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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми дослідження. Виклики перед якими стоїть 

сьогоднішній світ, саме світ, а не окремі суспільства, бо відокремити одну 

країну від іншої, так що події, які відбуваються в одній часині планети не 

зачіпали іншу просто неможливо. 

Віра в беззаперечну силу наукового прогресу починає надавати тріщини 

і невзмозі надати рецепт успіху і вселенського благополуччя, а саме відповісти 

на питання що ж робити далі, щоб не виникало нових воєнних конфліктів, щоб 

допомогти країнам, що розвиваються, щоб у кожної людини була змога хоча б 

забезпечити свої базові можливості. 

Для вирішення питань такого рівня не достатньо точкових и 

ситуативних рішень, необхідна всеохоплююча парадигма, яка була б 

спроможна зосередити та логічно скоординувати у собі найголовніші глобальні 

і водночас базові закономірності сучасного суспільства. 

Одна дисципліна, чи окрема теорія навіть найпродуктивніша та 

оперуючи новітніми розробками занадто вузько профільна для вирішення 

завдань такого рівня. В таких умовах звертається увага на такі наукові 

концепти та методи, які б оперували цілісною та масштабною картиною світу, 

при цьому не були відірвані від реальних подій. 

Одним із актуальних наукових напрямків, який дозволяє подивитися на 

проблему під різними кутами зору є світ-системній аналіз. Світ-системний 

підхід являє собою міждисциплінарний підхід до вивчення світової культури і 

розвитку суспільства. Його креативність полягає в тому, що його прихильники 

розглядають і вивчають не окремі складові світу, але світ, представлений ними 

як система, тобто за базові одиниці дослідження суспільства приймаються не 

окремі нації-держави (як елемент системи), а світ-система в цілому. 

Представники напряму світ-системного аналізу пропонують розглядати 

не тільки еволюцію соціальних систем, що охоплюють одну цивілізацію (міні-
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системи), але і системи, що включають в себе більше однієї цивілізації (світ-

імперії) або навіть всі цивілізації світу (сучасна капіталістична світ-економіка). 

Отже, актуальність теми дослідження полягає в необхідності 

дослідження парадигми світ-системного аналізу, його трансформації у 

теоретизуванні одного з його представників – Г.М. Дерлуг‘яна, а також 

визначення можливостей його практичного застосування для пояснення 

глобальних суспільних процесів. 

Стан наукової розробленості проблеми. Родоначальниками теорії світ-

системного аналізу прийнято вважати чотирьох зарубіжних вчених: 

американського соціолога І. Валлерстайна [9-11; 97-107 та ін.], єгипетського 

політолога та економіста С. Аміна [2; 3; 67-73 та ін.], італійського економіста і 

соціолога Д. Аррігі [76-78] та німецького економіста і соціолога А.Г. Франка 

[84-86]. Вчотирьох вони є авторами колективної праці «Динаміка глобальної 

кризи» [73].  

До подальшого розвитку концепції мав відношення цілий ряд 

зарубіжних вчених, які доповнили та розширили коло проблем концепції світ-

системи та світ-системного аналізу. До цих вчених варто віднести К. Чейз–

Данн [64], Ч. Тіллі [59], Дж. Абу Лугод [60], Дж. Модельскі [64] та інші відомі 

представники західного суспільствознавства та мікросоціології. 

Ступінь досліджуваності проблеми світ-системого підходу в 

пострадянській науці є поверховим. Зокрема, в Україні цей напрям соціальних 

досліджень представляє незначна кількість науковців, хоча останнім часом 

з'явилось кілька публікацій, що торкають різні аспекти світ-системного аналізу. 

Це стаття В. Танчера [57], в якій розглядається бачення І. Валерстайном 

перспектив розвитку соціології у XXI ст., а також статті П. Ку туєва [41-44] та 

О. Фісуна [60], які присвячені деяким методологічним аспектам концепції 

Валерстайна та інших світоаналітиків. Варто зазначити, що основна маса 

публікацій пострадянських науковців має переважно ознайомчий, оглядовий 

характер, їхні автори, насамперед, приділяють увагу реконструкції поглядів 

теоретиків cвіт-системного аналізу, не вдаючись до глибокого всебічного 
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аналізу їхніх концептуальних конструктів й обмежуються загальними оцінками. 

Окремий блок досліджень у сфері світ-системного аналізу становлять 

праці відомого американського історичного соціолога російського походження, 

публіциста, професора Нью-Йоркського університету в Абу-Дабі Г.М. 

Дерлуг‘яна. Вчений стоїть на позиціях світ-системного аналізу І.Валлерстайна, 

зазначаючи «Я всім зобов‘яаний Валлерстайну – як відомо, я його вірний 

нукер» [17-27].  

Перша найбільш значна робота Г.М. Дерлуг‘яна - «Адепт Бурдьє на 

Кавказі: Ескізи до біографії у світ-системній перспективі» [18], яка в тому ж 

році визнана Американської соціологічної асоціацією кращою книгою з 

політичної соціології. Співавтор з Иммануилом Валлерстайном, Рендаллом 

Коллінзом, Майклом Манном і Крег Калхун книги «Чи є майбутнє у 

капіталізму?» [29] (Була перекладена більш ніж на десять мов). Автор книги 

(збірки статей) «Як влаштований цей світ». Особливе значення світ-системний 

підхід Г.М. Дерлуг‘яна набуває і для інтерпретації історичного розвитку Росії. 

Окреслені вище дослідження звертаються до окремих методологічних 

принципів, категорій і концепцій світ-системного підходу, практично не 

приділяючи уваги світ-системній інтерпретації та трансформації цього підходу 

у роботах Г.М. Дерлуг‘яна. Соціально-філософський аналіз його світ-

системного підходу дозволить роздивитися його як самостійну дослідницьку 

програму динаміки сучасного світу, розкрити його методологічні принципи і 

пізнавальні перспективи. 

Метою дипломної роботи є виявлення теоретичних та методологічних 

засад трансформації світ-системного аналізу у роботах Г.М. Дерлуг‘яна, а 

також визначення перспектив подальшого його використання для 

прогнозування розвитку сучасної цивілізації. 

Для досягнення поставленої мети в дипломній роботі ставляться 

наступні завдання: 

 провести теоретико-понятійний аналіз категорії «світ-система» як 

предмету дослідження; 
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 дослідити сучасну інтерпретацію світ-системного аналізу в 

науковому доробку Г. Дерлуг'яна; 

 з‘ясувати особливості становлення Г. М. Дерлуг‘яна як науковця та 

вченого; 

 розглянути модернізації у сучасній світ-системі Г.М. Дерлуг‘яна; 

 узагальнити сучасний стан світ-системного аналізу та перспективи 

розвитку світ-системи; 

 визначити майбутнє капіталізму в умовах глобалізації: погляди 

світових макросоціологів. 

Об’єктом дослідження є парадигма світ-системного аналізу та її 

реалізація у роботах Г.М. Дерлуг‘яна. 

Предмет дослідження – теоретично-методологічні та практичні 

особливості трансформації світ-системного аналізу у роботах Г.М. Дерлуг‘яна. 

Методи дослідження. В процесі роботи над дипломною роботою 

використовувалися різні теоретико-методологічні підходи та методи. 

Системний підхід дозволив розкрити цілісність концепції світ-системного 

аналізу Г.М. Дерлуг‘яна в його спробі пояснити трансформацію світу. В якості 

основного методу в дипломній роботі застосовується компаративістський та 

соціально-філософський аналіз роботі представників світ-системного підходу. 

Важлива методологічна роль в представленій роботі відводиться визначенню 

особливостей трансформації концепції світ-системного аналізу у роботах Г.М. 

Дерлуг‘яна. Дипломна робота ґрунтується на результатах наукових досліджень 

в області соціальної філософії, філософії історії, економічної та історичної 

соціології, історичної науки, методології науки. 

Теоретична та практична цінність роботи. Теоретична значущість 

дипломної роботи полягає в розробці соціально-філософських і методологічних 

проблем світ-системного підходу, направленого на побудову адекватної 

аналітичної моделі розвитку сучасної цивілізації. Проведений в роботі аналіз 

світ-системного підходу вносить вклад в розробку понять і категорій соціально-

гуманітарної науки, методологічно збагачує трактування динаміки сучасної 
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цивілізації та капіталізму у соціальній філософії, а також може послужити 

основою для подальшої глибшої розробки цієї проблеми. 

Практична значимість роботи визначається тим, що світ-системний 

методологічний інструментарій дозволяє аналізувати багаторівневу соціально-

економічну реальність, зрозуміти складну природу сучасного світи, виявляти 

закономірності та історичну логіку його динаміки. Результати та висновки, 

отримані в роботі, можуть бути взяті до уваги при розробці нових концепцій 

розвитку капіталізму і суспільного розвитку в цілому. Матеріал дослідження 

може бути використаний у навчальному процесі в курсах соціальної філософії, 

соціології, політології, історії міжнародних відносин, новітньої історії, 

методології науки, а також для розробки спецкурсів. 

Структура магістерської дисертації. Дипломна робота складається зі 

вступу, чотирьох розділів, поділених на підрозділи, висновків та рекомендацій, 

списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи – 117 сторінок (з них 104 

основного тексту). Список використаних джерел містить 107 найменувань.  

Апробація результатів дисертації. Публікації знайшли відбиток в 

матеріалах міжнародних конференцій з соціології: 

 Бортнійчук К. Г.  Історичний досвід: його уроки та виклики/ 

Держава та глобальні соціальні зміни: історична соціологія 

панування та спротиву в епоху модерну: матеріали V міжнар. 

наук.-практ. конф., м. Київ, 26-27 листопада 2015р. / укладачі: 

А.А.Мельниченко, П.В.Кутуєв, А.О.Мігалуш. – К.: Талком, 2015. – 

С.131 

 Бортнійчук К. Г. Неочікувані, але реальні світ-системні 

трансформації/ Історична соціологія цивілізацій: модерн поміж 

демократією та нерівністю: матеріали VІ міжнар. наук.-практ. 

конф., м. Київ, 30-31 травня 2016р. / укладачі: А.А.Мельниченко, 

П.В.Кутуєв. – К.: Політехніка, 2016. – С.189 
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РОЗДІЛ 1. 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СУЧАСНОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ 

ФЕНОМЕНУ СВІТ-СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ 

 

 

1.1. Теоретико-понятійний аналіз категорії «світ-система» як 

предмету дослідження 

 

 

В першому розділі книги «Світ-системний аналіз: Вступ», під 

заголовком «Витоки світ-системного аналізу», І. Валлерстайн вказує на чотири 

основні дискусії, які велися серед суспільствознавців в період з 1945 по 1970-і 

роки, які, на його думку, найбільшим чином вплинули на формування концепту 

світ-системи. Американський вчений посилається, по-перше, на матеріали 

економічної комісії ООН для Латинської Америки (ЕКЛА) під проводом 

Р.Пребіша, по-друге, на вчених-комуністів, які відродили дискусії на тему 

корисності азіатського способу виробництва (тему, вперше підняту К.Марксом 

і Ф.Енгельсом), по-третє, на західноєвропейських істориків, які знову 

актуалізували питання про передумови переходу від феодалізму до капіталізму 

(інтерпретація соціологічного вчення М.Вебера), і, нарешті, по-четверте, на 

погляди французької школи «Анналів» і її блискучого послідовника Ф. 

Броделя, що здійснив епістемологічний переворот у розумінні історії [11, С. 7]. 

Одна з проблем, що дала поштовх до створення світ-системного аналізу, 

вперше була поставлена аргентинським економістом Р.Пребішем. У період з 

1948-1962 рр. Р.Пребіш був виконавчим секретарем Економічної комісії ООН 

для Латинської Америки (ЕКЛА), що згодом підштовхнуло його до 

формулювання теорії периферійної економіки. 

Світовий розвиток аргентинський економіст аналізує на основі моделі 

«Центр-периферія», акцентуючи увагу на взаємозв'язку між структурами 

всередині соціо-політико-економічного організму: центр (розвинені країни), що 
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має переважне право на передову технологію і виробляє засоби виробництва, і 

периферія (країни, що розвиваються), відповідальна за початковий етап 

виробничого процесу (наприклад, за видобуток сировини). «Низькі темпи 

економічного розвитку країн третього світу і більш високі темпи зростання 

економіки розвинених капіталістичних країн, приходить до висновку Р. 

Пребіш, - взаємопов‘язані і взаємообумовлені явища» [94, С. 44]. 

Світовий ринковий механізм, що нездатний в рівній мірі задовольнити 

продуктами технічного прогресу центр і периферію, породжує проблеми 

міжкультурного характеру. Їх подолання можливо, на думку зарубіжного 

економіста, тільки при кардинальній перебудові існуючих структур 

міжнародного поділу праці, державного регулювання та структурних змін в 

економіці. 

Відзначимо, що концепція латиноамериканського вченого знайшла 

відображення не тільки в підході І. Валлерстайна, але і в теорії сталого 

розвитку суспільства (Ф.Кардозо, Т. дус Сантус та ін.).  

У 1970-і рр. реакцією на процес змін в навколишньому середовищі було 

створення безлічі міжнародних неурядових наукових організацій з вивчення 

глобальних процесів на Землі, таких, як Міжнародний інститут системного 

аналізу, Міжнародна федерація інститутів перспективних досліджень (ІФІАС), 

Римський клуб та ін. Прикладом позитивного впливу теоретичних дискусій на 

практику служить прийняття на дев‘ятнадцятій сесії Генеральної Асамблеї 

ООН в 1997 році наступних принципових поправок: по-перше, тепер в центрі 

має знаходитися людина і її невід'ємне право на здорове навколишнє 

середовище і, по-друге, відповідальність держави за сталий розвиток 

суспільства повинен бути диференційованим. Розвинені суспільства повинні 

ділитися зі слаборозвиненими, інакше останні не виживуть. 

Взявши за основу концепцію Р. Пребіша, І. Валлерстайн доповнює її 

поняттям напівпериферія. Підкреслюючи занепад гегемонії Західної культури, 

американський вчений, будучи солідарним з аргентинським економістом, 

заявляє про необхідність реструктуризації: «Протягом останніх 500 років, 
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розрив між багатими і бідними тільки зростає. Таким чином, питання ставиться 

ребром: чи зможуть розвинені країни досягти такого рівня, коли порочне коло 

буде розірване, і світ з біполярного перетвориться на багатополярний? При 

цьому країни, що розвиваються будуть йти своїм автентичним шляхом, а не 

сліпо копіювати парадигму, запропоновану Заходом» [96, c.26]. 

На відміну від свого попередника, який наполягав на метаморфозах 

виключно в рамках державних економік (на прикладі близьких йому 

латиноамериканських країн), І. Валлерстайн ставить проблему масштабніше, 

наполягаючи на змінах основ геокультури. Починати, на думку американського 

дослідника, слід з переосмислення сьогоднішнього стану гуманітарного знання, 

так як саме ці перетворення можуть дати вірний ключ до змін у інших сферах 

життя суспільства. 

Друга дискусія, зазначена І. Валлерстайном, відносилася до 

відновленого інтересу до теми азіатського способу виробництва у другій 

половині ХХ століття. Вперше феномен азіатського способу виробництва був 

сформульований в листуванні К. Маркса і Ф.Енгельса в 1853 р. Надалі ця 

проблема піднімалась в статтях «Британське панування в Індії», в 

«Економічних рукописах 1857-1859 років» та ін. Ці дослідження сприяли 

резюмування у передмові «До критики політичної економії», написаної К. 

Марксом в 1859 р, положення про те, що «азіатській, античний, феодальний і 

сучасний, буржуазний, способи виробництва можна позначити, як прогресивні 

епохи економічної суспільної формації» [47, С. 8]. 

Питання про азіатський спосіб виробництва знову стало предметом 

широкого обговорення в 60-і рр. XX століття. Дискусія, яку вели теоретики в 

другій половині минулого століття, охопила проблеми в цілому 

докапіталістичних формацій і ранньокласових суспільств. Серед вчених, які 

займалися цим феноменом, можна назвати К.А. Віттфогеля, автора відомої 

книги «Східний деспотизм» (котрий наполягає на тому, що в центрі азіатського 

способу виробництва незмінно лежить деспотизм), М.С. Восленського, Б. 

Рицци та ін. 
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Серед вітчизняних дослідників можна виділити Ю.І. Семенова, автора 

роботи «Як виникло людство» [55], в якій досліджуються проблеми соціо– і 

антропогенезу первісних суспільств, І.Р. Шафаревича «Соціалізм як явище 

світової історії» [65]. В даний час оцінки характеру азіатського способу 

виробництва змінилися і стали предметом пильного дослідження, але вже на 

новому рівні трактувань соціокультурного та економічного розвитку історії 

людства. 

І. Валлерстайн виділяє дану дискусію в світлі питання альтернативних 

шляхів розвитку сучасної геокультури. Для того щоб відшукати такі шляхи, 

потрібно, на думку одного з розробників світ-системного підходу, повернутися 

до вивчення структур докапіталістичних ранньокласових суспільств: 

розібратися в факторах, які послужили або, навпаки, які загальмували перехід 

від одного стану суспільства до іншого. На цю тему І. Валлерстайн детально 

розмірковує у своїх ранніх статтях [100]. 

Третім імпульсом до створення концепції світ-системного аналізу 

послужило наростання інтересу у другій половині ХХ століття до теми 

переходу від феодального суспільства до капіталістичного. За даним питанням 

на початку минулого століття висловлювалися багато вчених, серед яких К. 

Маркс, Ф. Енгельс, М. Вебер та ін. Для І. Валлерстайна найбільшу цінність 

представляв підхід останнього – соціолога і культуролога М. Вебера. Саме його 

концепція в 1970-і рр. викликала хвилю гостро дискусійних статей і книг, 

присвячених переосмисленню соціологічного підходу до розуміння культури в 

цілому. 

Перевлаштування, що мало місце між XV-XVIII-м століттями в Західній 

Європі, в ході якого феодальне суспільство змінилося капіталістичним 

зацікавило М. Вебера в розрізі розроблюваної ним проблематики 

протестантської етики. Опис цієї соціокультурної трансформації був головною 

ідеєю його фундаментальної праці «Протестантська етика і дух капіталізму». 

Теза про роль протестантської етики, червоною ниткою проходить крізь все 

вчення Вебера, служить поясненням безлічі соціальних і економічних змін: 
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«Для того щоб міг статися відповідний специфіці капіталізму відбір у сфері 

життєвого укладу і ставлення до професії, тобто для того щоб певний вид 

поведінки і уявлень здобув перемогу над іншим традиціоналізмом, він мусив, 

очевидно, спочатку виникнути, причому не в окремих, ізольованих один від 

одного особистостей, а як певне світосприйняття, носіями якого і були групи 

людей» [12, С. 77]. 

Надалі М. Вебер ставить завдання якомога ширше розкрити поняття 

«духу» капіталізму і впливу протестантської етики на формування основ 

капіталістичної світ-економіки (у термінології І. Валлерстайна). 

Починаючи з середини 70-х рр. XX століття на Заході (переважно в 

ФРН) спостерігається різке зростання інтересу до соціологічної теорії 

М.Вебера. Серед дослідників, які у різних аспектах висвітлювали вчення М. 

Вебера, можна виділити: Р.Бендикса і його монографію «Макс Вебер - 

інтелектуальний портрет», І. Флетчера, який прагнув показати специфіку 

веберівського тлумачення «соціально-наукової соціології» на відміну від 

«природньої» і «духовно-наукової», П. Андерсона, що розвивав марксистський 

підхід, тісно перегукується з веберівським розумінням політичних протиріч і 

ролі християнської церкви і т.д. Пізніше на тему положень Вебера буде широко 

дискутуватися у своїх роботах німецький філософ і культуролог Ю. Хабермас. 

Російський дослідник веберівської соціологічної теорії Ю.Н. Давидов у 

післямові до «Вибраних творів» М. Вебера вказує на три найбільш великі 

інтерпретації вчення німецького соціолога: по-перше, на книгу І. Вайса 

«Основи соціології Макса Вебера»; по-друге, на статтю Ф. Тенбрука «Справа 

Макса Вебера», опубліковану в« Кельнському журналі соціології та соціальної 

психології»; по-третє, на роботу В. Шлюхтера «Раціоналізм опанування світом: 

штудії про Макса Вебере». 

Згідно Ю.Н.Давидова, існує нерозв'язна антиномія індивідуалізуючого і 

генералізуючого методів. Знання про світ, на що свого часу звертав увагу 

М.Вебер, виявилося розколотим на дві протиборчі орієнтації –

«Натуралістичну» (сциєнтичну) і «Антинатуралістичну» (антисциєнтичну), з 
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яких перша втратила контакти з реальною дійсністю, а друга ризикує втратити 

наукову строгість і визначеність. Те ж саме підкреслює І. Валлерстайн, 

розмірковуючи на тему еволюції структур знання в період формування сучасної 

геокультури. 

Сучасний німецький філософ Ф. Тенбрук йде далі, загострюючи увагу 

на розшифровці соціології історії. Йдеться про історичний процес, розглянутий 

під кутом поняття соціальної дії (що постає в кожному конкретному випадку як 

індивідуальна людська дія) і його вирішальних мотивів. «Оскільки <...> 

глибинною проблемою людської мотивації виявляється, в кінцевому рахунку, 

питання про сенс життя, остільки найважливішою складовою його [Вебера] 

соціології історії стає соціологія світоглядів» [16, С. 748]. 

На думку Ф. Тенбрука, яку розділяє І. Валлерстайн, спільний напрям 

історичного розвитку визначається, головним чином, зміною світоглядних 

установок (за термінологією Ж.-Ф. Ліотара – метанаррацій). Внаслідок цього 

стихійні й поступальні зміни в геокультурі стали відправною точкою в 

дослідженнях І. Валлерстайна. 

Накінець, німецький соціолог В. Шлюхтер, один з представників 

«Веберівського ренесансу» у своїй статті «Парадокс раціоналізації: про 

відношення «етики» та «світу», спочатку опублікованій в журнальному 

варіанті, а потім включеної в книгу «Раціоналізм опанування світом: штудії про 

Макса Вебера» висуває у фокус дослідження категорію веберівської «картини 

світу». В. Шлюхтер вважає, що в порівняльно-історичному дослідженні 

соціокультурних типів раціональності М. Вебер одночасно з аналізом великих, 

наприклад, релігійних ідей, прагнув зіставити більш-менш розвинені «картини 

світу» [16, С. 760]. По суті, бажання І. Валлерстайна охарактеризувати світ-

систему в її сукупності співзвучно ідеї веберівської (в інтерпретації В. 

Шлюхтера) спробі описати цілісну «картину світу» (тільки для американського 

вченого – це, швидше, «картина світ-системи»). 

Темі переходу від феодалізму до капіталізму присвячені ряд окремих 

статей і монографій І. Валлерстайна: «Класоутворення в капіталістичній світ-
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економіці», «Від феодалізму до капіталізму: перехід або переходи», «Три 

випадки гегемонії в історії капіталістичної світ-економіки» та ін. [99]. 

Остання, четверта дискусія, яка вплинула на хід створення концепції 

світ-системи, пов'язана з новим поглядом на історію, запропонованої 

французькою школою «Анналів» в особі її видатного послідовника Ф. Броделя. 

Школа «Анналів» (нова історична наука) – науковий напрям, який 

з‘явився у Франції і згрупований навколо заснованого М. Блоком і Л. Февром 

журналу, що виходив під різними назвами: «Аннали», «Аннали соціальної та 

економічної історії», «Аннали соціальної історії». 

Суть концепції полягала в заміні класичної «Історії-оповіді» історією –

проблемою і спробах створити «тотальну» історію – сукупність політичних, 

економічних, соціальних і культурних взаємодій і взаємовпливів. 

Прихильники даного напрямку звертаються до іншого, ніж колись, 

об'єкту вивчення. Вони не ставлять в центр діяльності «великих» особистостей 

або опис політичних подій, а досліджують суспільство в його цілісності. Їх 

головною ідеєю було розкрити глибинні структури, що існували протягом 

великих часових відрізків. Такий підхід, з одного боку, вимагав залучення 

даних суміжних наук – соціології, етнології, географії, археології, з іншого – 

зміни поглядів на історичні джерела.  

Джерело, на думку засновників школи Анналів, само по собі німе, і щоб 

витягти з нього відомості, треба попередньо сформулювати питання, які слід 

йому задати [56]. 

Зробивши пріоритетними проблеми колективної свідомості, 

ментальності, переоцінки цінностей, зміни поглядів на історичність протягом 

століть, послідовники школи «Анналів» запропонували новий погляд на 

історію. 

Що стосується впливу Ф. Броделя на світову історіографію, то його 

складно переоцінити. У тритомній праці «Середземне море і 

середземноморський світ в епоху Філіппа II», роботі «Граматика цивілізацій», 

тритомнику «Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм, XV-XVIII ст.» Ф. 
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Бродель апелює до нових просторово-часових кордонів об'єкта і суб'єкта 

історичного дослідження, пропонуючи нову методологію синтезу соціальних 

наук. Ця методологія ґрунтувалася на виділенні нової структури соціального 

часу: «Людське життя включає в себе безліч інших реальностей, які можуть 

зайняти своє місце в потоці подій: простір, в якому живуть люди, соціальне 

оточення, визначає їх буття, етичні усвідомлені і неусвідомлені правила, яким 

вони підкоряються, їх релігійні та філософські вірування, їх власна цивілізація. 

Ці реалії живуть набагато довше нас і у нас часто протягом всього нашого 

життя не вистачає часу помітити, як вони кардинально змінюються» [6, С. 27]. 

Діалектика історії, підкреслює Ф. Бродель, ґрунтується на 

різноманітності самого історичного часу: швидкоплинний час подій, 

подовжений час історичних епізодів, повільний час цивілізацій. Тому в рамках 

свого дослідження французький дослідник вводить поняття «часу великих 

тривалостей» (la longue durée). Об'єктами дослідження обрані не окремо 

існуючі історичні події, а демографічні прогресії, економічні цикли (СР цикли 

Н.Д. Кондратьєва), що змінюються, криві попиту та пропозиції і т.д. 

Звертаючись до термінів інших гуманітарних наук, таких як демографія, 

етнологія, економіка, соціологія, культурологія та інші, Ф. Бродель наполягає 

на комплексному розумінні світу. 

Суб'єктами історії при подібному підході виявляються не окремі 

індивіди в історії, а повільно змінюючи в часі структури – «системи досить 

стійких відносин між соціальною реальністю і масами», [6, С. 51] – уточнює 

французький історик. Такими суб'єктами виступають, до прикладу, міські 

економіки Венеції і в XV – XVI ст. або Амстердама в XVI – XVII ст., 

агротехнічна революція в Англії в XVII – XVIIIст, квазіавтономна торгівля 

Росії в XVI – XVIII і т. д. Коли мова йде про будь-яку спробу глобального 

історичного осмислення, як і в мистецтві фотографії, «необхідно збільшувати 

кількість кадрів різної витримки, щоб потім звести їх в єдине ціле». 

