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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СТАЛОГО СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

TEORETICAL FUNDAMENTALS OF SUSTAINABLE SOCIAL
DEVELOPMENT

Досліджено наукові підходи до аналізу категорій і понять соціального розвитку.
Розкрито поняття «сталий соціальний розвиток», з’ясовано чим він зумовлений, для чого
необхідний.

Ключові слова: соціальний стал ий розвиток, процес, протиріччя, зміни.

Various scientific attitudes and approaches are analyses and examined. The notion of
«sustainable social development» is defined. Its origin, native, and usage are stated.

Key words: social sustainability, process, conflict, change.

Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими
науковими та практичними завданнями.  Проблема сталого розвитку –
складна та багатогранна. Сталий розвиток як інтеграція економічних,
соціальних та екологічних цілей у діяльності людей є викликом сучасності.
Переосмислення теорії сталого розвитку, на нашу думку, слід здійснювати з
погляду соціальної складової.

Аналіз останніх досліджень, в яких започатковано вирішення
проблем. Теоретико-методологічні проблеми сталого розви тку, у тому числі
дослідження понятійного апарату, присвячені праці вчених Б. В. Буркинського,
І. К. Бистрякова, З. В. Герасимчук, М. І. Долішнього, В. І. Куценко,
Л. Ц. Масловської, Л. Г. Мельника, Л. Г. Руденка, В. Я. Туниці, В. Я. Шевчука,
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М. Г. Чумаченко та багатьох інших. Проте теоретичні аспекти сталого
соціального розвитку висвітлені не достатньо.

Метою статті є узагальнення наукових підходів до аналізу категорій і
понять соціального розвитку та теоретичне обґрунтування поняття сталий
соціальний розвиток.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням
отриманих наукових результатів. Поняття соціальний лише на перший
погляд загальнозрозуміле і загальновизнане. Насправді воно багатозмістовне і
дуже важливо з’ясувати його різнопланову суть . Слово соціальне походить від
латинського, socialis – спільний, суспільний, товаристський, громадський. Зміст
поняття соціальне охоплює:

істотну рису суспільної людини – здатність до спільної життєдіяльності,
існування спільнотами та постійного їх відтвор ення через універсальну
взаємодію (діяльність індивідів, їх ніх груп), унаслідок якої виникає,
формується і встановлюється конкретний тип (організація) єдності
взаємодіючих індивідів і груп, тобто їх спільності (суспільності);

сукупність характеристик взаєм одіючих індивідів як членів різних груп,
котрі (характеристики) формуються, а також розподіляються та
перерозподіляються між ними завдяки статусній динаміці й зміні характеру
пов'язаних із цією динамікою взаємодій і відносин;

інтерсуб'єктивна реальність по всякденного світу, що створюється
(конструюється), інтерпретується та сприймається через типізацію смислів і
значень в інтеракційній взаємодії [1, с. 489].

Із філософського погляду, під соціальним розуміються не лише будь -які
власне суспільні явища, а й р езультати людської діяльності, субстратна
організація яких лишається , суті, безпосередньо природною, а вони
функціонально включені до системи соціальних зв'язків. Генезис соціального
пов'язаний зі становленням цінностей, які є загальнозначущими й через це
такими, що набувають суспільного хара ктеру. Будь-яке суспільне явище
пов'язане з такими цінностями. Згідно з Г.  Ріккертом, «головним об'єктом  є...
людина як соціальна істота... оскільки вона бере участь у реалізації соціальних
цінностей. При цьому поняття societas слід розуміти у можливо більш
широкому смислі, так, аби під нього підпадали також і форми спілкування
людей» [2, с. 164].

В А. Бергсона феномен соціального репрезентований дескрипцією
соціального життя, котра «накопичуючи й зберігаючи зусилля, на копичує
думку, визначає тим самим середній рівень, якого індивіди повинні одразу
досягти, і цим початковим пробудженням не дає заснути пересічному, а
найліпших примушує підніматися усе вище [ 3, с. 59]. А. Тойнбі, говорячи про
соціальне, використовує поняття соціального навколишнього середовища,
котре в нього означає простір, охоплений такими суспільними відносинами, що
установлюються і формулюються як відповідь перших людських популяцій на
виклик нових природних умов їхнього буття. Але вказаний простір потр ебує
основи. «Загальна основа, виникнувши як результат взаємодії двох або більше
осіб, є водночас і полем їхньої дії». Таке поле називається соціальним і є
«посередником, за допомогою якого окремі особи взаємодіють одна з одною »
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[4, с. 25]. Про сутність соціального говорить П. Сорокін: «Сутність соціального
процесу становить думка, світ понять... очевидно, він саме є основним
первісним чинником соціальної еволюції» [ 5, с. 531].

На думку М. Вебера, соціальне – це, так зване, очікування, тобто
орієнтація на іншого, на відповідну реакцію. Це сукупність тих чи інших
якостей і особливостей соціальних відносин, інтегрована індивідом або
спільнотами у процесі спільної діяльності (взаємодії) у конкретних умовах, яка
виявляється в їхньому ставленні один до одного, до свого місця в суспільстві,
явищ і процесів суспільного життя [6 , с. 24].

