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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Статичний стан для економічної системи

останніми століттями виступав швидше як
рідкісне виключення, аніж норма. І якщо про�
тягом другої половини ХІХ та аж до кінця ХХ
ст. її нестатичність, за критерієм Р. Харрода,
набувала майже перманентного характеру, то
останніми десятиріччями ця нестатичність стає
перманентною вже й за критерієм Й. Шумпе�
тера. Саме така шумпетеріанська динамічність,
швидкоплинність змін стають одною з на�
ріжних ознак новітньої світової економіки.
Посилення позицій нової економіки, зростан�
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У статті досліджуються особливості економічної еволюції в цивілізаційному контексті. Визначено основні підходи
до розуміння процесів становлення та розвитку цивілізацій. Показано, що загальноцивілізаційна та окремоцивіліза'
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ства фактично сходяться, демонструючи аналогічність альтернативних майнстрьомів. Проаналізовано перспективи
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включення до нього нових локусів меншої ентропійності, що можуть належати іншим цивілізаціям.

In the article examines the features of economic evolution in a civilization context. The basic going is certain near
understanding of becoming and development of civilizations. It is shown that total'civilization and different'civilization
conceptions of development, without regard to opposite initial positions on this stage of evolution of human society
meet actually, demonstrating analogical of alternative mainstreams. The paper analyzes the prospects and lacks of the
technological program of development and role of generic of the new blessing in an economic evolution. The stages of
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ня її питомої ваги не могло не привести до по�
дібних змін. Втім, такий результат не є на�
слідком їх самостійної еволюції як "Ding in
sich", достатність для цього ступеню їх холі�
зації викликає доречний скепсис. Насправді
сучасна економіка є продуктом довгостроко�
вого розвитку людської цивілізації. Отже, ро�
зуміння процесів висхідної еволюції економі�
ки, розкриття стержневих тенденцій її розвит�
ку та визначення змісту її девіативних розга�
лужень, причин їх появи та набуття статусу
другорядності неможливі без урахування спе�
цифіки цивілізаційного прогресу.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ

І ПУБЛІКАЦІЙ
Актуальність та важливість для сучасної

економічної науки проблематики з'ясування
цивілізаційних особливостей економічного
розвитку засвідчує невпинна поява протягом
тривалого часу все нових й нових фундамен�
тальних розробок, у значній мірі присвячених
її розв'язанню. Це, зокрема, праці В. Базиле�
вича [1], З. Бжезинського [2, 3], Ф. Броделя [4],
В. Іноземцєва [5], Н. Лумана [6], Л. Мельника
[1], Т. Момзена [7], Р. Нуреєва [1], Ю. Семено�
ва [8], А. Тойнбі [9], А. Чухна [1] та багать�
ох інших. Здійснені наукові розвідки, зокре�
ма, розкрили значення традицій, релігії,
культури у становленні цивілізацій, вияви�
ли значення внутрішніх та зовнішніх вик�
ликів у забезпеченні економічного розвит�
ку, заклали основи розуміння економічної
динаміки в цивілізаційному ракурсі. Втім,
широке коло проблем у даній царині еконо�
мічної науки ще й досі залишається недо�
статньо дослідженим, а теоретичні обгрун�
тування причин інтеграції та диференціації
цивілізаційних утворень в історичному та
економічному контексті мають дискусійний
характер. Наукова думка акцентує свою ува�
гу на сьогоденні цивілізаційного розвитку,
його ролі в економічному зростанні, а пошук
історичних засад синергетичної економіко�
цивілізаційної еволюції так й лишається не
завершеним.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Мета статті даної статті полягає у

визначенні особливостей економічної ево�
люції в цивілізаційній перспективі, з'ясуванні
причин та детермінант тенденцій інтеграції та
диференціації цивілізацій в історико�економ�
ічному контексті.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Безперечно, динамічна цивілізація не є
застиглим катехізисом, вона постійно змі�
нюється за змістом, еволюціонує, прямує до
нових щаблів розвитку, поступово проходя�
чи в своєму русі етап за етапом. При цьому в
сучасній науці не існує чітко виділених кри�
теріїв як щодо визначення моментів перехо�
ду від етапу до етапу, так і самих етапів. Вче�
ні запропонували кілька десятків підходів
щодо класифікації ступенів розвитку люд�
ства, що можуть мати як спільні риси в кри�
теріальному поділі, так і суперечити один
одному.