Виділення нового виміру історії la longue durée дозволило французькому 

історику створити оригінальну модель історичного дослідження «світу в його 
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становленні». Спочатку він розглядає незмінні протягом тривалого часу 

структури повсякденності: географічні, демографічні, агротехнічні, виробничі 

та споживчі умови матеріального життя. Потім аналізує власне економічні 

структури суспільства, пов'язані зі сферою обміну (ринки, ярмарки, біржі та 

кредити, торгівлю і промисловість) і виникаючі на їхній основі соціальні 

структури, починаючи від найпростіших торгових ієрархій і закінчуючи 

державою. На закінчення досліджує, як в результаті взаємодії виявлених раніше 

структур виникає власне предмет дослідження, наприклад, світ-економіка [6, С. 

37] (цей концепт І. Валлерстайн згодом запозичує у Ф. Броделя, значно 

розширивши його проблематику). 

У своїх дослідженнях Ф. Бродель дотримується думки, що історію 

необхідно розглядати, не як окрему дисципліну, а в комплексі різних наук про 

людину таких, як географія, антропологія, демографія, політична економія, 

політологія, дослідження культур і ментальностей. 

По суті, французький дослідник, а слідом за ним І. Валлерстайн 

(відштовхується від поглядів на розуміння історії у свого попередника) 

наполягають на цілісному дослідженні загальнолюдського розвитку. 

Спираючись на попередні вчення, світ-системний аналіз поставив 

питання цілісного розуміння світу як системи і опису її складових залежно від 

місця, займаного в цій системі. 

Таким чином, світ-системний аналіз досліджує соціальну еволюцію 

систем суспільств, а не окремих соціумів, на відміну від попередніх 

соціологічних підходів, в рамках яких теорії соціальної еволюції розглядали 

розвиток насамперед окремих суспільств, а не їх систем. У цьому світ-

системний підхід схожий з цивілізаційним, але йде трохи далі, досліджуючи не 

тільки еволюцію соціальних систем, що охоплюють одну цивілізацію, а й такі 

системи, які охоплюють більше однієї цивілізації або навіть всі цивілізації 

світу. Дослідження показали, що зазначений підхід був розроблений в 1970-і 

рр. А. Г. Франком, І. Валлерстайн, С. Аміном, Дж. Аррігі і Т. дус Сантус, а в 

подальшому набув свого розвитку у наукових дослідженнях інших науковців. 
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1.2. Сучасна інтерпретація світ-системного аналізу в науковому 

доробку Г. Дерлуг'яна 

 

 

У передмові до книги І. Валлерстайна «Світ-системний аналіз: вступ» 

під назвою «Самий незручний теоретик» Г.М. Дерлуг‘ян каже, що головне своє 

завдання його вчитель буквально бачить в розчищенні завалів колишніх 

ідеологічних концепцій і набуття нової перспективи. Чи не конкретної теорії, 

але метатеоретичної можливості інакше поглянути на світ, як на цілісну 

систему, що виникає історично, всередині якої розташовані в нерозривній 

взаємодії держави і ринки, класи і статусні групи, культурні комплекси і 

способи господарювання, ідеології і політичні рухи [11, С. 20]. 

В рамках світ-системного підходу І. Валлерстайн запропонував нове 

трактування історико-культурного процесу. Розвиток при такому світогляді 

представляється як послідовність і співіснування різних історичних систем. 

Одним з ключових моментів світ-системного підходу, запропонованого 

закордонним соціологом, стало введення поняття світ-система, що представляє 

собою «якийсь територіально-часовий простір, який охоплює багато 

політичних та культурних одиниць, але в той же час є єдиним організмом, вся 

діяльність якого підпорядкована єдиним системним правилам» [11, С. 75]. Її 

схожість з живим організмом можна пояснити тим, що, як і все живе, історична 

система має тривалість життєвого циклу, в ході якої деякі її характеристики 

схильні до змін, а інші залишаються незмінним [103, С. 347 ]. 

Американський дослідник виділяє локальні утворення, називаючи їх 

міні-системами (прості сільськогосподарські структури з мисливсько-

збиральницькою економікою, з єдиним поділом праці і гомогенізованою 

культурою). Вказує на подальше об'єднання міні-систем в світи-імперії – великі 

соціокультурні утворення, що включають безліч культурних систем, але мають 

єдиний політичний центр. До таких можна віднести Перську, Китайську, 

Римську та ін. імперії. З плином часу відбувався розпад історичних систем, 
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утворення нових міні-систем і світ-імперій. Так тривало, на думку І. 

Валлерстайна, до «довгого» XVI століття (коли вперше за час людського 

розвитку в історії стала затверджуватися єдина світ-система). За період свого 

існування вона поступово охопила всю земну кулю. В основу її створення було 

покладено принцип міжнародного поділу праці, який визначив пізніше 

трирівневу внутрішню стратифікацію на ядро (центр), напівпериферію і 

периферію. Ядро (розвинені країни) акумулює основний капітал і засоби 

виробництва, а периферія (Країни, що розвиваються) спеціалізується на 

видобутку сировини і використанні некваліфікованої праці. Така розстановка 

сил зміцнює гегемонію центру і посилює залежне становище периферійних 

країн в межах цієї світ-системи. 

Основні ідеї І. Валлерстайн виклав у фундаментальній багатотомній 

праці «Сучасна світ-система». Перший том, написаний в 1974 р і озаглавлений 

«Капіталістична агрикультура і витоки європейської світ-економіки в XVI 

столітті», оповідає про становлення сучасної капіталістичної світ-економіки в 

епоху великих географічних відкриттів [103]. 

На думку І. Валлерстайна, всі докапіталістичні світ-економіки з плином 

часу мали тенденцію до об'єднання в світ-імперії, через їх політичну інтеграцію 

під егідою однієї держави. Єдиним винятком стало виникнення в середні віки 

європейської світ-економіки. У першому розділі «Середньовічна прелюдія» 

(Medieval Prelude) американський вчений пояснює, що на відміну від світ-

імперій, що мають місце в той час, європейська світ-економіка завдяки 

можливостям, породженими її технологіями (географічний поділ праці, класова 

система суспільства та ін.), зуміла поширити свій вплив на всю земну кулю, 

вийшовши за межі існуючих на той момент геополітичних одиниць (місто-

держава, нація-держава та ін.) [103, С. 14-65]. В основі історичної системи, що 

тільки зароджувалася, лежали нові економічні зв'язки, а також якісно інші 

культурні процеси, політичні механізми і конфедеративні структури [103, С. 

15]. 

У наступному розділі «Новий європейський принцип поділу праці:1450-
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1640» (The New European Division of Labor: c. 1450-1640) І. Валлерстайн виділяє 

ключовий, на його погляд, момент становлення єдиної історичної системи - 

осьовий розподіл праці, під яким американський дослідник розуміє внутрішній 

поділ на ядро, периферію і полупериферію, де кожній зоні була відведена своя 

роль [103, С. 66-131]. Він також підкреслює, що підставою формування 

капіталістичної світ-економіки послужив капіталізм, що зародився в 

сільськогосподарському секторі феодальної Європи.  

У третій главі «Абсолютна монархія і етатизм» (The Absolute Monarchy 

and Statism) американський дослідник звертає увагу на інший, не менш 

важливий структурний елемент, який сприяє розвитку сучасної світ-системи –

абсолютизм. Ідея І. Валлерстайна полягає в тому, що держави з найбільш 

централізованою політичної системою увійшли в ядро сучасної світ-системи, 

отримавши владу над країнами з децентралізованою владою, що відносяться до 

полупериферійних і периферійних [103, С. 132-163]. Однак, треба відзначити, 

що в період становлення капіталістичної світ-економіки було ще несвоєчасно 

говорити про гегемонію усередині системи. 

Заключна глава «Європейська світ-економіка: відмінності периферії і 

країн, що не входять в світ-систему» (The European World-Economy: Periphery 

Versus External Arena) оповідають про відмінності між периферійними 

державами і країнами на той період, що не входили в світ-економіку. На думку 

автора, цей феномен виражався в самій природі товарообміну, який мав місце 

між станами ядра і зонами, що його оточують. У першому випадку обмін 

товарами не був рівноцінним та справедливо оплачуваним (країни ядра, по суті, 

експропріювали необхідні для їх розвитку природні ресурси), тоді як у другому 

– товарообмін включав в себе більш елітні товари («luxury» goods) (хутро, 

дорогоцінні метали і камені та ін.) і проходив на більш вигідних умовах [103,с. 

с. 164-250]. 

Проблема верховенства або гегемонії в рамках світ-системи виникла в 

період з 1600 по 1750 рр., чому присвячений опублікований в 1980 р. другий 

том «Сучасна світ-система» під назвою «Меркантилізм і консолідація 
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європейської світ-економіки з 1600 по 1750 рр.» [104]. У цій праці І. 

Валлерстайн розмірковує про початковий етап становлення світ-економіки на 

європейському континенті.  

По-перше, зовнішня експансія Європи привела до інтеграції різних 

культурних феноменів (синтез релігії і живопису, розквіт прикладного 

мистецтва і т.д.). Загальне зростання населення, урбанізація промисловості і 

розширення політичних і культурних сфер позначали збільшення числа і 

розмірів міст, що дозволило сформуватися невеликого прошарку інтелігенції на 

базі перших університетів. 

 По-друге, з плином часу в результаті іконоборчих рухів (кальвінізму, 

протестантизму і ін.), центральна влада папства слабшала, що послужило 

причиною культурної децентралізації, яка зміцнювала інтелігенцію і сприяла 

формуванню нового класу буржуазії. Нарешті, по-третє, на відміну від 

феодальної епохи, яка за своїм культурним складом була більш-менш 

однорідною, відмінною рисою європейської світ-економіки стало її культурне 

різноманіття [104, С. 6-11]. 

Розвиток сучасної світ-системи мав на увазі розширення її географії і 

включення в її межі нових зон. Одночасно з цим йшли процеси урбанізації та 

пролетаризації або прото-індустріалізації (за Р. Робертсоном). Коли 

спеціалізація досягла загальноєвропейського рівня, окреслилася необхідність в 

ще одній зоні. Третя зона – напівпериферія – мала свою особливість (distinctive 

pattern). Вона була структурним посередником між країнами ядра і периферією, 

поєднуючи в собі основні риси центру (рівень заробітної плати, якість життя і 

т.д.) і периферійних економік (залежність економіки від вартості природних 

ресурсів, невисока технологічність виробництва та ін.) [104, С. 178-243]. 

В теорії все держави в світ-економіці володіли суверенітетом і 

незалежністю, мали рівні права на геополітичній арені. На практиці, на рубежі 

1600-1750 рр. стала проявлятися ієрархія всередині системи, в основі якої мала 

кореляції з місцем, займаним державою в світ-економіці. Так, на думку І. 

Валлерстайна, з'явився феномен гегемонії, цій проблемі присвячена глава під 
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назвою «Голландська гегемонія в світ-економіці» [104, С. 36-73]. (Dutch 

hegemony in the world-economy). В рамках капіталістичної світ-економіки бути 

державою-гегемоном означало не просто бути сильною державою, але бути 

найсильнішою (тобто показати свою перевагу перед іншими, не менш 

сильними геополітичними суперниками). Гегемонія, таким чином, мала на увазі 

право однієї держави нав'язувати певні правила, за якими здійснювалася 

міждержавна взаємодія (економічна, політична, культурна).  

Американський дослідник підкреслює, що гегемонію в рамках світ-

системного підходу слід розуміти не як структурний елемент (structure), а як 

процес (process), який протікає в часі: зароджується, досягає свого апогею, а 

потім рухається до свого занепаду [104, С. 22].  

Історія сучасної світ-системи, згідно І. Валлерстайном, налічує три 

гегемона: республіка Сполучених Провінцій Нідерландів (1648-1660 рр.), 

Сполучене Королівство Великої Британії (1815-1848 рр.) і Сполучені Штати 

Америки (1945-1967 / 1973 років.). Боротьбі за лідерство в рамках 

капіталістичної світ-економіки присвячені третя «Боротьба всередині ядра світ-

системи - перша фаза: 1651-1689 рр.» [104, С. 74-127]. (Struggle in the core - 

phase I: 1651-1689) і шоста «Боротьба всередині ядра світ-системи - перша фаза: 

1689-1763 рр.» (Struggle in the core - phase I: 1689-1763) глави. 

Як вже було сказано, держава-гегемон конституювала власний 

соціокультурний простір, під впливом якого перебували інші учасники 

історичної світ-системи. Так, Нідерланди легітимізували релігійну 

толерантність і недоторканність державного суверенітету (Вестфальський мир). 

Великобританія поклала кінець рабству і проголосила парламентаризм в рамках 

ліберальної держави. Політика США полягала в лобіюванні деколонізації і 

зміцненні міжнародних інститутів з прав людини (ООН). Лідерство на 

геополітичній арені включало в себе не тільки політико-економічний вплив, а й 

культурний, що знайшло своє відображення в підвалинах сучасної геокультури. 

Принцип гегемонії сприяв тому, що сучасна світ-система стала першою 

в історії світ-економікою, що поширила свій вплив на всю земну кулю. Без 
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цього соціокультурного механізму, на думку І. Валлерстайна, капіталізм, як 

історична система, не зміг би забезпечити собі таке довге «життя» і тим більше 

стати наріжним каменем трансформації світу [104, С. 27]. 

Третій том, написаний в 1989 р і названий «Другий етап великої 

експансії капіталістичної світ-економіки з 1730-1840 рр.» [105], продовжує 

тему поширення і впливу капіталістичної світ-економіки, а також західних 

цінностей (економічних, політичних і культурних) на інші держави.  

Центральною подією цього часового відрізку, згідно І. Валлерстайна, є 

Велика французька революція. Цій темі відведено дві великі глави книги: 

«Промисловість і буржуазія» (Industry and bourgeoisie) і «Боротьба всередині 

ядра світ-системи – третя фаза: 1763-1815 рр.»(Struggle in the core – phase III: 

1763-1815). Події революції у Франції, на погляд американського дослідника, ні 

що інше, як результат суперництва Франції та Сполученого Королівства за 

гегемонію в рамках капіталістичної світ-економіки, в якій переможцем вийшла 

Великобританія [105, С. 55]. До інших наслідків франко-британського 

протистояння можна віднести другу хвилю територіальних «завоювань», які 

включили в сучасну світ-систему чотири великі зони: Росію, Оттоманську 

Імперію, Індію і західну Африку. 

Ключовими аспектами процесу інкорпорації зон, які з самого початку не 

входили в простір світ-системи, на думку І. Валлерстайна, є неминучі 

трансформації в політичній, економічній, соціальній і культурній сферах. Суть 

цих змін в уніфікації і гомогенізації вище позначених структурних елементів в 

рамках існуючої гегемонії. 

Четвертий, на сьогоднішній день останній том, був опублікований в 

2011 році, отримавши назву «Тріумф ідеології лібералізму з 1789-1914 рр.» 

[106]. В ньому І. Валлерстайн аналізує феномен лібералізму і причини того, 

чому саме ліберальна ідеологія стала плідним ґрунтом для розвитку сучасної 

капіталістичної світ-економіки. Американський дослідник знову звертається до 

теми Великої французької революції, яка, на його думку, стала однією з точок 

біфуркації в сучасній світ-системі [106]. 
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 Крім зазначених наслідків подій 1789 року, І. Валлерстайн відзначає ще 

один важливий процес – зародження сучасної геокультури як сукупності 

загальноприйнятих ідей, цінностей і норм в соціокультурному просторі світ- 

економіки [106, С. 26]. Він підкреслює, що взяття Бастилії ознаменувало і 

легітимізувало феномен «нормальності» (normality) політичних змін, а також 

поклало початок демократичним настроям. 

Перша глава книги «Центристський лібералізм як ідеологія» (Centrist 

liberalism as ideology) присвячена феномену ідеології, яка набула актуальності і 

популярності в цей період. У розділі наведено відомості про конфронтацію 

трьох фундаментальних ідеологій: консерватизму, лібералізму і радикалізму; а 

також розкриваються причини тріумфу ліберальної ідеології [106, С. 26]. 

Третя глава під назвою «Ліберальна держава і класовий конфлікт: 1815-

1830 рр.» (The liberal state and class conflict, 1815-1830) розповідає про 

формування перших антисистемних рухів в середовищі незадоволеного своїм 

становищем робочого класу. П'ята глава «Лібералізм як соціальна наука» 

(Liberalism as Social Science) акцентує увагу на третьому важливому аспекті 

сучасної геокультури – суспільних науках, метою яких, на думку І. 

Валлерстайна, стала легітимація існуючих протиріч капіталістичної світ-

економіки (явищ расизму і сексизму, пізніше тероризму) [14, С. 219-274]. 

Актуальні проблеми сучасності, які не ввійшли в перші чотири томи 

«Сучасній світ-системи», І. Валлерстайн планує висвітлити в п'ятому і шостому 

томах, які тільки готуються побачити світло. До них відносяться: «Сутичка» 

(scramble) за території і ресурси африканського континенту, німецько-

американське протистояння за лідерство в світ-системі, становлення США як 

гегемона, приєднання східної Азії в якості периферійної зони та ін. 

Часовий відрізок, який І. Валлерстайн планує описати в п'ятому томі 

датується 1873-1968 / 1998 рр. або, за його словами, охоплює «довге» двадцяте 

століття (long twentieth century). Що стосується шостого тому, то в нього 

повинні увійти питання, пов'язані зі структурною кризою капіталістичної світ-

економіки, який, на думку І. Валлерстайна, ознаменував епоху переходу (age of 
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transition) до іншої історичної системи. Сучасна світ-система, згідно з автором, 

повинна завершити своє існування, поступившись місцем на історичній арені 

своєму наступнику або наступникам, чиї відмітні риси поки невідомі.  

Ідеї, висловлені І. Валлерстайном, виявилися затребуваним не тільки 

серед зарубіжних дослідників (Ф. Бродель, Р. Нудельман, Т. Сентеш, Е. 

Гідденс, У. Мартін і ін.), Але і серед російських та українських науковців, про 

що свідчить розмаїття трактувань і інтерпретацій світ-системного підходу у 

науковій літературі. 

Таким чином, найбільш поширена версія світ-системного аналізу 

розроблена І. Валлерстайн. Згідно Валлерстайну, сучасна світ-система 

зародилася в «довгому 16-му столітті» (приблизно 1450-1650 рр.) і поступово 

охопила собою весь світ. До цього часу в світі одночасно співіснувало безліч 

світ-систем. Ці світ-системи Валлерстайн поділяє на три типи: міні-системи, 

світ-економіки і світ-імперії. 

Міні-системи були характерні для первісних суспільств, вони засновані 

на відносинах взаємообміну. 

Для складних аграрних суспільств характерні світ-економіки і світ-

імперії. Світ-економіки являють собою системи суспільств, об'єднаних тісними 

економічними зв'язками, які виступають в якості певних еволюціонуючих 

одиниць, але не об'єднані в єдине політичне утворення. Світ-імперії 

характеризуються справлянням податків (данини) з провінцій і захоплених 

колоній. 

Згідно Валлерстайну, все докапіталістичні світ-економіки рано чи пізно 

перетворювалися в світ-імперії через їхнє політичне об'єднання під владою 

однієї держави. Єдиний виняток з цього правила - це середньовічна 

європейська світ-економіка, яка перетворилися не на світ-імперію, а в сучасну 

капіталістичну світ-систему. Капіталістична світ-система складається з ядра 

(найбільш високорозвинені країни Заходу), напівпериферію (в ХХ столітті - 

соціалістичні країни) і периферію (Третій світ). 
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1.3. Розробка проблематики світ-системного аналізу на 

пострадянському просторі 

 

 

Що стосується ступеня освоєння концепції І. Валлерстайна серед 

російських та українських вчених, то з моменту першого звернення до теми 

світ-системного підходу, ситуація значно змінилася. У період початку нульових 

в перекладі на російську мовою (що вже казати про українську, занадто велика 

інерційність процесу, а також практика перекладу не з мови оригіналу, а 

переписування вже перекладених російських джерел) були доступні тільки 

десяток статей і шість книг американського дослідника: «Аналіз світових 

систем і ситуація в сучасному світі», «Після лібералізму», написана спільно з Е. 

Балібара робота «Раса, нація, клас. Двозначні ідентичності», «Кінець знайомого 

світу: Соціологія XXI століття», «Світ-системний аналіз: Вступ» і «Історичний 

капіталізм. Капіталістична цивілізація».  

На сьогоднішній день кількість перекладених російською мовою статей 

набагато збільшилася. Матеріали і коментарі до статей І. Валлерстайна можна 

знайти на різних Інтернет-ресурсах, таких як «Журнальний зал», «Русский 

архипелаг», «Рабкор.ру», інтернет-бібліотеках «Гумер» і «Скепсис» та ін. Там 

же можна знайти статті про І. Валлерстайна і світ-системний підхід, як його 

розуміють вітчизняні вчені. Це ще раз підтверджує зростання інтересу до 

концепції американського соціолога і його актуальність для вітчизняної та 

російської дійсності.  

Серед перших російських вчених, які звернулися до концепції І. 

Валлерстайна, варто виділити: Г. М. Дерлуг‘яна (безпосереднього учня, а також 

натхненного продовжувача справи І. Валлерстайна, працюючого як раз на полі 

аналізу пострадянських країн) [17], А. І. Фурсова, Н. В. Романовського [52], і Б. 

Ю. Кагарлицького [31]. 

Директор Центру російських досліджень Інституту фундаментальних і 

прикладних досліджень Московського гуманітарного університету, завідувач 
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Відділом Азії і Африки ІНІСН Російської Академії наук А. І. Фурсов 

визнається, що вперше познайомився з терміном «світ-система» в 1978 році, 

зацікавившись трактуванням сучасного світу як системи. «В 1980-і роки, - 

згадує російський соціолог, - він освоїв цілий пласт світ-системної та пов‘язаної 

з нею літератури, а в 1989 р познайомився з самим Валлерстайном» [62, С. 6].  

Автор ряду монографій («Проблеми соціальної історії селянства Азії», 

«Капіталізм в рамках антиномії Схід-Захід: проблеми теорії», «Російська 

Система» (у співавторстві з Ю. С. Пивоваровим) та ін.), а також автор 

численних статей і аналітичних оглядів А.І. Фурсов неодноразово звертається у 

своїх роботах до світ-системному аналізу, не як до «сфери досліджень, а як до 

наукової програми, епістемологічного поля» [62, С. 7]. 

Обравши схоже з концепцією І. Валлерстайна коло проблем для 

вивчення (геополітика, геокультура, капіталістична цивілізація, світ-системний 

криза і т. д.), російський соціолог аналізує російську дійсність, підкреслюючи, 

що ми живемо в умовах «кризи-матрьошки», яка включає в себе три види криз: 

політичну, соціальну (в якій перебуває Росія після розпаду СРСР) і 

геокліматичну [62, С. 13-14]. Російський дослідник солідарний з І. 

Валлерстайном в тому, що сучасні науки про світ (соціологія, політологія, 

економіка) все менше відповідають реаліям сьогодення. Рішення проблеми А.І. 

Фурсов бачить в міждисциплінарному підході, в створенні нових дисциплін, які 

були б здатні адекватно аналізувати трансформацію сучасної світ-системи. 

Російський суспільствознавець називає такі структури нового типу «науково і 

когнітивно розвідувальними структурами», під якими він розуміє структури, 

здатні комбінувати «манеру роботи спецслужб з інформацією, з манерою 

роботи великих наукових організацій» [62, С. 14]. 

Результат досліджень і постановка нових проблем яскраво відображені в 

його статтях: «Зміна моделі розвитку Росії у світовій системі Наприкінці ХХ 

століття і її результати», «Реформа освіти в Росії крізь соціальну і геополітичну 

призму», «Радянський союз в російській історії і світовій системі» і ін. 

Не менш продуктивним виявилося творче сприйняття концепції світ-
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системного підходу в ключі дослідження соціологічного знання заступника 

головного редактора журналу РАН «Соціологічні дослідження» Н. В. 

Романовського. Автор відомих книг («Лики сталінізму», «Історія сучасної 

Росії»), а також величезної кількості статей («Іммануїл Валлерстайн 

попереджає... (Ще раз про глобалізацію)», «Методологічний потенціал 

історичної соціології», «Сучасна теоретична соціологія в Росії: стан і 

перспективи», «Про понятійний апараті соціології»і ін.), соціолог солідарний з 

позицією І. Валлерстайна про чільну роль громадських наук у науковому 

знанні. Цю тезу він бере за основу своїх робіт в рамках концепції 

американського дослідника. 

У статті «Соціологія і соціологи перед лицем глобальних катаклізмів (З 

приводу полеміки М. Арчер і І. Валлерстайна)» [53, С. 3], написаної в 1999 

році, Н.В. Романовський описує обмін думками двох іменитих західних вчених 

М. Арчера і І. Валлерстайна, доповнюючи їх своїми коментарями. Суть 

наукової суперечки двох соціологів, як пише російський дослідник, зводилася 

до полеміки навколо питання про стан сучасної науки. І. Валлерстайн, згідно 

інтерпретації Н.В. Романовського, бачить головну місію інтелектуалів в 

«Висвітленні альтернатив історичного вибору (historical choices), що стоїть 

перед нами», тоді як М. Арчер не вважає інтелектуалів за самостійний і той, що 

має достатній вплив клас. Крім цього, будучи прихильником еволюційного 

підходу, Н.В. Романовський підкреслює свою солідарність з І. Валлерстайном в 

тому, що «знання про суспільство має історичний компонент, включаючи 

уявлення про минуле, про розвиток, особливості, тенденції» [53, С. 11], 

констатуючи, що аналіз сучасності завжди повинен починатися з ретроспекції. 

У ще одній статті, присвяченій інтерпретації творчості І. Валлерстайна, 

під заголовком «Іммануїл Валлерстайн попереджає... (ще раз про 

глобалізацію)», Н.В. Романовський на основі світ-системного підходу І. 

Валлерстайна приходить до висновку про можливі позитивні і негативні впливи 

глобалізаційного процесу на становлення російської державності. У статті 

підкреслюється, що в світі ставлення до глобалізації вкрай неоднозначне, тому 
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акцент робиться на позиції І. Валлерстайна, а саме на його «заклику» бути 

готовими до вичерпання тієї структурної організації суспільства, 

фундаментальною основою якого є накопичення капіталу. Слідом за І. 

Валлерстайном, соціолог пропонує не ігнорувати історико-культурні процеси, 

що відбуваються в світі [54, С. 44], а досліджувати їх цілісно. 

Інший російсько-армянський дослідник, автор соціологічної повісті «Від 

Москви до самого Чикаго», книг «Історичний процес, згідно Георгія 

Дерлуг‘яна», «Капіталізм для всіх», «Таємний шанувальник Бурдьє на Кавказі: 

біографія в світ-системній перспективі» та ін., а також ряду статей («Кінець 

прекрасної епохи», «Модерн і модернізація» і ін.). 

