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Дер жа ва, що сприяє роз вит ку: 
вступ до соціологічної про бле ма ти ки

Аби ство ри ти рин ки, не мож на про сто по кла да ти ся
на рин ки. Зміцнен ня ринків ви ма гає силь них дер жав.

Д.Старк

Пе ре важ на більшість стрибків у зрос танні не про ду -
ку ють ся зна чу щи ми еко номічни ми ре фор ма ми, а пе -
ре важ на більшість зна чу щих еко номічних ре форм не
про ду ку ють стрибків у зрос танні.

Д.Род рик

Ри нок є раціональ ним; уряд — дур ним.
Д.Армей

Пер ше, до чого я за кли каю, це зміцню ва ти  бюро -
кратію.

Г.Дер луг ’ян
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Анотація

За умов гос трих де батів суспільствоз навців у кон ти ну умі “де ве лоп мен талізм
vs неолібе ралізм” ак ту алізується виз на чен ня палітри су час них кон цепцій дер -
жа ви, що сприяє роз вит ку. Це має вмож ли ви ти адек ват не ро зуміння сут ності
су час них соціологічних та політико-іде о логічних де батів щодо мо делі роз вит ку
мо дер них суспільств, транс фор мацій мо дер ну та його особ ли вос тей на по -
стра дя нських те ре нах.

На разі суспільствоз навці ма ють спра ву з та ки ми дослідниць ки ми пи тан ня ми,
щодо дер жа ви, яка сприяє роз вит ку: 1) є цей тип дер жа ви суто реґіональ ним
фе но ме ном, при та ман ним Східній Азії, чи існує мож ливість успішно го ство рен -
ня та кої інсти туціональ ної мат риці в інших реґіонах світу? 2) дер жа ва, що
сприяє роз вит ку, є яви щем ми ну ло го чи вона може ство рю ва ти ся за су час них
умов? 3) дер жа ва, що сприяє роз вит ку, за виз на чен ням має вибірко ву спо -
рідненість із жо рстко ієрархічною ав то ри тар ною бю рок ратією (як це мало
місце у більшості успішних країн Східної Азії, за ви нят ком Японії) й навіть із
то талітар ною дик та ту рою (сталінський СРСР) чи все ж таки ми маємо
підста ви го во ри ти про сумісність про ек ту дер жа ви, що сприяє роз вит ку, із де -
мок ра тич ни ми прак ти ка ми?

Клю чові сло ва: роз ви ток; мо дернізація; соціологія роз вит ку і мо дернізації; де -
ве лоп мен талізм; дер жа ва; дер жа ва, що сприяє роз вит ку

Те о ре ти зу ван ня про дер жа ву в соціологічно му та політич но му дис кур -
сах іма нен тно ха рак те ри зується су перечливістю й ви со ким рівнем іде о -
логічної за ван та же ності / на пру жен ня, по за як спосіб кон цеп ту алізації цьо -
го фе но ме ну спри чи няється до своєрідної інте лек ту аль ної path dependency
в осяг ненні соціаль них змін, сво го роду “ши бо ле та” соціології в цілому.
Влас не мо дерн як тип соціуму є про дук том діяль ності дер жа ви, своєю чер -
гою, су час на бю рок ра тич на дер жа ва, що здійснює “без по се реднє правління
над пев ни ми те ри торіями” (Ч.Тилі) є вислідом фор му ван ня мо дер ну. Не
менш важ ли ви ми є прак тичні імплікації соціологічно го дис кур су про дер -
жа ву для ви бо ру прак тич ної політики роз вит ку / мо дернізації та іде о -
логічно го про ек ту ван ня цих про цесів. Ба більше, з мо мен ту за род жен ня
про ек ту роз вит ку як мо дернізації у повоєнно му світі осяг нен ня соцієталь -
но го роз вит ку / мо дернізації відбу ва ло ся та незрідка про дов жує відбу ва ти -
ся в сис темі ко ор ди нат, екстре му ма ми якої є дер жа ва, з од но го боку, та ри -
нок — з іншо го [Кутуєв, 2005]. Чи є роз ви ток / мо дернізація, а відтак, мо дер -
ний соціум про дук том стихійної ево люції рин ко вих сил чи цей про цес має
ініціюва ти ся / пе ре бу ва ти під на гля дом / дириґува ти ся дер жа вою — це коло 
пи тань, які й сьо годні за ли ша ють ся цен траль ни ми для соціології та по -
літики розвитку.