Перші спроби визначити етапи еволюції
людського суспільства були зроблені ще у
біблейські часи. Так, Книга Пророка Данії�
ла відокремлює чотири періоди розвитку:
царства золоте, срібне, мідне та залізне. Ав�
тор наводив стислу характеристику кожно�
го з етапів та визначав основні футуристичні
тенденції, виважено та не надто оптимістич�
но змальовуючи майбутнє як синтез пози�
тивного й негативного, не окреслюючи, втім,
причини суспільних трансформацій і зали�
шаючи досить розпливчастими критерії пе�
реходу до нового етапу. Давньоримський
учений К. Лукрецій спробував розкрити при�
чини та послідовність розвитку людства,
спираючись на більш об'єктивні критерії. На
його думку, людське суспільство пройшло в
своїй еволюції через етапи дикості, мислив�
ства, розповсюдження вогню та металево�
землеробський період [10, c. 139—148]. При
цьому він зазначав, що головною засадою
позитивних змін у житті людей завжди вис�
тупали потреби.  Сам е їх перманентна
мінливість, прагнення людини до задоволен�
ня потреб, що набувають усе нових форм,
модифікативність конкретних проявів нужд
є фундаментальною основою технологічно�
го прогресу. Безумовним лозунгом соціуму
споживання, яким, з точки зору дослідника,
на всіх етапах свого розвитку залишалось
людство, стає ідентифікація нового, як кра�
щого. Нові за властивостями продукти в
змозі як задовольнити наявні потреби в
більшому ступені, так й забезпечити задово�
лення їх нових унікальних інваріацій. Спо�
куса нового стає запорукою висхідного з
плином часу руху нової економіки.

Часи середньовіччя позначені більш песи�
містичним сприйняттям можливості прогре�
сивного розвитку людства на довгострокову
перспективу. Маючи приклад занепаду та ка�
тастрофічної загибелі Давньоримської дер�
жави в якості наочного свідчення нестабіль�
ності вектору руху технологічного суспіль�
ства, дослідники того часу відмовились від
розуміння розвитку цивілізації як невпинно�
го просування вперед до світлого майбутнь�
ого. Більш адекватним дійсності представля�
лось сприйняття розвитку, як циклічного
процесу, де за періодом культурного підйо�
му, технологічного прогресу та розширення
ареалу розповсюдження цивілізації обов'яз�
ково слідує епоха занепаду культурних
цінностей, технологічний регрес та цивіліза�
ційне стиснення. При цьому зазначені цикли
відбуваються не синхронізовано для всього
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людського соціуму, вони мають не загальноп�
ланетарний характер, а локалізовані для ок�
ремих цивілізацій. Жвавий прогрес однієї
цивілізації, не виключає поглиблення кризо�
вих явищ в іншій. Висловлення таких припу�
щень у працях Аль�Біруні, отримує подаль�
ше розгортання в дослідженнях Дж. Віко,
який розглядав цивілізаційний поступ, як то�
тожний національному, а отже, кожна циві�
лізація циклічно проходить божественну, ге�
роїчну та людську доби в своєму русі. Праці
Т. Моммзена [7] продовжили цю традицію,
акцентуючи увагу на циклічному характері
еволюції національних соціумів та відсут�
ності синхронізованого і позитивного одно�
векторного поступу людства на планетарно�
му рівні.