 Г. М. Дерлуг‘ян познайомився з І. Валлерстайн в Мозамбіку, куди 

обидва вчених приїхали на конференцію. У біографічному нарисі «Повість про 

два міста. Від Москви до самого Чикаго: досвід самосоціології домоволодіння» 

Г.М. Дерлуг‘ян згадує «Провокаційну» записку, з якої почалося особисте 

знайомство з І. Валлерстайном: «Шановний професор Валлерстайн, потрапити 

на Вашу лекцію мені дуже важко, тому я змушений таким незвичайним чином 

висловити своє давнє здивування з приводу Вашого зарахування мого рідного 

СРСР до напівпериферія капіталістичної світ-системи?» [82, С. 99]. Відповіддю 

І. Валлерстайна на таке зухвале звернення було запрошення в 1990 р. до 

спільної роботи над світ-системною перспективою в заснованому ним 

дослідницькому центрі з вивчення економік, історичних систем і цивілізацій ім. 

Ф. Броделя (Бінгемтон, штат Нью-Йорк). Таким чином, дерлуг‘янівске 

«здивування» згодом переросло в творчий союз російського і американського 

вчених. 

Сфера наукових інтересів Г.М. Дерлуг‘яна останніх років (глобальна 

капіталістична трансформація та інтерпретація траєкторії СРСР як 

полупериферійної держави) зачіпає проблеми ретроспективного аналізу 

розвитку Росії (в більшій мірі радянського періоду) і її майбутніх перспектив. 

Методологічною основою обрано світ-системний підхід. У статті «Крах 

радянської системи і його потенційні наслідки: банкрутство, сегментація, 
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виродження» Г.М. Дерлуг‘ян, користуючись термінологією І. Валлерстайна, 

описує головну, на його думку, причину катастрофи Радянського Союзу: 

«СРСР розпався через зайву спеціалізацію в ході підготовки до ведення воєн 

епохи індустріалізму і створення бюрократичної мобілізаційної держави, а 

також внаслідок надмірних спроб адаптації догеополітичної ситуації XX ст. 

<...> Радянська модель (полупериферійної держави) застаріла і в кінцевому 

рахунку вийшла з ужитку, як тільки під впливом американської кризи 1968 - 

1973 рр. колишня композиція світ-системи почала змінюватися в напрямку, 

який прийнято називати глобалізацією» У свою чергу І. Валлерстайн, на якого 

далі посилається Г.М. Дерлуг‘ян, також «неодноразово доводив, що в 

кінцевому підсумку радянського блоку виявився не під силу його успіх» [19, С. 

6]. 

Друге окреслення положення, займаного Росією, дослідник дає в статті 

під назвою «Національна держава і чергова капіталістична глобалізація». Він 

вважає, що майбутнє Російської Федерації буде визначатися «ефективністю 

забезпечення інтересів нових – середніх класів (інтелігентської культури), 

створенням внутрішніх ринків і в черговий раз вбудування в світ-системні 

ієрархії на відносно почесних і вигідних засадах» [23], де метою розвитку буде 

«подолання конкретної інституційної форми і пов'язаних з нею соціальних 

груп, практик і ідейних уявлень, успадкованих від епохи масових 

металомістких воєн першої половини ХХ століття» [23]. 

У ще одній статті «Історія одного падіння», написаної спільно з І. 

Валлерстайном, Г.М. Дерлуг‘ян знову звертається до проблеми, що послужила 

приводом для їхнього знайомства – полупереферійне положення Росії в світ- 

системі: «<...> існує ще й проміжна зона, або напівпериферія, куди ми 

відносимо Росію. Полупериферійне положення суперечливе і політично 

нестабільне, тому що поєднує в собі риси просунутості центру з периферійними 

властивостями соціо-економічної відсталості» [26]. 

Г.М. Дерлуг‘ян спантеличений, який шлях в майбутньому обере Росія. 

Таким чином, простежується не тільки спадкоємність кола проблем, які 
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цікавлять російського вченого (інтерпретація радянського минулого, 

альтернативи російського майбутнього і т. д.), але і спадкоємність методу, 

обраного для їх [проблем] вирішення – світ-системного аналізу, одним з 

засновників якого виступає І. Валлерстайн. 

Б. Ю. Кагарлицький вивчав світ-системний аналіз, будучи аспірантом 

під науковим керівництвом І. Валлерстайна. Автор гостро дискусійних книг 

(«Периферійна імперія. Цикли російської історії», «Повстання середнього 

класу», «Периферійна імперія: Росія і світ-система»і ін.), головний редактор 

збірника перекладених російською мовою статей І. Валлерстайна «Аналіз 

світових систем і ситуація в сучасному світі» Б.Ю. Кагарлицький застосовує 

світ-системний аналіз в розрізі дослідження питання внутрішньополітичних і 

внутрішньосоціальних проблем сучасної Росії. 

В одному з інтерв'ю, яке він дав «Русскому Архипелагу» в 2001 році 

[32], на питання про найближчі майбутні перспективи російської держави, 

вчений відповідає, що в будь-якому випадку світ-система XVI-XX століть піде 

в минуле. Вона не переживе ні розвитку інформаційних технологій, ні 

екологічної кризи, ні глобалізації класового конфлікту. Одна з альтернатив 

виглядає як нове глобальне кейнсіанство і соціалізм. Будучи багато в чому 

солідарним з ідеями І. Валлерстайна (з приводу стану кризи капіталістичної 

світ-економіки і найближчої її трансформації в якусь іншу світ-систему), Б.Ю. 

Кагарлицький зазначає, що чимало важливу роль в цьому процесі відіграватиме 

так званий «середній клас». 

В одній з останніх робіт «Периферійна імперія: Росія і Світ-система» 

Б.Ю. Кагарлицький міркує на тему становища російської імперії в 

капіталістичній світ-економіці від часів київської Русі до сьогоднішніх днів. В 

роботі здійснена досить смілива спроба уявити російську історію в ключі 

суспільно-європейського соціально економічного прогресу. У руслі світ-

системного підходу, який взятий за основний метод аналізу, досліджуються 

явища феодалізму, кріпацтва, російського колоніалізму, розквіт російського 

капіталізму (реформи С. Ю. Вітте і П.А. Столипіна) та ін. На думку російського 
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вченого, досвід вітчизняної історії показує, що перебування в рамках 

капіталістичної світ-економіки обумовлює деградацію, а вихід з системи - 

ізоляцію. Таким чином, «будь-яка спроба демократичних змін в Росії неминуче 

стикається з необхідністю визначити ставлення країни до світ-системи» або 

змінити саму історичну систему, в чому Б.Ю. Кагарлицький бачить єдиний 

вихід: «Перетворити себе так, щоб одночасно змінити світ-систему» [34, С. 

454]. 

Що стосується вітчизняної науки, то українська наука не завжди встигає 

за розвитком дослідницької думки в Європі та Америці і виникають сфери 

наукових інтересів, які зовсім не розвинені на наших теренах. Але на щастя є і 

вітчизняні науковці, які йдуть попереду, та вносять в українське академічне 

коло свіже дихання. 

Одним з таких дослідників у сфері світ-системної парадигми є П.В. 

Кутуєв професор НТУУ «КПІ», який зокрема в своїй монографії «Концепції 

розвитку та модернізації в соціологічному дискурсі: еволюція дослідницьких 

програм» ще у 2005 році висвітлив актуальність світ-системної парадигми. 

Особливістю роботи автора є системний та критичний підхід, з одночаснім 

аналізом витоків та підвалин світ-системного аналіз, а також енциклопедичні 

знання П.В. Кутуєва дозволяють досліднику доцільно висвітлювати як 

досягнення Валлерстайнівської теорії (і користуватися її надбаннями), так і 

критично оцінювати її пробіли.  

На думку автора найточніше парадигму Валлерстайна відобразять слова: 

суть світ-системного аналізу майже за два тисячоліття до його виникнення 

вдало сформулював євангеліст св. Матвій: ―Бо хто має, то дасться йому та 

додасться, хто ж не має, – забереться від нього й те, що він має‖ (Мт 13:12). 

Засадницькі погляди світ-системого аналізу на розвиток є своєрідною 

економізованою версією Гантінгтонового підходу до проблеми політичного 

розвитку: автор ―Політичного порядку в суспільствах, що змінюються‖ 

заперечував кореляцію соціально-економічної модернізації із політичною 

стабільністю; науковці Валлерстайнівської когорти відкидають існування 
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позитивного зв‘язку між індустріалізацією й урбанізацією (тобто 

модернізаційними процесами), з одного боку, і збільшенням ―багатства 

народів‖ – з іншого. Так само спільним для другої фази дослідницької програми 

модернізації, персоніфікованої Гантінгтоном, і світ-системної традиції є 

скепсис щодо незворотності наслідків поступу модернізації у політичній та 

економічній сферах відповідно [44, С. 308]. 

Отже, світ-системний аналіз дає нам чіткий діагноз сьогоднішньої 

ситуації на світовій арені – сьогоднішня система знаходиться в точці своєї 

біфуркації, але при цьому не рецепт Валлерстайна очікування змін не видається 

результативним: створення світового соціалістичного уряду, який керуватиме 

соціалістичною світ-системою, попри всю свою революційну фразеологію, 

лише культивує фаталістичну пасивність у світі, що став свідком зникнення 

ленінізму [44, С. 311]. 

Свої висновки Кутуєв П.В. кристалізує у такій візії: Синтез ідей світ-

системного аналізу із дослідницькою програмою держави, що сприяє розвитку, 

дозволяє сформульовувати та зреалізовувати завдання суспільного розвитку, 

наближаючи країни, які беруть на озброєння таку стратегію, до парадигми 

пізньої модерності, та полегшує уникнення як ідеалізованого погляду на 

саморегульовану динаміку капіталізму, так і безапеляційних інвектив на його 

адресу [44, С. 314].  

Інший український науковець, який поширює ідеї світ-системного 

аналізу є О.А. Фісун (доктор політичних наук, професор). Він намагається 

висвітлити та донести основні посили Валлерстайнівської теорії та 

використовує її як одну з робочих моделей для пояснення соціального життя. 

Прихильник революції в соціальних науках Фісун так характеризує 

найсуттєвіші для нього здобутки парадигми: Що ж пропонує І. Валлерстайн в 

якості альтернативи «жахливої спадщини» соціальної науки XIX століття? Яке 

позитивний зміст його метадисциплінарного підходу?  

Можна виділити кілька новаторських концептуальних положень, які 

утворюють теоретичні передумови ССА (світ-системного аналізу): по-перше, 
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це переосмислення проблематики історичної темпоральності (від календарного 

лінійного часу до множинності різних видів "часу-і-простору"); по-друге, це 

нова одиниця аналізу (історичні системи, а не окремі суспільства і / або 

держави); по-третє, це переосмислення сутності соціальних змін (стохастичне 

розвиток замість лінійного прогресу) [60]. 

 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 

 

 

Таким чином, проведене дослідження дало змогу нам ознайомитися з 

підходом світ-системного аналізу до аналізу навколишньої дійсності. 

Розглядаючи світ-системний аналіз у його історичному поступі, можна 

впевнено констатувати, що цей підхід відкриває нову перспективну точку зору 

на історію сучасних суспільств та намагається сконструювати концепт, який би 

забезпечував можливість довгострокових планів розвитку та виділення 

загальних закономірностей характерних для усієї «світ-системи» (усього 

сучасного населення планети). 

Цінність світ-системного підходу Геогія Дерлуг‘яна як учня Іммануїла 

Валлерстайна полягає у поєднанні макросоціологічного рівня теорії з її 

конкретними втіленнями на мезо- та мікро-рівнях. Науковець не боїться 

поєднувати у собі теоретика (з дійсно енциклопедичними знаннями) з роботою 

в полі та звернення до чисто побутової проблематики (вплив Ф. Броделя).  

Проблематика наукового доробку Георгія Дерлуг‘яна потребує вивчення 

також через те, що його праці є надзвичайно актуальними для розвитку нашої 

суверенної Держави. Використовуючи його праці, які орієнтовані на 

постсоціалістичий простір можливо вибувати більш оптимальну державну 

систему та уникнути багатьох помилок, які вже перенесли на собі наші «західні 

попередники». 
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РОЗДІЛ 2. 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ТА ТРАНСФОРМАЦІЯ СВІТ-СИСТЕМНОГО 

АНАЛІЗУ У РОБОТАХ Г.М. ДЕРЛУГ’ЯНА  

 

 

2.1. Становлення Г. М. Дерлуг’яна як науковця та вченого  

 

 

Георгій Матвійович Дерлуг‘ян (рід. 25 жовтня 1961 Краснодар) - 

американський історичний соціолог російського походження, публіцист. 

Професор Нью-Йоркського університету в Абу-Дабі [27]. 

За останнє десятиліття з відомого порівняно невеликому колу фахівців 

професор Північно-Західного університету з Чикаго Георгій Матвійович 

Дерлуг‘ян перетворився на одного з найбільш цитованих на пострадянському 

просторі учених-соціологів. 

Для адекватного аналізу доробку вченого та розуміння становлення його 

ідеологічної та наукової платформи виникає необхідність визначити його шлях 

до становлення як макросоціолога зі світовим ім‘ям – тим паче як сам він 

зазначає – «Історична соціологія – моя рідкісна спеціальність – займається 

насамперед пошуком відповіді на питання «чому»?» [21]. З огляду на це 

вбачається вкрай актуальним знайти відповідь на питання: Чому Георгій 

Дерлуг‘ян сформувався саме таким науковцем? 

Закінчивши середню школу в Краснодарі, Георгій приїхав до Москви, 

де, витримавши величезний конкурс, вступив до престижного Інститут країн 

Азії та Африки при МДУ. Престижний радянський вуз вів свій родовід від 

Лазаревського інституту східних мов, заснованого в 1815 р як приватне 

«Вірменське Лазаревих училище» на кошти багатої вірменської родини Лазарян 

(Лазаревих), а за радянської влади перетвореного на Московський інститут 

сходознавства. Останній після чергової реорганізації 24 квітня 1956 став 

спеціальним факультетом Московського державного університету ім. М.В. 
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Ломоносова. У 1972 р Московський інститут сходознавства отримав сучасну 

назву – Інститут країн Азії та Африки (ІКАА). З 1989 р ІСАА очолив провідний 

в країні вчений-китаєзнавець доктор історичних наук, професор Арлен Вааговіч 

Меліксета (1930-2008). Інститут був центром підготовки професійних 

сходознавців, фахівців практично по всіх країнах і регіонах афро-азіатського 

світу. У числі нині живих його випускників Борис Акунін, Володимир 

Брагінський, Володимир Жириновський, Григорій Карасін, Михайло Маргелов, 

Віктор Посувалюк, Олексій Симонов, Євген Примаков та ін. До числа відомвих 

випускників відноситься також і Георгій Матвійович Дерлуг‘ян, який не тільки 

отримав чудову освіту за напрямом «афріканістика», а й опанував іноземні 

мови: португальську, англійську та африканську - хауса. 

Звичне студентське життя, але не у звичайні роки, а коли країна, що 

продовжувала занурюватися в глибоку системну кризу, поміняла кількох 

керівників. Георгій вступив до інституту за Брежнєва, а закінчував його на рік 

приходу до влади Горбачова. Час тотального дефіциту, але все ж це була 

розпещена Москва і найпрестижніший вуз країни, в якому студентські їдальні 

ще доволі стерпно забезпечувалися продуктами харчування. Та й у 

студентському гуртожитку (чотири людини в кімнаті) склалися добрі і дружні 

відносини з сусідами по кімнаті. П‘ять років навчання в Інституті країн Азії та 

Африки і п'ять років життя в гуртожитку, де сусідами по кімнаті були росіянин, 

грузин, татарин, чеченець, езіди, азербайджанці... - одним словом, 

«інтернаціонал». Продуктова посилка з дому ставала бенкетом для мимоволі 

сформованого «кавказького земляцтва. 

Для значної частини студентів ІСАА шлях до кар'єри проходив через 

гарячі точки. З початком війни в Афганістані випускники відповідного 

відділення в більшості своїй вирушили перекладачами на афганський фронт. 

Георгій, безсумнівно, усвідомлював, що обрана ним спеціалізація по країнах 

Африки, колишнім колоніям Португалії, де палахкотіло полум'я громадянських 

воєн, не обіцяла йому спокійного і безпечного життя. 

У період навчання Г.М. Дерлуг‘ян стажувався в Мозамбіку, в місті Тете, 
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що знаходився в зоні військових дій. Після проголошення незалежності від 

Португалії (1975), нове промарксистське керівництво суверенного Мозамбіку, 

як і багато інших колишніх колоній, проголосило соціалістичний шлях 

розвитку. Природно, що це обумовлювалося бажанням отримати щедру 

допомогу від СРСР і інших соціалістичних країн. Португальські фахівці 

поїхали, і їх місце зайняли радянські, цивільні та військові. 

Молодий стажист міг бути корисний не тільки як перекладач, але і як 

фахівець в області африканістики. Тим більше, що Г.М. Дерлуг‘ян займався 

темою, пов'язаною з партизанським рухом на півдні Африки. По цій темі 

науковець пізніше захистив дисертацію. Але в середині 80-х років він навряд чи 

міг припускати, що через кілька років йому доведеться вже вивчати «етнічне 

повстанство» у себе на батьківщині – на Кавказі: Північному та Південному. 

У Тете, особливо в першу його поїздку, звичайним явищем для Георгія 

були недоїдання і короткочасний сон в одязі і з автоматом в руках. Стажування 

в Мозамбіку не тільки збагатило молодого фахівця життєвим досвідом, 

загартувало його, але й дозволило йому відчути себе впевнено в матеріальному 

відношенні... 

Зі слів самого Георгія Дерлуг‘яна життя звело його зі світ-системним 

аналізом та його безпосереднім автором при доволі цікавих обставинах і з дуже 

незначним розривом у часі: «З самим же Валлерстайном ми познайомилися при 

досить «шпигунських» обставинах в кінці 1987 року в Мозамбіку: для 

референта-перекладача при раднику Держплану, зустріч з американським 

професором була ризикованою авантюрою. Тоді Валлерстайн вперше широким 

жестом врятував мене від пильних товаришів з мозамбікської контррозвідки. 

Тоді ж, каюсь, я вперше запідозрив Валлерстайна в занадтній фантазії. Нагадаю 

прикмети епохи. У кінці 1987 року Єльцина вже вигнали з Політбюро, але ще 

не вибухнув Карабах; вперше на конкурентній основі обіцяли дозволити 

обирати делегатів на XIX партконференцію; закони про трудові колективи і 

кооперативи обіцяли поки ще незрозуміло які ринкові можливості; Ніна 

Андрєєва зі своїми кураторами складали лист, а радянська країна до сліз 
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реготала над напівлегальними репризами Жванецького. Пригадавши такий 

подієвий фон, спробуйте тепер уявити, як тоді звучали прогнози Імануїла 

Валлерстайна: «Мій друг, Ваше покоління радянських громадян буде їздити в 

Париж у справі терміново. (Крилату фразу Жванецького він виявляється десь 

чув.) Але я невпевнений, що це зробить вас настільки щасливішим, як вам зараз 

уявляється» [11, С. 12]. 

До того як зустріти Імануїла Валлерстайна особисто, Георгій 

Матвійович вже був з ним заочно знайомий (напівлегально цікавився його 

науковим доробком): «Вперше про теорії Валлерстайна ми, група студентів 

МДУ, дізналися в 1981 році з вразившої нашу уяву лекцій А. І. Фурсова з 

історії країн Азії та Африки. Незабаром мене «застукали» в бібліотеці ІНІОН 

(тоді єдиного місця, де можна було почитати перший том валлерстайнівскої 

епопеї «Сучасна світ-система») з підробленим студентським квитком: в ІНІСН 

пускали тільки дипломників, і я приписав собі пару курсів. [11, С. 12]. 

Кілька років роботи в Мозамбіку (з перервою до 1988 р) дозволило 

накопичити значний матеріал для дисертаційного дослідження про 

повстанський рух в Мозамбіку. Після повернення до Москви Г. Дерлуг‘ян 

вступив до аспірантури Інституту загальної історії (ИВИ) Академії наук СРСР 

(нині РАН), одного з найавторитетніших наукових центрів країни, основною 

метою якого є реалізація науково-дослідних проектів в галузі історії. 

Підсумком інтенсивної роботи над темою стало дисертаційне дослідження 

«Соціально-політичні аспекти партизанської війни в Мозамбіку». 

Коли Радянський Союз стояв на порозі своєї загибелі, африканська тема 

значно померкла на тлі катаклізмів, що розгорталися в СРСР, зокрема на півдні 

країни.  

Г.М. Дерлуг‘ян перемикається на «місцеву тематику». У 1989 р він вів 

інтенсивні «польові дослідження» у Фергані, Нагірному Карабасі, Чечні, 

Аджарії та Абхазії. Цікавили його й такі національні регіони, де відкритих 

конфліктів не було, але були закладені міни уповільненої дії. Йдеться про 

Адигеї, яка в радянський період була автономною областю у складі 
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Краснодарського краю. Її територія безпосередньо примикала до рідного міста 

Георгія, достатньо було перейти міст через річку Кубань – і ти опинився в 

межах цієї автономії – нині республіки. 

Зазначені польові дослідження поклали необхідний місток для 

подальшої наукової роботи Дерлуг‘яна як макросоціолога, який не втрачає 

безпосереднього зв‘язку з практичною реальністю і виводить глобальні 

тенденції, опираючись на наявний матеріал, в чому вбачається його особлива 

цінність як науковця. 

 Перша відома його стаття («Горянські князі, парт висуванці і 

помідорчики: двісті років соціальної еволюції адигейських еліт»), опублікована 

в рік закінчення аспірантури, була незвичайна не тільки за своєю назвою, але і 

незвичною для радянської школи манері викладу матеріалу. При науковому 

стилі автора оглядач «Російського репортера» писав: «Уже з цього заголовку 

одній з перших статей Дерлуг‘яна можна судити про те, як працює цей учений. 

По-перше, він не схоластичний: якщо формулює якісь соціологічні теорії, то 

вони завжди засновані на знанні дрібниць життя. По-друге, він популярний: 

його з однаковим інтересом читають вчені та просто цікаві люди, які володіють 

елементарними навичками читання. По-третє, він проникливий: здатний через 

біографію однієї людини показати, як народжуються соціальні світи і держави». 

[11] 

Нарешті - а може бути, в першу чергу, - Дерлуг‘ян ставиться до людей з 

любов'ю і цікавістю: якщо він пише, скажімо, про конкретний етнічний 

конфлікт, його будуть читати обидві сторони, при цьому кожна визнає його 

об'єктивність». І далі, читаємо в матеріалі, вчений «показав, як консолідується і 

працює влада - військово-адміністративна, економічна і символічна - в 

конкретних соціальних і географічних ландшафтах». 

Ця оцінка прозвучала через двадцять років після опублікування об'ємної 

статті. А в той період, коли гинула велика імперія, об'єктивно потребуюча 

(йдеться про країну і народ) в рецептах, як призупинити летальний результат, 

здібності молодого вченого мало цікавили тих, хто готувався до розділу країни. 
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Навпаки, неординарний спосіб мислення початківця, невідомого науковій 

громадськості молодого вченого, який тільки що захистив кандидатську 

дисертацію з соціальної історії і активно займався міжнаціональними 

конфліктами в країні, помітили через Атлантику. 

Молодого вченого запросив в Центр Фернана Броделя при 

Бінгемтонському університеті (штат Нью-Йорк) видатний учений сучасності 

Іммануїл Валлерстайн. У своєму виборі І. Валлерстайн не помилився. Георгій 

Дерлуг‘ян стає не тільки його учнем і послідовником, але, незважаючи на 

різницю у віці, близьким другом. В одній з анотацій до праці Георгія 

Матвійовича читаємо: «Знаючі люди називають Дерлуг‘яна спадкоємцем світ-

системного аналізу Іммануїла Валлерстайна, а тому одним з «онуків» відомого 

французького історика Фернана Броделя».  

Головним поняттям концепції Валлерстайна є світ-економіка – система 

міжнародних зв'язків, заснована на торгівлі. Крім світ-економік різних країн 

можуть об'єднуватися в світ-імперії, засновані не на економічній, а на 

політичній єдності. Історія розглядається І. Валлерстайном як розвиток різних 

регіональних світ-систем (світ-економік і світ-імперій), які довгий час 

конкурували одна з одною, поки європейська (капіталістична) світ-економіка не 

стала домінуючою [11]. 

Країни Заходу, що утворюють ядро світового господарства, грають роль 

провідної сили світогосподарського розвитку. Інші країни утворюють залежну 

від першої периферію. Їх відсталість і залежність – результат нав'язаної їм 

економічної спеціалізації. В цілому, світ-системна теорія Валлерстайна 

справила величезний вплив на зростання інтересу до історії і сприяла 

народженню історичної глобалістики, якій в повній мірі присвятив себе Г.М. 

Дерлуг‘ян. 

Підтвердженням цього факту є теза Г.М. Дерлуг‘яна у статті «Суверенна 

бюрократія», де науковець зазначає: «Гіпотеза світ-системного рівня приблизно 

така: в ядрі сучасної світ-системи ресурсна та інфраструктурна сила 

капіталістів така, що вони можуть обходитися мінімальним за розміром, проте 
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дивовижно ефективним апаратом координації, багато в чому за рахунок 

організаційної сили на місцях, капіталістичних суспільств, корпоративних 

гільдій і Церкви. Тому прикладом Нідерланди XVII ст., Вікторіанська Британія 

XIX ст., США аж до рузвельтівського «Нового курсу». Навпаки, на периферії 

держави вкрай слабкі, оскільки ефективні держструктури там не просто 

непомірно дорогі, а й потенційно, в разі політичної революції, загрожують 

експропріацією місцевих еліт (Латинська Америка) [25, С. 64]. 

Прихильність Г.М. Дерлуг‘яна його наставнику часто мала і 

протилежний бік. Як зазначає сам науковець: «…Знаючі академічне 

середовище люди говорили: «Постарайся не згадувати це ім'я (І. Валлерстайн – 

дописано автором) і те, що ти взагалі коли-небудь його знав. Ціліший будеш, і 

кар‘єра піде. Спробуй зробити що-небудь нормальне, як всі, підрахувати що-

небудь – наприклад, матерів-одиначок Філадельфії» [20]. 

Зазначена рекомендація Г.М. Дерлуг‘яну з боку «знаючих академічне 

середовище люди» пов‘язана з тим, що у західній суспільній науці відразу ж 

після виходу в світ в 1974 р першого тому книги І. Валлерстайна "Сучасна світ-

система» з‘явилися критичні статті з проблем світ-системного аналізу, які 

визначили концептуальні особливості цього дослідницького підходу. Перш за 

все, це критичні статті соціолога Т. Скочпола і політолога А. Золберга, що не 

визнають впливу процесів глобального капіталізму на розвиток європейських 

держав і їх міжнародну політику. Відомий марксист Р. Бреннер критикує ідею 

торгового капіталізму в концепціях І. Валлерстайна та А.Г. Франка, називаючи 

їх підхід «неосмітіанскім марксизмом». В подальшому світ-ситсмний підхід до 

аналізу розвитку суспільства викликає нові і нові дискусії: з проблем 

дослідження культури і цивілізації (Р. Робертсон, М. Дрібно, П. Штомпка), 

методології соціального пізнання (М. Арчер), глобалізації (Е. Гідденс, У. Бек, 

міжнародного поділу праці (Г. Джереффі). 