Поп ри позірний факт різно маніття політич них сил та іде о логій, що
діють як на ґло баль них, так і на вітчиз ня них те ре нах, та ак тив ну кон ку рен т -
ну бо роть бу їх за підтрим ку в елек то раль но му полі, de facto пе ре важ на
більшість політич них гравців безвіднос но до дек ла рацій та ри то ри ки by
default про по ну ють неолібе раль ний шлях еко номічно го (шир ше — соціаль -
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но го) роз вит ку. Іна кше ка жу чи, останніми де ся тиліття ми неолібе раль ний
кон сен сус здо був ста тус ге ге моністич ної іде о логії (див., приміром, про ник -
ли вий аналіз Коліна Хея про іде о логічну кон верґенцію лей бо ристів та кон -
сер ва торів на при кладі Бри танії [Нау, 1998]). Вод но раз усвідом лен ня ґан -
джів неолібе раль ної політики незрідка об ме жується мо раліза то рською,
нор ма тивістською кри ти кою, яка не про по нує ані те о ре тич них, ані прак ти -
ко-політич них / іде о логічних аль тер на тив. Прин ци по во важ ли вим та кож є
усвідом лен ня роз маї тості форм досвіду та сту пе ня успішності політик роз -
вит ку: більшість національ но-дер жав них де ве лоп мен талістських про ектів
закінчи ли ся не вда ча ми, ча сом навіть ка тас тро фа ми (як-от ко лиш ня  Юго -
славія).

Відтак, з од но го боку, ми спос терігаємо зрос тан ня зацікав ле ності су -
спільствоз навців теорією та прак ти кою дер жа ви, що сприяє роз вит ку. При -
міром, аме ри ка нський соціолог Фред Блок го во рить про існу ван ня при хо -
ва ної дер жа ви, що сприяє роз вит ку, в позірно па ра диг ма тич них (нео)лібе -
раль них США [Block, 2008]; ди наміка “кельтсько го тиг ра”, що останніми
дво ма де ся тиліття ми пе ре жив підне сен ня та падіння (сама терміно логія є
сим пто ма тич ною, по за як відси лає нас до “піонерів” дер жав но го де ве лоп -
мен талізму зі Східної Азії), та кож аналізується з ак тив ним ви ко рис тан ням
кон цеп ту аль но го мар ке ра “developmental state” [Paus, 2012]. З іншо го боку,
істо рич ний соціолог Ґеорґій Дер луг ’ян про по нує ося га ти СРСР як гігант -
ську дер жа ву, що сприяє роз вит ку; сим пто ма тич но, що цей мис ли тель за -
вжди пе ре кла дає за галь ний термін “developmental state” як “дик та ту ра роз -
вит ку” [Дер лугь ян, 2013].

Отже, суспільствоз навці сьо годні ма ють спра ву з та ки ми дослідниць ки -
ми пи тан ня ми щодо дер жа ви, яка сприяє роз вит ку: 1) чи є цей тип дер жа ви
суто реґіональ ним фе но ме ном, при та ман ним Східній Азії, чи існує мож -
ливість успішно го відтво рен ня та кої інсти туціональ ної мат риці в інших
реґіонах світу? 2) чи є дер жа ва, що сприяє роз вит ку, яви щем ми ну ло го чи
вона може вит во рю ва ти ся за су час них умов? 3) чи має дер жа ва, що сприяє
роз вит ку, за виз на чен ням вибірко ву спорідненість зі жо рстко ієрархічною
ав то ри тар ною бю рок ратією (як це мало місце у більшості успішних дер жав
Східної Азії, крім Японії) й навіть із то талітар ною дик та ту рою (сталінський
СРСР) чи ми маємо підста ви го во ри ти про сумісність про ек ту дер жа ви, що
сприяє роз вит ку, із де мок ра тич ни ми прак ти ка ми (усвідом лю ю чи всю кон -
тра версійність цьо го терміна та іде о логізо вані де ба ти, що його суп ро вод жу -
ють; приміром: чи є США при кла дом де мок ра тич ної політики чи  плуто -
кратією?).

Спро ба відповіді на ці пи тан ня та су перечливі наслідки неолібе раль ної
політики спо ну ка ють ши ро ке коло дослідників — від ве те ра на-те о ре ти ка
Ч.Джон со на до Ґ.Дер луґ’яна — звер та ти ся до іде о логічно го по пе ред ни ка,
де ве лоп мен талізму, що доміну вав на світовій арені у 1950–1980-х ро ках у
формі кейнсіанської політики “все за галь ної за й ня тості” та мав своїм під -
мурівком за пе ре чен ня при нципів лібе раль но го, про рин ко во го laissez-faire.
Певні дер жа ви (Японія, пізніше — Півден на Ко рея та Азійські Тиг ри, час т -
ко во Ки тай) не ко рис ту ва ли ся у внутрішній політиці (нео)лібе раль ни ми
при пи са ми, на томість за вдя ки ефек тив но му кон сен су су дер жав ної  бюро -
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кратії та влас ників капіталу спро мог ли ся ство ри ти ефек тивні дер жа ви, які
зго дом були кон цеп ту алізо вані в соціологічній літе ра турі як “дер жа ви, що
спри я ють роз вит ку” (термін уве де ний у на уко вий обіг 1982 року аме ри ка н -
ським соціоло гом Ч.Джон со ном у праці “Міністе рство зовнішньої торгівлі
та про мис ло вості Японії і япо нське диво” [Johnson, 1982]).