Втім, такі видатні дослідники більш пізніх
часів, як Вольтер, Ш. Фурьє, Г. Бокль розгля�
дали розвиток вже в дещо іншому ракурсі.
Природним вони вважали еволюцію суспіль�
ства не на рівні окремих цивілізаційних утво�
рень, а загальнолюдський поступ, коли над�
бання однієї нації стають, хоч і не автоматич�
но та безпосередньо, але, в певному розумінні,
спільним надбанням усього людства. Вчені
фактично визнавали незворотність прогресив�
них змін, оскільки ймовірність втрати досяг�
нень окремої цивілізації значно зменшується
за умови інкорпорації їх до загальнолюдсько�
го рівня. Якщо циклічний характер руху кож�
ної поодинокої цивілізації передбачав настан�
ня рано чи пізно фази занепаду чи, можливо,
й загибелі, що супроводжується масштабним
культурним, соціальним та технологічним рег�
ресом, а отже, інші людські соціуми в майбут�
ньому змушені були проходити ті ж самі схо�
динки в своєму поступі, то злиття багатовек�
торності розвитку локальностей у вібруючу
траєкторію цілісності автоматично виключає
такі недоліки. Відмова від цивілізаційного чи
національного рівня сприйняття розвитку
людського суспільства, як вичерпного, на ко�
ристь розуміння останнього, як холістичної
єдності компонентів, безумовно, стала пози�
тивним кроком у концептуальній еволюції,
забезпечила фундаментальні зрушення в уяв�
леннях щодо людства як мультикультурної
спільноти.

Разом з тим, у межах цієї платформи роз�
вивались численні окремі напрямки. Основ�
на дискусія точилась щодо критеріїв
фіксації позитивної динаміки і, відповідно
до цього, визначення етапів розвитку, детер�
мінант якісних переходів. Представники
німецької історичної школи надали цілу низ�

ку таких підходів. Так, Ф. Лист запропону�
вав розрізняти п'ять стадій відповідно до ха�
рактеристик діяльнісного розвитку. Люд�
ство поступово в своєму історичному русі
переходить від збиральництва до скотар�
ства, потім до землеробства, запроваджує
мануфактурне виробництво та активізує ко�
мерційну діяльність.  У свою чергу,  Б.
Гільдебранд звертав увагу на етапи розвит�
ку грошової сфери, дещо абсолютизуючи
роль останньої в еволюції людського сусп�
ільства, а К. Бюхер прогрес розглядав у пло�
щині специфіки відносин між виробником та
споживачем. Фактично процес становлення
сучасної економічної системи є рухом від
більшої визначеності до меншої, від концеп�
туального детермінізму поведінки суб'єктів
до панування імовірнісних наборів функці�
ональних реакцій, рухом, проентропійність
[11] вектору якого не викликає сумніву. На
жаль, такий висновок у роботах цього авто�
ра мав цілком імпліцитно�латентний харак�
тер і не отримав ані сприйняття в такому ра�
курсі, ані подальшої деталізації в працях на�
ступників.

Видатний український учений Л. Мечніков
у своїй монографії "Цивілізація та великі
історичні ріки", аналізуючи етапи еволюції
людства, головний наголос робив на геогра�
фічному критерії. Ретроспективне дослід�
ження доводило існування одновекторного
тренду розвитку, а наявні факти регресивних
чи стагнаційних напрямків руху окремих ци�
вілізацій (народів) за змістом виступали на�
справді лише в якості девіацій, що могли за�
гальмувати загальноцивілізаційний поступ,
але не повернути його в зворотному спряму�
ванні. На етапі становлення стародавніх
суспільств, появи перших державних утво�
рень люди розселялися побіля річок. Так ви�
никли: в долині Нілу — цивілізація Стародав�
нього Єгипту, в межиріччі Тигру та Євфрату
— цивілізація Шинеару, а на берегах Інду —
Хараппська цивілізація. Специфіка кліматич�
них умов вимагала побудови мережі іригац�
ійних споруджень, що було неможливим без
організації колективної праці членів громад.
Це, в свою чергу, потребувало чіткої регла�
ментації всіх сторін поведінки окремого інди�
віда, повсякчасного знаходження його під
суворим диктатом суспільної необхідності,
невизначеність навколишнього виступала
імперативом кодифікації внутрішнього. Под�
ібний еквілібріум операціонально замкненої
системи та середовища був цілком доречний
за умов неможливості швидких внутрішніх
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трансформацій, недостатніх адаптабельних
властивостей реципієнтів стохастичних ім�
пульсів природи.

Подальший розвиток констатував появу
якісно відмінних цивілізацій — відбувся перехід
від річкового етапу до морського. Одночасне
розширення можливостей щодо міграції благ
в нові локалізації сприяє їх широкому розпов�
сюдженню, визначаючи прискорення динаміки
зміни статусу таких благ. Інтенсифікація мігра�
ційних потоків неоекономічних благ пришвид�
шує процес їх узвичаєння в нових локалізаціях
та відповідної асиміляції в староекономічну
множину.