У Бінгемтонський університет Г.М. Дерлуг‘ян захистив докторську 

дисертацію з соціології (1990 р). Науковець показав себе не тільки як 

талановитий вчений, але і як блискучий лектор. З різних американських 
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університетів надходили перспективні пропозиції. Г.М. Дерлуг‘ян працював у 

Корнельському і Мічиганському університетах, але потім, в 1997 р, зупинив 

свій вибір на Північно-Західному університеті у м. Чикаго, де йому 

запропонували посаду професора макросоціології. 

Природно, що робота в Чикаго ніяк не завадила його активній діяльності 

в Центрі ім. Фернана Броделя. 

До думки професора Дерлуг‘яна прислухаються відомі політики США 

та інших країн. Г. Дерлуг‘ян консультував з питань тероризму, етнічних 

конфліктів та глобалізації комітети Конгресу США, також CNN і BBC. Г.М. 

Дерлуг‘ян – засновник і виконавчий член Керівного комітету проекту 

«Можливі сценарії розвитку світу» в Раді соціологічних досліджень США 

(спільно з Крейгом Келхауном, Іммануилом Валлерстайном і Петром 

Дуткевичем). Цей проект, розпочатий SSRC (Social Science Research Council - 

Рада соціологічних досліджень), об'єднує міждисциплінарну групу кращих 

вчених з усього світу, включаючи Мануеля Кастельса, Чаглара Кейдера, Дені 

Родріка, Джомо Кваме Сундарама, Беверлі Сільвера, Гопала Балакрішнана, Біна 

Вонга, Бранко Мілановіча та ін.  

Професор Дерлуг‘ян – чл.ен Виконавчого комітету Програми нових 

підходів до безпеки Росії (PONARS; Program on New Approaches to Russia's 

Security), Центру стратегічних і міжнародних досліджень і Джорджтаунівського 

університету (з 2006 р). Є постійним автором престижних аналітичних 

журналів, у тому числі Лондонського «New Left Review». Його роботи 

переводяться на десятки мов світу (японська, французька, німецька, іспанська, 

китайська, польська, турецька і т.д.).  

Основні теми досліджень останніх років: реінтерпретація траєкторії 

СРСР в перспективі світ-системного аналізу, пострадянські війни на Кавказі, 

світова капіталістична трансформація сучасності та ін. Але це далеко не повний 

перелік професійного життя дослідника. 

У підсумку дослідження становлення Г.М. Дерлуг‘яна як науковця та 

вченого варто завершити наступним висловлюванням: «Немає пророка у своїй 
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вітчизні!» Треба було отримати визнання в Америці, Європі, в усьому світі, 

щоб, нарешті, в рідній країні (на теренах інформаційного простору країн, що 

належали до соціалістичного блоку) звернули увагу на праці відомого 

соціолога. Праці, які присвячені Радянському Союзу, а їх зміст дає сучасним 

політикам прекрасний матеріал для вибору варіантів розвитку, визначення 

шляху, в якому напрямку розвивати країну.  

Таким чином, Г.М. Дерлуг‘ян є відомим на весь світ вченим російського 

походження, який викладає макроісторичну соціологію та стоїть на концепції 

світ-системного аналізу І. Валлерстайна. До думки професора Дерлуг‘яна 

прислухаються відомі політики США та інших країн. Він консультував з 

питань тероризму, етнічних конфліктів і глобалізації комітети Конгресу США, 

також CNN і BBC.  

Г.М. Дерлуг‘ян – засновник і виконавчий член Керівного комітету 

проекту «Можливі сценарії розвитку світу» в Раді соціологічних досліджень 

США (спільно з Крейгом Келхауном, Іммануілом Валлерстайном і Петром 

Дуткевичем) 

Основними темами досліджень останніх років вченого є: реінтер-

претація траєкторії СРСР в перспективі світ-системного аналізу, пострадянські 

війни на Кавказі, світова капіталістична трансформація наших днів. 

Дерлуг‘ян називає себе «вимушеним марксистом», хоча «злі язики» в 

університетській сфері легко б знайшли й важчі слова. Він вірить в 

політекономічну ефективність гітлерівського нацизму, на дух не виносить 

розмови про ідеологічну зомбіфікацію обивачів в тоталітарних режимах, а 

Сталіна вважає заурядністю, хоча і прирівнює культ його особистості до 

ажіотажу навколо «Бітлз». 

Цінність світ-системного підходу Георгія Дерлуг‘яна як учня Імануїла 

Валлерстайна полягає у поєднанні макросоціологічного рівня теорії з її 

конкретними втіленнями на мезо- та мікро-рівнях. Науковець не боїться 

поєднувати у собі теоретика (з дійсно енциклопедичними знаннями) з роботою 

в полі та звернення до чисто побутової проблематики (вплив Ф. Броделя).  
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2.2. Модернізація у сучасній світ-системі Г.М. Дерлуг’яна 

 

 

В англійському лексиконі слово modern (від латинського modernus) 

відоме з XVI ст. в значенні «сучасний, той, що виник в наші дні». Це поняття 

пов'язане з усвідомленням прогресу світу. Еволюційний розвиток будь-якої 

системи, включаючи організації, залежить від здатності до модернізації. Саме 

поняття стає можливим тільки в епоху Відродження, коли у найбільш освічених 

європейців вперше виникає відчуття виходу з темряви середньовіччя. 

Традиційні уявлення про історичний час не відрізнялися 

різноманітністю в усіх цивілізаціях. На думку Г.М. Дерлуг‘яна по суті, моделей 

було дві – регрес та циклічність [24]. Незвичне слово «регрес» означає, що часи 

висихають, люди з їх моральними якостями і здібностями вже не ті, що раніше. 

Світ легендарної старовини населяли «богатирі, не ви!», Але втрачений рай, 

минув Золотий вік, все хилиться до занепаду. Це типова ідея античності і трьох 

релігій, які виросли з тих часів і зводять себе до Авраама – іудаїзм, 

християнство та іслам. 

Циклічність часу – ще більш давнє уявлення, що сходить до природного 

круговороту. За літом неминуче настане осінь і зимове вимирання, але потім 

сонце повернеться на небосхил, відродиться життя, і так буде завжди. Усе 

наперед визначено, повертається на круги своя, така карма, закон світобудови, 

бо сказано: «Що було, то стане». Намагатися змінити суспільство – справа 

пуста, а то і зовсім шкідлива. Залишається уникати нововведень, які 

спотворюють порядок речей і прагнути повернутися до благочестя предків. У 

найбільш рішучий варіанті – це вектор релігійного фундаменталізму, вперше 

науково проаналізованого арабським політологом Ібн Хальдуном ще в XIII 

столітті. Саме Ібн-Хальдун (1332-1406) увійшов в історію соціологічної думки 

як провісник географічного напряму в соціології і автор першої концепції 

циклічності суспільного розвитку. За висловлені ним політико-економічні ідеї 

деякі дослідники називали його «арабським Марксом» [66, С. 127].  
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Як стверджує П.В. Кутуєв у домодерних суспільствах державний апарат 

був могутнім агентом економічної політики [44]. Більш того, на думку багатьох 

інших соціологів, зокрема Ч. Тіллі, У. Макніла, Г. Дерлуг‘яна, саме здатність 

ефективно мобілізувати ресурси була запорукою ефективності державного 

апарату. 

Модерн – поняття протилежне, пов'язане з усвідомленням прогресу. Світ 

рухається по висхідній вгору. Сьогодні, в епоху Нового часу, багато що стає 

краще і розумніше, ніж за старих часів. Це твердження знаходить масу цілком 

матеріальних доказів вперше десь після 1600 року в Європі раннього 

капіталізму. Звичайно, і раніше траплялися інновації. Китайці сотні років тому 

винайшли компас, порох, папір і паперові гроші. Араби придумали хімію, 

запозичили у індійців і потім передали європейцям сучасні цифри, включаючи 

найважливіший нуль (уявіть-но навіть не рівняння алгебри, а банківський 

рахунок римськими цифрами) [24]. 

Самі середньовічні європейці навигадували масу такого, що римлянам, 

розпещеним рабською працею, в голову не прийшло. Наприклад, підйомний 

кран і ручну тачку з колесом, за допомогою яких зводилися готичні собори і 

замки. Варварам вдалося міцно посадити на коня (римляни не знали стремян) 

закутого в сталь лицаря (низькосортне античне залізо для цього непридатне) 

[17, С. 41]. Вони ж придумали солити рибу (а скільки її споживали християни, 

які регулярно постили!) в дубовій бочці, яка більш транспортабельна, ніж 

амфори. 

Як зазначає Г.М. Дерлуг‘ян до настання Нового часу інновації носили 

епізодичний і осередкового характеру. Тепер вони пішли лавиною, яку не міг 

зупинити ніякий верховний авторитет. Ватикан по-своєму цілком логічно 

засудив Галілео Галілея і піддав спаленню Джордано Бруно [17, С. 42]. Якщо 

наша Земля не знаходиться в центрі світобудови, якщо планетарних світів 

безліч, то чим виправдано єдність ієрархії, на вершині якої знаходяться 

Імператор і Папа? Тільки у телескопа Галілея незабаром знайшлися масові і 

досить грізні застосування. Підзорними трубами першими забезпечили своїх 
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флотських і польових артилеристів лютерани шведи в ході Тридцятирічної 

війни з католиками. Ігнорувати нововведення тепер означало втратити владу. 

Міністр фінансів Франції Жан-Батист Кольбер в 1665-1693 роках 

доповідав королю Людовику XIV, що в його флоті ціла тисяча кораблів. Але у 

голландців - сімнадцять тисяч. Як ця купка скупих торговців-кальвіністів 

змогла на своєму болоті, позбавленому лісів, та й взагалі будь-яких ресурсів, 

відбудувати таку океанську армаду і захопити світову торгівлю? 

Цар Петро I не дарма ходив за цією наукою саме до голландців. Задовго 

до Генрі Форда співвітчизники Рембрандта (до речі, чи не першого модерніста 

в живописі) поставили збірку на потік. Балтійський ліс везли вже розпиляним 

під точні розміри, з «кумпанською» (корпоративною) передоплатою через 

першу в світі біржу. На голландських верфях кваліфіковані і вельми 

високооплачувані працівники з заготовок вправно збирали за пару місяців по 

одній флейті – простому кораблю без особливої позолоти і завитків, але 

стійкого, економічного і забезпеченого зручними ручними механізмами, які 

допомагали невеликій команді управлятися з вітрилами [17, С. 42].  

Флейту можна було використовувати і в бою, але голландці, тверезо 

оцінюючи свої можливості, вважали за краще іншу зброю – гроші. Воювати 

вони надавали найманцям з усієї Європи, тим же шведам, шотландцям і німцям, 

а самі тим часом заробляли капітал на фрахті планетарного розмаху, від Японії 

до Архангельська і обох Америк. 

Ну думку Г.М. Дерлуг‘яна Кольбера слід вважати засновником моделі 

держави наздоганяю чого розвитку. Франції з її численним впливовим 

дворянством, особливо після вигнання протестантів-гугенотів, серед яких було 

багато підприємців, залишалося наслідувати голландські нововведеня шляхом 

створення державних мануфактур і введення монополій. Неминуче росли 

податки, чому труну Кольбера на його похоронах довелося захищати від 

бунтівного натовпу. Рівно так само мало хто в Росії стане оплакувати смерть 

Вітте або Столипіна. Наздоганяючи режими, як правило, авторитарні і тяжким 

тягарем лягають на маси [24]. 
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Але, Г.М. Дерлуг‘ян акцентує увагу на тому, у передовій буржуазній 

Голландії або Англії податки і мита були не нижчі, а навіть мало не втричі 

вищі, ніж в решті Європи. Тільки збиралися і витрачалися вони інакше. Франції 

або царській Росії доводилося забезпечувати престижне споживання вельми 

численної знаті. На ренту з селянської праці претендували і еліти, і держава, що 

створювало злидні і глухе невдоволення в низах суспільства і постійні 

політичні тертя в верхах, які обернулися в результаті революціями. 

Капіталізм, як вірно зазначав Карл Маркс (але не він один), теж 

починався з революцій. Голландці, англійці і американці колись пролили 

немало своєї і чужої крові за свободу. Їх повстання привели до проривів не 

через особливу протестантську етику, а тому, що обернулися стійкою 

фракційністю на політичній арені. Подолавши спільними зусиллями 

«деспотизм», всі класи суспільства на якийсь час були об'єднані ейфорією 

перемоги і готові до співпраці. (Щось подібне дуже недовго спостерігалося і в 

Росії після 1991 року.) У той же час ні держава, ні капіталістичні еліти, ні 

простий народ (фермери, ремісники та інший малий бізнес) не здобули 

верховенства один над одним. Їх колективні сили виявилися приблизно рівні, і 

в цьому бачиться головна причина – громадянське ідеологічне єднання при 

тимчасовому балансі сил [17, С. 44-45]. 

Єднання загрожувало незабаром розвалитися через класові і фракційні 

протиріччя. Працівники, малий і великий бізнес - об'єктивно конкуренти на 

ринках праці і товарів, а держава об'єктивно залишається організацією, що 

здійснює вилучення у суспільства. Але дуже багатьом після недавніх революцій 

хотілося світу. Перед загрозою нового витка потрясінь залишалося виробити 

механізми раціональної оптимізації внутрішніх конфліктів через правову і 

парламентську систему. Приблизно так, досить матеріалістичні, сьогодні 

історичні соціологи реконструюють виникнення перших проривів у модерн. 

Ранні капіталістичні держави отримували дохід в основному з 

непрямого митного оподаткування товарних потоків. Інакше владі довелося б 

мати справу з міцною опозицією, придушити яку не було ні сил, ні 
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виправдання. З тієї ж причини вони витрачали отримані кошти не на велику 

армію і елітне споживання (тут дійсно грала роль протестантська етика 

скромності), а на субсидування внутрішнього виробництва, в тому числі 

військового, плюс регулярні виплати приватним банкам, які у відповідь 

задовольнялися помірним відсотком. Тим самим структурувалося організаційно 

насичене і стійке ділове середовище. 

В такій ситуації зростання мит і податків забезпечує зростання 

державних закупівель, відповідно, зростають і ціни, але також капіталістичні 

прибутки і реальні зарплати. Приїжджих в Амстердамі і Лондоні вражала 

дорожнеча всього, включаючи працю місцевих працівників, але також 

грамотність, заможність, почуття гідності і відносний спокій населення. Ну 

думку Г.М. Дерлуг‘яна, саме це стояло за першими спонтанними 

модернізаціями [17, С. 45]. 

Німецький обхідний маневр. Як зазначає П. Кутуєв, досвід далеко не 

всіх держав був взагалі пов‗язаний із принципами вільного ринку, часто 

основним ініціатором розвитку виступала держава [42, С. 61]. 

Це твердження підтримує і Г.М. Дерлуг‘ян, коли наводить приклад 

Прусії, яка опинилася в абсолютному іншому положенні після того, як була 

повністю розорена Тридцятилітньою війною. Країні залишалося дбайливо і 

ощадливо грати від власної бідності, централізуючи поміщиків-юнкерів в 

офіцерський корпус і муштруючи селян, з яких була сформована знаменита 

прусська армія. Геополітика – теж ринок зі своїм специфічним товаром. Англія, 

у якій, як відомо, «немає друзів, а є тільки інтереси», в XVIII столітті платила 

щорічну субсидію в сто тисяч фунтів, щоб Пруссія виступала її «мечем на 

континенті». 

Модерн, безсумнівно, пов'язаний з самодисципліною, раціоналізмом, 

умінням стежити за часом і засобами. Це береться не з споконвічного 

національного характеру – споконвічно всі європейці були варвари, - а 

виховується потребами Нового часу, потребами торгівлі або регулярних воєн. 

Пруссаків з усією їх муштрою в 1806 році розгромив Наполеон. Розбиті 
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армії іноді добре вчаться. Прусські реформатори (серед них Клаузевіц, студент 

Канта і генерал-майор у 38 років, автор класичного трактату «Про війну») 

зробив висновки з поразки. Революційних французів відрізняла громадянська 

наснага і технічне експериментування. У відповідь німці скасували кріпосне 

право і в 1810 році заснували в Берліні знаменитий Гумбольдтовський 

університет, де вперше в світі атестація професури стала залежати від 

дослідницьких результатів. Прусським чиновникам і офіцерам – також вперше 

в світі – відтепер був потрібний диплом вузу. 

Германський тип модернізації, висхідний до меркантилізму Кольбера і 

практиці прусської армії, особливо імпонував державним реформаторам різних 

країн. Рецепт найкраще застосовувався в зоні світової напівпериферії, де 

геополітичні та статусні амбіції влади або революційної опозиції освічених 

середніх класів, які претендують стати врівень з передовими державами епохи, 

не знаходили достатньої опори в місцевому капіталі. Той опинявся занадто 

дрібним, розпорошеним і відсталим або більш схильним до елементарного 

експорту сировини та імпорту предметів розкоші. Така в різний час була 

ситуація в Швеції, Італії, Туреччини, Австро-Угорщині, Росії, Бразилії, Японії і 

Південній Кореї [24]. 

Німецький тип модернізації – це не стільки аберація, що порушує закони 

ринку, скільки активна адаптація в умовах вимушеного наздоганяючого 

розвитку при явній недоструктурованості ринкового середовища [17, С. 47]. 

Хоча тут, як сказав би фон Клаузевіц, криється своя історична діалектика. 

На думку сучасного індійського соціолога та політеконома Амія Кумара 

Багчі, самий феномен держави, що сприяє розвитку та політика 

девелопменталізму постають задовго до їхнього інтелектуального оформлення 

[79, С. 398-442]. 

Історичні модернізації Росії. Панівний сьогодні ліберальний ідеал 

модернізації лише як суспільства громадянської свободи затуляє, взагалі-то, 

очевидний факт: Росія здавна типово модернізаційні держава, мінімум тричі 

виходила на світовий рівень. Але правда і те, що всі російські модернізації 
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носили деспотичний характер. Саме на піках модернізаційних циклів Росії 

знаходяться її найбільш деспотичні правителі - Іван Грозний, Петро I, Сталін. І 

всі прориви згодом заходили в глухий кут, в основному через успіхи, які 

створювали бар'єри до виходу на наступний виток. 

Першою була порохова модернізація XVI століття, прикладом якої 

служив не Захід, а передовий Схід. Спочатку консолідується китайська 

династія Мінь, і згодом долає феодальну роздробленість Японія; близько 1500 

року виникає Індостанське царство Великих Моголів і Сефевидський Іран; 

головні перемоги здобувають Османська Туреччина та іспанські Габсбурги. 

Нове покоління імперій, яке прийшло після століть кочових погромів і 

внутрішніх усобиць, спиралося на великі армії з вогнепальною зброєю, 

підтримувані потужним податковим апаратом. Централізовані деспотії 

виробляють консервативні релігійні ідеології, покликані припинити єресі - одну 

з основних причин середньовічних чвар і хвилювань. Чого коштували заборона 

на мореплавання, накладений китайським мандарінатом, гоніння іспанської 

інквізиції, шаха Аббаса, воєначальника Хідейосі, султана Селіма Грізного. З-за 

консерватизму імперії раннього модерну не зможуть вчасно перейняти 

інновації наступної хвилі. 

Однак зазначене вище не стосується петровської Росії. Надумку Г.М. 

Дерлуг‘яна, причиною цього стали наслідки Смутного часу. Іван Грозний 

перейняв майже цілком турецьку модель: стрільців-яничар, кавалерію 

поміщиків-тімаріотів, накази і, ймовірно, навіть опричнину. Але не витримали 

демографія і екологія північного царства. Репресіями та вилученнями, які різко 

посилилися, влада спровокувала катастрофічний голод і бунти, які у купі з 

династичною кризою викликали розпад держави. Лише через роки розпад був 

подоланий об'єднанням громадянського суспільства у відчайдушній ситуації - 

городяни Поволжя обклали себе податками заради самооборони від зграй 

грабіжників. Справа їх пішла настільки добре, що справді є що відзначати 4 

листопада. 

Реформи Петра ривком просунули інноваційний тренд, який формувався 
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в попередньому столітті. Давно існуючі уявлення про відсталість Росії вельми 

перебільшені. Петро пересаджував голландські інновації абсолютистсьими 

засобами Кольбера і прусських військових з лагом всього в пару поколінь. 

Вчений зауважує, що одночасно він корчував не давню традицію, а 

інституційні основи попереднього модернізаційного ривка - ліквідував 

стрілецьке військо і приказну систему, фактично секуляризував релігію, 

переформував еліту в нове дворянство. Більш «творче руйнування» проявиться 

в наступній модернізації після 1917 року. 

Другий – петровський – цикл не вдалося подолати мирно, тому що він 

виявився дуже успішним. Територія та ресурси імперії значно зросли за 

рахунок історичних суперників – пол.яків, шведів, персів і турків. До кінця 

XVIII століття Росія стала сверхдержавою – в 1815 році окупувала Париж. (до 

речі, фон Клаузевіц воював в російській армії і навіть з‘являється на сторінках 

«Війни і миру».) Але геополітичний успіх сприяє збереженню престижу і до 

статики, що спіткає і СРСР в його наддержавний фазі. Тому і не змогли вчасно 

скасувати кріпацтво, реформувати армію і перейти до індустріалізації. 

Поразка в Кримській війні 1853-1856 років і раптова смерть Миколи I 

Палкіна відкрили історичне вікно можливостей. Олександр II Визволитель 

виявився Горбачовим XIX століття. В результаті його важливих, але 

половинчастих реформ виник паралізуючий розкіл еліт на абсолютистських 

консерваторів, котрі намагаються відстояти свої привілеї на посади і доходи з 

маєтків, і схильну до радикалізму інтелігенцію, чиї сучасні професійні знання 

не знаходили очікуваного застосування. Залишалося писати великі романи, 

сперечатися про проекти перебудови світу, ходити в народ, метати бомби. 

Як завжди, революцію спровокувала геополітичне приниження 

консерваторів в 1905-му і 1917 році. Інтелігенція двічі проривалася до влади. 

На відміну від кадетів і есерів, розгублених перед безоднею, що раптово 

відкрилися, і проблем, до цього часу маргінальна інтелігентська партія 

більшовиків владу втримала. 

Перемогою вони зобов'язані не тільки науково-релігійній доктрині 
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Карла Маркса, а й успішному застосуванню передових практик зовсім інших 

німців: кайзеровського генерал-полковника Еріха Людендорфа і генія 

промислової політики Вальтера Ратенау. Результатом такого схрещування став 

тип влади, не передбачений самим Максом Вебером: харизматична бюрократія, 

яка поєднала сучасну організаційну потужність з утопією прориву в 

індустріальне майбутнє. 

Ліберальні опоненти, в схемах яких не знаходилося місця такому 

монстру, вхопили лише зовнішню сторону, позначивши її ярликом 

тоталітаризму і списавши на споконвічний російський деспотизм. Суть вловив 

геніальний консерватор Сем Хантінгтон, що стояв праворуч від ліберальної 

школи апологетів модернізації. Більшовики створили диктатуру 

наздоганяючого розвитку, яка за одне покоління колосальним ривком подолала 

розрив в науково індустріальному потенціалі СРСР і Заходу. Вінчають цей 

ривок перемоги над Японією і Німеччиною плюс ядерний геополітичний пат в 

холодній війні з Америкою більш ніж подолали поразки царської Росії. В ході 

ривка, відзначав Хантінгтон, СРСР створив сучасне індустріальне суспільство - 

структурно і ідеологічно радикально відрізняється від західного, але тим не 

менш можна порівняти з ним. 

Далі автор акцентує увагу на тому, що починається низка парадоксів. 

Начебто тоталітарний Радянський Союз двічі сам йде на демократизацію, за 

Хрущова і Горбачова. До того ж і верховні реформатори, і окрилене 

ентузіазмом населення щиро переконані, що вдосконалюють соціалізм і 

служать прикладом людству. Але ж і американці з часів Нового курсу 

Рузвельта будують «капіталізм з людським обличчям» і щиро переконані, що 

служать прикладом людству. У холодній війні стикається два високоідейних 

проекти гегемонії, і обидва рішуче налаштовані на модернізацію себе і всього 

світу. 

Модернізація з марксизмом або без. У 1770 року філософ маркіз де 

Кондорсе вперше назвав словом «модернізація» здатність сучасних людей 

науково направляти зміну суспільства. Але центром теоретичних дискусій 
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модернізація стає тільки в 1950-і роки, коли в університетах Англії і США 

оформляється потужна школа під керівництвом соціологів Талкотта Парсонса, 

Едварда Шилза і Ральфа Дарендорфа, політолога Люсіана Пая і економіста 

Уолта Ростоу. Впливу її сприяла добре субсидована політична заданість. 

Парсонс на піку кар'єри контролював багатомільйонні потоки грантів від 

фондів Форда і Рокфеллера. Дарендорф обирався в парламент, а Ростоу служив 

радником з національної безпеки при президенті Ліндоні Джонсоні. 

Як зазначає П. Кутуєв протягом наступного століття був сформований 

той устрій суспільства, який ми називаємо модерним і ідентифікуємо з 

поєднанням капіталізму в економіці, націй і національних держав у сфері 

міжнародних відносин, раціональної бюрократії в сфері державного 

управління, представницьких демократичних процедур у публічній сфері та 

класової диференціації замість станової стратифікації [44, С. 120]. Постання 

модерних суспільств сприяло розділенню держав на групу тих, які більш 

ефективно впроваджували модерні зразки – завдяки вже наявній базі у вигляді 

ефективної бюрократії та розвинених ранніх форм капіталізму, та інших, для 

яких модернізація залишалася нагальною потребою для збереження свого 

впливу на світовій арені. Навіть якщо результат бачився позірно схожим, то 

шлях до нього історично був дуже різним [83].  

На думку І. Валлерстайна, це призвело до появи трьох ідеологій, кожна з 

яких пропонувала своє бачення суспільного майбутнього, і, відповідну 

економічну модель, що пов‗язана з системою політичних практик. Цими 

ідеологіями стали: консерватизм (що апелював до не модерних взірців); 

соціалізм (або, як його називав І. Валлерстайн, радикалізм) та лібералізм [10, С. 

25]. 

Теорія модернізації виходила з класичних постулатів еволюціонізму, 

причому тлумачених однолінійно. Все в природі рухається по щаблях 

прогресивного ускладнення й удосконалення. Соціальний світ йде до рівноваги 

фінальної стадії, яка характеризується раціоналізмом управління, комплексним 

поділом праці, індустріальною економікою, ліберальною демократією, рівністю 
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статей, згасанням класових, релігійних і національних конфліктів, нарешті, 

масовим споживанням [24]. 

