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ОСОБЛИВОСТІ ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО  
СОЦІО-ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ 

 
У сучасних умовах очевидними стали 

протиріччя, пов’язані з вичерпністю при-
родних ресурсів та забрудненням навко-
лишнього середовища. Глобальні екологі-
чні проблеми сьогодення пов’язані із здій-
сненням антропогенних процесів без ура-
хування можливостей природи компенсу-
вати негативний вплив від цих процесів, а 
також в зв’язку з орієнтацією на превалю-
вання соціо-економічних пріоритетів роз-
витку людства [1]. 

Вичерпність значної кількості приро-
дних ресурсів та погіршення якості навко-
лишнього середовища обумовили необхід-
ність пошуку нової парадигми розвитку 
суспільства, відмінної від споживацького 
ставлення до природи. Такою парадигмою 
стали ідеї екологічно сталого економічного 
розвитку, які було висвітлено на конфере-
нції ООН з питань навколишнього середо-
вища та розвитку в Ріо-де-Жанейро в 
1992р. 

Питання досягнення сталого розвит-
ку є одним з ключових для України на су-
часному етапі.  Україна визнала нову мо-

дель розвитку суспільства і ратифікувала 
основний документ Конференції у Ріо-де-
Жанейро (1992 р.) «Порядок денний на 
ХХІ століття». Цим наша країна зо-
бов’язалася впроваджувати принципи ста-
лого розвитку, що передбачає збалансова-
не вирішення соціо-економічних завдань, 
проблем збереження сприятливого стану 
довкілля і природно-ресурсного потенціа-
лу з метою задоволення життєвих потреб 
нинішнього і майбутніх поколінь.  

Дослідження цього питання являє со-
бою складний процес, який охоплює в сво-
їй основі питання методології, теорії та 
практики соціо-економічного розвитку 
країни із врахуванням асиміляційних мож-
ливостей навколишнього середовища та 
умови раціонального використання приро-
дних ресурсів.  

Перехід до сталого (збалансованого 
соціо-еколого-економічного) розвитку є 
одним з нагальних завдань для України на  
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сучасному етапі розвитку. Проте для зміни 
техногенного типу розвитку економіки на 
сталий необхідне формування нових інсти- 
туційних засад сталого розвитку, про що 
також зауважує З. Герасимчук [див. 2].  

В Україні інституційні засади сталого 
розвитку наразі ще не сформовані. Саме 
тому питання інституційного забезпечення 
сталого розвитку є злободенним для нашої 
країни. 

Останніми десятиріччями в економі-
чній науці посилюється інтерес до інсти-
туціональної теорії взагалі і до її неоінсти-
туціонального напряму особливо. Багато 
робіт відомих інституціоналістів перекла-
дається на російську та українську. Так, ще 
за радянських часів було перекладено ро-
сійською мовою наукові наробки Дж. Гел-
брейта, Г. Мюрдаля та Т. Веблена. В Укра-
їні видані праці О. Вільямсона [див. 3], Р. 
Коуза [див. 4], Д. Норта [див. 5], Дж. Стіг-
ліца [див. 6] та ін.  

Історія інституціоналізму широко 
розглянута на сторінках наукових праць А. 
Ткача [див. 7], О. Тарушкіна [див. 8], Р. 
Нуреєва [див. 9; 10], О. Бренделєвої [див. 
11], у монографії за редакцією Р. Нуреєва 
та В. Дементьєва [див. 12], а також у робо-
тах О. Ананьіна [див. 13], А. Фофонова 
[див. 14] та ін. 

Проблематика, пов’язана з інституці-
ональними перетвореннями у природно-
ресурсному секторі, вже давно є предме-
том наукового пошуку в Україні, особливо 
це проявляється в працях Б. Данишилина 
та  В. Міщенка [див. 15], З. Герасимчук, І. 
Вахович, А. Олексюк та В. Голяна [див. 2], 
В. Трегобчука [див. 16], М. Хвесика [див. 
17],  С. Харічкова [див. 18], О. Голуба та О. 
Струкової [див. 19] та ін.  

Спробу систематизації структурова-
них та комплексних підходів щодо впоряд-
кування інституціонального середовища 
сталого розвитку було зроблено в моно-
графії «Трансформація інституціонального 
механізму природокористування в умовах 
глобалізації» за авторством українських 
вчених З. Герасимчук, І. Вахович, В. Голя-
на, А. Олексюк [див. 2], а також у моно-
графії «Економічний розвиток України: 
інституціональне та ресурсне забезпечен-

ня» під редакцією О. Алимова, А. Даниле-
нка, В. Трегобчука та ін. [див. 16].  

