різних областей наукового пошуку, що зробило 
істотний вплив на розвиток дискурсу сталого роз-
витку. Однак різнополярність позицій, яка втілена 
в безлічі моделей сталого розвитку, перешкоджає 
виробленню єдиної наукової теорії сталого розви-
тку. Настав час синтезу наукових розробок у сфері 
сталого розвитку в єдину наукову теорію сталого 
розвитку, придатну для використання в процесі 
науково-аналітичного забезпечення політичної 
діяльності.

Існуючі підходи до обґрунтування стратегії 
сталого розвитку в контексті глобалізації на основі 
політичної концепції сталого розвитку та науко-
вих теорій, що використовуються як її науково-
аналітичне забезпечення, потребують подальшого 
теоретико-політологічного розроблення. А саме 
необхідно більше уваги приділити виявленню 
теоретичних і політичних передумов становлення 
теорії сталого розвитку, проаналізувати теоре-
тико-політологічні аспекти методології управ-
ління політичними ризиками в інтересах сталого 
розвитку, більш повно осмислити універсальні 
і специфічні підходи до забезпечення переходу до 
сталого розвитку саме на національному рівні.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). У статті необхідно виконати такі 
завдання:

1. Виявити теоретичні й політичні передумови 
в історико-політичному контексті становлення 
концепції сталого розвитку та її перетворення 
в політичну доктрину, обґрунтуванням якої слу-
жить система наукових теорій, використовува-
них у процесі науково-аналітичного забезпечення 
політичної діяльності;

2. Зіставити конкуруючі моделі сталого розви-
тку з урахуванням ступеня їх теоретичної розро-
бленості та політичної доцільності;

3. Осмислити універсальні та специфічні під-
ходи до забезпечення переходу до сталого розви-
тку на національному рівні;

4. Виявити фактори, що перешкоджають пере-
ходу світової спільноти до питань сталого розви-
тку, на основі аналізу традиційних компонентів 
сталого розвитку (економічного, екологічного 
і соціального).

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Концепція сталого розвитку – це переважно нор-
мативний прогноз і політичний сценарій, виро-
блений шляхом тривалого пошуку компромісів, 
вона не повинна розглядатися як політична іде-
ологія, оскільки здатна консолідувати світову 

спільноту, розділену ідеологіями, і тим самим 
сприяти формуванню глобальної інфраструктури 
сталого розвитку.

Феномен нестабільності є найважливішим 
політичним чинником, що зумовив становлення 
концепції сталого розвитку в другій половині 
XX століття. Він може розглядатися одночасно 
і як наслідок об’єктивних процесів глобалізації, 
і як особливий метод соціальної інженерії. Спроби 
створити несуперечливе наукове обґрунтування 
політичної доктрини, яка виникла на основі кон-
цепції сталого розвитку, стимулюють інтерес до 
названих теорій, їх методологічного та евристич-
ного потенціалу, який може бути використаний 
у науковій і політичній діяльності.

Концепція сталого розвитку була прийнята на 
Конференції ООН з розвитку і навколишнього 
середовища в місті Ріо-де-Жанейро в 1992 році. 
Натепер дана концепція є найпоширенішою 
і нерідко іменується «всесвітньою моделлю май-
бутньої цивілізації». Термін «сталий розвиток» 
був уведений у широкий вжиток Міжнародною 
комісією з навколишнього середовища і розвитку 
(Комісія Брунтланд) в 1987 році. Під стійким розу-
міється такий розвиток, який задовольняє потреби 
теперішнього часу, але не ставить під загрозу 
здатність майбутніх поколінь задовольняти свої 
власні потреби. Сталий розвиток включає в себе 
два ключових взаємозалежних поняття: 1) поняття 
потреб, у тому числі пріоритетних (необхідних 
для існування найбідніших верств населення);  
2) поняття обмежень (зумовлених станом техноло-
гії і організацією суспільства), що накладаються 
на здатність навколишнього середовища задоволь-
няти нинішні і майбутні потреби людства. Осно-
вним завданням сталого розвитку проголошується 
задоволення людських потреб і прагнень. Важ-
ливо підкреслити, що необхідною передумовою 
сталого розвитку є задоволення найбільш важли-
вих для життя потреб усіх людей і надання всім 
можливості задовольняти свої прагнення до кра-
щого життя в рівній мірі [6, c. 76].

