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КУЛЬТУРА – ІНСТРУМЕНТ ПЕРЕТВОРЕННЯ БАГАТСТВА У ДОБРОБУТ

У статті досліджено деякі аспекти перетворення багатства у добробут. Проаналізовано запро-
поновану Бостонською консалтинговою групою модель оцінювання сталого економічного розви-
тку SEDA, в основу якої покладено десять факторів соціально-економічного розвитку, поділених 
на такі три групи, як інвестиції, економіка та фактори стабільності. Підкреслено присутність куль-
тури та культурних індустрій в усіх трьох групах. Проаналізовано поняття «м’якої» інфраструктури 
та динаміку співвідношення матеріальних і нематеріальних активів. Виявлено роль та значення 
культури і культурних індустрій в розробці та реалізації стратегій сталого розвитку. Проаналізовано 
три основні напрями визначення ролі культури у системі сталого розвитку. Наголошено на тому, 
що інтеграція культури в політику та цільові програми розвитку сприяє їх ефективності та сталості.
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В статье исследованы некоторые аспекты преобразования богатства в благосостояние.  
Проанализирована предложенная Бостонской консалтинговой группой модель оценки устой-
чивого экономического развития SEDA, в основе которой лежат десять факторов социально-
экономического развития, разделенных на такие три группы, как инвестиции, экономика и факторы 
стабильности. Подчеркнуто присутствие культуры и культурных индустрий во всех трех группах. 
Проанализированы понятие «мягкой» инфраструктуры и динамика соотношения материальных 
и нематериальных активов. Выявлены роль и значение культуры и культурных индустрий в разра-
ботке и реализации стратегий устойчивого развития. Проанализированы три основных направле-
ния определения роли культуры в системе устойчивого развития. Сделан акцент на том, что инте-
грация культуры в политику и целевые программы способствует их эффективности и устойчивости.

Ключевые слова: SEDA, устойчивое развитие, культура, культурные индустрии, благосостоя-
ние, богатство, стабильность, инфраструктура.

Постановка проблеми. Стратегія сталого роз-
витку є однією з ключових та пріоритетних в усіх 
галузях промисловості, народного господарства 
та економіки. Її принципи та основні положення 
спрямовані на досягнення гармонії між зростан-
ням економічних показників, стабільністю в соці-
альній сфері та охороною довкілля. Очевидним 
є те, що культура відіграє важливу роль для ста-
лого розвитку. Проте включення культури як 
важливого елементу до дискусій щодо сталого 
розвитку залишається великою проблемою як 
з наукової, так і з політичної точок зору.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Багато економістів, зокрема лауреати пре-
мії імені А. Нобеля в галузі економіки А. Сен, 
М. Спенс та Дж. Стігліц, стверджують, що забез-
печення добробуту як основної мети державної 
політики та пріоритету державних інвестицій 
вимагає впливу на фактори, які існують далеко 
за межами економіки. Проте спроби поєднання 
культури та стійкості поки що йдуть врозріз 
з пануючим традиційним дискурсом стосовно 
екології та економіки.

Метою дослідження є визначення ролі куль-
тури в процесі перетворення багатства на добро-
бут в контексті концепції сталого розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Економічне зростання саме по собі є не 
метою, а лише засобом підвищення добро-
буту нації. Проте зростання ВВП надто часто 
вважається ключовим показником ефектив-
ності. Відстеження економічного зростання 
має сенс виключно в контексті добробуту. 
Звичайно, країни, що розвиваються висо-
кими темпами, збільшують свій ресурсний 
потенціал, чим і забезпечують собі переду-
мови для подальшої розбудови. Трансфор-
мація здобутого багатства та економічного 
зростання в добробут не відбувається авто-
матично. Механізм такого перетворення має 
свої індивідуальні особливості в кожній кра-
їні. Насамперед це зумовлюється історич-
ними та культурологічними передумовами 
існування соціуму.

Визначення додаткових індикаторів еконо-
мічного розвитку, окрім ВВП, є важливим для 
розуміння того, як країна перетворює своє 
багатство на добробут, а її економічне зрос-
тання на потенціал та покращення умов життя 
населення. Такий підхід має бути покладено 
в основу державних стратегій соціально-еконо-
мічного розвитку.