Деякі питання перетворення інститу-
тів на шляху до сталого розвитку підійма-
лися Всесвітнім Банком у Доповіді про сві-
товий розвиток у 2003 р. [див. 20]. 

У монографії російських дослідників 
С. Желаєвої, В. Сактоєва, К. Циренової 
«Інституціональні аспекти сталого розвит-
ку соціо-еколого-економічних систем різ-
них типів» розглядається формування со-
ціо-еколого-економічних систем різних 
типів в межах регіональної економіки че-
рез призму її інституціональних перетво-
рень [див. 21]. 

На актуальності даної проблематики 
наголошують також О. Амоша та Б. Бур-
кинський у критиці на монографію «Еко-
номічний розвиток України: інституціона-
льне та ресурсне забезпечення» під редак-
цією О. Алимова, А. Даниленка, В. Трего-
бчука та ін. [див. 22]. Проте автори статті 
[22] зауважують, що вкрай недостатньо 
розробленими у науковому та практичному 
плані залишаються проблеми оцінки існу-
ючої інституціональної системи України, а 
також науково-інституціональні основи 
сталого економічного розвитку з обов’яз-
ковим дотриманням вимог ресурсно-
екологічної безпеки господарської діяль-
ності. Більш того, вони наголошують на 
тому, що розроблення теоретико-методо-
логічних засад і прикладних аспектів ін-
ституційного забезпечення стабільного, 
сталого економічного розвитку слід відне-
сти до фундаментальних і пріоритетних 
завдань економічної науки. 

Головною метою статті є розгляд 
особливостей інституційного забезпечення 
сталого розвитку в залежності від того, на-
скільки розвинені неформальні інститути 
сталого розвитку країни та на якому рівні 
розвитку етичного мислення знаходиться 
суспільство. 

Забезпечення дієвої інституційної ба-
зи сталого розвитку на всіх рівнях є осно-
вою до повної реалізації «Порядку денного 
на XXI століття», заходів по виконанню 
рішень Всесвітнього Самміту зі сталого 
розвитку і вирішенню нових задач з питань 
збалансованого соціо-еколого-економіч-
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ного розвитку.  
Згідно «Порядку денного на XXI сто-

ліття» інституційне середовище розгляда-
ється як базис, основа, що забезпечує ста-
лий розвиток в цілому та регулює взаємо-
дію трьох підсистем сталого розвитку, се-
ред яких розрізняють економічну складову 
(передбачає стале економічне зростання), 
екологічну складову (передбачає рівнова-
жне природокористування) та соціальну 
складову (передбачає соціальний прогрес). 
Більш того, інституційне середовище роз-
глядається як найважливіша складова усієї 
системи суспільних відносин [23]. 

Отже, задля досягнення цілей збалан-
сованого соціо-еколого-економічного роз-
витку країни необхідне ефективне інститу-
ційне забезпечення сталого розвитку. 

Взагалі, інститути – це не просто 
«правила гри», що накладають обмеження 
на допустимий вибір дій, як говорить Д. 
Норт, їх призначення – створювати по мо-
жливості стійкі та ефективні механізми ви-
бору рішень за умови будь-яких конфліктів 
інтересів, коли діючі угрупування або ін-
дивіди переслідують цілі, що взаємно су-
перечать та не реалізуються одночасно [5]. 

Інститути сталого розвитку поклика-
ні координувати поведінку усіх суб’єктів 
згідно завдань та принципів забезпечення 
сталого соціо-еколого-економічного роз-
витку. Це сукупність неформальних пра-
вил та  норм громадської поведінки і фор-
мально закріплених в нормах права меха-
нізмів, що забезпечують їх дотримання і 
структурують взаємодії в суспільстві згід-
но принципів сталого розвитку.  

У сучасному світі вважається, що 
життям та економікою управляють офіцій-
ні інститути. Формальні інститути являють 
собою формально закріплені норми, тобто 
офіційно закріплені конкретними повно-
важними органами правила, що фіксують-
ся як правові акти або письмові розпоря-
дження, що спираються на правові акти 
(конституція, статутне і загальне право, 
судові прецеденти, підзаконні акти, тощо), 
і охоплюють політичні (і судові) правила, 
економічні правила і контракти [5]; [24]. 