Соціальне, з нашої погляду, буде  використовуватись для з’ясування
сутності сталого соціального розвитку, а також особливостей його становлення
та розвитку. Змістовне визначення поняття соціальне здійснюватимемо у двох
основних напрямах: з’ясування суті соціальних зв’язків і природи соціальної
реальності.

Соціальне повинно охоплювати все те, що виникає, формується,
функціонує, розвивається і зникає у взаємодії індивідів і груп як мі ж собою, так
і з утворюваним у цій взаємодії цілим, спільним, загальним (колектив, нація,
суспільство). Оскільки індивіди та соціальні групи вступають у взаємодію з
різних позицій, із неоднаковими потребами, інтересами, енергією,
домаганнями, то й результативність і значущість їхніх дій і впливів на ціле,
внесків у нього теж різні. Ця внутрішня диференційованість і структурованість
універсального взаємозв'язку виявляється через численні форми його
трансформації та реалізації; дії, поведінку, відносини, інст итуційні утворення,
нормативно-ціннісні системи, знаки, символи, духовні феномени, предмети,
речі, а також тілесність власне людини [7, с. 490].

Розглядаючи соціальне в контексті  сталого розвитку, на нашу думку,
слід з’ясувати особливий тип взаємодій та відносин індивідів і груп –
соціальних, соціальних інститутів, а також, до яких змін може призвести такий
розвиток. Соціальні взаємодії єднають людей або протиставляють їх одне
одному. Отже, у цьому випадку соціальне випливає з особливого виду
взаємодій і відносин між людьми чи групами людей з метою встановлення,
розподілу і перерозподілу відповідних їх нім домаганням статусних місць у
суспільній системі. Такі відносини та взаємодії є соціальними, оскільки вони не
лише орієнтують поведінку одних людей стосов но інших, а й відбуваються
згідно з певними інтересами, цілями , що передбачає задоволення інтересів як
теперішніх, так і майбутніх поколінь .

Поняття соціальне характеризує певну суспільну якість, що лежить в
основі функціонування і розвитку суспільного орг анізму. Таким чином, ми
будемо використовувати його в широкому значенні: як суспільний, пов'язаний
із суспільством, суспільними відносинами, котрий підкреслює, що аспекти
соціального проходять через усі явища життя соціуму та обов’язково наявні в
усіх сферах суспільства без винятку. Виходячи із зазначеного з’ясуємо суть
змісту поняття соціальний розвиток.

Соціальний розвиток – це такий тип зміни в суспільстві, який визначає
перехід усіх суспільних відносин до якісно нового стану. Це результат взаємодії
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великої сукупності соціальних процесів, основу яких становить цілеспрямована
діяльність людей – суб'єктів цих процесів. Залежно від їхньої активності
розрізняють дві основні форми соціального розвитку – еволюційну і
революційну: перша – це повільні, поступові кількісні зміни в соціальній
системі або її елементах , друга – якісні зрушення в усіх громадських
структурах, що здійснюються шляхом радикальної перебудови насамперед
економічних, соціальних і політичних відносин. Істотною характеристикою
соціального розвитку є час соціальний, в якому виявляється напрям розвитку.
Останнім часом термін соціальний розвиток вживається і в більш вузькому
сенсі – для характеристики власне соціальних процесів у суспільстві (розвиток
соціальної структури, її інститутів), на відмін у від процесів економічного,
технічного, виробничого розвитку та ін. [8, с. 15].

Соціальний розвиток має свої закономірності : у широкому значенні він
передбачає якісну своєрідність людського суспільства (його відмінність від
природи, взаємозв'язок із держа вою, релігією, мораллю, культурою), а також
генезис і розвиток (соціальн у історію) та перспективи; у вузькому – це процес,
який досліджує зазначені проблеми за допомогою категорій соціологічної
теорії. У цій площині розглядаються найзагальніші закони розви тку соціально-
історичного процесу, зіставляються природа й цілеспрямована людська
діяльність, а також можливості пізнання світу людиною, критерії істинності і
вірогідності знання [6, с. 319–320].

 Заглиблюючись у суть терміна соціальний розвиток, на нашу думку, слід
з’ясувати, що являють собою соціальні протиріччя, причини їхньої виникнення
та способи вирішення. Соціальні протиріччя – це відносини між
протилежностями в будь-якому соціальному явищі, утворенні чи суспільстві
загалом. Вони виникають у процесі розвитку насамперед соціальних відносин,
що виражають його протилежні або розбіжні тенденції. Нині в українському
суспільстві такими є протиріччя між потребою задоволення найнеобхідніших
матеріальних і духовних потреб людей і падінням рівня матеріального та
духовного виробництва; між зубожінням основної частини населення і
збагаченням невеликої групи підприємців тощо.