ПРОБЛЕМИ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В ЕКОНОМІЦІ 99

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНА ЛЬНИМ ГО СПОДАРСТВОМ

Модель оцінювання сталого економіч-
ного розвитку SEDA (Sustainable Economic 
Development Assessment), запропонована 
Бостонською Консалтинговою Групою (Boston 
Consulting Group (BCG)), є потужним інстру-
ментом діагностики перетворення багат-
ства, виміряного рівнем доходу, у добробут.  
Окрім того, зазначена модель може бути вико-
ристана під час визначення субсекторів, в яких 
окрема країна може відставати навіть після вра-
хування її рівня доходів та темпів зростання. 
Оцінка сталого економічного розвитку BCG 
(SEDA) була розроблена для оцінки добро-
буту та відстеження відносних показників країн 
у перетворенні їх багатства на благо людей.

Запропонований аналітичний інстру-
мент дав змогу зробити низку висновків. 
Зокрема, було виявлено той факт, що швид-
кість, з якою країни перетворюють багатство 
на добробут, з часом практично не зміню-
ється. Отже, хоча рівень доходу та темпів 
зростання може зростати або падати, ефек-
тивність країни під час застосування багат-
ства для забезпечення благополуччя зміню-
ється лише поступово незалежно від зусиль. 
Цей висновок стосується всіх країн, які було 
вибрано для дослідження.

Рис. 1. Десятифакторна модель аналізу добробуту SEDA
Джерело: ресурс BCG analysis [1]

 

З метою виявлення міждисциплінарних 
зв’язків факторів, що зумовлюють соціально-
економічне зростання, та розробки крите-
ріїв для відстеження прогресу у 2012 році BCG 
і запропонувала SEDA як новий засіб вимірю-
вання добробуту.

SEDA спирається на міждисциплінарний під-
хід та об’єднує об’єктивні дані про результати 
в більшості сфер людської активності з іншими 
матеріалами, такими як експертні оцінки.  
Це відносна міра, яка оцінює, як країна функціонує 
порівняно з усім світом. SEDA пропонує поточний 
зріз, а також можливість виявлення міри про-
гресу в часі. Вона призначена для того, щоб допо-
внювати суто економічні показники, такі як ВВП.  
SEDA визначає добробут на основі десяти показ-
ників, згрупованих за такими трьома групами, як 
економіка, інвестиції та фактори стійкості (рис. 1).

Економіка охоплює матеріальний вимір 
існування суспільства. До зазначеної групи 
включено вимірювання доходів, рівень еконо-
мічної стабільності та зайнятість.

Інвестиції охоплюють сфери, діяльність 
в яких розглядається як інвестиція в майбутнє 
суспільства. В короткостроковій перспективі 
ці галузі є досить затратними, а результат буде 
отримано згодом. Водночас за умови недофі-
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нансування ці галузі несуть в собі загрозу руй-
нування та занепаду держави. Ця група охоплює 
освіту як сектор формування інтелектуального 
потенціалу людини; охорону здоров’я як сек-
тор, який відповідає за фізичний стан насе-
лення та здатність його до виживання та функ-
ціонування; інфраструктуру як сектор, який 
забезпечує умови життя та роботи всіх верств 
населення. Зазначені сектори відображають 
результати політики та програм, які є основною 
частиною будь-яких урядових витрат.

Фактори стабільності включають у себе 
рівень доходів різних груп населення, сфор-
мованість громадянського суспільства, ефек-
тивне державне управління як чинники соці-
альної інтеграції, а також сприятливе оточуюче 
середовище. Тобто ця група охоплює фактори 
зовнішнього середовища, яке опосередковано 
впливає на всі види людської діяльності.

Проаналізувавши запропоновані фактори, 
можемо побачити, що культура та культурні 
індустрії опосередковано присутні в усіх трьох 
групах. Культура в сучасному суспільстві роз-
глядається як:

– середовище зайнятості та отримання при-
бутку;

– інфраструктурний сектор;
– середовище, яке визначає зміст та сут-

ність освіти;
– один з факторів розподілу доходів;
– передумова становлення та розвитку гро-

мадянського суспільства;
– основа філософії державного управління;
– фактор зовнішнього опосередкованого 

впливу.
Імпульсом до становлення та розвитку кон-

цепції сталого розвитку послугувало погли-
блення суперечностей, викликаних провалами 
ринкової економіки та, як наслідок, загострен-
ням екологічних проблем. Саме екологічні про-
блеми та прагнення світової спільноти зберегти 
та не погіршити наявні умови життя для майбут-
ніх поколінь були покладені в основу філософії 
зазначеної концепції. Якщо досягнення стій-
кості перш за все полягає в тому, щоб належ-
ним чином використовувати ресурси планети, 
то культура повинна бути центром даних стра-
тегій розвитку, оскільки культури змінюють 
ставлення людей до інших членів свого суспіль-
ства та навколишнього світу, включаючи при-
родне середовище, а також умови їх існування.