Проте офіційні інститути становлять 
лише невелику (проте дуже важливу) час-

тину суми обмежень. Неформальні інсти-
тути вельми важливі для урегулювання 
відносин в суспільстві. Вони беруть свій 
початок від суспільно передаваємої інфор-
мації як частини спадщини, яку ми назива-
ємо культурою [5]. Неформальні інститути 
– це неофіційні обмеження (норми, звичаї, 
традиції, кодекси поведінки, різного роду 
умовності, тощо). 

Довгий час в розвитку суспільства 
спостерігався однобічний перехід від не-
формальних обмежень (неписаних звичаїв) 
до офіційно закріплених в нормах права 
інститутів (писаних законів). 

Проте у повсякденній взаємодії – у 
родині, суспільстві, економічній діяльності 
– люди продовжують керуватися кодекса-
ми (нормами) поведінки і звичаями. Пове-
дінка у величезному ступені визначається 
неписаними кодексами, нормами і умовно-
стями. Тому врахування лише офіційних 
правил, за спостереженнями Д. Норта, на-
дає неадекватне уявлення про взаємо-
зв’язок між офіційними обмеженнями та 
функціонуванням економіки [5].  Як за-
уважує А. Ткач, неформальні норми та 
правила при всіх змінах навколишнього 
середовища змінюються лише поступово, у 
міру формування в організацій та індивідів 
альтернативних моделей поведінки, 
пов’язаних із новим сприйняттям ними ви-
год і витрат [7]. Внаслідок цього може спо-
стерігатися напруження між зміненими 
формальними інститутами та тривкими 
неформальними нормами.  З іншого боку, 
офіційні правила можуть доповнювати не-
офіційні та підвищувати їхню ефектив-
ність. В даному випадку слід говорити про 
комплементарність інститутів, що означає 
їх сумісність, здатність до взаємодопов-
нення  [25]. Отже, в залежності від одно-
направленості чи різного напрямку розвит-
ку неформальних та формальних норм фо-
рмальні інститути можуть бути дієвими в 
суспільстві або ні. Ця теза важлива для ро-
зуміння особливості формування дієвих 
формальних інститутів на шляху нашої 
країни до сталого розвитку. 

Також необхідно відмітити, що взає-
мозв’язки, які притаманні інститутам, а та-
кож мінливість і гнучкість, та ієрархічна 
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природа (за ієрархічною природою інсти-
тути сталого розвитку поділяються на тра-
диційні неформальні інститути, неформа-
льні інститути та формальні інститути ста-
лого розвитку) близькі по суті до характе-
ристик екосистеми, що дозволяє нам гово-
рити про так званий  інституційний еколо-
гічний принцип (the institutional ecology 
principle) [26]. Застосовуючи концепцію 
екосистеми до інституційної системи, цей 
принцип дозволяє розглядати інституційні 
структури на різних рівнях як взаємо-
пов’язані екосистеми, які змінюються, ево-
люціонують.  

Інституційний екологічний принцип 
дозволяє розглядати взаємозв’язки між ін-
ститутами, а також взаємодію між інститу-
тами та їх середовищем. Також з теоретич-
ної точки зору цей принцип сприяє 
розв’язанню конфлікту між еволюційним 
та рівноважним підходом. Як природна 
екосистема, навіть не дивлячись на очеви-
дність постійних змін, інституційна систе-
ма може знаходитися у періодичній корот-
костроковій рівновазі унаслідок того, що 
зміни здійснюються повільними темпами 
впродовж тривалого періоду часу. Інститу-
ційний екологічний принцип також забез-
печує концептуальну основу для розбиття 
інституційної системи на складові і вияв-
лення взаємозв'язків між ними.  

Таким чином, інституційну систему 
сталого розвитку можна розглядати як сис-
тему з різними взаємозв'язками, а також як 
систему, якій властивий синергетичний 
ефект або ефект дисонації. Так, у випадку, 
коли формальні та неформальні інститути 
протиречать одне одному на шляху країни 
до сталого розвитку, спостерігається ефект 
дисонації, у протилежному випадку – коли 
ці інститути доповнюють одне одного і 
тим самим підвищують взаємну ефектив-
ність дії, можна говорити про синергетич-
ний ефект в інституційній системі сталого 
розвитку.  