Концепція сталого розвитку ґрунтується на 
п’яти основних принципах: 1. Людство здатне 
надати розвитку стійкий і довготривалий харак-
тер, з тим щоб воно відповідало потребам нині 
живих людей, не позбавляючи при цьому май-
бутні покоління можливості задовольняти свої 
потреби. 2. Наявні обмеження в області експлуа-
тації природних ресурсів відносні. Вони пов’язані 
із сучасним рівнем техніки і соціальної органі-
зації, а також зі здатністю біосфери справлятися 
з наслідками людської діяльності. 3. Необхідно 
задовольнити елементарні потреби всіх людей 
і всім надати можливість реалізовувати свої надії 
на більш благополучне життя. Без цього стійкий 
і довготривалий розвиток просто неможливий. 
4. Необхідно узгодити спосіб життя тих, хто має 
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у своєму розпорядженні великі кошти (грошові 
й матеріальні), з екологічними можливостями пла-
нети, зокрема щодо споживання енергії. 5. Розміри 
і темпи росту населення повинні бути узгоджені 
з мінливим продуктивним потенціалом глобальної 
екосистеми Землі [7, c. 131].

Концепція сталого розвитку утворилася 
в результаті поєднання трьох напрямів: економіч-
ного, екологічного і соціального.

В економічному напрямі виділяють три ієрар-
хічно взаємозалежні проблеми, з вирішенням яких 
пов’язаний сталий розвиток. Вони зводяться до 
підтримки: 1) стійкого масштабу економіки, який 
відповідав би її екологічній системі життєзабез-
печення; 2) справедливого розподілу (distribution) 
ресурсів і можливостей не тільки серед ниніш-
нього покоління людей, але також між нинішнім 
і майбутніми поколіннями; 3) ефективного розпо-
ділу (allocation) ресурсів у часі, яке б адекватно 
враховувало природний капітал. Більшість пред-
ставників традиційної економічної науки вважали, 
що дистрибутивна проблема повинна вирішува-
тися політичними, а не економічними методами. 
Проблема масштабу навіть не розглядалася як 
суттєва, оскільки зізнавалася можливість нескін-
ченного заміщення ресурсів і технологічних змін.

Екологічний складник концепції сталого розви-
тку в тому, що з екологічної точки зору сталий роз-
виток має забезпечувати стабільність біологічних 
і фізичних систем. Особливе значення має життєз-
датність локальних екосистем, від яких залежить 
глобальна стабільність всієї біосфери в цілому. 
Основна увага приділяється збереженню здібнос-
тей таких систем до змін, а не збереження їх у дея-
кому «ідеальному» статичному стані. Деградація 
природних ресурсів, забруднення навколишнього 
середовища і втрата біологічного різноманіття 
скорочують здатність екологічних систем до само-
відновлення.

Із соціальної точки зору концепція сталого роз-
витку соціально орієнтована. Вона спрямована 
на збереження соціальної і культурної стабіль-
ності, в тому числі на скорочення числа руйнів-
них конфліктів. У глобальних масштабах бажано 
також зберегти культурний капітал і більш повно 
використовувати практику стійкого розвитку. Для 
досягнення стійкості розвитку сучасного суспіль-
ства доведеться створити більш ефективну сис-
тему ухвалення рішень, що враховує історичний 
досвід і заохочує плюралізм. Для сталого розви-
тку насамперед необхідно створення більш рівно-
правного суспільства на всіх без винятку рівнях 
людської організації. Якийсь гарантований міні-
мальний рівень життя повинен бути невід’ємним 
правом будь-якого громадянина [8, c. 52].

Наукова теорія проектування і управління ста-
лим розвитком, яка розробляється в даний час, має 
ряд методологічних вад. Основна з них – орієнта-

ція на критерії доцільності та вимоги політичної 
кон’юнктури. Більш конструктивним із точки зору 
основних цілей сталого розвитку є орієнтація на 
світоглядні й методологічні принципи ноосферного 
підходу, тому що вона розширює соціальну базу 
«відповідальності розуму» людини за долю світу.

Стратегія поступового розширення меж і фор-
матів діяльності, спрямованої на сприяння сталого 
розвитку, яку реалізує світова спільнота, приносить 
локальні результати, але не дозволяє домогтися 
ключової мети, суть якої полягає в подоланні інер-
ції нестабільності. Недостатня ефективність стра-
тегії криється в тому, що вона не усуває глибинних 
причин глобальних ризиків, що визначає високу 
ймовірність їх рецидиву. Зміні глобальних тен-
денцій відповідає перспектива формування нових 
міжнародних режимів регулювання ризиків, засно-
ваних на багатополярності, верховенстві права, вза-
ємному врахуванні інтересів. Нова модель світопо-
рядку орієнтується на основні принципи сталого 
розвитку і передусім на принцип спадкоємності 
поколінь з акцентом на відповідальність сучасників 
перед майбутніми поколіннями.