Нові провідники прогресу — Афінська,
Спартанська, Давньоримська та Фінікійсько�
Карфагенська субцивілізації [9, c. 91—155]
(перші три входили до складу Елліністичної
цивілізації, а остання — виступала провісни�
ком Сірійської цивілізації) — хоч і сприйняли
досягнення своїх попередників, не є їх гене�
тичними нащадками. Традиційна гомеостатич�
на система поступилася місцем більш конку�
рентоспроможній нерівноважній системі.
Морські цивілізації менше залежали від невпо�
рядкованості навколишнього, вони поступо�
во розширювали невеличкі "острови меншої
складності" [6, c. 116], що стосувалися діяль�
ності людини, як за горизонталлю, так і за вер�
тикаллю. Такий рух забезпечував появу, з од�
ного боку, на "суходолі" меншої складності
"пагорбів" ще меншої складності, а з іншого,
забезпечував зростання рівня складності ос�
воєної ойкумени взагалі. Процес наростання
ентропійності витримали не всі субцивілізації.
Надто швидкий перехід у стан гомеостазу
Спартанської та Фінікійсько�Карфагенської
субцивілізацій виключив їх з подальшого ходу
еволюційного поступу. Багатобарвне різнома�
ніття "пагорбів", численність змістовно не�
ідентичних локусів на просторах елліністич�
ного світу зумовили більшу тривалість проце�
су досягнення еквілібріуму між внутрішнім та
зовнішнім.

Третій етап — океанічний — знаходить ви�
раз, за думкою вченого, в подальшому розвит�
ку господарських та політичних відносин вже
у світовому масштабі. Прогрес науки і техніки
знаменує подальше посилення рівня складності
економічного та суспільного життя, фактичне
зростання децентралізації в умовах неможли�
вості адекватного контролю та регулювання
внутрішнього, міра ентропії якого поступово
наближається до міри зовнішнього. Дійсно, "ен�
тропія системи може змінюватись внаслідок
двох і тільки двох причин: або в результаті пе�

реносу (транспорту) ентропії із зовнішнього
середовища чи у зовнішнє середовище через
кордони системи, або в результаті виникнення
ентропії у самій системі" [12, c. 56]. Будь�яке
еволюційне ускладнення системи позначене
зростанням рівня її впорядкованості за відсут�
ності каналів, що забезпечують цілком безпе�
решкодне залучення ресурсів із зовнішнього
середовища, має наслідком зростання рівня
ентропії [12, c. 114—119]. Тож набуття Ойку�
меною світового виміру, що супроводжується
активізацією процесів трансформації зовніш�
нього у внутрішнє, постулює охоплення впо�
рядкованістю все нових і нових шарів невпо�
рядкованого, яка позбувається при цьому сту�
пеня своєї ентропійності, стаючи менш впоряд�
кованою.

Проте домінанта загальноцивілізаційного
розуміння еволюції людського суспільства не
є апріорною. Ренесанс окремоцивілізаційного
підходу щодо розвитку людства пов'язаний
з працями видатного англійського науковця
А. Тойнбі. У своїй праці "Дослідження історії"
він спробував представити історію людства у
вигляді динамічного процесу зміни цивілізацій
[9]. Такі утворення з'являються, розвивають�
ся, досягають свого апогею, приходять у зане�
пад та гинуть. Між ними можуть й існують певні
взаємозв'язки, вони навіть у змозі черпати на�
снагу в досягненнях інших, але рух кожної з
них є самостійним і детермінований низкою
власних чинників.

Наріжною рисою кожної цивілізації є її
релігійно�культурна самобутність. Саме вона
визначає специфіку розвитку цивілізаційного
утворення, задає критерії впорядкування
внутрішнього та детермінує імперативи реагу�
вання на мінливі імпульси навколишнього.
Отже, рух кожної з цивілізацій позначений
своїми особливостями, культурними, релігій�
ними, ментальними та господарськими риса�
ми, що забезпечують унікальність такого ут�
ворення та унеможливлюють комплексний
розгляд еволюції людського суспільства, як
нерозривної єдності.