Таким чином, соціальний розвиток як процес життєдіяльності людства є
результатом дії об'єктивних закономірностей , котрі будуть наслідком
соціальної взаємодії. Суть останньої полягає в тому, що вона являє собою
результат взаємних зусиль людини і світу, що оточує її, стосовно спільного
життя і діяльності.

Соціальний розвиток і, відповідно, сталий розвиток повинн і привести до
змін. Тому під соціальними змінами слід розуміти те, що відбувається власне із
системою або всередині неї. Говорячи про зміни, слід акцентувати увагу на
тому, що вони виявляються через певний час, оскільки йде ться про те, що ми
спостерігаємо перед певним часовим моментом після нього. Таким чином,
концепція соціальних змін включає наступні основні положення . Відмінності
повинні стосуватися різних часових моментів і стану однієї і тієї ж системи. Під
соціальними змінами слід розуміти будь -яку незворотну зміну соціальної
системи, що розглядається як цілісність. У нашому випадку – це рівнозначна
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складова сталого розвитку – соціальний розвиток. Виходячи із концепції
сталого розвитку, соціальна складова повинна забезпечити якісне зр остання
населення і таким чином обумовити різні типи змін. Соціальні зміни – це
перетворення в організації суспільства, які відбуваються впродовж певного
часу, а також зміни в поведінці та сус пільній думці. Соціальні зміни  чергуються
в часі у соціальних взаємозв’язках, інститутах та соціальних структурах.
Соціальна структура являє собою каркас, на якому базується здатне оперувати
суспільство, і тому із зміною соціальної структури повинне трансформуватися
все інше.

Таким чином, соціальні зміни можна розглядати на макро -, мезо- і
мікрорівні. Проте слід з’ясовувати, як зіставляються зміни, котрі відбуваються
на цих різних рівнях. Концепція соціальних змін охоплює поодинокі зрушення
у стані системи або будь-якому із її компонентів, але ці зрушення
взаємопов’язані. Такі форми зв’язків визначає соціальна комплексна концепція,
основною ідеєю якої є соціальний процес, якщо характеризує наслідки
взаємозв’язків, які обумовили зміни. «Соціальний процес – це будь який рух,
модифікація, трансформація…, будь -яка зміна досліджуваного об’єкт а
впродовж визначеного часу» [10, с. 24].

Концепція сталого розвитку, на нашу думку, повинна найбільш точно
допомогти визначити зміни, які відбуватимуться власне у системі. Серед
соціальних процесів ми  виділяємо дві специфічні форми:

соціальний розвиток – дає змогу визначити потенціал, котрий переважно
формує система (напрям процесів). Крім цього, системи послідовно
наближаються до певного всезагального стану (соціальної рівноваги) ;

соціальний цикл – не обумовлює визначену спрямованість, проте
передбачає, що будь-який стан, в якому перебуває система, може виникнути в
майбутньому, хоча він у свою чергу, коли-небудь відбувався в минулому.

Важливим критерієм сталого розвитку є кінцевий результат розвитку. Він
повинен  проявлятися у виникненні нових соціальних умов, стану суспільства,
соціальних структур і т.д. У цьому аспекті слід виділити урівноважуюч і або
підтримуючі процеси, які в остаточному випадку пристосовуються до
зовнішніх умов, що особливо актуально в контексті сталої соціальної системи.
Коли, крім кількісних змін, відбуваються якісні, то соціальні процеси
трансформуються.

Наступним важливим критерієм, за яким розрізняють типи соціальних
процесів, є рушійні сили, причинні фактори, що приводять соціальну систему в
рух. Соціальне явище є необоротним : «раз уже щось відбулося, то назад цього
не вернеш» [10, c. 69]. Проте, зрозуміло, що майбутнє спрямовано вперед, його
слід планувати і проектувати. У соціальних змінах час відіграє роль розмірних
рамок для виміру подій та процесів з метою орієнтації та координації
соціальних дії, а також природи соціальних процесів. Сталий соціальний
розвиток, на нашу думку, слід розглядати як спосіб існування людства,
сукупність форм спільної життєдіяльності людей, що історично розвиваються.

Таким чином, сталий соціальний розвиток – це така форма трансформації
суспільства, яка при сукупності тих чи інших якостей і о собливостей
соціальних відносин здатна забезпечити поліпшення добробуту людини без
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нанесення шкоди навколишньому середовищу ні в теперішньому часі, ні в
майбутньому.

Висновки та перспективи подал ьших досліджень.  Соціальна складової
сталого розвитку передбачає розвиток трьох рівнозначних компонентів –
соціального, що обов’язково має сприяти задоволенню всіх необхідних потреб
суспільства; соціальної рівності усіх перед законом та дотримання прав
свободи людини; вирішення проблем життєзабезпечення, поліпшення умов,
якості й збільшення можливостей людей, та інші звичні складові – якість знань
і національної освіти, рівень культури  і розвитку духовного та інтелектуального
потенціалу людини, покращення у мов проживання, оздоровлення та
відпочинку. Таким чином, суспільство нині стоїть якісно нови ми соціальними
змінами, які повинна забезпечити реалізація  концепції сталого розвитку.
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