Висновки і перспективи подальших розві-
док у даному напрямі. Поява, еволюція та поши-
рення концепції сталого розвитку, яка стала про-
відною темою сучасного політичного та наукового 
дискурсів, зумовлено появою в другій половині 
XX століття якісно нових тенденцій, які не мають 
аналогів в історії. Серед них – не лише постійно 
зростаючий розрив у розвитку окремих країн 
і планетарних регіонів, дестабілізація соціопри-
родних систем, що супроводжується виснаженням 
стратегічних ресурсів на тлі формування глобаль-
ного економічного та інформаційного простору, 
але і гострий дефіцит політичних ідей, здатних 
об’єднати і консолідувати світову спільноту перед 
лицем нових загроз.

Саме такою відповіддю на виклики часу 
і стала концепція сталого розвитку. Вона отри-
мала в останні роки, по-перше, статус чи не 
найпродуктивнішої і впливової політичної док-
трини, на підставі якої розробляються регіональні 
та національні стратегії довгострокового розви-
тку, а по-друге, статус одного з найбільш перспек-
тивних напрямів міждисциплінарного наукового 
пошуку, що забезпечує підготовку і здійснення 
політичних програм і проектів.

Особлива роль у становленні концепції ста-
лого розвитку як політичної доктрини належить 
ООН, якій вдалося забезпечити конструктивну 
взаємодію представників різних політичних сис-
тем у формуванні глобальних механізмів управ-
ління ризиками, забезпечивши узгодження пози-
цій і досягнення консенсусу, що стало головною 
умовою прийняття політичної концепції сталого 
розвитку. Будучи в багатьох відношеннях принци-
пово новим документом, ця концепція спирається 
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на досвід багатьох поколінь і країн, а також на 
інтелектуальний внесок, який внесли представ-
ники світової наукової спільноти.

Одна з основних функцій політичної концеп-
ції сталого розвитку полягає в тому, що закладені 
в ній цільові установки здатні консолідувати людей 
різних національностей і політичних орієнтацій, 
соціальних і професійних груп, створюючи умови 
в інтересах мінімізації та усунення надзвичайних 
ризиків, пов’язаних з дисбалансом соціоприрод-
них систем. Цей процес безпосередньо пов’язаний 
з поступовим розширенням меж і форматів тієї 
політичної практики, яку можна кваліфікувати як 
дії світової спільноти щодо переходу до сталого 
розвитку і як розширення соціальної бази, що забез-
печує ефективність регіональних і субрегіональних 
(національних) стратегій сталого розвитку.

Проведений аналіз підтвердив гіпотезу про 
те, що закладений у концепції сталого розви-
тку потенціал не реалізується повною мірою, 
незважаючи на те, що перетворення концепції 
в політичну доктрину йде все останні роки ціл-
ком успішно. Таким чином, ефективність концеп-
ції багато в чому залежить не тільки і не стільки 
від «політичної наднаціональної надбудови» (у 
даному випадку від координації дій міждержав-
них органів і впливових неурядових організацій, 
що беруть участь у просуванні ідеї сталого роз-

витку), скільки від політичної та соціальної під-
тримки на національному рівні.

У роботі показано, що закладені в концепції 
сталого розвитку цільові установки здатні вирі-
шальним чином змінити характер глобальних 
процесів, ініціювати появу якісно нових феноме-
нів дійсності й консолідувати світову спільноту. 
Надано теоретико-політологічне обґрунтування 
того факту, що стратегічні цілі сталого розвитку, 
певні по відношенню до основних напрямів реа-
лізації цієї концепції – екологічних, економічних, 
соціальних й освітніх, вступають у суперечність із 
системою домінуючих у сучасній політиці пріори-
тетів і цінностей.

Показано, що на початку XXI століття в полі-
тичному і науковому дискурсах домінує установка 
на пошук нових стандартів і форм регулювання 
глобального розвитку, здатних надати йому стій-
кий характер.

З наукової точки зору сталий розвиток залиша-
ється предметом гострих дискусій. Цілісна кон-
цепція освіти для сталого розвитку ще не сфор-
мована навіть на рівні теоретико-політологічного 
та педагогічного обґрунтування цього міжнарод-
ного освітнього проекту і не підкріплена законо-
давчим забезпеченням, тому роботу над створен-
ням концепції сталого розвитку не можна вважати 
завершеною.
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