Як зазначає Д. Норт, дійові особи на 
суспільній сцені частково грають за наяв-
ними правилами, а частково визначають ці 
правила [5].  В широкому  інституційному 
контексті держава, фірми, громадські ор-
ганізації та індивіди мають можливість ді-

яти і впливати на дії один одного, викону-
ючи роль доповнюючих чинників в коор-
динаційному процесі інститутів сталого 
розвитку (див. рис. 1 – розроблено на ос-
нові [20]; [26]; [27]).  

І в процесі координації вони мають 
спільно забезпечувати дієвість правил і 
норм на шляху країни до соціо-еколого-
економічного розвитку. Така координація 
багатьох дійових осіб є необхідною для 
вирішення гострих екологічних проблем і 
досягнення сталого розвитку країни. 

Так, держава виконує центральну 
роль як організатор розрізнених інтересів в 
багатьох галузях, відповідаючи національ-
ним цілям і погоджуючи конкуруючі інте-
реси усіх інших суб’єктів. Особливо зрос-
тає роль держави в питаннях досягнення 
сталого розвитку. Як відомо, вирішення 
екологічних проблем - довгостроковий 
процес, і часто результати відчутні не від-
разу. Держава, шляхом включення  еколо-
гічної складової в соціо-економічну полі-
тику країни, визначає поведінку фірм та 
громадських організацій. Органи держав-
ної влади займаються процесом формаль-
ного закріплення норм та правил, тим са-
мим прискорюючи процес змін у суспільс-
тві згідно завдань сталого розвитку та од-
ночасно забезпечуючи їх виконання. Та-
кож органи державної влади забезпечують 
механізми дотримання громадськістю 
встановлених офіційних інститутів сталого 
розвитку. Проте необхідно, щоб уряд, во-
лодіючи суспільно санкціонованими пов-
новаженнями примушення, сам дотриму-
вався встановлених ним правил. З цією ме-
тою і необхідна широка участь громадсь-
кості як контролюючого органу за вико-
нанням державою її зобов’язань.  

У цьому аспекті зростає роль  гро-
мадських організацій, які можуть генеру-
вати сигнали про неефективність інститу-
тів на шляху до сталого розвитку та необ-
хідність інституційних змін з метою коре-
гування та адаптації законодавства до еко-
логічних потреб суспільства, а також конт-
ролювати виконання урядом встановлених 
офіційних обмежень. Громадські організа-
ції можуть виражати інтереси громадсько-
сті, і таким чином, розширювати інклюзи-
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вність в доступі до ресурсів. Також гро-
мадськість може, наприклад, сприяти неза-
лежності судової системи. Такі сигнали 
можуть подавати і суб’єкти господарських 
відносин, які перевіряють дієвість офіцій-
но закріплених норм на результатах свого 
бізнесу шляхом голосування, участі у фо-
румах та конференціях, а також через гро-

мадські організації, у тому числі політичні 
організації. Індивіди, як окремі представ-
ники зазначених дійових осіб, також по-
дають сигнали про ефективність інститутів 
через різного роду організації та органи 
влади. Водночас організації представляють 
колективні інтереси їх членів-індивідів.  

 
 
 

 
 
 

Рис.1. Схема інституційного забезпечення сталого розвитку 
 

Таким чином, на шляху країни до со-
ціо-еколого-економічного розвитку зростає 
не лише роль держави як законотворчого, 
регулюючого та контролюючого органу за  
виконанням громадськістю закріплених 
норм та правил поведінки в суспільстві, 
але й зростає роль громадськості (а саме 
громадських організацій як представників 

волі громадськості), яка б отримала мож-
ливість брати участь в процесі прийняття 
рішень з метою корегування та адаптації  
законодавства до екологічних потреб сус-
пільства.  

Розглядаючи взаємозв’язки між за-
значеними формальними та неформальни-
ми інститутами сталого розвитку, а також 
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основними дійовими особами на суспіль-
ній сцені необхідно наголосити на двох 
типах механізмів, що мають вплив на на-
прямок сигналів щодо корекції інституцій-
ної системи. Це, по-перше, механізми зов-
нішнього впливу, і по-друге, механізми 
внутрішнього впливу.  