Це ідеалізована картинка післявоєнної Америки. США приймалися за 

еталон, вище всіх просунулися по ідеальній шкалі від середньовічної темної 

традиційності до світлого ліберального і постіндустріального майбутнього. 

Звичайно, залишається дещо поправити в положенні жінок і негрів. Але в 

цілому Америка, подолавши Велику депресію, перемігши фашизм і стримуючи 

тоталітарний комунізм, озброєна передовими науковими теоріями модернізації 

і управління, готова служити локомотивом, що витягає решту світу на свій 

рівень. 

Але ж і СРСР, подолавши відсталість, перемігши фашизм, послідовно 

припиняючи спроби імперіалістів, озброєний теоріями наукового комунізму і 

управління епохи НТР (науково-технічна революція була такою модною 

абревіатурою за часів, коли комп'ютер по-російськи називався ЕОМ), теж 

готовий служити локомотивом світового прогресу. 

В СРСР виникає потокове виробництво власних теорій «розвиненого 

соціалізму» і «соц. орієнтації» для країн третього світу. Видатні радянські 

академіки слідом за доброзичливим Гелбрейтом подейкують не тільки про 

зменшення напруженості, але вже і про конвергенцію двох систем в золотій 

середині між планом і ринком [19, С.18-30]. 

Тут легко впасти в цинізм щодо двох ідеологій наддержавного 

самовихваляння, одна з яких нам до болю рідна, а інша займе святе місце, 

спорожніле після краху СРСР. Але цинізм - позиція тупікова. Куди корисніше 

зрозуміти, що крім ходульності однолінійних теорій загального прогресу 

модернізаторський оптимізм світу п'ятдесятих-шістдесятих років мав і 

абсолютно реальні підстави. 

Після титанічних зусиль і страшних руйнувань двох світових воєн 

виникли в їх ході організаційний потенціал і концентрація ресурсів почали 

нарешті творити мирні чудеса. Відновлювалися і будувалися сучасні міста, 

електрика прийшла в села, стале економічне зростання генерувало безліч 
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кваліфікованих і високооплачуваних робочих місць, народ почав жадібно і 

масово засвоювати сучасну освіту, почав формуватися середній клас з усіма 

звичками і атрибутами комфортного нового способу життя. Антибіотики 

(відкриті під час війни) відсунули сухоти в далеку історичну пам'ять, реактивні 

літаки (спочатку військова технологія) зробили міжконтинентальні поїздки 

буденністю, телевізор розсунув горизонти і показав нашу планету з космосу. Як 

не повірити в наступ епохи модернізації? 

Спонтанна модернізація голландсько-англо-американського типу ніде 

більше не спостерігалася. Франція, Німеччина, Швеція, Японія, Росія 

здійснювали модернізацію інакше. 

Від бунтів 1968 року до глобалізації. Як зазначає П.Кутуєв 1970-і роки 

– це період кризи кейнсіанської моделі [44, С. 60], хоча до цього кейнсіанська 

політика виявилася дуже ефективною і була одним із чинників набуття та 

втримання США статусу гегемона світової системи у повоєнний період. 

Студентські протести 1968 року раптово потрясли анархічним 

запереченням будь-якої влади і вибуховою спонтанністю. Вони охопили 

одночасно капіталістичний і соціалістичний блоки. Уже це свідчить про 

глибинну причину. 

Студенти, тобто майбутній персонал сучасної індустрії і держави, 

відмовлялися ставати під владу начальників і командирів. Вони вимагали 

привести політичні і культурні структури у відповідність зі своїми соціальними 

очікуваннями і питомою вагою, яка стрімко зросла в період прискореної 

модернізації. Це було зовсім не луддитське заперечення модерну, а, навпаки, 

вимога негайної реалізації ідеологічних обіцянок сучасного капіталізму або 

соціалізму – тільки з людським обличчям. 

Західний істеблішмент спочатку хитнуло вліво. Консерватори Ніксон і 

Помпіду обіцяли реформи соцзабезпечення, йдуть далі вимог профспілок і 

соціал-демократів. В США в 1972 році ледь не прийняли загальне медичне 

обслуговування, за яке і понині триває битва. 

Коли ж неорганізовані студенти втратили натиск, пішов потужний 
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поворот вправо. Неоліберали розгорнули демонтаж державних структур 

планування, регулювання та соціального забезпечення, що виникли після 

Великої депресії і воєн, - тобто двигунів модернізації попередніх десятиліть. 

Навіть в разі відродження «нових лівих» їм дісталися б інституційно обмежені 

держбюджети і політично безсилі органи управління, у чому зараз 

переконуються прихильники Барака Обами. 

В даному випадку проблема, на думку І. Валлерстайна, полягала в тому, 

що кейнсіанська держава мала значні витрати. Великі вкладення в соціальну та 

мілітаристську політику формували гігантський зовнішній борг, що і призвело 

до її колапсу. Як зазначає І. Валлерстайн, «на тлі цієї кризи на поверхню 

спливли шахраї, більш відомі під ім'ям «чиказьких хлопчиків», які в умовах 

підтримки жорсткої лінії з боку частини політиків, впливових в рамках світової 

системи в цілому, стали пропонувати всім в якості кращого засобу магію 

ринку» [10, С. 19]. 

Неоліберали (вірніше, консервативні контрреформатори) очікували, що 

новим центром зростання стане емансипований приватний бізнес, де 

менеджмент не контролюється виборцями. У той же час приватизація 

соціального житла і пенсійних фондів, поширення гнучкої іпотеки та освітніх 

позик змушували західного обивателя думати і голосувати подібно 

спекулятивному інвестору. Це був дуже сильний ідеологічний маневр, який 

фактично поховав ліві партії. Але він же привів до деіндустріалізації Заходу і 

до низки спекулятивних бульбашок, які далеко перевершують межі 

національних економік. 

Вчений Г.М. Дерлуг‘ян акцентує увагу на ключових підсумках 

глобалізації, яка прийшла на зміну епохи модернізації. Перенесення 

виробництва в країни з передбачувано дешевою робочою силою викликав 

індустріалізацію Східної Азії – з вельми показовою стагнацією Японії, яка 

опинилася при новому розкладі модернізаційно занадто «зрілою». За 

вирахуванням же показників Китаю і ефемерних епізодів, що відображають 

виникнення спекулятивних бульбашок на ринках нерухомості, сировини і 
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фінансів, починаючи з 1980 року світові темпи зростання виробництва і тим 

більше реальних зарплат виявилися набагато нижчими показників попередніх 

десятиліть [24]. 

На фоні нових технологій неоліберальна глобалізація, якщо судити 

тверезо, теж не особливо вражає досягненнями. Інтернет, стільниковий зв'язок і 

туманні наноперспективи поки і близько не мали того ефекту в реальній 

економіці, який колись надали, скажімо, паровоз, автомобіль, електротехніка 

або пластмаси. Залишається фармацевтика, одна з основних сфер використання 

біотехнологій. Але вона занадто очевидно пов'язана з державними 

дослідницькими програмами, соціальним забезпечення і страхуванням, щоб 

служити підтвердженням правоти неолібералізму. 

А далі сталася криза неоліберальної глобалізації. Про світло в кінці 

тунелю говорять тільки ринкові прогнозисти і політики, яким за родом занять 

слід бути оптимістами. 

Наступний виток - реіндустріалізація? Доля СРСР добре ілюструє 

можливості та межі наздоганяючого розвитку. Командне планування здатне 

вирішувати завдання швидкого масового виробництва, будь то танки або 

стандартне житло. Але в ньому відсутні механізми заміни активів, які 

відпрацювали свій термін [19, С. 18-30]. 

Головне – успішна командна система створює власних могильників. 

Перш за все це сама номенклатура, якій просто хочеться жити без страху перед 

диктатором, покористуватися добробутом і передати його дітям. Вирішуючи 

малі обивательські завдання, чиновництво проти своєї волі заклинює систему 

управління. Г.М. Дерлуг‘ян зазначає, що командна економіка повинна бути 

командною. Інакше незмінно виходить брежнєвський застій, аморалізація і 

корупція [22]. 

У командного варіанту індустріалізації обмежений термін дії, приблизно 

одне покоління. Потім тиск в сторону демонтажу починає рости не тільки 

зверху, від держаної еліти, але й знизу, вірніше, від нових середніх верств 

фахівців, інтелігенції і робочої аристократії. На відміну від селян, покірних, 
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поки є прожитковий мінімум, утворені фахівці мають набагато більше потреб і 

очікувань, в тому числі їм потрібна самореалізація в культурі, політиці та 

бізнесі. Звідси і виникає демократизація - верхи не можуть і бояться (за себе 

самих) використовувати терор по-старому, а підлеглі не бажають терпіти до 

труни, як їх батьки. Це аж ніяк не тільки феномен соціалістичних країн, але і 

Південної Кореї, яка демократизується після диктаторської модернізації 1970-х. 

Сила підлеглих в тому, що вони пускають у хід індустрію і армію. Без 

них країна встане. А якщо постане сама індустрія? Якщо еліти виявлять лазівки 

в офшорні фінанси, де не треба сперечатися з підлеглими через зарплати і 

планові завдання? Тим більше що ворога біля воріт не виявилося, а глобалізація 

розплодила офшори. 

Це шлях до канібалізму ресурсів, що вразив багато країн. Якщо на 

індивідуальному рівні така поведінка еліт, на жаль, цілком раціональна і 

кумулятивна (чим більше біжить, тим менше причин залишатися в 

деградуючому середовищі), то на колективному рівні це веде до демодернізації 

та відкоту на світову периферію. Множаться соціальні проблеми навіть в самій 

еліті. Ніким не доведено, що олігархи живуть довше і щасливіше простих 

смертних. Зате цілком передбачувано діти, вирощені в приватних школах за 

кордоном, можуть стати відчуженими іноземцями у власній родині. 

На думку вченого, в цій ситуації відкриваються дві історичні 

перспективи, обидві цілком ймовірні. З одного боку, триває занепад на основі 

розпродажів фамільних цінностей. Римська імперія останніх століть свого 

існування тому приклад. Модернізація свого часу абсолютно ніким не 

мислилася такою, що може завершитися. Вперед і тільки вгору – ось девіз 

Нового часу. Але тепер ми знаємо, що і регрес ще як можливий. 

З іншого боку - поки менш ясна перспектива нової модернізації. Навряд 

чи це може стати поверненням до диктатури розвитку. Вони були здійсненні 

лише в країнах з переважаючим селянським населенням. Цей ресурс 

довготерпіння і бездонної демографії був вичерпаний в нашому районі світу ще 

до середини XX століття. Власне, з тих пір ми і ходимо по колу, намагаючись 
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намацати конфігурацію, при якій держава «розклинила» б своїх чиновників і 

допустила (в першу чергу для балансу бюрократії) самоорганізацію 

громадянського суспільства на основі нових середніх класів фахівців і 

кваліфікованих працівників. Тільки ось щоб виступати, спершу треба мати 

надійну роботу. До 1989 року ця умова була наявна. 

З шістдесятих років і аж до провалу перебудови вектор вказував на 

якийсь варіант соціал-демократизації – подібно континентальній частині 

Європи. Саме таким до кінця XX століття був історичний підсумок еволюції до 

цього часу абсолютистських держав, багато з яких пройшли і через страшний 

досвід фашизму, - Німеччини, Австрії, Іспанії. Ближче до цього руслу історії 

знаходиться і Росія. Але в близькій до нас Європі в останні десятиліття не все 

виходить з економічним зростанням. Треба шукати механізми для нового 

запуску. 

Ці механізми точно не виявляться в неоліберальній утопії. По-перше, 

реальна практика і наслідки неолібералізму сьогодні цілком очевидні, якщо 

відкинути наївні надії дев'яностих. По-друге, неолібералізм будувався навколо 

неправдоподібно стилізованої версії англо-американського шляху розвитку, з 

якого випали такі деталі, як стійка фракційність в політиці, високі мита в період 

запуску сучасних економік, володіння колоніальною імперією або 

колонізованим континентом у випадку США. 

Факт, що спонтанна модернізація голландсько-англо-американського 

типу ніде більше не спостерігалася. Франція, Німеччина, Швеція, Японія, Росія 

інакше здійснювали модернізацію. Все це треба знати і пам'ятати, думаючи 

сьогодні про можливості запуску наступного витка [24]. 

Отже, суперечливі наслідки неоліберальної політики спонукали як Г.М. 

Дерлуг‘яна, так і багатьох інших дослідників (Роберта Вейда, Дані Родріка) 

звертатися до його ідеологічного попередника, девелопменталізма, що 

базується на запереченні принципів laissez-faire. При цьому, як зазначає П. 

Кутуєв, саме у 1950–1980-х роках останній домінував на світовій арені у формі 

кейнсіанської політики «всезагальної занятості» [42, С. 59]. На думку вченого, 
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ряд держав, зокрема Японія, пізніше – Південна Корея та Азійські тигри, 

частково КНР, не користувалися у внутрішній політиці неоліберальними 

приписами, натомість завдяки ефективному консенсусу державної бюрократії 

та власників капіталу спромоглися створити ефективні держави, що згодом 

концептуалізовані у соціологічній літературі як «держави, що сприяють 

розвитку».  

Рідше цей термін використовується в контексті Латинської Америки, 

через нездатність латиноамериканських держав на практиці реалізувати 

стратегію розвитку спочатку імпортозаміщення, а пізніше – становлення 

експортно-орієнтованої промисловості, багато в чому через специфіку 

регіональної бюрократії, яка історично перебуває в сильній залежності від 

місцевих олігархій. 

«Розвиток» в рамках неоліберальної парадигми має на увазі дихотомію 

«розвинені держави» vs «держави, що розвиваються» держави, тобто 

економічна нерівність між країнами «ядра» і «периферії», яка виникає не з 

несправедливого / нерівного пристрою модерної капіталістичної світ-системи, а 

є результатом різного ступеня модернізованості того чи іншого соціуму. 

 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 

 

 

У підсумку варто зазначити, що поняття «модернізація» 

використовується в наукових дослідженнях в основному для позначення 

процесів соціально-економічного, політичного і науково-технічного зростання і 

змін, що позначають перехід від традиційного суспільства до сучасного, яке 

передбачає: орієнтацію на інновації, переважання інновацій над традицією, 

світський характер соціального життя, поступальний (нециклічний) розвиток, 

виділену персональність, переважну орієнтацію на інструментальні цінності, 

індустріальний характер, масову освіту, активний діяльнісний психологічний 
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склад і т.д.  

Модернізація являє собою процес зміни в напрямку тих типів 

соціальних, економічних і політичних систем, які розвивалися в Західній 

Європі і Північній Америці з XVII по XIX століття і потім поширилися на інші 

європейські країни, а в XIX і XX століттях - на південноамериканський, 

азіатський і африканський континенти.  

У більш вузькому, спеціальному значенні цього слова концепт 

модернізації утворює ядро соціологічних теорій ХХ ст. від Тенісу до Парсонса, 

марксистських теорій імперіалізму.  

Варто зазначити про хибність інтерпретації модерну як набору жорстко 

зафіксованих властивостей. Одним із основних принципів модерну є 

плюралізм, який унеможливлює витворення апріорної формули цього 

феномена, формули, яка б підкорялася дії єдиного системного принципу.  
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РОЗДІЛ 3. 

МАЙБУТНЄ СВІТ-СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ 

 

 

3.1. Сучасний стан світ-системного аналізу та перспективи розвитку 

світ-системи 

 

 

На сучасному етапі розвитку суспільство знаходиться на межі глибокої 

системної кризи, яка не дивлячись на появу деяких позитивних тенденцій та 

явищ, привела більшу частину країн світу до депресивного стану, багато з яких 

балансують на рівні дефолту. 

Сучасний стан всіх країн світу характеризується високим рівнем 

невизначеності та значним ступенем ризиків, зниженням темпів зростання їх 

економік; зростанням рівня безробіття і роз'єднаності в інтеграційних процесах; 

збільшенням поляризації населення за умовами життя; погіршенням стану 

навколишнього середовища і зниженням рівня добробуту людей. 

Однак, при поглибленні світової системної кризи сучасна соціальна 

теорія не пропонує будь-яких ефективних серйозних розробок для виходу з 

кризового становища та мінімізації його наслідків, що говорить про кризу самої 

світової науки, породжує системні фундаментальні проблеми сучасного 

капіталізму і протиріччя в сфері теорії ринкової економіки. При цьому, як 

влучно зазначає О. Гурбич багато глобальних проблем, з якими людство 

зіткнулося на початку XXІ ст. не можуть бути осмислені на рівні окремих 

держав та взаємин між ними [15] 

Недооцінка антропологічних чинників накопичення негативних явищ і 

циклічної природи трансформацій технологічних укладів практично поляризує 

країни за рівнем їх розвитку, відкидаючи багатьох з них на узбіччя (периферію) 

світового прогресу [4, С. 43]. Все вищесказане спонукає до вироблення 
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відповідної концепції, її парадигми, пошуку механізмів розв‘язку теоретичних 

проблем сучасності. 

Концепція світ-системного аналізу видатного американського 

дослідника Імануїла Валлерстайна продовжила на якісно новому рівні розробку 

геоісторичних інтуїцій французької школи „Анналів‖ (фр. École des Annales), 

також відомої як «Нова історична наука» (фр. La Nouvelle Histoire). Школою 

«Анналів» сформульована концепція реконструкції історичних фактів. Зміст 

концепції найбільш точно виражено М. Блоком, який вважав, що для розуміння 

історії необхідно знайти сенс явища, осягнути мотиви людей, які вчинили 

вчинки в умовах, «прочитаних» ними на свій манер [36, С. 9]. У своїй книзі 

«Апологія історії» він писав: «У наших працях панує і все висвітлює одне слово 

– «зрозуміти» [75]. Саме на цій основі І. Валлерстайн синтезував соціологічний, 

історичний, географічний і економічний підходи до суспільної еволюції 

створивши власну концепцію у вигляді світ-системного аналізу [15].  

У теоретико-методологічній розробці світ-системного підходу брали 

також участь Ф. Бродель [5], К. Чейз–Данн [81], Дж. Аррігі [76], А.Г. Франк 

[84], Ч. Тіллі [59], Дж. Абу Лугод [60], Дж. Модельскі [60] та ін. Ступінь 

досліджуваності проблеми у пострадянській науці більш скромний. В Україні 

це, зокрема, стаття В. Танчера, в якій розглядається бачення І. Валерстайном 

перспектив розвитку соціології у XXI ст. [57], а також статті П. Кутуєва [43] та 

О. Фісуна [60], присвячені деяким методологічним аспектам концепції 

світоаналітиків. 

 І. Валлерстайн своєю теорією намагається подолати багато в чому 

притаманний сучасній західній соціально-політичній науці євроцентризм 

шляхом органічного і далеко не безуспішного поєднання формаційного і 

цивілізаційного підходів на основі використання методології системного 

аналізу [13, С. 50–54]. 

Варто підкреслити, що Валлерстайн сформулював світ-системні 

теоретичні конструкти, замінивши використовуваний у класичній соціальній 

науці термін «суспільство» поняттям «історична система», прагнучи 
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підкреслити динамічний характер соціальних процесів. Дане поняття відрізняє 

світ-системний аналіз від теорій модернізації, концепцій розвитку, 

структуралізму і структурного функціоналізму, які визнають стадійність і 

прогресивність формаційного підходу,  

Сучасна «капіталістична світ-економіка» на думку І. Валлерстайна 

протягом вже більше 500 років виступає як «сучасна світ-система», або «світо-

система модерніті», загальна характеристика якої в найбільш стислому вигляді 

зводиться до наступних десяти тез: 

 світ-система модерніті представляє собою капіталістичне світ-

господарство, де основою є функціонування є прагнення до безмежного 

накопичення капіталу, яке іноді також називають законом вартості; 

 ця світ-система сформувалася протягом XVI століття, і спочатку 

поділ праці, що склався в ній втягнув в її склад більшу частину Європи (за 

винятком Російської та Оттоманської імперій), а також окремі частини [обох] 

Америк; 

 ця світ-система протягом багатьох століть територіально збільшувала 

свої може, послідовно інкорпоруючи в прийняту в ній систему поділу праці все 

нові регіони; 

 Східна Азія стала останнім великим регіоном з тих, які були таким 

чином інкорпоровані, і це сталося лише в середині XIX століття, після чого 

світ-систему модерніті можна було дійсно вважати всесвітньою; 

 капіталістична світ-система являє собою [сукупність] світо-

господарств, що визначається відносинами центру та периферії, і політичної 

структури, що складається з вхідних в міжнародну систему суверенних держав; 

 фундаментальні суперечності капіталістичної системи проявляються 

на рівні глибинних процесів в низці циклічних коливань, які слугують 

вирішенню цих протиріч; 

 двома найважливішими циклічними коливаннями виступають 50-60 

річні цикли Кіндрат‘єва, протягом яких основні джерела прибутку 

переміщалися з виробничої сфери у фінансову і назад, і 100-150-річні цикли 
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гегемонії, що визначалися підйомом і занепадом «гарантів» світового порядку, 

які змінювали один одного; 

 ці циклічні коливання приводили до постійних, нехай повільних, але 

значних, географічних зрушень центрів концентрації капіталів і влади, які, 

однак, не заперечували існування всередині системи фундаментальних 

відносин нерівності. 

 ці цикли ніколи не були строго симетричними, і кожен новий з них 

приносив незначні, але важливі структурні зміни в напрямках, що визначають 

історичні тенденції розвитку системи. 

 світ-система модерніті, подібно будь-якій системі, не може 

розвиватися вічно і прийде до свого кінця, коли історичні тенденції приведуть її 

в точку, де коливання системи стануть настільки масштабними і хаотичними, 

що виявляться несумісними із забезпеченням життєздатності її інститутів. У 

разі досягнення цієї точки трапиться біфуркація, і як результат епохи переходу 

(хаотичного) система буде замінена однією або декількома іншими системами 

[13, С. 50-54]. 

Підтвердженням останньої тези є робота І. Валлерстайна „Аналіз 

світових систем‖, в якій він зазначив, що найближчі 25-50 років світ 

еволюціонує до нового світового порядку. Сама ж світ-система визначається як 

утворення з єдиним розподілом праці та множинністю культурних систем [9, С. 

7, 75]. Світ-система без єдиної політичної системи є світ-економікою. Вона 

включає множину політичних і культурних систем, які не є економічно 

саморегулятивними, а навпаки, взаємозалежними у сфері економічних 

відносин. Єдиний поділ праці у ній означає, що різні регіони залежать від 

економічного обміну з іншими регіонами для постійного й плавного 

забезпечення потреб цих регіонів, – тільки світ-система, на відміну від її 

частин, є самодостатньою у сенсі стабільного забезпечення власних потреб [10, 

С. 74].  

Не останнє місце серед економістів і соціологів, які з‘явилися в 60-і роки 

і які брали активну участь в критиці лінійно-стадіальних концепцій 
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модернізації, займає Андре Гундер Франк. Андре Гундер Франк – німецький 

економіст і соціолог, один з засновників світ-системного підходу і теорії 

залежного розвитку звертає увагу на те, що світ-система повинна бути лише 

одна, яка виникла не менше 5 тис. р. т., а згодом через багато численні цикли 

експансії та консолідації охопила собою весь світ [84]. Ця система вже тоді 

мала ознаки капіталізму, оскільки починаючи з давніх-давен накопичення 

капіталу сприяли інтенсивна торгівля, ринкові віднсоини, досить високий 

рівень міжнародного поділу праці. Зсув світових центрів зі Сходу на Захід 

стався в період з 1250 по 1450 рр., що охоплює перший «віковий тренд» 

Броделя. У цей період, на думку Франка, циклічність була властива всій 

світовій системі, а процвітання трансазіатської торгівлі було основним 

«спонукальним стимулом» комерційних заходів хрестоносців, підйому Венеції, 

Генуї та інших південно-європейських міст-держав, котрі звернули погляди на 

Схід. Таким чином, спростовуючи погляди Броделя і Валлерстайна, Франк 

зазначає, що нова європейська капіталістична система виникла на периферії 

існуючої східної системи. При цьому А.Г. Франк підкреслює несправедливість 

глобального капіталізму: «світ-системна реальність - це конкурентна війна всіх 

проти всіх (a la Гоббс), в якій тільки мало хто може виграти, а більшість може і 

повинна програти» [61, С. 19–31] 

В цілому, зроблені А.Г. Франком висновки суперечать визначеним 

Валлерстайном часовим рамкам виникнення цієї системи у XVI ст., оскільки у 

ході еволюції світ-системи її центр неодноразово зміщувався [84].  

Оскільки в сучасній капіталістичній світ-економіці основною цільовою 

функцією економічної діяльності є збільшення прибутку та накопичення 

капіталу, основний акцент світ-системних досліджень зроблено на аналізі 

відносин обміну вартостей та отримання додаткової вартості. Наприклад, при 

дослідженні відносин між регіонами світ-системи відмічається їхня 

несиметричність, яка полягає в тому, що одні регіони привласнюють більшу 

частину додаткової вартості, а інші – меншу [10, С. 86]. Як основні підсистеми 

світ-системи виділяють ядро, напівпериферію й периферію.  
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Позиція кожної окремої локальної економіки в одній із цих підсистем 

визначається через переважання одного з двох типів виробництва: 

капіталомісткого та трудомісткого, – економіку з превалюванням 

капіталомісткого виробництва відносять до ядра; економіку, в якій домінує 

трудомістке виробництво, – до периферії; економіку, в якій приблизно в 

однакових пропорціях поєднуються ці два типи виробництва, – до 

напівпериферії [10, С. 87].  

Важливим наслідком цієї закономірності є несиметричність відносин 

між регіонами світ-економіки: регіони ядра привласнюють надлишки усієї світ-

економіки; напівпериферія експлуатується ядром і водночас експлуатує 

периферію, підтримуючи стабільність світ-економіки. При розгляді 

структурних підсистем світ-економіки враховуються економічні системи 

окремих країн. Тому світ-системний аналіз розглядає не лише глобальну 

економічну системи, а й те що називають локальними економіками.  

О.С. Гурбич у своїй статті «Становище центру капіталістичної світ-

системи в історичній перспективі» [14] провів розвиток капіталістичної світ-

системи на прикладі Голландії, Великобританії, Сполучених Штатів Америки у 

час їх найбільшого піднесення до ролі світового лідера, гегемона. На основі 

виявлених закономірностей умов завоювання, підтримання та втрати позицій 

світового лідера дослідник провів аналогію з сучасним становищем США у 

світі. 

Зробивши аналіз і зіставлення розвитку в різних країнах-гегемонах О.С. 