Отже, за су час них умов гос трих де батів суспільствоз навців у кон ти ну -
умі “де ве лоп мен талізм vs неолібе ралізм” на бу ває ак ту аль ності виз на чен ня
палітри су час них кон цепцій дер жа ви, що сприяє роз вит ку. Це має вмож ли -
ви ти адек ват не ро зуміння сут ності су час них соціологічних та іде о логічних
де батів щодо мо делі роз вит ку мо дер них суспільств, су час них транс фор -
мацій мо дер ну та його особ ли вос тей на по стра дя нських те ре нах.

Спро би сис те ма ти зації кон цепцій дер жа ви, що сприяє роз вит ку, різні
ав то ри ро би ли не одно ра зо во, та, на жаль, усі вони мало відомі се ред вітчиз -
ня них на уковців.

Зас лу го вує на ува гу розвідка бри та нської дослідниці Л.Ротлі “Дер жа ви, 
що спри я ють роз вит ку: огляд літе ра ту ри”, де ав тор ка на ма гається сис те ма -
ти зу ва ти всі су часні кон цепції дер жа ви, що сприяє роз вит ку [Routley, 2012]. 
У своїй праці з історії по стан ня де ве лоп мен талістських дер жав “Лю дський
роз ви ток, дер жав на транс фор мація та політика дер жа ви, що сприяє роз вит -
ку” впли во вий су час ний аме ри ка нський соціолог П.Еванс зі співав то ром
П.Ге ле ром та кож роб лять спро бу уза галь ни ти кон цепції дер жа ви, що
сприяє роз вит ку, й кон ста ту ють, що вони знач но ево люціону ва ли впро довж
останніх трид ця ти років, ак цент дослідників зміщується зі сфе ри про мис ло -
во го ви роб ниц тва у сфе ру роз вит ку лю дських мож ли вос тей [Evans, 2012].
Ціка вий аналіз де ве лоп мен талістських теорій у мар кс истсько му ключі
здійс нює Фуад Маккі [Makki, 2015].

У вітчиз няній соціологічній науці над про бле мою теорії де ве лоп мен -
талістської дер жа ви пра цю ють соціоло ги П.Кутуєв [Кутуєв, 2012] та А.Ма -
люк [Ма люк, 2005]; політич ний ас пект про бле ми досліджує О.Фісун [Фи -
сун, 2010].

Отже, ме тою про по но ва ної розвідки є окрес лен ня про бле ма ти ки те о ре -
ти зу ван ня про дер жа ву, що сприяє роз вит ку, в су час но му соціологічно му
дис курсі.

Теорію дер жа ви, що сприяє роз вит ку, впер ше було вик ла де но  амери -
канським дослідни ком Ч.Джон со ном у книзі “Міністе рство зовнішньої тор -
гівлі та про мис ло вості Японії і япо нське диво” 1982 року, де він про а налізу -
вав роль япо нської дер жа ви у на род женні так зва но го “япо нсько го еко -
номічно го дива”; більша час ти на цієї впли во вої кни ги при свя че на інсти -
туціональній історії Міністе рства зовнішньої торгівлі та про мис ло вості. Та -
кий спосіб аналізу по стан ня дер жа ви, що сприяє роз вит ку, є на й по ши -
ренішим і, пев но, на й про дук тивнішим; це док лад не вив чен ня політич ної,
еко номічної та бю рок ра тич ної історії краї ни. Сам Ч.Джон сон, про те, виз на -
вав, що “основ ним пи тан ням досі за ли шається відок рем лен ня те о ре тич ної
“мо делі” від істо рич ної ре аль ності” (див.: [Johnson, 1995; Routley, 2012].

А.Амсден, про фе сор ка політе ко номії в Де пар та менті міських дослi -
джень і пла ну ван ня в Мас са чу се тсько му тех но логічно му інсти туті, за про -
по ну ва ла ще одну те о ре тич ну пер спек ти ву щодо дер жа ви, що сприяє роз -
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вит ку, опи сав ши у своїй праці “Нас туп ний азійський гігант: Півден на Ко рея 
і пізня індустріалізація” історію по стан ня ко ре йсько го де ве лоп мен талізму.
Дослідни ця кон ста тує, що Ко рея та інші дер жа ви пізньої індустріалізації
(до цієї гру пи вона вклю чає Індію, Бра зилію та Японію) по слу го ву ва ли ся
тією са мою мо дел лю роз вит ку. Амсден на по ля гає на тому, що дер жав на
реґуляція ринків за для спри ян ня роз вит ку вітчиз ня но го бізне су ви я ви ла ся
ко рис ною для національ них інте ресів цих країн [Amsden, 1989].