Більшість механізмів зовнішнього 
спонукання, такі як зміна у технологіях, 
торгівля, інвестиційна діяльність, податко-
ва політика та ін. впливають на результати 
діяльності економічних організацій, і та-
ким чином, через економічні організації, 
які передають сигнали політичним та ін-
ших громадським організаціям, посилають 
інформацію органам влади про необхід-
ність корегування інституційної системи. 
Такий зовнішній механізм впливу як еко-
лого-орієнтована освіта визначає напрямок 
інституційних змін на шляху до сталого 
розвитку через сигнали, що їх надають ін-
дивіди та громадські і економічні організа-
ції органам влади. За такої умови зміню-
ються неформальні інститути. Громадські 
утворення не лише подають сигнали орга-
нам державної влади, але й виступають ко-
нтролюючим органом щодо виконання 
державними установами їх зобов’язань. У 
свою чергу держава подає зворотні зв’язки 
громадськості у вигляді інформації щодо 
проведення державної політики. Як вже 
було наголошено вище, держава має без-
посередній вплив на формальні інститути. 
Так, державні установи можуть змінити 
існуючі офіційні обмеження або ввести но-
ві формальні інститути. Крім того, держава 
завдяки механізмам контролю та приму-
шення забезпечує виконання громадськіс-
тю встановлених норм. Як відомо, існує 
взаємозв’язок між формальними та нефор-
мальними обмеженнями, і зміни в офіцій-
них нормах впливають на неформальні ін-
ститути. Проте варто зауважити, що за 
умови зміни інститутів, ці зміни зачіпля-
ють і економічні, і громадські організації, і 
державний устрій, що також є частиною 
інституційного середовища, разом з інсти-
туційною системою [5]. Йдеться, насампе-
ред, про кардинальні зміни неформальних 
інститутів. Отже, як результат, маємо дво-
сторонні взаємозв’язки між інституційною 

системою та інституційними організація-
ми. До того ж необхідно зазначити, що в 
інституційному середовищі відбуваються 
процеси постійних інституційних змін та 
узгодження цих змін з інституційними ор-
ганізаціями. На Рис. 1 ці зв’язки зображено 
пунктирними лініями між інституційною 
системою та інституційними організаціями 
і зазначено як змінні параметри інститу-
ційної системи та стратегічні трансакції.   

Серед механізмів внутрішнього спо-
нукання слід відмітити поведінкові атри-
бути індивідів як сигнали інституційним 
організаціям, що по суті є суб’єктивним, 
внутрішнім фактором, і можуть змінюва-
тися. Це також можуть бути внутрішні пе-
реваги, надані інституційною системою 
згідно існуючих інститутів, або внутрішні 
переваги основних дійових осіб, сформо-
вані під впливом тих самих інститутів. 
Останні також в значній мірі є 
суб’єктивним фактором. До того ж за умо-
ви зміни чи корегування інституційної сис-
теми загалом, або окремих її інститутів 
створюються нові поведінкові атрибути. 
Тому на наведеному вище рисунку поведі-
нкові атрибути окреслено пунктирною лі-
нією. У свою чергу індивіди, поведінка 
яких корегується інституційною системою, 
створюють зворотній зв’язок з інституцій-
ними організаціями щодо дієвості/ недіє-
вості або необхідності корегування інсти-
тутів сталого розвитку. Також можливий 
вплив індивідів на зміну неформальних ін-
ститутів, проте такий вплив здійснюється 
дуже повільно у часі і потребує формуван-
ня відповідних змін у свідомості, нового 
способу мислення. 

Загалом метою досягнення сталого 
розвитку є соціо-еколого-економічний ре-
зультат, що виявляється в економічному 
добробуті громадян, їх соціальній захище-
ності та якісному навколишньому середо-
вищі, сприятливому для життєдіяльності 
індивідів. Інституційна система має безпо-
середній вплив на результат досягнення 
цієї мети. Зв’язки між економічними орга-
нізаціями та індивідами є прямими та 
об’єктивними, і виявляються в економіч-
ному результаті діяльності, на який в знач-
ній мірі впливає державна політика. Забез-
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печення соціальної захищеності бере на 
себе держава, чому значною мірою сприя-
ють громадські утворення. Екологічний 
результат, який проявляється в дотриманні 
якості навколишнього середовища, досяга-
ється завдяки скоординованим зусиллям 
усіх основних дійових осіб на суспільній 
сцені.   

Важливим моментом для розуміння 
особливостей інституційного забезпечення 
сталого розвитку є те, що в залежності від 
того, наскільки розвинені чи нерозвинені 
неформальні інститути сталого розвитку 
країни, змінюватиметься напрямок  інсти-
туційного забезпечення сталого розвитку. 