За тисячоліття існування людського соціу�
му сформувалися, розвинулися та досягли сво�
го логічного кінця досить багато цивілізацій.
Але декілька цивілізацій існує й у теперішні
часи. Втім, більшість із них (Православно�хри�
стиянська, Іранська, Далекосхідна тощо) набу�
ли в своїй еволюції рис загальмованості [9, c.
256, 262—268, 361]. Вони припинили власний,
позначений своєрідністю незалежний розви�
ток, все більше піддаючись асиміляторському
впливу єдиної сучасної цивілізації, що продов�
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жує свій невпинний розвиток. Такою цивіліза�
цією виступає Західно�Християнська, насампе�
ред, у своєму одному з найуспішніших іудео�
християнському варіанті, що знайшов своє пер�
вісне втілення на теренах Сполучених Штатів
Америки. Відомий науковець З. Бжезинський з
цього приводу зазначає: "американський спосіб
життя, наш стиль, наші традиції все в більшій
мірі виступають за приклад. Якщо є зараз у світі
хоч якесь творче, креативне суспільство, то це
Сполучені Штати — в тому розумінні, що всі
на світі, часто навіть не усвідомлюючи, насліду�
ють їх" [2, c. 19—21]. Саме це суспільство, що
уособлює в собі риси найефективнішого з існу�
ючих на сьогодні варіантів провідної цивілі�
зації, є самим "інноваційним і креативним су�
спільством сучасності" [3, c. 11—15] та першим
залишає стадію індустріального суспільства і
вперше стає першим технотронним.

Отже, незважаючи на абсолютно відмінні
вихідні позиції загальноцивілізаційної та окре�
моцивілізаційної концепцій розвитку людства,
на даному етапі вони фактично сходяться, по�
стулюючи аналогічність майнстрьомів еволюції
людського суспільства. У будь�якому випадку,
цивілізація рухається або за вектором техно�
логічної програми, іманентної людству в ціло�

му з прадавніх часів, або відповідно до імпера�
тивів технологічної програми Західно�Христи�
янської цивілізації, що стають вільно чи не�
вільно притаманними усім суспільствам зі ста�
тусом закляклості. Результати цього неодно�
значні. Людський соціум, з одного боку, набу�
ває рис єдиної автопоетичної системи, що по�
єднує цілу низку множин меншої складності, а
з іншого — становлення цілісної моносистеми
відбувається не шляхом включення існуючих
локальних кластерів впорядкованості в наявну
систему, а через входження однопорядкових
множин у множину вищого порядку.

Процес еволюції розпочався від окремих
самоорганізаційних громад (рис. 1), кожна з
яких мала риси самодостатності і виступала в
якості операційно замкненої системи, що роз�
вивалась за власною програмою (Г1,..,Гn). У про�
сторі хаосу та невпорядкованості вона являла
собою згусток впорядкованості, множину, рух
якої відбувався за вектором протилежним за�
галу. Втім, це не означає, що рівень ентропій�
ності на всьому протязі множини мав однако�
вий рівень. Множина є впорядкованою, але не
однорідною за цим критерієм, вона помереже�
на низкою "пагорбів" впорядкованості більшої
густини та "низовинами" з меншим ступенем

Рис. 1. Людські громади як самоорганізаційні множини

Рис. 2. Людські цивілізації як самоорганізаційні множини
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ентропійності, що оточують їх. Рух громад як
автопоетичних систем є процесом метаморфо�
зи хаосу в порядок, інституціоналізації взає�
мозв'язків між елементами множин, отриман�
ня ними ознак певної сталості. Поступово сис�
тема наближається до стану рівноваги між
внутрішнім та зовнішнім, набуває гомеостатич�
ного характеру.