Гурбич виділив чинники, необхідні для збереження домінуючої ролі центру [14, 

С. 211-213]. Зіставивши з ситуацією, яка склалась у першому десятилітті ХХІ 

ст. у США та їх вплив на світові економічні та політичні процеси, автором 

зроблено припущення про ймовірність збереження ними світової першості у 

геополітичних процесах. Важливе значення серед інших показників має 

розвиток економіки, зокрема, промисловості. Так, у кінці ХІХ ст. Англія 

втрачає промислову першість, її переймає США. На сьогоднішній день позиції 

останньої дещо послабилися. У березні 2011 р. Сполучені Штати вперше за 110 
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років перестали бути лідером за обсягом виробництва (19,4% світового ринку 

належить США, 19,8% – Китаю). Востаннє Китай був найбільшим виробником 

товарів у світі приблизно в 1850 р. Але ці дані не представляють загрози для 

США. У них величезна перевага в продуктивності, Штати виробляють 

ненабагато менше, ніж Китай у 2010 р., але при цьому в США у виробництві 

зайняті 11,5 млн. осіб порівняно з 100 млн. зайнятих у цьому секторі в Китаї. 

Більша частина промислового виробництва Китаю забезпечується китайськими 

дочірніми компаніями США, які використовують американські виробничі 

технології, зокрема в таких галузях, як електроніка [14, С. 211-213]. 

Велика Британія свого часу почала здавати свої позиції, окрім іншого, 

ще й через застарілі технічні бази промисловості. Вона мала ринки збуту, але 

технічна відсталість, на фоні зростання інших держав призвела до зменшення 

обсягів виробництва. 

На сьогодні США не є технічно відсталими. Більш того, є 

конкурентоздатними в галузі науки та техніки, готові поширювати свої 

досягнення за певні економічні чи політичні дивіденди. 

Уплив на економічну стабільність має також і збільшення державного 

боргу, зокрема у США державний борг у серпні 2011 р. був збільшений на 2,4 

трлн [87]. При цьому заплановано скорочення витрат бюджету на 2,1 трлн. 

доларів упродовж наступних 10 років без підвищення податків. 

Та вже на кінець листопада 2011 р. встановлена межа була перевищена 

через відсутність дієвого плану зниження бюджетних видатків. Для порівняння: 

державний борг Китаю також зростає і складає 17% ВВП, що набагато нижче 

рівня аналогічного показника США, Японії і більшості європейських країн. 

Лідером серед країн-боржників досі залишається Японія. У Греції зовнішній 

борг по відношенню до ВВП перевищує 100%; високі ці показники й у 

провідних країн Єврозони, зокрема, Італії [14, С. 211-212]. 

Не зважаючи на тенденцію подальшого зростання американського 

боргу, що, безумовно, є фактором ризику, США далекі від проблем інших країн 

з високим борговим навантаженням. 



 68 

Якщо порівнювати економічну кризу 1873 р., після якої Великобританія 

втрачає статус гегемона, з світовою кризою 2008 р., то можна прослідкувати 

схожі нестабільні явища в економіках усіх провідних країн світу. Тому 

однозначно стверджувати, що після цієї кризи США втратять свої провідні 

позиції не варто. Можна прослідкувати таку закономірність: Велика депресія 

1929-1933 рр., як і до того криза 1857 р., почалася з США і з часом 

перекинулася на інші країни. 

У 1857 р. кризу спричинили масові банкрутства залізничних компаній і 

обвал ринку акцій. Колапс на фондовому ринку спровокував кризу 

американської банківської системи. У 1929 р. на Нью-Йоркській фондовій біржі 

сталося різке зниження акцій, вартість цінних паперів впала на 60- 70%, різко 

знизилася ділова активність, був скасований золотий стандарт для основних 

світових валют. До кінця 1929 р. падіння курсів цінних паперів досягло 

небувалої досі суми у 40 млрд. доларів. Закривалися фірми і заводи, ставали 

банкротами банки, збільшувалась чисельність безробітних [14, С. 211-213]. 

Промислове виробництво під час цієї кризи скоротилося у США на 46%, 

у Великобританії на 24%, у Німеччині на 41%, у Франції на 32%. Курси акцій 

промислових компаній впали у США на 87%, у Великобританії на 48%, у 

Німеччині на 64%, у Франції на 60%. Колосальних розмірів досягло безробіття 

[30]. Починалась економічна криза із США у 1973 р., 1987 р. „чорний 

понеділок‖ теж був спровокований обвалом основних індексів Dow Jones, але 

США залишались провідним геополітичним гравцем. Після кризи 2008 р., їм 

все ж вдається зосереджувати в своїх руках головні важелі впливу на світові 

процеси, зокрема через наявність осередків впливових транснаціональних 

компаній саме в США. 

Взаємозалежність факторів криз минулого і сьогодення вказує лише на 

глобалізованість, взаємозалежність економік і ще раз доводить домінуючу роль 

економіки США у світі, її чільне місце фінансово-економічного посередника. 

І. Валлерстайн, даючи визначення гегемонії, зазначав, що держава-

гегемон може нав‘язувати свої правила в економічній, політичній, військовій, 
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дипломатичній, культурній сферах. З-поміж інших ознак він надавав вагомого 

значення військовому потенціалу й могутності [9, С. 44-45]. Зараз США 

продовжують свою військово-політичну експансію на Близькому Сході. 

Так, попри заяви та підготовку виведення військ, досі присутні війська 

Сполучених Штатів в Іраку. Тут за їх сприяння був створений новий уряд, з 

яким підписано багатомільярдний контракт на постачання зброї з США. Тим 

самим адміністрація Барака Обами враховує в‘єтнамський досвід, щоб після 

виведення американських військ з Іраку сюди не прийшли до влади ворожі 

американцям сили, прагне залишити після себе сильну державу, яка 

залишатиметься союзником США і виконуватиме роль плацдарму 

американської політики в регіоні. 

Окрім цього, після революції і війни в Лівії контроль на цих територіях 

країн західної демократії, зокрема й США зростає. Водночас постає загроза 

нового етапу протистояння з Іраном. 

Отже, аналізуючи міжнародні реалії О.С. Грубич доходить висновку, що 

в економічному, політичному, дипломатичному, військовому відношенні США 

займають провідне місце в сучасній світ-системі. Те саме стосується культурної 

сфери, з усіма її проявами у розвитку національних культур кінця ХХ – поч. 

ХХІ ст. [14, С. 213]. Важко уявити, що американська кіноіндустрія, поп-музика 

та у цілому масова культура, буде замінена у найближчий час, наприклад, 

китайським продуктом. Водночас чимало аналітиків доходять висновку, що пік 

гегемонії США вже минув [60, 84]. 

Якщо спиратися на дослідження І.Валлерстайна, то гегемонія Голландії 

та Великобританії були нетривалими [9], але до того, як їхні наступники 

зайняли промислову і політичну першість у світі, ці країни продовжували 

займати провідні позиції. Так, Великобританія й досі є впливовим гравцем на 

геополітичній карті світу. Незважаючи на кризові явища, що охопили весь світ, 

економічні показники США у першій чверті ХХІ ст. впливають, і мабуть, 

впливатимуть на міжнародну політику. Допоки не з‘явиться новий світовий 

гегемон, саме від політики Сполучених Штатів залежатимуть економіки інших 
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країн. У майбутньому, з появою більш впливової країни, Сполучені Штати 

залишатимуться у зв‘язці з новим світовим гегемоном. 

Представники світ-системного аналізу звертають увагу на 100-150-

річний цикл зміщення її внутрішнього „центру сили‖. Як відзначив російський 

дослідник А.М. Ушков, піки гегемонії кожного нового „центру‖, зазвичай, 

наступали після великомасштабних військових конфліктів, або світових воєн, 

що охоплювали світ-систему в цілому і тривали приблизно 30 років [13, С. 52]. 

У світі постійно відбувається багато регіональних конфліктів. Нещодавні 

революції в Африці, становлення нової влади в Іраку, іранська загроза можуть 

бути показниками першого етапу більш масштабного світового військового 

протистояння, що ймовірно проходитиме по лінії „Захід – Схід‖. Свого часу, з 

другої половини ХІХ ст., задовго до 1914 р починалась Перша світова війна. 

Тридцятилітня війна 1618 – 1648 рр. об‘єднувала у собі ряд війн між 

окремими державами, які з часом були класифіковані за періодами (чеський, 

данський і т.д.). Протистояння такого рівня визначають нових світових 

гегемонів. Як імовірний наступний центр світ-системи називають різні країни. 

Валлерстайн прогнозує кілька сценаріїв, зокрема протистояння між 

Японією, Європейським Союзом і Сполученими Штатами за лідерство у 

виробництві нової продукції. Водночас може загостриться конкурентна 

боротьба між Японією та Європейським Союзом за статус країни- гегемона. А 

найбільш імовірним може бути зближення Сполучених Штатів і Японії для 

протистояння Європейського Союзу [10, С. 66]. Але сьогодні Японія після 

вибухів на атомній електростанції зосереджена на внутрішніх проблемах. 

Натомість економічні показники Китаю дають йому можливість претендувати 

на роль світового гегемона. Зараз економіки США та Китаю взаємозалежні. 

Очевидно, що у найближчий час світ не готовий сприймати Китай як 

посередника фінансово-економічних відносин у світі, та й купити китайський 

юань, наприклад, в Україні можна не в усіх банках, на відміну від 

американської валюти. 

І.Валлерстайн наголошує, що Сполучені Штати і надалі 
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продовжуватимуть зміцнювати економічні й політичні зв'язки з країнами 

Північної та Південної Америки, Японія – зі Східною та Південно-Східною 

Азією, Європейський Союз – з країнами Східної і Центральної Європи та 

колишнього СРСР. Найбільш складними політичними проблемами в ході цього 

геополітичного реструктурування стали б інкорпорування Китаю в японсько-

американську зону, а Росії – у зону Європейського Союзу. У рамках такого 

сценарію років через п'ятдесят можна очікувати серйозного загострення 

відносин між Європейським Союзом і Східною Азією і, можливо, успіху 

Східної Азії [10, С. 66]. 

Також І. Валлерстайн зазначає, що фіаско лібералізму, його нездатність 

приборкати "небезпечні класи" в масштабах всієї світ-системи без істотної 

зміни глибинних принципів її функціонування (що ускладнюється зворотним 

дрейфом середнього класу ядра до маргінально-напівпролетарському стану XIX 

століття) робить знову актуальним вимогу справжньої, справжньої 

демократизації, тобто., все-таки постановки питання про зміну принципів 

функціонування капіталістичної світ-економіки (КСЕ) і заміні її іншим, більш 

егалітарним видом історичної системи. 

Зазначені основні особливості розвитку сучасної світ-систем в період 

2000-2025/30 рр., швидше за все, на думку І. Валлерстайна, приведуть до 

наступних наслідків: 

1) Значно зменшитися здатність держав підтримувати внутрішній 

порядок, як і зменшиться їх роль у світовій світ-системі. Можливий навіть 

розпад багатьох держав не тільки на периферії і напівпериферії, а й в ядрі 

системи. При цьому соціальний безлад знову може стати нормальним станом 

багатьох держав ядра КСЕ, а в деяких з них можуть розгорітися навіть 

громадянські війни. Уже зараз сучасні держави не в справляються з вимогами 

забезпечити необхідний рівень безпеки і добробуту, що визначає тенденцію до 

приватизації цих сфер життя і означає початок руху в напрямі, протилежному 

тому, який розвивався протягом останніх 500 років. Тому відбудеться 

розширення приватних збройних формувань і поліцейських структур, що 
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створюються різноманітними етнокультурними групами, корпораціями, 

місцевими громадами, релігійними об'єднаннями та злочинними синдикатами 

[97, С. 25]. 

2) Міждержавна структура СМС стане менш регульованою і 

структурованою, а авторитет ООН буде неухильно знижуватися (що буде 

посилюватися поширенням ядерної зброї серед все більшої кількості держав, 

міграціями з Півдня на Північ і т.д.). 

3) Зниження ефективності інститутів державності (і сучасної 

міждержавної системи) призведе до підйому значення різних форм 

партикулярної, групової ідентичності (етнічної, релігійно-мовної, родової або 

гендерної, інших видів "меншин з різноманітними характеристиками). 

Можливо, вони стануть своєрідною альтернативою "загальногромадянської" 

самоідентифікації в національній державі, яка будуватиметься на їх об'єднанні і 

інтеграції в єдине ціле. Можливо, що в світі безладу і невпевненості саме 

"групи" (як вчора держава) забезпечуватимуть захист, безпеку і добробут 

окремого індивіда. Парадокс полягає в тому, що партикуляризація є одним із 

симптомів демократизації, результатом "поразки [національної] держави через 

те, що ліберальне реформування виявилося міражем, бо" універсалізм "держав 

на практиці обертався вимогою забути або придушити більш слабкі верстви" 

[101, С. 451]. 

4) Значного поширення отримають не тільки численні локальні збройні 

конфлікти в країнах Півдня (внутрішні "південні війни) і зіткнення різних" 

меншин "на Півночі, а й численні і одночасні" малі "війни Півдня проти 

Півночі (війна в Перській затоці є першим прикладом). 

5) Останнім чинником, який буде посилювати стан хаосу, може бути 

якась нова глобальна епідемія по типу "Чорної смерті" в середині XIV століття. 

Можливо, що СНІД якраз і відкриває нову глобальну хвилю пандемії, що знову 

таки, протилежно тенденції, розгортається в останні 500 років (і паралельно 

тенденціям зменшення стабільності держав і процесам дезінтеграції 

міждержавної системи світ-системи). В кінцевому підсумку, даний фактор, 
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збільшуючи як навантаження на державні механізми, так і рівень взаємної 

нетерпимості, лише посилить загальні процеси падіння державності. 

На думку І. Валлерстайна, коли історична система входить в зону 

«переходу», то ми повинні залучити на допомогу утопістику, науку "утопічних 

утопій", яка складається в спробі прояснити справжні історичні альтернативи, 

які виникають тоді, коли історична система входить у фазу кризи і оцінити в 

цей момент крайні флуктуації, плюси і мінуси альтернативних стратегій [107, 

С. 270]. 

Варто також зазначити, що по суті, валлерстайнівский прогноз 

розподілу сил у новому турі боротьби за гегемонію прямо протилежний 

відомому сценарію „зіткнення цивілізацій‖ С. Хантінгтона, який передбачає 

боротьбу євроатлантичного альянсу (США-ЄС) в союзі з Росією проти японо-

китайського об'єднання, до якого може приєднатися ісламський блок [60]. Але 

сьогодні Японія після вибухів на атомній електростанції зосереджена на 

внутрішніх проблемах. Натомість економічні показники Китаю дають йому 

можливість претендувати на роль світового гегемона. Крім того, економіки 

США та Китаю взаємозалежні. Проте, у найближчий час світ не готовий 

сприймати Китай як посередника фінансово-економічних відносин у світі, роль 

якого досі виконували США. 

Але водночас О.С. Гурбич більш схильний до сценарію системної кризи 

капіталістичної світ-системи [14]. 

Здійснюючи аналіз розвитку подій на найближчі 25-50 років найбільш 

ймовірним є поступовий занепад гегемонії США. Цей період у чомусь 

аналогічний постбританскому періоду в другій половині XIX і 

постголландскому періоду в другій половині XVII сторіччя, проте буде 

відрізнятися від них набагато більшим ступенем безладдя та дезінтеграції, тим 

станом „хаосу‖, які характерні для точок біфуркації історичних систем [60]. 

 Валлерстайн прогнозує декілька сценаріїв, зокрема протистояння між 

Японією, Європейським Союзом та Сполученими Штатами за лідерство у 

виробництві нової продукції. Одночасно може загостриться конкурентна 
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боротьба між Японією та Європейським Союзом за статус країни-гегемона. А 

найбільш імовірним стане зближення Сполучених Штатів і Японії для 

протистояння Європейського Союзу [10, С. 66].  

Вочевидь, Україну як периферію Європи і напівпериферію світу в 

сучасній капіталістичній світ-економіці завчасно віднесено до сфер впливу 

більш потужних країн, таких як ЄС, США, Росія. Росію, з її ресурсним 

потенціалом і амбіціями, не можуть проігнорувати такі, поки більш впливові 

геополітичні гравці, як ЄС, США, Китай. Тому Україна залишатиметься 

прив‘язаною до інтересів Російської Федерації у Чорноморському, 

Східноєвропейському регіонах. Але на роль світового центру Росії поки рано 

претендувати. А за умови зміни гегемона, припустимо – Китай, тяжіння до 

Європейського Союзу все ж залишатиметься і все визначатиме баланс сил у 

світі. Інша річ, що зміна такого масштабу центрів світового тяжіння 

супроводжується, зазвичай, великими військовими протистояннями. Це вплине 

не лише на економічну ситуацію в усіх країнах світу, але й спричинить 

переформатування кордонів, зокрема в Європі. 

У підсумку варто зазначити, що перспективами розвитку світ-

системного аналізу є реалізація нової дослідницької програми, яка була 

запропонована Валлерстайном, – історичної соціальної науки, яка втілює задум 

Броделя про конвергенцію соціальних і гуманітарних наук [10]. Схожі 

тенденції синтезу знаходять свої прояви і в концепції «гри масштабів», що 

розвивається представниками сучасних «Анналів» (Ж. Ревель, Б. Лепті, М. 

Емар та ін.). Як методологічна основа досліджень світ-системників і істориків-

анналістів виступає броделевскій принцип багаторівневого просторово-

часового аналізу соціальної реальності [64, С. 31]. 

Варто також підкреслює, що в світ-системному аналізі на даному етапі 

намітилася тенденція переходу від дослідження глобальної економіки до 

аналізу її геокультури та геополітики. Світ-системники визнають, що за останні 

роки змінилася не економіка світової системи, а її політика. Виходячи з цього, 

вони аналізують сценарії майбутньої трансформації існуючої системи. З цією 
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метою Валлерстайн виділяє спеціальну область пізнання - «утопістику» 

(«utopistics»), яка визначається ним як «серйозна оцінка історичних 

альтернатив, винесення нашого судження щодо сутнісної раціональності 

можливих альтернативних історичних систем». Дослідники підкреслюють 

імовірнісний сценарій майбутнього розвитку капіталізму: виникнення через 25 - 

50 років однієї або декількох світ-систем, які будуть або більш демократичними 

і егалітарними, або ще більш несправедливими, ніж нинішня система (І. 

Валлерстайн) [10]; перехід до якісно іншої світової системи - «реального 

соціалізму», на якій акцентує увагу С. Амін [2]. З точки зору С. Аміна, нові 

форми поляризації будуть виникати на основі п'яти нових монополій, якими 

будуть володіти держави ядра. В даному випадку мова йде про: 

1) контроль над технологією; 

2) контроль над глобальними фінансовими потоками (за допомогою 

банків, страхових компаній і пенсійних фондів центрів КМЕ); 

3) привілейованому доступі до природних ресурсів планети; 

4) контроль над засобами масової інформації та комунікації; 

5) володінні зброєю масового знищення [67, С. 12]. 

За підсумками Ф. Броделя життєва сила капіталізму і його кризи не 

змінюють систему, але сприяють централізації і концентрації капіталу, зміни 

його політики, перерозподілу на міжнародному рівні [5]; в XXI столітті 

відбудеться виникнення некапіталістичного світового ринку (Дж. Аррігі) [76]; 

переміщення центру світової системи в Азію (А.Г. Франк і його послідовники) 

[61]; системна катастрофа у вигляді глобальної війни або глобальних 

екологічних лих (К. Чейз-Данн, Т. Хол) [64]; створення світової організації без 

глобального лідерства (Дж. Модельскі, У. Томпсон) [64]. 
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3.2. Майбутнє капіталізму в умовах глобалізації: погляди світових 

макросоціологів 

 

 

Вищим сучасним імперативом науки є пошук розуміння напрямів 

світового розвитку, його законів і сили. На рубежі нового тисячоліття перед 

людством гостро постало питання про нову систему світоустрою – систему 

глобалізму, яка вже стала панівним чинником світового розвитку. Глобалізм 

автоматично означає зміну існуючого світопорядку на користь країн-

глобалізаторів і глобальних мегакорпорацій, формування нового глобального 

економічного порядку. Останній означає де-факто зрощування інтересів, 

стратегій і механізмів світового панування та гегемонії глобальних корпорацій, 

найбільш могутніх держав і країн-глобалізаторів, міжнародних організацій. У 

перспективі – це абсолютна економічна і політична влада союзів глобальних 

мегакорпорацій. Вона – найбільша загроза сучасності та нова форма 

надексплуатації більшості країн і регіонів. Ця нова форма світового панування 

– ні що інше, як ультрасучасна форма глобального імперіалізму, що приносить 

нову абсолютну і тотальну форму експлуатації (експлуатація людини людиною, 

держави державою, національного капіталу глобальним капіталом), бідності та 

руйнує глобальне демократичне суспільство. 

Нинішня силова глобалізація веде до дезінтеграції світу. Починається 

новий перерозподіл світу, в основі якого лежать глобальні конфлікти і боротьба 

за владу націй-держав проти влади глобалізму і капіталістів-глобалізаторів. 

Людство знову стоїть перед великим випробуванням на зрілість, йому потрібна 

глобалізація знизу як природна глобальна інтеграція, а не силова глобалізація 

корпорацій. І саме те, що глобалізація стала не лише ареною економічної 

конкуренції нового типу, але й сферою політичного суперництва і 

протистояння, ставить у центр уваги наукове обґрунтування закономірностей, 

шляхів і перспектив розвитку людства. 

Інтерес до майбутнього випливає з логіки наукового аналізу сучасного 
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світу: конструювання його ідеально-типового світоустрою, критика з цієї 

позиції існуючих нині соціальних проблем, виявлення їх можливих наслідків та 

ін. 

Прагненню світової соціології останніх десятиліть «зазирнути» в 

майбутнє нові імпульси надала історична соціологія. Виявлені на 

методологічній основі тенденції, закономірності, зразки дозволяють соціологам 

відстежувати коріння подій і процесів, бачити їх ретроспективи, будувати на 

основі вивчення минулого і сьогодення прогнозний аналіз соціального 

майбутнього.  

Сплеск інтересу соціологів до проблематики майбутнього пов'язаний і з 

конкретизацією давно існуючих проблемних питань про можливі контури 

«іншого світу» [35], про історичні перспективи капіталізму [10], про 

необхідність доповнення критики існуючого світопорядку конструюванням 

його альтернатив; прихильники "критичної соціології" вбачають у відсутності у 

неї ідеалів майбутнього причину зниження інтересу до цього напрямку 

соціології [95]. В «Соціологічній енциклопедії» (2003) автори статті про 

соціологічний марксизм одним з «головних завдань» його розвитку на початку 

XXI ст. назвали висування «реальних утопій» як альтернатив капіталізму: 

«будівництво марксизму має вести за межі критики і заперечення капіталізму - 

до пошуку альтернативних моделей» [7, С. 18–29]. Власне кажучи, інтерес до 

майбутнього випливає з логіки наукового аналізу сучасного світу: 

конструювання його ідеально-типового світоустрою, критика з цієї позиції 

існуючих нині соціальних проблем, виявлення їх можливих наслідків та ін. 

На Всесвітньому конгресі соціологів в Йокогамів у 2014 р з проблеми 

майбутнього почав доповідь президент МСА М. Буравий. Після посилань на 

пастирські послання Папи Франциска I, який різко засуджує зростання 

нерівностей і соціальної ексклюзії, він згадав інтелектуальну сенсацію 2014 г. – 

роботу французького професора-економіста Т. Пикетт «Капітал XXI століття» 

[92], що містить наступний прогноз: до 2070-х рр. нерівності у розподілі 

матеріальних благ і багатств буде зростати. 
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У 2014 р британська соціологічна асоціація в періодичному виданні – 

«British Journal of Sociology» (спеціальний випуск «Симпозіум Пикетт») 

обговорювала соціологічні проблеми майбутнього сучасного капіталізму. 

Реалізували цей проект лідери постгідденсовської соціології в Британії М. 

Севідж (1959) і Дж. Холмвуд (1958) [80, С. 589–747.].  

Березневий номер журналу Міжнародної соціологічної асоціації «Current 

Sociology» в статусі монографії присвячено проблематиці «Майбутніх кроків в 

культурі, суспільстві, техніці і технології" під редакцією М. Шульца [52, С. 14].  

У другому десятилітті XXI ст. людська думка, обмірковує сучасний 

світопорядок, повернулася, можна стверджувати, в точку, в якій опинилася 

після краху світової системи соціалізму («соціалізму реального). Майже весь 

ХХ ст. дихотомія капіталізм-соціалізм була віссю уявлень про епоху, про 

людську історію, віссю поділу в геополітиці на соціалістичний світ і його 

опонента – імперіалізм. Альтернатив не було: капіталізм чи соціалізм; іншого 

не дано. В рамках і капіталізму і соціалізму, правда, альтернативи фігурували: 

демократичний капіталізм, соціалізм з людським обличчям і т.п., – один полюс, 

неолібералізм або «держава благоденства» – на полюсі протилежному. Крах 

соціалізму в Радянському Союзі справив приголомшливе враження на тих, хто 

бачив цей світ саме таким (або близьким до нього); кінець історії, зліт 

популярності постмодернізму та ін. Марксизм і соціалізм здавалися 

дискредитованими. Спектр постмарксистської думки, багатоликий і активний в 

соціології, опинився на роздоріжжі, що і відбила стаття М. Буравого і Е.О. 

Райта про соціологічний марксизм [7]. 

Однак повернемося до роботи Пікетті про капітал ХХІ ст. Її резонанс 

придав дебатам про нерівність в сучасному світі предметний характер і нові 

грані актуальності. В її назві паралель з «Капіталом» Маркса очевидна; у 

відгуках часто говорили просто «Капітал» - не згадуючи XXI ст. Інтерес до 

піднятого в ній питання був непідробним. Слідом за англійським її перевели на 

німецьку, китайську, іспанську мови загальним тиражем на січень 2015 р 

півтора мільйона примірників (див.: [Take action to end...]) [52, С. 15]. Появі 
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значущою книги о контурах майбутнього сприяли створені в провідних 

західних університетах інституційні передумови. Пікетте не ентузіаст-одинак в 

науці; його успіх запрограмований постановкою передових наукових 

досліджень в центрах, орієнтованих на розробку перспективних питань 

найвищої значущості. У його випадку мова йде про французьку «Е`cole des 

hautes e`tudes en sciences sociales» – «Школі вищих досліджень з соціальних 

наук» – там він з групою співробітників протягом ряду років і готував дане 

дослідження. Біло вирішено дослідницьке завдання з науковою майстерністю, 

що дало привід її рецензентам зробити висновок, що в ній визначено порядок 

денний для цілого покоління дослідників майбутнього капіталізму. 

Дослідження носить міждисциплінарний характер: в ньому підняті проблеми 

соціології, історії, антропології, економіки, гендерних досліджень, географії, 

політичної науки, соціальної політики, соціальної роботи. Викладається історія 

накопичених багатств за три (починаючи з XVIII) століття, політичних і 

економічних конфліктів, що викликаються соціальними нерівностями. Зібрані 

унікальні бази даних про структури національного доходу і національного 

багатства, про еволюцію розподілу доходів і багатств по двадцяти країнах 

(прогнози по посткомуністичним країнам фрагментарні, в невеликій мірі 

досліджена тільки КНР). 