Для виявлення зміни напрямку інсти-
туційного забезпечення сталого розвитку 
важливим є дослідження, проведене аме-
риканським психологом Л. Колбергом з 
метою визначення логіки поведінки і мо-
ралі людей. В результаті проведеної протя-
гом двох десятиріч роботи Л. Колберг зро-
бив висновок, що існують три чітко окрес-
лені рівня етичного мислення і що кожний 
з них у свою чергу включає дві стадії: 

1) Передконвенційний рівень: 
· Стадія 1: стадія «нагороди і пока-

рання». 
· Стадія 2: стадія індивідуалізму і 

взаємовигоди. 
2) Конвенційний рівень: 
· Стадія 3: стадія суспільного кон-

формізму. 
· Стадія 4: стадія закону і правопо-

рядку, або стадія соціальної системи. 
3) Постконвенційний рівень: 
· Стадія 5: стадія суспільного дого-

вору.  
· Стадія 6: стадія універсальних 

принципів. 
Л. Колберг зауважує, що кожна лю-

дина починає свій рух у напрямку етично-
го зростання з першої стадії. Так, людина 
здійснює правильні вчинки, щоб уникнути 
покарання. По мірі дорослішання людина 
продовжує діяти, керуючись власними ін-
тересами, проте вона розуміє, що у інших 
людей теж є свої інтереси. Тому для досяг-
нення своїх інтересів люди вступають в 
«угоди», таким чином, досягаючи другої 
стадії. На третій стадії людина поступає 

відповідно до того, чого від нього чекають 
близькі люди (родина, друзі) або суспільс-
тво в цілому. На четвертій стадії кожна 
людина вважає своїм боргом дотримувати 
цілісність системи. Відповідно, мораль в 
такій ситуації обмежується законами і пра-
вилами в суспільстві. На п'ятій стадії кож-
на людина усвідомлює, що має рацію і зо-
бов'язання базуються на раціональному 
розрахунку загальної корисності, а саме за 
принципом «найбільшого добра для найбі-
льшої кількості людей». На шостій стадії 
громадянин вірить в такі універсальні мо-
ральні принципи, як справедливість, рів-
ність і гідність кожної людини, а також 
відчуває власну відповідальність перед су-
спільством [28; 29]. 

Розглядаючи зазначене дослідження 
Л. Колберга стосовно інституційних пи-
тань досягнення сталого розвитку, можна 
зробити наступні висновки.  

Якщо в суспільстві недостатньо роз-
винені неформальні інститути сталого роз-
витку, ще не склалися традиції і норми по-
ведінки, що відповідають принципам зба-
лансованого соціо-еколого-економічного 
розвитку, і суспільство продовжує слідува-
ти техногенним шляхом розвитку, необ-
хідне зміцнення ролі держави. В даному 
випадку населення країни знаходиться на 
першій стадії етичного мислення. Таким 
чином, необхідне формування формальних 
інститутів сталого розвитку, які закріплені 
в нормах права. І з боку держави повинно 
бути організоване забезпечення виконання 
даних норм відповідними механізмами ко-
нтролю та примусу. На даному етапі доці-
льно використовувати різні методи негати-
вного стимулювання (тобто методи пока-
рання за правопорушення).  

Поступово можлива поява підприєм-
ців, які мислять  в нових умовах, що усві-
домлюють можливість подвійного виграшу 
від екологічно-безпечної діяльності. У та-
кому разі суспільство переходить до другої 
стадії передконвенційного рівня – «стадія 
індивідуалізму та взаємовигоди», – і  дер-
жаві доцільно використовувати методи по-
зитивного стимулювання. Кінцевою метою 
в цьому напрямі повинна стати четверта 
стадія – «стадія закону і правопорядку», 
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коли законодавство буде таким, що реаль-
но діє і дотримуватись на основі внутрі-
шньої зацікавленості громадян. На даному 
етапі зростає роль неформальних інститу-
тів сталого розвитку, які повинні підтри-
мувати і укріплювати формальні норми. В 
даному випадку має сенс говорити про які-
сні формальні інститути, які направлені на 
досягнення мети стійкого розвитку суспі-
льства і поступовий розвиток неформаль-
них інститутів з вектором розвитку, який 
має однаковий напрямок з формальними 
інститутами, що в значній мірі підвищує 
ефективність дії офіційних обмежень. 