Ініціативи та підходи до стратегій розвитку, які 
враховують місцеві умови, традиції та культуру, 
можуть привести до посилення позицій контек-
стно-чутливих продуктів, а також підвищити вар-
тість власності цільових бенефіціарів. Інтеграція 
культури в політику та цільові програми розвитку 
сприяє їх ефективності та сталості.

Діяльність у сфері нематеріальної культур-
ної спадщини та інших креативних та куль-
турних індустрій можуть сприяти досягненню 
таких цілей, як створення екологічних робо-
чих місць; запровадження більш стійких моде-
лей споживання та виробництва; формування 
стійких спільнот, здатних краще справлятися 
з наслідками стихійних лих; забезпечення віль-
ного доступу до води та продуктів харчування. 
Власне, розроблені стратегії на основі прин-
ципів сталого розвитку мають сприяти змен-
шенню рівня диспропорції та бідності між регі-
онами, посилюючи їх стійкість.

Як констатує група експертів Світового еко-
номічного форуму в Давосі, впродовж останніх 
років креативна економіка розглядається як 
нова модель зростання, що передбачає від-
носно невеликі початкові інвестиції у «м’яку» 
інфраструктуру [9]. М’яка інфраструктура –  
це передусім інфраструктура знань або люд-
ський капітал, включаючи інституції, ідеї, куль-
турні норми, концепти і рішення. Те, що дає 
змогу не лише підтримувати роботу складних 
логістичних систем та виготовляти будь-який 
продукт, але й зробити ці речі більш дійними 
та менш витратними. Саме у цьому полягає сенс 
роботи архітектора, дизайнера, винахідника, 
робота яких належить до креативних індустрій.

Нині найпотужнішим елементом інфра-
структури знань стали Google, Apple, Facebook 
та інші інноваційні розробники. Вони ж є при-
кладами компаній з найвищою ринковою капі-
талізацією. Кардинальний поворот у бік капі-
талу знань демонструє дослідження “Ocean 
Tomo LLC” [11]. Ними було зроблено висновок 
про те, що частка нематеріальних активів у рин-
ковій вартості компаній зросла з 17% у 1975 році 
до 84% у 2015 році [9] (рис. 2).

Така зміна пропорцій говорить про масш-
таби трансформації принципів господарю-
вання підприємств. Власне, частка нематері-
альних активів демонструє нам зростаючу роль 
креативного сектору в економіці.

Проте культура може розглядатися і як 
ключовий елемент стратегії сталого розвитку.  
Сьогодні в умовах реалізації реформи децен-
тралізації та процесу становлення місцевих 
громад, які мають спиратися на активне грома-
дянське суспільство та функціонувати на прин-
ципах включення кожного громадянина у про-
цес управління регіоном, роль культури зростає.

Таким чином, культура як фактор розвитку 
реалізує такі функції:

1) створює можливості для розвитку, підви-
щення ефективності, проникнення в інші системи;

2) здійснює промоцію для забезпечення ста-
більності, різноманіття, інклюзивності та іден-
тичності;
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Рис. 2. Співвідношення матеріальних та нематеріальних активів [9]

3) дає результат у вигляді 
економічних та неекономіч-
них здобутків [6].

Виокремлюють три осно-
вні напрями визначення ролі 
культури у системі сталого 
розвитку [8] (рис. 3).

1) Культура в умовах 
сталого розвитку. Це озна-
чає, що культура виконує 
сприятливу і саморозвива-
ючу роль. Цей підхід допо-
внює традиційний дис-
курс про сталий розвиток, 
додавши культуру як само-
стійну складову на одному 
рівні з екологічними, соці-
альними та економічними 
факторами.

2) Культура для сталого розвитку. Вплив 
культури розглядається як один з визначаль-
них чинників та може діяти за межами зазначе-
ної соціально-економічної системи. Це перемі-
щує культуру в захисний пояс системи, а також 
виявляється у функції створення контекстів 
та посередництва. За таких умов вона забез-
печує баланс між економічним, соціальним 
та екологічним тиском і потребами.