Але такий стан не є остаточним; як внутрі�
шня логіка розвитку, так і впливи зовнішнього,
незважаючи на наявні дієві механізми присто�
сування системи, її самореферентність, при�
зводять щодо окремих систем до нелінійних
змін, що забезпечують їх структурні трансфор�
мації, включення нових елементів і множин,
перехід на новий порядковий рівень. На базі
громад формуються цивілізаційні утворення
(рис. 2). Реакцією на виклики була спроба
відмовитися від існуючого еквілібріуму, перей�
ти від нестійкого рівноважного стану до не�
рівноважного, відкривши тим самим шлях для
подальшого саморозвитку системи. Такий са�
морозвиток представляє собою не одновимір�
ний процес: з одного боку, він призводив до
розширення простору більшої ентропії як на�
слідок збільшення ареалу розповсюдження в
культурному та матеріальному ракурсах про�
відної громади (Г3, Г5, Г9), а з іншого — до
включення громад в новий цивілізаційний "су�
ходіл" (Ц1, Ц2, Ц3) відносно більшої антиент�
ропійності.

Отже, зростання ареалу впорядкованості
поєднувалося зі зменшенням рівня такої впо�
рядкованості. Ц1, Ц2, Ц3 притаманні риси ав�
топоетичних систем, а еволюція їх позначаєть�
ся наростанням складності, посиленням
внутрішніх взаємозв'язків, набуття ними мере�
жевого характеру. Розвиток цивілізаційних
утворень призводить до поступових внутрішніх

трансформацій: одні острівці меншої склад�
ності розчиняються в загалі, інші з'являються,
відбувається перманентний процес кластерот�
ворення, коли схожі за певними критеріями
елементи множини об'єднуються в субмножи�
ни, набуваючи більшої ентропії.

Але подібний процес не має постійної по�
тужності, послідовно самоорганізаційна систе�
ма все більше пристосовується до мінливих ко�
ливань у навколишньому, її подальший розви�
ток загальмовується і вона набуває рис ста�
лості. Такий процес відбувається у всій мно�
жині автопоетичних систем абсолютно не син�
хронізовано. Відсутність тривких зв'язків між
Ц1, Ц2 та Ц3, їх випадковий характер сприяє
диспропорційній еволюції систем, наростанню
їх антиентропійної диференціації. Кожна з ци�
вілізацій поширює свій ареал, включаючи все
нові і нові локуси меншої ентропійності. Такий
рух дозволяє найбільш просунутій цивілізації
інкорпорувати в зону свого впливу навіть ло�
куси, що належать до інших цивілізацій (рис.
3). Чому це відбувається? Справа в тому, що
подальше поширення можливе лише за рахунок
зменшення рівня впорядкованості зовнішньої
оболонки множини Ц3.

Збільшення рівня ентропійності дозволяє
інолокусам більш впорядкованої множини
інкорпоруватися в менш впорядковану. Але на
заваді можуть постати специфічні властивості,
що притаманні локусам конкретної цивілізації.
Отже, процес поглинання інолокусів має суп�
роводжуватися поступовою дифузією пат�
тернів поведінки, іманентних провідній цивілі�
зації в зовнішнє середовище. Впорядковуючи
ацивілізаційний простір та формуючи там нові
локуси ентропії, вона одночасно забезпечує
сукцесивну трансформацію інолокусів іншоци�
вілізаційного простору.

Рис. 3. Поглинання інолокусів суперцивілізацією
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за комплексом властивостей не стають на
перешкоді процесам інкорпорації. Дійсно,
хоч внутрішньоцивілізаційна таксономія
субмножин потенційно вірогідна і, ймовір�
но, буде відбуватися, це призведе лише до
формування нових пагорбів антиентропій�
ності в цивілізаційній тканині, її подальшо�
го структурного ускладнення, появи все но�
вих густин різного рівня впорядкованос�
ті.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

Слід зазначити, що процеси творення но�
вих локусів в антиентропійній суспензії та
поглинання інолокусів суперцивілізацією не
є єдиними, що обумовлюють поширення впо�
рядкованості. І суперцивілізація, і закляклі
цивілізації стають складовими частинами
множини ще меншої впорядкованості. Втім,
таке розуміння розвитку людства є одним з
багатьох. А його подібність чи відмінність
від інших пояснюються онтологічними умо�
вами формування концепцій; суспільно�пол�
ітична та економічна дійсність виступили до�
мінуючими факторами визначення базових
засад авторських підходів. Подальші дослі�
дження мають розкрити особливості та де�
термінанти національної економічної ево�
люції в ракурсі розвитку цивілізацій, що в
різні періоди домінували на теренах Украї�
ни.
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