Основні положення роботи, на яких акцентує увагу Т. Пікетті щодо 

майбутнього світу зводяться до наступного [92]: 

1. Зростання концентрації багатства (насамперед, відсотків на капітал) в 

США і Західній Європі повертає собі своє історичне домінування в 

капіталістичній системі після короткого, 35-річного "періоду shared prosperity", 

яка проводилася владою політики перерозподілу. Дослідження економістами 

«верхньої межі» доходів «20 відсотків» приховували всі останні роки 

концентрацію багатств. Якщо брати верхні 1% або навіть 0,1%, про рівність 

говорити не доводиться. Стандартні урядові дані економічної статистики не 

показують зростання багатства на цьому соціальному полюсі, але дані про 

податки таємницю цю розкривають. 
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2. Багатства 1%, а ще більше 0,1% процвітаючої частини населення при 

такому капіталізмі ростуть в 2-3 рази швидше економіки в цілому. 

Середньостатистичний працівник нічого не отримує від зростання 

продуктивності своєї праці. Робітники, чиї доходи нижче рівня середніх, 

«драматично» втрачають свою частку в національному багатстві країни і в її 

доходах. 

3. Історично концентрація багатств вела до концентрації політичної та 

інституційної влади, безперервного росту багатства. Такий висновок 

приголомшив деяких офіційних економістів, які вірять, як правило, що ринок 

«автоматично» може стабілізувати дисбаланси національного доходу і 

вирівнює розподіл багатств. Ще одна причина, по якій Пикетті назвав свій 

«Капітал» в унісон з класичною працею Карла Маркса, така: надання переваги 

математизованим моделям в науці і в урядовому середовищі було і залишається 

помилкою. 

4. Глобальний капітал зараз сильний і мобільний, щоб його можна було 

регулювати зусиллями однієї країни. Потрібен глобальний механізм 

оподаткування та перерозподілу, який зупинить згубну тенденцію поглиблення 

нерівностей, утримає світ від падіння в пекло, як це було в першу і другу 

світові війни, які покінчили з тим, що ще в 1912 р вважалося «позолоченим 

століттям». Пікеті стверджує: мільярдери і контрольовані ними 

транснаціональні корпорації є основним викликом подолання величезних 

нерівностей. Слово «соціалізм» в його книзі відсутні, але, як помітив один з 

коментаторів, «Капітал» Маркса на другому плані присутній в роботі скрізь 

(докладніше див.: peoplesworld.org/top...). 

Говорячи про дискусію, яка розвернулася навколо його праці, Пикетті 

підкреслив, що зростання економіки за три останні століття і поширення знань 

дозволяли в минулому уникнути досягнення нерівностями рівня 

«апокаліпсису», на чому будував Маркс пророкування пролетарської революції 

і перемоги соціалізму (комунізму), а Ленін і його послідовники - очікування 

виконання цих пророцтв в 1917 року або пізніший термін – аж до відходу 
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«реального соціалізму» з історичної арени [93, С. 739–747]. 

В оптимістичні десятиліття після Другої світової війни дехто думав, що 

глибинні чинники виникнення нерівностей взагалі більше не діють. Сьогодні ж 

тенденція, виражена формулою r > g (r – прибуток на капітал; g – рівень 

економічного зростання), загрожує поглибити нерівності до меж, коли 

підніметься хвиля, що загрожує зломити існуючий порядок. Але тренди 

економіки – справа рук не Бога. Відповідь Пикетті на цей виклик і порада тим, 

хто управляє державою, такий: регулюйте політичними засобами накопичення 

капіталу [93, С. 739–747]. 

Історія довела, що політичними діями, шляхом реформ, включаючи 

податкову сферу, влада здатна усунути найнебезпечніші наслідки нерівностей. 

Пікетті пропонує вибудовувати глобальну систему прогресивного податку, 

щорічно оподатковувати багатства і окремо спадщини, зменшуючи нерівності і 

не дозволяючи величезній масі доходів підпасти під контроль незначної 

меншості. Інститути суспільства необхідно винаходити всякий раз заново, 

вважає соціолог [93, С. 739–747]. 

Таким чином, наукову працю Пікетті можна назвати свого роду 

попередженням, сигналом тривоги: історія наслідків накопичення багатств – 

урок для сьогоднішнього дня. Урок цей підкріплюється відсилаючи до масових 

протестних виступів, революцій [93, С. 737, 739 і ін.]. Характерно, що сучасний 

російський дослідник з історії російської імперії робить той же висновок: 

нерівності з революціями тісно пов'язані [48, С. 96-104; С. 121-129].  

Визначені Пикетті перспективи стривожили деяких критиків його 

роботи. Так, в США серед відгуків на рообту були такі: "кошмар капіталізму за 

Пикетті - повернення до суспільства рантьє і до де-демократизації" [67, С. 783-

790]; «Консерватори панікують» у зв'язку з виходом книги Пикетті [88]. 

Заговорили про відродження нео-марксизму [89]. «Херітідж Фаундейшн» з 

порога відкидає висновки Пикетті. Аналітик-економіст цієї організації С. Мур 

вкинув в інформаційне поле текст «Шість явно помилкових претензій в теорії 

багатства Пикетт», підкреслюючи: «основа книги - боротьба класів в чистому 
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вигляді» [90]. 

Отже, суть оцінок і прогнозу Пикетті досить проста. Під впливом уроків 

світової історії, не по внутрішній логіці капіталізму, на чому сьогодні стоять 

неоліберали, до 1970-х рр. в політиці правлячих кіл провідних капіталістичних 

держав світу переважав тренд реформізму. Прагнення до нестримного 

накопичення капіталу, багатств взяло верх, ставши тенденцією всієї другої 

половини XX ст., що загрожує породити соціально і політично небезпечні 

конфлікти, війни, революції. Сповзання до конфліктного сценарію вдавалося 

запобігти на шляхах реформізму. Тобто була сформульована політична 

альтернатива: реформи чи серйозні соціальні конфлікти. 

Окремий блок досліджень щодо перспектив та майбутнього капіталізму 

в умовах глобалізації представляють дослідження всесвітньовідомих 

соціологів, зокрема таких вчених як: І. Валлерстайн, Р. Коллінз, М. Манн, Г. 

Дерлуг‘ян та К. Калхун, які досить песимістично дивляться на майбутнє 

капіталізму, передрікаючи йому важкі часи, які можуть завершитися його 

глобальною кризою та крахом [29]. 

Трохи менше ніж півтора століття тому Карл Маркс у першому томі 

«Капіталу», підбиваючи підсумок міркувань про історію та майбутнє 

капіталізму, зробив одне з найвідоміших своїх пророцтв про його прийдешню 

загибель: «Монополия капитала становится оковами того способа 

производства, который вырос при ней и под ней. Централизация средств 

производства и обобществление труда достигают такого пункта, когда они 

становятся несовместимыми с их капиталистической оболочкой. Она 

взрывается. Бьет час капиталистической частной собственности. 

Экспроприаторов экспроприируют» [46, С. 831-832]. 

Минуло сто п'ятдесят років, а дискусії про майбутнє капіталізму 

тривають з різним ступенем інтенсивності, і з кожною новою кризою 

набуваючи нових барв. Хоча після краху Радянського Союзу більшій частині 

людства стало здаватися, що капіталізм переміг повністю і остаточно, в останні 

роки він відчуває серйозні економічні і соціальні потрясіння і набуває нових, 
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загрозливі риси. На Заході падає чисельність і добробут середнього класу, 

загрозливо зростає безробіття, а соціальна держава, яка розцінювалася як 

головне досягнення повоєнного капіталізму, відходить у минуле. Ринок 

вторгається в сфери суспільного життя, що вважалися в соціальній державі 

головним суспільним надбанням, доступним всім членам суспільства 

незалежно від достатку: в освіту, охорону здоров'я, культуру. На Сході 

експлуатація робітників набула рис, які були властиві жорстокому XIX 

століття, коли Маркс робив свої революційні пророцтва.  

В результаті дискусії про майбутнє капіталізму поновилися з новою 

силою. Хоча є прихильники точки зору, що пророкування Маркса носило не 

науковий, а ідеологічний характер, а кожна криза тільки зміцнює капіталізм, 

оновлюючи його, в результаті чого він набув рис, які принципово відрізняють 

його від капіталізму, описаного Марксом. І нова криза буде подолана. Але є і ті, 

хто вважає, що ситуація принципово погіршилася, і нас чекає подальше 

погіршення економічної і соціальної ситуації в усьому світі, підсумком якої 

стане головна криза, а разом з нею настане і крах капіталізму.  

П'ять провідних історичних соціологів світу (І. Валлерстайн, Р. Коллінз, 

М. Манн, Г. Дерлуг‘ян та К. Калхун) об'єдналися, щоб обговорити питання, чи 

є майбутнє у капіталізму. Іммануїл Валлерстайн і Рендалл Коллінз (ще в 1970-і 

передбачили крах Радянського Союзу) обґрунтовують другу точку зору; Майкл 

Манн і Крег Калхун - першу. А Георгій Дерлуг‘ян на прикладі СРСР аналізує 

причини краху першої спроби створити альтернативу капіталізму. Але всі вони 

сходяться в тому, що весь світ чекають нелегкі часи загальної кризи 

капіталізму: «Всі ми так чи інакше згодні, що сьогодні в світі накопичуються 

причини для кризи саме структурного, тобто нерозв'язного в межах 

стандартних політичних та інвестиційних рішень наших днів» [29]. 

Пояснюючи причини свого звернення до цієї теми, автори в колективній 

передмові, зокрема, відзначають, що їх лякає «не так майбутнє - воно може 

виявитися різним в залежності від наших колективних дій. Нас більше турбує 

те, що за два з лишком десятиліття, що минули з часу закінчення холодної 
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війни, стало немодно і навіть ніяково обговорювати плани можливого 

майбутнього світу і тим більше перспективи капіталізму» [29, С. 5-6]. 

Іммануїл Валлерстайн, обговорюючи майбутнє капіталізму, повторює 

вже неодноразово озвучені ним тези: капіталізм приречений поступово 

вмирати, оскільки так само неухильно вичерпуються ресурси для його 

лейтмотиву - нескінченного накопичення капіталу (ні вільний ринок, ні 

наймана праця, ні прибуток не можуть вважатися змістом капіталізму - « щоб 

історична система вважалася капіталістичною, має бути наполегливе прагнення 

до нескінченного накопичення капіталу») [58]. 

Одна з причин настання загальної кризи капіталізму, на думку 

Валлерстайна, полягає у тому, що ще в 70-ті роки минулого століття 

позначилися межі його зростання [10, С. 291-293]. З тих пір капіталізм долав 

свої постійні кризи, не вирішуючи проблем, а перекладаючи їх на плечі 

майбутніх поколінь, яким доведеться визнати, що капіталізм став невигідним 

навіть для самих капіталістів. А головна загроза для капіталізму - наростаюча 

кількість «непотрібних» людей. «Головною турботою всіх держав в світі стала 

нагальна необхідність запобігти бунт робочих, які позбулися роботи, до яких 

приєднується середній клас, чиї заощадження і пенсії тануть на очах». 

Варіантів відновити ефективність капіталізму, на думку Валлерстайна, не існує.  

Виходячи з описаного положення, Валлерстайн намічає два 

альтернативних вектора світового розвитку: або умовний «дух Давосу» 

(заснований або на репресивному характері нових форм влади, або на 

псевдомерітократичному згладжуванні найбільш яскравих суперечностей), або 

не менш умовному «дусі Порту-Алегрі» (функціональна децентралізація світу 

або артикуляція протестної альтернативи сучасному капіталізму). Всі тенденції, 

що призводять до формування таких таборів, на думку Валлерстайна, вже є в 

наявності; питання лише в тому, яка з них заявить про себе могутніше [58]. 

Свою статтю Валлерстайн закінчує цілком в дусі знаменитої фрази 

Леніна про верхи і низи: «Сучасна світова система... не може тривати, тому що 

вона... не дозволяє капіталізму нескінченно накопичувати прибуток. Так само 
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як і нижчі класи більше не вірять, що історія на їхньому боці і що їх спадкоємці 

успадкують світ» [58]. 

Як продовження цієї думки Валлерстайна про долю нижчих класів 

звучить назва статті Коллінза: «Середній клас без роботи. Виходи 

закриваються» [39, С. с. 61-110]. Головна її думка: процеси технологічного 

заміщення, які раніше стосувалися тільки робітничого класу, тепер поширилися 

і на середній клас, роблячи його все більш вразливим перед властивими 

капіталізму кризами, безробіттям, можливою непрацездатністю, старістю. А 

освіту, наявністю якої середній клас завжди відрізняв себе від робітничого 

класу, відчуває, в силу все більшого поширення і природного в цих умовах 

зниження свого рівня, інфляцію дипломів. «Коли через автоматизацію 

скоротився робочий клас, капіталізм врятувався, пересунувши в ряди 

середнього класу маси, що вивільняються. Зараз комп'ютеризація... починає 

скорочувати середній клас». В результаті переважна більшість населення, 

принаймні в розвинених країнах, виявляється викинутою не тільки з роботи, 

але і з життя. Ось чому, на думку Коллінза, процес технологічного заміщення 

праці в кінці кінців породить довгострокову і, цілком можливо, остаточну кризу 

капіталізму і його крах. І це наступить не в невідомому «майбутньому», а в 

доступному для огляду майбутньому, коли число людей, які втратили роботу 

через процеси технологічного заміщення перевищать 50% працездатного 

населення, тобто, за оцінкою Коллінза, до 2040 року. 

Однак наслідки кризи будуть залежати не стільки від зубожіння мас, 

скільки від настрою верхів. Саме розкол правлячих еліт (який, швидше за все, 

стане неминучим через те, що будь-яка економічна криза супроводжується 

бюджетною кризою) паралізує державуі відкриває можливості для політиків, 

які переслідують радикальні, революційні цілі. Що, власне, демонструє нам 

історія всіх революцій. Досить згадати бюджетну кризу у Франції кінця XVIII 

століття, коли дефіцит королівської скарбниці в 1783 році становив понад 20% і 

продовжував збільшуватися, що потребувало підвищення податків, скликання 

Генеральних штатів і далі по ланцюжку. Аналогічні процеси відбувалися і в 
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Росії. Перед революцією 1917 року зовнішній борг країни зріс з 8,8 млрд рублів 

в 1914 році до 10,5 млрд в 1915-м, а до січня 1917 року і зовсім склав 33,6 млрд 

рублів. Інфляція досягла 13000%. Селяни відмовлялися продавати 

продовольство, і в кінці 1916 роки держава була змушена ввести 

продрозверстку. Далі були крах монархії і жовтень 1917-го. 

На думку Коллінза, революція неминуча. Питання лише в тому, до чого 

вона призведе: до фашистської диктатури або до демократичної 

некапіталістичної системи. Хоча Коллінз намагається уникати слова 

«соціалізм» (мабуть, щоб не виникали небажані ремінісценції щодо невдалого 

радянського досвіду), проте він приходить до висновку, що «прийдешні 

століття побачать коливання між двома типами політекономічних систем, від 

капіталізму до соціалізму і, можливо, назад до капіталізму». 

Отже, як і І, Валлерстайн Р. Коллінз також вбачає загрози, з якими 

стикається капіталізм, полягають у його власній природі: неможливості виходу 

за межі звичних траєкторій зростання і освоєння периферії, що перетворюють 

його на нестабільну систему. Коллінз вказує - поки що середній клас, ця 

найбільш задоволена життям частина суспільства, є бенефіціаром глобального 

капіталізму, але вже незабаром він може виявитися його жертвою: нові 

технології приведуть до вимивання людей з ринку праці, а альтернативи, які 

майбутнє може запропонувати «винятковим», поки виглядають не дуже 

переконливо [39, С. 100-110]. 

На основі дослідження історії розвитку та сучасного стану капіталізму 

Коллінз називає п'ять можливих траєкторій розвитку його майбутнього: 1) 

новий технологічний ривок (що загрожує вже названими наслідками соціальної 

кризи); 2) географічне розширення (можливості якого або вже 

використовуються глобальним капіталом, або насилу можуть бути інтегровані в 

звичні схеми); 3) подальше зростання фінансової сфери (в умовах розширення 

якої вона просто втратить весь свій сенс); 4) посилення репресивного характеру 

держави (через обмеження спекуляцій, прямі рестрикції і масові програми 

зайнятості) та 5) «освітня інфляція», яка дозволить державі регулювати ринок 
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майже кейнсіанськими методами.  

Заключним зауваженням про долі капіталізму стає акцент на 

нерівномірності його розвитку, однак навіть останнє не може виступити 

гарантом стабільності - занадто великі вже накопичені ризики і протиріччя 

капіталізму в сучасному його вигляді. Глобальна нерівність, бюджетна криза, 

розкол еліт, війни і екологічні проблеми - все це призведе або до інституційної 

розбудови сучасної системи, або до її переходу у консервативно-фашистський 

режим, що підігрівається ностальгією за «добрими старими часами». 

Для того, щоб стало ясно, що чекає світ, якщо капіталізм буде замінений 

соціалізмом, Г. Дерлуг‘ян пропонує розглянути, чим же був той радянський 

комунізм, чому він впав прямо у всіх на очах і чи може знову стати 

альтернативою. Власне, цими питаннями задається Георгій Дерлуг‘ян в статті 

«Чим комунізм був» [39, С. 110-165]. Щоб дати на них відповідь, автор 

спочатку звертається до характеристики того, що він називає «російською 

геополітичною платформою», що лежить в основі більшості історичних 

поворотів нашої країни, для чого робить короткий, але дуже ємний історичний 

огляд. І показує, що революція 1917 року була логічним завершенням існування 

імперії, вся історія якої пронизана постійно повторюваними бунтами низів. 

«Бунтарські настрої (в останні століття «імперії») селян, промислових 

робітників та інтелігенції, нарешті, неросійських національностей... були 

прямими наслідками абсолютистської модернізації Росії», яка почалася ще за 

Петра і тривала два століття. Так само логічно було те, що саме в Росії 

захопили і втримали владу більшовики, яким, спираючись на ті ж авторитарні 

методи, «вдавалося поєднувати ортодоксальну віру в своє історичне 

призначення з дивовижним політичним опортунізмом у виборі засобів 

досягнення своїх величезних цілей». Більшовики зуміли провести грандіозну 

модернізацію країни за рекордно короткі терміни і, не перериваючи процес 

модернізації, перемогти в жахливій за масштабами і жертвам війні. Але все це 

далося ціною жахливих жертв і людської перенапруги. Більшовики буквально 

втілили в життя слова Маяковського: «Партией стройки в небо взмечем, держа 
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и вздымая друг друга» (может, стоит лишь заменить в этой строке одно слово: 

«громя и вздымая друг друга»). 

Успіхи Радянського Союзу були безперечними і довгий час не тільки 

визнавалися, в тому числі ворожим оточенням, але і служили прикладом для 

наслідування. Тому виникає закономірне питання: чому все закінчилося 

настільки безславно? Звичайно, в першу чергу через внутрішні суперечності, 

що накопичилися в СРСР за багато років і особливо проявилися в останні два 

десятиліття його існування.  

Правляча номенклатура намагалася не вирішити їх, а скоріше замазати, 

забезпечивши за рахунок нафтодоларів підкуп значної частини населення, 

втомленого до того ж від попередніх років у зв‘язку з безпрецедентногю 

напругою. «Загальна комфортна безвідповідальність, втрата ідейних орієнтирів 

укупі з закупоркою соціальної мобільності... склали суть «брежнєвського 

застою». Але зміни були неминучі. Підсумком став прихід до влади Горбачова, 

реформи якого були «сирою, погано продуманою, недосказаною 

імпровізацією». Що було не стільки виною генерального секретаря, скільки 

його бідою і лихом для всієї номенклатури, яка і сама себе погано 

усвідомлювала, і погано знала свою країну (у чому зізнавався навіть Юрій 

Андропов) - в тому числі через заборону або, принаймні, обмеження на 

обговорення реальних проблем протягом більшої частини попередньої 

радянської історії. У цих умовах послідовне накопичення навіть незначних 

помилок керівництва країни може виявитися для неї фатальним. Що і сталося. 

А втрата державної цілісності в результаті невмілої і суперечливої 

політики реформ і розпад системи правопорядку унеможливили осмислену 

економічну політику. Крах став неминучим, тим більше що радянська еліта, 

продемонструвавши крайню політичну короткозорість, не зуміла зберегти 

єдність перед обличчям загроз, які ставали неминучими і для неї самої, і для 

всього СРСР. Цим вона відрізнялася від китайської еліти, яка не тільки зберегла 

єдність, а й вибрала досить раціональну стратегію реформ, за прикладом Японії 

і Південної Кореї перевівши країну на рейки авторитарної, 
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«девелопменталістської» держави, не руйнуючи ні схему управління країною 

через компартію, ні ідеологію, яку вона пристосувала під нові завдання.  

Таким чином, порівняння досвіду СРСР і Китаю показує, що саме 

«олігархічні еліти, розрізнені інституційно, засліплені ідеологічними 

забобонами і пригнічують альтернативні дискусії, можуть в момент кризи 

серйозно нашкодити не тільки самим собі, а й усім». 

Однак успіхи Китаю не скасовують загальну кризу капіталізму. КНР та 

її успіх самі стали проблемою, яка руйнує економіку розвинених країн. Все ж, 

вважає Дерлуг‘ян, «глобальна криза буде розгортатися головним чином в сфері 

світової економіки, а не в сфері геополітики. У центрі політичних баталій 

опиняться питання громадського контролю над приватними економічними 

корпораціями», і суперечки ці треба починати вже зараз. Саме широка, відкрита 

і відповідальна суспільна дискусія про майбутнє дозволить підготуватися до 

подолання поточних і майбутніх проблем, уникнути катаклізмів, подібних 

революцій минулого і їх авторитарним наслідків.  

Таким чином, відповідь на питання, як людство буде виходити з 

загальної кризи капіталізму - через революції і війни або радикальні реформи, 

на думку Дерлуг‘яна, знаходиться в руках самого людства. 

Фактично тієї ж точки зору дотримується і Майкл Манн, який закінчує 

свою статтю «Кінець, може, і близький, тільки для кого?» Словами: «Людство 

вільно вибирати між хорошими і поганими сценаріями... Ось чому передбачити 

майбутнє капіталізму або світу неможливо» [39, С. 254]. Це не скасовує того 

факту, що сучасний капіталізм перебуває в глибокій кризі, але самі по собі 

кризи не говорять про майбутній крах капіталізму. І про це свідчить досвід двох 

великих криз-депресій кінця 1920-х і початку 2000-х, які капіталізм все ж зумів 

подолати. Однак, апелюючи саме до цього досвіду, Манн вважає за потрібне 

зауважити, що якщо в ході останнього спаду «ще більше число країн буде 

застосовувати неоліберальні заходи жорсткої економії... то слідом за цим 

настане ще одна Велика депресія, яка, цілком імовірно, буде більш глобальною 

і системною».  
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Манн серйозно критикує одержимість ряду економістів проблемами 

довгих циклів - останні, зауважує він, щонайменше, нерегулярні, щоб 

виступати в якості системного пояснення («згоди щодо цих циклів мало, що 

змушує нас засумніватися в їх регулярності»). Варто також акцентувати увагу 

на критиці тези Валлерстайна-Коллінза про досягнуті межі зростання - Манн 

зауважує, що капіталістичні ринки можуть рости не тільки вшир, але й углиб 

[58]. Крім того, неоднорідність світової економіки призводить до того, що 

втрати капіталізму на Заході з лишком відшкодовуються придбаннями на 

периферії - в Китаї і Індії, Південно-Східній Азії і Африці. Не можна обійти 

увагою і своєрідний апдейт капіталізму - він може розвиватися через нову 

конфігурацію споживання і модернізовані технології виробництва. На думку 

Манна все це дасть системі нові можливості перенесення своїх витрат - і навіть 

не перенесення, а обмеження. Коллінз говорить про якесь майбутнє скорочення 

ринку праці під гнітом технологічного прориву; однак на даний момент, на 

думку Манна, в світі відбувається абсолютно протилежний процес [29]. 

В цілому загальний прогноз Манна значно більш оптимістичніший, ніж 

висновки Валлерстайна і Коллінза. На його думку, «в результаті свого розвитку 

в світовому масштабі утвердиться реформований капіталізм з великою рівністю 

і правами соціального громадянства для всіх». Це буде «не кінець капіталізму, а 

поява нового, кращого капіталізму...», в ході якого економіка світу стане більш 

однорідною, в ній вже не буде таких центрів домінування, як США в сучасному 

світі [29]. 

Крег Калхун, статтею якого завершується збірка, не випадково назвав її 

«Що загрожує капіталізму сьогодні?». Не передбачаючи неминучого розвалу 

капіталізму, він досліджує основні загрози, які тим не менше можуть привести 

до його краху, якщо людство не займеться їх вирішенням. К Калхун наводить 

три такі загрози. 

По-перше, незбалансованість фінансів по відношенню до інших 

економічних секторів. Капіталізм, вважає Калхун, дійсно постійно створює 

проблеми для самого себе, для людського суспільства і природи, а 
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«фінансіалізації капіталізму», як її називає Калхун, тобто переважання 

фінансових інтересів над інтересами реальних секторів економіки, заганяє його 

в мертву петлю накопичення гігантських боргів і безвідповідальних фінансових 

спекуляцій. 

По-друге, зростання соціальних і екологічних витрат капіталізму, які 

Калхун, слідом за іншими макросоціологами, вважає наслідком неоліберальної 

політики правлячих еліт капіталізму, яка сприяла ослабленню здатності держав 

боротися з цими витратами, перетворенню держав в «інституційних ідіотів», як 

писав про це інший відомий західний політолог Колін Крауч. 

По-третє, зовнішні загрози, такі як потенційні війни і кліматичні зміни. 

Позначаючи ці проблеми, на закінчення Калхун підкреслює: навіть 

заходи, покликані зберегти капіталізм перед обличчям основних загроз, 

неминуче трансформують сучасну систему і зроблять її не схожою на 

попередні зразки.  

Однак, незважаючи на значні загрози, що можуть привести до краху 

капіталізму Калхун визнає три переваги («компліменти») капіталізму. Так, 

першою перевагою капіталізму дослідник вважає слабкість 

антикапіталістичних альтернатив, які не носять, як правило, системного 

характеру, пропонуючи умовно «замінити капіталізм», а по суті - лише його 

збалансувати. Капіталізм завжди виявлявсі міцнішим, ніж здавався спочатку - 

вже включений в систему Іран, намагається адаптуватися Куба, а можливо, і 

КНДР з ІГІЛ в недалекому майбутньому займуть свої ніші в капіталістичному 

світі. Як зазначає Калхун, якщо навіть СРСР так і не зміг створити 

альтернативну «систему», чи варто чекати цього від спільнот куди меншого 

масштабу [29]. «Іспанія, Італія, Греція та Кіпр виявилися на краю прірви, і інші 

країни від цього теж не застраховані. Але це загроза більшою мірою для 

Євросоюзу, ніж для капіталізму як такого». 