Рис. 3. Місце культури в системі стратегій сталого розвитку

 

Підґрунтя 

Елемент 

Середовище 

Один з елементів політики 
сталого розвитку.  
На одному рівні  
з економічними, 

екологічними  
та соціальними складовими. 

Захисний пояс соціально-
економічної системи. 
Забезпечує баланс між 

соціальною, економічною та 
екологічною підсистемами. 

Забезпечення передумов 
сталого розвитку. 

Управління взаємодією 
економічної, екологічної  
та соціальної підсистем. 

КУЛЬТУРА 

3) Культура є стійкістю. За такого підходу 
культура розглядається як підґрунтя та переду-
мова досягнення цілей сталого розвитку. У цій 
ролі вона об’єднує всі аспекти сталого розви-
тку, координує їх, а також керує ними.

Якщо культура розглядається як елемент стра-
тегії сталого розвиту, то політика зміцнюватиме 
ключові внутрішні цінності культури, акцентува-
тиме увагу на творчості та збереженні розмаїття 
культурних виразів та проявів художньої та куль-
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турної активності, а також виявлятиметься в актив-
ностях, спрямованих безпосередньо на людину.

Коли культура виконує посередницьку роль, 
це виявляється у поширенні її впливу на визна-
чення та формування цілей інших державних 
політик, які спрямовані на створення засобів 
існування, а саме промисловість, а також забез-
печення соціального та екологічного добробуту.

За третьої моделі позиціонування культури 
політика сталого розвитку сприятиме більш 
широкому перетворенню соціуму на цілеспря-
моване суспільство, зокрема через посилення 
усвідомлення та зміну поведінки. Це може ство-
рити засоби для здійснення колективних дій на 
місцях, а також через розвиток можливостей 
окремих людей та громад сприятиме адаптації 
та реалізації більш стабільних моделей життя.

Висновки з проведеного дослідження. 
Багатство не має сенсу, якщо воно не реалізу-
ється у добробуті населення. Важливим фак-
тором та інструментом такого перетворення 
є культура. Культурні індустрії є міжсистемним 
складним інструментом «м’якої» інфраструк-
тури, призначення якого полягає в забезпе-
ченні вільного доступу до культурних благ всіх 
верств населення з метою підвищення їх рівня 
освіти та свідомості. Це має привести до ста-
новлення креативного класу.

Культура є одночасно елементом, фактором 
зовнішнього впливу та підґрунтям для реаліза-
ції політики сталого розвитку. Вона може бути 
розглянута і як індикатор рівня соціально-еко-
номічного розвитку країни, і як інструмент його 
підвищення.
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ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНА ЛЬНИМ ГО СПОДАРСТВОМ

Proskurina M.O.

CULTURE IS A TOOL FOR TURNING WEALTH INTO WELFARE

Culture, sustainability, and sustainable development are complicated concepts that are not always 
easy for scientists, policymakers or practitioners to grasp or apply.

Without a doubt, there is a connection between a country’s wealth and economic growth and improve-
ments to its overall well-being. In the article, there are explored some aspects of the transformation 
of wealth into welfare. There is analysed the model of Sustainable Economic Development Assessment 
as a proprietary diagnostic tool that gives countries insight into their overall social and economic con-
ditions. SEDA was proposed by the Boston Consulting Group and based on ten factors of socioeco-
nomic development, which are divided into three groups: investment, economy and stability factors.  
The presence of culture and cultural industry in all three groups is emphasized.

The concept of “soft” infrastructure and the dynamics of the ratio of tangible and intangible assets 
are analyzed. The role and significance of culture and cultural industries in the development and imple-
mentation of sustainable development strategies are identified. Three main directions for determining 
the role of culture in the system of sustainable development are analyzed. It is emphasized that the inte-
gration of culture in politics and the target development programs contributes to their effectiveness 
and sustainability.

Systematically integrating cultural specificities in the conception, measurement, and practice 
of development is imperative as it ensures the involvement of the local population and a desirable out-
come of development efforts. Culture as a sector of activity – including tangible and intangible heritage 
and the creative industries – is in itself a powerful driver of development, with community-wide social, 
economic, and environmental impacts.

Key words: SEDA, sustainable development, culture, cultural industries, welfare, wealth, stability, 
infrastructure.