Таким чином, зміцнення ролі урядо-
вих структур не має бути єдиним вектором 
формування інституційного механізму ста-
лого розвитку. Для досягнення третьої і 
четвертої стадії етичного мислення – «ста-
дія суспільного конформізму» і «стадія за-
кону і правопорядку» – необхідно поси-
лення ролі громадськості, кінцевою метою 
чого повинні стати стадії п'ять і шість – 
«стадія суспільного договору» і «стадія 
універсальних принципів». У міру зрос-
тання ролі громадськості і посилення таких 
структур роль уряду на шляху досягнення 
мети і завдань сталого розвитку має зни-
жуватися. 

Розглядаючи  стадію п'ять  і шість 
постконвенційного рівня – «стадія суспі-
льного договору» і «стадія універсальних 
принципів» – слід звернути увагу на пере-
важний вплив неформальних інститутів, 
які визначають, кінець кінцем, напрям по-
літики в країні,  і таким чином, окреслю-
ють формальні рамки поведінки з метою 
досягнення збалансованого соціо-еколого-
економічного розвитку країни. Необхідно 
відзначити, що такий розвиток подій пе-
редбачає формування ефективної інститу-
ційної системи сталого розвитку. В даному 
випадку неформальні інститути підтриму-
ються формальними інститутами з одним 
вектором розвитку, що значною мірою 
знижує невизначеність і ризики невико-
нання зобов'язань членами суспільства. 

Отже, в залежності від того, на якій 
стадії етичного розвитку знаходиться сус-
пільство країни, змінюватиметься напря-

мок інституційного забезпечення сталого 
розвитку, адже спостерігатиметься взаємо-
вплив офіційних та неофіційних обмежень 
у інституційній системі. 

Інституційне забезпечення сталого 
розвитку може мати свій початок від зміни 
формальних інститутів або ж неформаль-
них обмежень на шляху до сталого розвит-
ку країни в залежності від стадії етичного 
розвитку суспільства та відповідно до того, 
чи  суперечать формальні та неформальні 
інститути одне одному, а чи підвищують 
взаємну ефективність дії (див. Рис. 2 та 
Рис.3). 

Якщо в суспільстві вже вкоренилися 
стійкі неформальні інститути сталого роз-
витку, що обумовлюють поведінку індиві-
дів як членів громадських та економічних 
організацій, а також органів державної 
влади, вони фактично встановлюють об-
меження в суспільстві, яких дотримуються 
усі громадяни на шляху країни до сталого 
розвитку. З огляду на це, в суспільстві бу-
дуть сформовані також офіційні обмежен-
ня у вигляді формальних інститутів стало-
го розвитку, що підсилюватимуть нефор-
мальні інститути та підвищуватимуть ефе-
ктивність їх дії у досягненні спільної мети. 
В даному випадку інституційне забезпе-
чення сталого розвитку бере свій початок 
від неформальних обмежень в суспільстві, 
а суспільство знаходиться на постконвен-
ційному рівні етичного мислення за Л. Ко-
лбергом (див. Рис. 2). 

Інша справа – якщо в суспільстві не-
достатньо розвинені неформальні інститу-
ти сталого розвитку, ще не склалися тра-
диції і норми поведінки, що відповідають 
принципам збалансованого соціо-еколого-
економічного розвитку, і суспільство про-
довжує слідувати техногенним шляхом 
розвитку, необхідне зміцнення ролі держа-
ви. В даному випадку необхідне форму-
вання формальних інститутів сталого роз-
витку. Таким чином, інституційне забезпе-
чення сталого розвитку починає свою дію 
від зміни формальних інститутів. У цьому 
випадку зростає роль державної влади як 
органу, що закріплює формальні інститути 
та провадить їх у життя.  
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Рис. 2. Синергетичний ефект формальних та неформальних інститутів  

сталого розвитку 
 

Так, держава встановлює формальні обме-
ження, що протидіють існуючим неформа-
льним інститутам в суспільстві. Держава 
впливає на економічні та громадські орга-
нізації, на індивідів, та забезпечує дотри-
мання офіційно закріплених норм та пра-
вил за допомогою механізмів примушення 
та контролю за дотриманням формальних 
інститутів. На даному етапі органам дер-
жавної влади доцільно використовувати 
різні методи негативного стимулювання. 
Поступово в індивідів формується розу-
міння необхідності дотримання встановле-
них формальних норм. На даному етапі 