Другий перевага капіталізму - згадка того, що криза і зміна формації 

навіть в рамках традиційно модерністських побудов Маркса займає досить 

тривалий час: занепад феодалізму, який, на думку Калхун, не був «системним» 
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в тому сенсі, в якому таким є сучасний капіталізм», розтягнувся на триста 

років. У відповідь на цю тезу Калхуна можна помітити, що історія за останні 

десятиліття істотно «прискорилася»: зміна поколінь, технологічне оновлення, 

еволюція валютних систем і балансу сил - все це відбувається набагато швидше 

і частіше, ніж раніше. Однак Калхун випереджає цю претензію: «кінець епохи 

капіталізму буде нерівним і невизначеним, а (...) прагнення купувати дешево і 

продавати дорого виникло задовго до капіталізму і, по всій видимості, нікуди 

не дінеться і після його кінця» [29]. 

Третя перевага полягає в зверненні до теми суперечки Нікоса Пуланзаса 

і Ральфа Мілібенда про природу зв'язку між капіталізмом і [національною] 

державою. Калхун не намагається вибудувати тут своїх концептуальних 

припущень, а лише зауважує, що зв'язок, яким би він не був, дуже очевидний - 

відновлення і життєздатність капіталістичних форм безпосередньо пов'язана з 

конкретними діями держав як найбільш впливових, а тривалий час і взагалі 

практично єдиних політичних гравців. Останні ж далеко не завжди відчувають 

проблеми системного характеру. Хоча, без сумніву, «широко визнаний зв'язок 

між капіталізмом і ліберальною демократією» сьогодні переживає серйозний 

пресинг з боку державного капіталізму, що використовує перевірені прийоми 

протекціонізму і мобілізації [29]. 

Підводячи підсумок своїх міркувань, Калхун пише: «Капіталізм не 

зможе процвітати, якщо інститути не будуть реформовані, зайнятість - 

відновлена, а екологічні, пов'язані з охороною здоров'я і інших сфер проблеми - 

так чи інакше вирішені... Питання в тому, чи вистачить цих змін для того, щоб 

впоратися з системними ризиками і зовнішніми загрозами?» [40]. 

У підсумку І. Валлерстайн, Р. Коллінз, М. Манн, Г. Дерлуг‘ян та К. 

Калхун роблять спільний висновок, де аналізується походження сьогоднішньої 

реальності, в якій ключову ідеологічну роль стали грати праві неоліберали, які 

зуміли подолати спадщину післявоєнної перемоги лівих, в тому числі в їх новій 

іпостасі 1968, і вже після краху Радянського Союзу нав'язали всьому світу нову 

утопію «ідеального капіталізму», в якому ключову роль стали грати не люди, а 
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фінансові потоки. Але «плани світової неоліберальної імперії спіткнулися об 

структурні реалії світ-системи... Накопичені астрономічні суми в абстрактно-

номінальних грошових одиницях не можуть знайти продуктивного 

використання і тим самим виявляють свою фіктивність». Криза стала 

неминучою, а з нею і сумніви в майбутньому капіталізма, принаймні в його 

нинішньому вигляді. 

Отже, кожен з авторів залишив значний слід в сучасних політичних 

дискусіях, і тому, ймовірно, заслуговує на окрему увагу - до того ж, не 

дивлячись на наявність в роботі окремої глави, яка має назву «колективний 

висновок» [29], представлені в збірнику концепції і ймовірні обриси 

майбутнього сильно відрізняються один від друга. 

Однак при цьому варто акцентувати увагу на тому, що автори далекі від 

катастрофічного песимізму. Основна думка висновку полягає в наступному: 

«Велика криза і трансформація, яким би не були їхні сценарії, не мають на 

увазі, що світ підійшов до кінця». Кінець капіталізму не загрожує існуванню 

людства. Більш того, «кінець капіталізму вселяє певну надію» або на його 

перетворення в нові, людяні форми, або на перехід до оновленого, 

демократичного соціалізму. 

 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 

 

 

Таким чином, у підсумку варто зазначити наступне. Проведені 

дослідженні наукових праць щодо майбутнього світу та капіталізму 

заслуговують на увагу не тільки з боку прихильників макросоціологічних 

теорій, але і з боку всіх тих, кого цікавлять альтернативні сценарії розвитку 

сучасної системи світової економіки і глобальної політики. Автори, відмінні 

між собою за переконаннями і поглядами на перспективи капіталізму, в рівній 

мірі підкреслюють важливість дослідження і сучасних системних ризиків, і 
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системного же розуміння кризи, з яким все частіше стикаються розвинені 

держави. 

Адже на системність кризи впливає і те, що за століття свого розвитку 

капіталізм створив по-справжньому глобальну і універсальну систему не тільки 

економічних, а й соціально-політичних відносин. Їх подолання часом становить 

не менш, а більш складну операцію, ніж трансформація принципів 

господарювання. Проте, навіть в разі успіху в цій справі капіталізм залишається 

на плаву, оскільки подолання надбудови не означає деформації базису: багато в 

чому завдяки своїй складності, капіталізм поки демонструє серйозний рівень 

стійкості і виживання. При цьому основні загрози капіталізму представляють 

химерне поєднання політики і економіки: пробудження питань ідентичності, 

виникнення феномена глобалізації, відновлення фашистських і 

протекціоністських ідеологем - все це має безпосереднє відношення до 

майбутнього, але формується в сьогоденні (і залежить, головним чином, від 

теперішнього). Дії ж тут і зараз залежать від розуміння ситуації - якщо, 

звичайно, мова не йде про традиційні популістські рецепти. І в цьому розумінні 

погляд світ-системних теоретиків може виявитися по-справжньому корисний. 
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РОЗДІЛ 4.  

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 

 

 

4.1. Особливості трудових відносин у різних суспільствах 

 

 

Будь-яка суспільна система характеризується наявністю певних 

трудових відносин, які відображають пануючі у суспільстві економічні 

парадигми та суспільну стратифікацію. 

Сучасна світ-система пережила багато перетворень починаючи з 

шістнадцятого століття і цей прогрес зачепив також і історію трудових 

відносин, які пережили такі суттєві зміни, що майже єдине, що їх досі об‘єднує 

з трудовими відносинами, які існували на початку зародження світ-системи – 

це наявність двох сторін – працівника і роботодавця, ну і звичайно самого 

процесу праці. 

Рівень захищеності прав робітника – це як лакмусовий папір стану 

суспільства, наскільки даний соціум сформувався як громадянський чи й досі 

перебуває на етапі свого становлення. Характерна для світ-системі структура: 

ядро – напівпериферія – периферія втілюється і у відповідних трудових 

відносинах [9, 17]. 

Відповідно до якого сектора відноситься країна – таке і ставлення 

держави до відносин у сфері праці: ядро – до якого відносять США та західну 

Європу мають серйозне законодавство, яке покликано захищати працівника в 

його правах та детально регламентує усі необхідні дії роботодавця. Може 

здатися, що така турбота про людей зумовлена тим, що в розвинених 

суспільствах цінність особистості стоїть на першому місці в пріоритеті 

державної політики, та це не завжди так. Насправді ж орієнтація держави на 

економічних розвиток, а разом з тим використання надбання соціальних наук 

(психології, соціології) доводять, щоб отримати високу продуктивність праці на 
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робочому місці необхідно забезпечити виконання найголовнішої умови: 

працююча людина повинна бути впевнена у своєму майбутньому (хоча б у 

сфері професійного життя), як тільки вона починає хвилюватися за своє 

положення на посаді і свої «гарантовані соціальні гарантії» - її вже не турбує 

якість виконання своїх професійних обов‘язків (парадокс в тому, що якби 

людина в цей момент зосередилася виключно на роботі шанси на позитивний 

результат вирішення проблемної ситуації значно збільшились би) і вона 

поринає у панічні думки на зразок «а що ж робити, у випадку як?». 

Відмінністю «розвинених суспільств» як раз і виступає відносний спокій 

працівника за своє професійне положення: трудове законодавство побудовано 

таким чином, що коли людина працює, вона має платити високі податки, та при 

цьому вона впевнена у тому, що її права у випадку непередбачуваних ситуацій 

будуть захищатися (це звичайно не стовідсоткова впевненість у своїй 

соціальній захищеності, але її рівень значно вищий ніж у інших суспільствах і 

складає близько 70 відсотків) [102]. 

  Але ступінь соціальної орієнтованості охорони праці у країнах ядра 

зовсім не є однорідним: з огляду на те, до якої частини ядра належить країна 

суттєво і відрізняються соціальні гарантії. До першого табору відносяться США 

та її сателіти: у цих країнах сильне трудове діюче законодавство і часто 

розвинене прецедентне право, але при цьому найбільше стан робітника 

визначає трудовий договір, який він підписує при вступі на роботу – економіка 

з саморегулюючим ринком накладає свій відбиток [9]. Звичайно держава 

слідкує за виконанням «базових» вимог до робочого місця: наприклад 

пожежної безпеки, гігієни праці і т.д., але при цьому забезпечення медичного 

страхування, соціального страхування – такі «додаткові» функції покладаються 

виключно на совість роботодавця. 

Сильною стороною цих законодавств, що при порушенні своїх прав 

людина може звертатися до суду і рішення суду приводитися до дії: працівники 

отримують компенсації, поновлюються на роботі, їм покращують умови праці – 

але головною умовою тут стоїть знання своїх прав і обов‘язків, що починається 
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ще на етапі влаштування на робоче місце – ніхто не заставляє працівника 

підписувати тру вий контракт с «несправедливими умовами оплати», тому і він 

несе пряму відповідальність за свої дії. 

На противагу США, соціально орієнтована частина ядра – а саме країни 

західної Європи (Німечинна, Норвегія, Швеція), де панує так званий капіталізм 

з людським обличчям  зовсім по іншому будують свою політику у сфері праці 

[49, С. 23-25]. Тут державне регулювання відносин між роботодавцем і 

працівником суттєво сильніше, це виражається в тому, що держава не 

перекладає відповідальність за реалізації прав працівника безпосередньо на 

нього самого, а чітко слідкує за виконанням усім прав працівника (до речі 

рівень податкового навантаження на населення у цих країнах найвищий в світі).  

Разом до того у цих країнах сильно розвинений профспілковий рук, який 

також активно підтримується державними  структурами. Тобто якщо працівник 

підписав не вигідний для себе контракт, який применшує його можливості або 

утискає права – а спеціально створені державні контролюючі органи при 

перевірці організації, де працює людина це виявлять, то підприємство чекають 

серйозні штрафи, а працівника – компенсація (і не тільки і не стільки його 

фінансових втрат, а скоріш відшкодування тієї моральної шкоди, яку працівник 

отримав з вини роботодавця). 

Найцікавішою ланкою у забезпечені прав працівника та регламентації 

трудових відносин є держави, які відносяться до напівпериферії: у них виникає 

законодавчий колапс. Суть в тому, що їх закони орієнтовані на західні цінності 

і в більшості випадків приведені до міжнародних стандартів, але існування 

законів ніяк не гарантує їх виконання. На жаль, соціальний захист знаходиться 

на такому рівні, що люди вимушено працюють в таких же умовах, як і в країнах 

третього світу (периферія) [9, 17]. 

Україна відноситься до країн напівпериферії і яскраво ілюструє 

ситуацію у подібних державах. Ну почати необхідно з того, що вже в 

українській конституції йдеться про право людини на працю і декларується 

соціальна орієнтованість держави. Не кажучи уже про те, що існує кодекс 
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законів про працю, закон про охорону праці і багато інших профільних законів, 

які доволі детально розкривають проблематику усіх аспектів трудових 

відносин. Законодавча база дуже обширна, але це ніяк не допомагає 

забезпечити її втілення в життя. 

Найголовніших проблем у цій ситуації дві: перша – населення не знає 

про свої права і не реалізовує їх, а друга більш глобальна і зачіпає усіх 

учасників трудових відносин – держава не контролює, як виконуються її 

закони, роботодавець знаючи про це і вважаючи що держава не захистить і його 

(якщо виникнуть незаконні дії або настане фінансова криза), і тому зовсім не 

керується принципом соціальної відповідальності створює такі умови праці для 

працівника, які найбільш вигідні для нього. В свою чергу працівник 

знаходиться у ситуації коли перед ним роботодавець ставить питання про 

працевлаштування таким чином: або ти працюєш на умовах, які пропоную – 

або не працюєш зовсім, а працівник також не вірить державним гарантіям і 

судовій системі і в результаті погоджується працювати на підприємстві, де його 

права порушуються з його ж відома. 

З країнами периферії все набагато легше: їх експлуатують не тільки інші 

країни, але й сама держава експлуатує власний народ. В більшості випадків у 

таких країнах (країни Африки та центральної Азії) не існує достатньо сильного 

державного апарату щоб контролювати трудові відносини, законодавча база 

захисту працівників погано розвинена, а населення настільки бідне, що їх мало 

цікавить «ефемерна» підтримка від держави – вони вимушені працювати в 

рабських умовах, а інакше вони можуть просто померти з голоду. 

 

 

4.2 Управління охороною праці та обов’язки роботодавця 

 

 

В пріоритетах національної політики України щодо будь-яких сфер 

суспільного життя зазначається цінність особистості та її реалізація, не виняток 
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представляють і професійно-роботі відносини. Увесь процес трудових відносин 

починаючи від працевлаштування і закінчуючи можливими причинами 

звільнення детально прописано у законодавстві з метою забезпечення безпеки 

життєдіяльності та ефективності функціонування трудових відносин 

(взаємовигідні відносини між роботодавцем – працівником та державою). 

Згідно з визначенням у Кодексі законів про працю: Трудові відносини – 

це відносини, засновані на угоді між працівником і роботодавцем про особисте 

виконання працівником за плату трудової функції (роботи за посадою 

відповідно до штатного розкладу, професії, спеціальності з вказівкою 

кваліфікації; конкретного виду доручається працівникові роботи), 

підпорядкуванні працівника правилам внутрішнього трудового розпорядку при 

забезпеченні роботодавцем умов праці, передбачених трудовим законодавством 

і іншими нормативними правовими актами, що містять норми трудового права, 

колективним договором, угодами, локальними нормативними актами, трудовим 

договором [37]. 

Ризики для життя та здоров‘я особи в процесі виконання безпосередніх 

трудових відносин виникають постійно і саме тому, більшість можливих 

ситуацій на виробництві та базові показники робочого місця (починаючи від 

освітлення на робочому місці, закінчуючи складом повітря) регламентуються 

відповідними законодавчими актами. 

З точки зору держави саме на роботодавці лежить відповідальність за 

правильну організацію робочого місця, а також разом з тим забезпечити 

виконання усіх належних прав, які має працівник. Роботодавець несе подвійну 

відповідальність: по-перше перед державою, якщо його робітник не 

забезпечений відповідними умовами або якщо працівник не виконує вимог 

охорони праці, а також перед самим працівником. У правовому полі держави 

саме роботодавець є представником свого підприємства, а це означає що 

втискання роблять з нього. 

За законом України «Про охорону праці» визначається повний перелік 

того що має виконувати роботодавець, а зокрема і: розробляє і затверджує 
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положення, інструкції, інші акти з охорони праці, що діють у межах 

підприємства (далі – акти підприємства), та встановлюють правила виконання 

робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих 

приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до 

нормативно-правових актів з охорони праці, забезпечує безоплатно працівників 

нормативно-правовими актами та актами підприємства з охорони праці; 

здійснює контроль за додержанням працівником технологічних процесів, 

правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими 

засобами виробництва, використанням засобів колективного та індивідуального 

захисту, виконанням робіт відповідно до вимог з охорони праці [50]. 

Тобто роботодавець має досконально знати законодавство в сфері 

охорони праці і постійно оновлювати як посадові інструкції так і своє 

виробниче устаткування, проводи просвітні лекції, щоб змогти належним 

чином виконувати вимоги по належній організації процесу праці. 

В свою чергу на працівника покладається не так вже і багато, він має: 

 дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров'я 

оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування 

на території підприємства; 

 знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони 

праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та 

іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та 

індивідуального захисту; 

 проходити у встановленому законодавством порядку попередні та 

періодичні медичні огляди [50]. 

Якщо працівник, з точки зору діючого законодавства, має певні права на 

охорону своєї власної праці, то роботодавець має у повній мірі забезпечити 

можливість виконання усіх передбачених прав. Проблемою у цьому питанні як 

раз бачиться те, що працівники у багатьох випадках не ознайомлені зі своїми 

правами – обов‘язки, які належить виконувати працівнику завжди 

прописуються у трудових договорах, на них неодноразово наголошують – про 
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це роботодавці ніколи не забувають. А от роз‘яснити його власні права 

працівнику, який тільки влаштовується на роботу часто забувають хоча згідно 

статті 5 Закону України «Про охорону праці» роботодавець має роз‘яснити не 

тільки вимоги, алей права працівника: «Під час укладання трудового договору 

роботодавець повинен проінформувати працівника під розписку про умови 

праці та про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих 

виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на 

здоров'я та про права працівника на пільги і компенсації за роботу в таких 

умовах відповідно до законодавства і колективного договору» [50]. 

Працівник працює і деколи не здогадується, що за законодавством він 

має право на відшкодування за тяжкі умови праці, або на збільшення часу 

відпочинку. Підписуються такі трудові договори, які не мають юридичної сили 

бо порушують норми законодавства – але про це працівники також не знають. 

Також варто звернути увагу на те коли наступають трудові відносини, а 

саме: «Трудові відносини між працівником і роботодавцем виникають також на 

підставі фактичного допущення працівника до роботи з відома або за 

дорученням роботодавця або його представника у разі, коли трудовий договір 

не був належним чином оформлений» [37]. 

Тобто для того щоб роботодавець почав нести відповідальність за життя 

працівника не обов‘язково потрібна письмово оформлена угода – достатньо 

підтвердження того, що працівник дійсно приступав до роботи – у такому разі 

роботодавця можна притягнути до суду за невиконання своїх безпосередніх 

обов‘язків. 

До тих прав, які має працівник, і про існування яких не здогадується 

належать: 

 право на розірвання трудового договору за власним бажанням, якщо 

роботодавець не виконує законодавства про охорону праці, не додержується 

умов колективного договору з цих питань. У цьому разі працівникові 

виплачується вихідна допомога в розмірі, передбаченому колективним 

договором, але не менше тримісячного заробітку. 
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 працівника, який за станом здоров'я відповідно до медичного 

висновку потребує надання легшої роботи, роботодавець повинен перевести за 

згодою працівника на таку роботу на термін, зазначений у медичному 

висновку, і у разі потреби встановити скорочений робочий день та організувати 

проведення навчання працівника з набуття іншої професії відповідно до 

законодавства [50]. 

Покладатися тільки на чесність роботодавця при укладі угоди про працю 

марно, тим паче, що сам роботодавець також може не знати, що конкретно він 

повинен виконувати з огляду на трудове законодавство (незнання в свою чергу 

не звільняє від відповідальності). 

В Україні існує безкоштовна державна юридична допомога, де 

працівник може отримати консультацію і роз‘яснення свого трудового 

договору та впевнитися, що його права не утискають і договір має юридичну 

силу. 

При прийомі на роботу мало тільки ознайомити найманого працівника з 

посадовою інструкцією – з ним необхідно провести навчання, щоб він був 

підготовлений то того які нестандартні ситуації можуть статися на робочому 

місці і що в такому випадку робити. 

У статті 18 ЗУ «Про охорону праці» чітко визначено що: «Працівники 

під час прийняття на роботу і в процесі роботи повинні проходити за рахунок 

роботодавця інструктаж, навчання з питань охорони праці, з надання першої 

медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі 

виникнення аварії» [50]. Саме дотримання цих вимог має забезпечити достатній 

рівень безпеки працівника на робочому місці. 

Коли виникають питання с приводу охорони праці на підприємстві – 

працівника мають право голосу і повинні їм користуватися. Для цього можна 

створити комісію з питань охорони праці, яка б проаналізувала поточний стан 

справ з питань, які хвилюють працівників (гігієна праці, утримання 

устаткування, мікроклімат у приміщені) і винесла б рішення про можливі 

варіанти вирішення цих питань. 
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До такої комісії мають входити як представники роботодавця, так і 

представники професійної спілки і уповноважений спеціаліст з проблематики, 

що розглядається [50]. 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 4 

 

Україна відноситься до соціально орієнтованих держав і пріоритет 

безпеки і здоров‘я особистості декларується як одна з найважливіших 

цінностей, які є у нашої держави. 

Така ж політика прослідковується у організації охорони праці на 

підприємствах. Уся повнота відповідальності за правильну організацію 

робочого процесу покладається на роботодавця. Проблеми виникають на етапі 

ознайомлення працівника з власними правами – ні держава, ні роботодавець в 

повній мірі не доносять до працівника усю повноту його прав і через це 

виникає ситуація, коли на папері права є, а в дійсності вони не реалізуються. 
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ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

 

Таким чином, у результаті написання даної дипломної роботи було 

вирішено всі поставлені завдання, що дає змогу зробити такі висновки.  

Встановлено, що концепція світ-системи, також відома як світ-

системний аналіз, була розроблена в 1970-рр. і являє собою цілісний 

міждисциплінарний підхід до вивчення світової культури і розвитку 

суспільства. Креативність підходу полягає в тому, що його прихильники 

розглядають і вивчають не окремі складові світу, але світ, що представляється 

ними як система, тобто за базові одиниці дослідження суспільства приймаються 

не окремі національні держави (як елемент системи), а світ-система в цілому.  

Зроблено висновок, що цей підхід до певної міри зближує світ-

системний аналіз з цивілізаційним підходом, представленим в роботах Н. Я. 

Данилевського, О. Шпенглера, А. Тойнбі, В. Мак-Ніла та ін.  

Відзначено, що на відміну від своїх попередників, представники 

напряму світ-системного аналізу виробляють іншу точку зору на предмет 

дослідження - цивілізацію. Вони пропонують розглядати не тільки еволюцію 

соціальних систем, що охоплюють одну цивілізацію (міні-системи), але і 

системи, що включають в себе більше однієї цивілізації (світ-імперії) або навіть 

всі цивілізації світу (сучасна капіталістична світ-економіка). 

Передумовами формування світ-системного підходу послужили як вище 

згадані цивілізаційні концепції, так і вчення ряду інших шкіл і напрямів. Серед 

них, вділено марксизм, від якого світ-системний аналіз успадкував ідею 

соціального конфлікту, притаманного капіталістичній природі сучасної світ-

системи. Значний вплив справила концепція історичного розвитку сучасного 

світу Макса Вебера. Не менш значущим було творче переосмислення погляду 

на історію, запропонованого Фернаном Броделєм (послідовником французької 

школи «Анналів») і зосередженого навколо поняття longue dureé (часу великих 

тривалостей). Вплив справила також теорія «нерівномірних систем» 
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(побудована за принципом «невизначеності результату») нобелівського 

лауреата в галузі хімії І. Пригожина. 

Родоначальниками теорії світ-системного аналізу прийнято вважати 

чотирьох зарубіжних вчених: американського соціолога і культуролога 

Іммануїла Валлерстайна, єгипетського політолога та економіста Саміра Аміна, 

італійського економіста і соціолога Джованні Аррігі і німецького економіста і 

соціолога Андре Гундер Франка. Вчотирьох вони є співавторами роботи 

«Динаміка глобальної кризи» (1982). Серед послідовників однієї з найбільш 

впливових концепцій другої половини XX століття виділено і інших великих 

закордонних вчених: бразильський економіст і політолог Теотоніу Дус Сантус 

(структура залежності), соціологи Крістофер Чейз-Данн і Томас де Холл 

(історичний розвиток світових систем), економіст Куніберт Раффер, соціолог Т. 

Хопкінс, дослідник цивілізацій Ж. Абу-Лутход і ін. 

Найбільш відома версія світ-системного аналізу належить перу 

заслуженого американського вченого, одного з основоположників напряму в 

цілому, в минулому Президента Всесвітньої соціологічної асоціації, а нині 

професора Єльського Університету (США), І. Валлерстайна. Концепція була 

розроблена на рубежі 1970-1980-х рр., але активно допрацьовується вченим і 

дотепер.  

Одним з послідовників І. Валлерстайна є американський історичний 

соціолог російського походження, публіцист Георгій Матвійович Дерлуг‘ян. 

Г.М. Дерлуг‘ян є відомим на весь світ вченим російського походження, який 

викладає макроісторичну соціологію та стоїть на концепції світ-системного 

аналізу І. Валлерстайна. До думки професора Дерлуг‘яна прислухаються відомі 

політики США та інших країн. Він консультував з питань тероризму, етнічних 

конфліктів і глобалізації комітети Конгресу США, також CNN і BBC.  

Основними темами досліджень останніх років вченого є: реінтер-

претація траєкторії СРСР в перспективі світ-системного аналізу, пострадянські 

війни на Кавказі, світова капіталістична трансформація наших днів. 

Цінність світ-системного підходу Георгія Дерлуг‘яна як учня Імануїла 
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Валлерстайна полягає у поєднанні макросоціологічного рівня теорії з її 

конкретними втіленнями на мезо- та мікро-рівнях. Науковець не боїться 

поєднувати у собі теоретика (з дійсно енциклопедичними знаннями) з роботою 

в полі та звернення до чисто побутової проблематики (вплив Ф. Броделя).  

Дослідження сучасного стану світ-системного аналізу та перспектив 

розвитку світ-системи дав змогу дійти висновку про те, що перспективами 

розвитку світ-системного аналізу є реалізація нової дослідницької програми, 

яка була запропонована Валлерстайном, – історичної соціальної науки, яка 

втілює задум Броделя про конвергенцію соціальних і гуманітарних наук. 

Підкреслено, що в світ-системному аналізі на даному етапі намітилася 

тенденція переходу від дослідження глобальної економіки до аналізу її 

геокультури та геополітики. Світ-системники визнають, що за останні роки 

змінилася не економіка світової системи, а її політика. Виходячи з цього, вони 

аналізують сценарії майбутньої трансформації існуючої системи.  

У підсумку дослідження майбутнього капіталізму в умовах глобалізації 

зроблено висновок про те, що незважаючи на різні підходи до дослідження 

майбутнього капіталізму автори, відмінні між собою за переконаннями і 

поглядами на перспективи капіталізму, в рівній мірі підкреслюють важливість 

дослідження і сучасних системних ризиків, і системного же розуміння кризи, з 

яким все частіше стикаються розвинені держави. Адже на системність кризи 

впливає і те, що за століття свого розвитку капіталізм створив по-справжньому 

глобальну і універсальну систему не тільки економічних, а й соціально-

політичних відносин. Їх подолання часом становить не менш, а більш складну 

операцію, ніж трансформація принципів господарювання. Проте, навіть в разі 

успіху в цій справі капіталізм залишається на плаву, оскільки подолання 

надбудови не означає деформації базису: багато в чому завдяки своїй 

складності, капіталізм поки демонструє серйозний рівень стійкості і виживання. 
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