зростає роль недержавних громадських ор-
ганізацій. Як вже було зазначено, нефор-
мальні інститути важко змінюються. Вони 
не перебудовуються автоматично вслід за 
зміною формальних інститутів та відпові-
дно волі окремих, навіть впливових грав-
ців. І навіть, якщо дані зміни відбуваються, 
цей процес складний і потребує тривалого 
часу. До того ж можлива протидія між фо-
рмальними та неформальними інститута-
ми, і у випадку, коли формальні механізми 
контролю та примушення дотримання офі-
ційних обмежень працюють не дуже ефек-
тивно, можлива перевага неформальних 
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інститутів, і таким чином, зміни у нефор-
мальних обмеженнях не відбудеться. За 
умови розуміння суспільством можливості 
подвійного виграшу від еколого-спря-
мованої діяльності, державі доцільно вико-
ристовувати методи позитивного стиму-

лювання. Ефект дисонації формальних та 
неформальних інститутів сталого розвитку 
спостерігається на передконвенційному 
рівні етичного мислення за Л. Колбергом 
(див. Рис. 3). 

 
Рис. 3. Ефект дисонації формальних та неформальних інститутів сталого розвитку 

 
 
Підсумовуючи викладене, можна за-

значити, що сьогодні екологічна ситуація в 
країні диктує нові орієнтири і напрями 
розвитку суспільства, стає імпульсом но-
вих тенденцій у взаємодії виробництва та 
природи. Проте перейти на новий шлях 
розвитку суспільства можливо лише у то-
му випадку, якщо будуть створені ефекти-
вні механізми управління соціо-еколого-
економічними процесами. Цементуючим 
та формоутворюючим базисом для станов-

лення засад сталого розвитку країни має 
виступати інституційне забезпечення зба-
лансованого соціо-еколого-економічного 
розвитку.  

Таким чином, в залежності від того, 
наскільки розвинені неформальні інститу-
ти сталого розвитку країни, та на якому 
рівні розвитку етичного мислення знахо-
диться суспільство, змінюватиметься на-
прямок інституційного забезпечення ста-
лого розвитку, який матиме свій початок 
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від зміни формальних інститутів або ж не-
формальних обмежень на шляху до стало-
го розвитку країни. 

З огляду на це перспективним напря-
мом подальших досліджень цієї проблеми 
має стати виокремлення найбільш вагомих 
чинників і дієвих механізмів впливу на 
ефективну зміну формальних та неформа-
льних інститутів суспільства задля цілей 
досягнення збалансованого соціо-еколого-
економічного розвитку країни. 
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КОРРУПЦИЯ: ПРОИЗВОЛ ЧИНОВНИКОВ ИЛИ СОЗНАТЕЛЬНЫЙ  
ВЫБОР КЛИЕНТА? 

 
Во многих исследованиях, посвя-

щенных коррупции, выделяются такие 
причины ее возникновения, как широкие 
полномочия чиновников, несоответствие 
статусов граждан и чиновников или же 
низкие материальные стимулы чиновников 
к выполнению своих обязанностей. Дру-
гими словами, прямо или косвенно, воз-
никновение коррупции связывается пре-
имущественно с чиновником. 

Так, например, Римский В.Л., указы-
вая на неравенство статусов граждан и чи-
новников, рассматривает взятку как способ 
выравнивания социальных статусов чи-
новников и граждан [1, с. 63]. Клишова 
Е.В. рассматривает коррупцию как част-
ный случай проявления экономической 
власти [2, с.14]. 

Андрианов В. одной из причин суще-
ствования коррупции называет низкую за-
работную плату чиновников [3, с. 60-61], 
приводя в качестве подтверждения сравне-
ние уровня заработной платы высших 

должностных лиц в 20 странах и соответ-
ствующих мест, которые занимают вы-
бранные страны по индексу восприятия 
коррупции. 

Также, достаточно часто, существо-
вание коррупции связывается с наличием у 
чиновника монопольных прав на решения 
вопросов, находящихся в его компетенции. 
Сидоров А.И. дает определение коррупции 
как монополии на использование привиле-
гированного положения [4, с. 114]. 

Подобная концентрация внимания на 
чиновнике приводит к тому, что коррупция 
исследуется преимущественно со стороны 
предложения коррупционных услуг чи-
новниками. Истинные же причины возник-
новения коррупции остаются вне поля зре-
ния исследователей. Не отрицая важности 
исследования мотивов чиновника к заклю-
чению коррупционного соглашения, необ-
ходимо отметить односторонность подоб- 
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