У тому ж ключі вит ри ма на кни га іншо го те о ре ти ка дер жа ви, що сприяє
роз вит ку, Р.Вей да “Ке ру ю чи рин ком: еко номічна теорія та роль дер жа ви в
індустріалізації Східної Азії” 1990-го року [Wade, s.a.]. Орієнту ю чись на
про мис ло ву політику, впро вад жу ва ну на Тай вані, Р.Вейд ви ко рис то вує
свій аналіз цих політич них й еко номічних прак тик для спрос ту ван ня не о -
кла сич них теорій, при хиль ни ки яких на по ля га ли, що дер жа ви Східної Азії
до сяг ли еко номічно го про цвітан ня за вдя ки імпе ра ти вам вільно го ринку.

Те о ре ти зу ван ня про дер жа ву, що сприяє роз вит ку, на при кладі Японії
роз ви ва ли Дж.М.Рам сейр і Ф.М.Ро зен блют у праці “Япо нський політич -
ний ри нок” 1993-го року, при свя ченій інсти туціональній струк турі япо н -
ської політич ної сис те ми у 1950–1990-ті роки [Ramseyer, 1993].

За вер шує пе релік кла сич них праць із про бле ми дер жа ви, що сприяє
роз вит ку, розвідка П.Еван са “Вбу до ва на ав то номія: дер жа ви та індуст ріаль -
ні транс фор мації” щодо ролі дер жа ви у про мис ло во му зрос танні, особ ли во у 
ца рині інфор маційних тех но логій, на при кладі Бра зилії, Індії та Ко реї у
1970–1980-х ро ках [Evans, 1995].

Те о ре ти зу ван ня пред став ників дослідниць кої про гра ми дер жа ви, що
сприяє роз вит ку, пе ре дусім відбу вається в рам ках Ве бе ро вої сис те ми ко ор -
ди нат. Але це своєрідний Ве бер — Ве бер, чи мось подібний до Мар кса струк -
ту ралістів: у те о ре ти зу ванні “дер жа во цен тристів” німець кий мис ли тель по -
стає як аналітик ди наміки об’єктив них еко номічних та політич них струк -
тур, на томість іде а тив ний вимір його дис кур су пе ре важ но іґнорується (не
див но, що се ред при хиль ників цієї шко ли по пу ляр ни ми є праці істо ри ка
О.Гінце, в яких міждер жавні конфлікти роз гля да ють ся як рушійна сила роз -
вит ку інсти туцій мо дер ної євро пе йської дер жа ви). Поп ри свою пиль ну ува -
гу до Східної Азії, яка впро довж остан ньо го століття була основ ним “по ста -
чаль ни ком” дер жав, що спри я ють роз вит ку, при хиль ни ки од ной мен ної до -
слідниць кої про гра ми навіть побіжно не зга ду ють про цивілізаційну спе -
цифіку цьо го реґіону. При род но, що інте лек ту аль ний рух на за хист цен т -
раль ності дер жа ви, з од но го боку, про тис тав ляє свою емпірич ну, порівняль -
но-соціологічну орієнтацію “ве ликій теорії” Пар сон со во го кштал ту, а з ін -
шо го — по ри ває із соціологічним нор ма тивізмом на ко ристь послідов но
струк тур но го ухи лу. Най послідовніше ці те о ре ти ко-ме то до логічні при нци -
пи віддзер ка ли ли ся у про гра мовій праці Т.Скоч пол “Дер жа ви та соціальні
ре во люції”, де аме ри ка нська дослідни ця спо ну ко вує по яс ню ва ти суспільні
транс фор мації, одним із різно видів яких є соціальні ре во люції, про бле ма ти -
зу ю чи ви ник нен ня (але не тво рен ня іде о логічним аванґар дом) ре во лю -
ційної си ту ації все ре дині ре жи му. Нас туп ним кро ком має ста ти іден ти -
фікація об’єктив но де терміно ва них і ком плек сних пе ре плетінь різно ма -
нітних дій груп, що є відмінним чи ном роз та шо ва ни ми. Саме ці пе ре пле -
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тіння та обопільні дії виз на ча ють фор му ре во люційно го про це су й да ють
змо гу но во му ре жи мові на би ра ти силу. Таку ком плек сну взаємодію чин -
ників мож на осяг ну ти тільки шля хом ви нят ко вої зо се ред же ності на інсти -
туціональ но де терміно ва них си ту аціях та відно си нах груп усе ре дині су -
спільства за рівно час но го аналізу взаємодії поміж суспільства ми у рам ках
міжна род них струк тур, що постійно роз ви ва ють ся у всесвітньо-істо рич но -
му контексті. 

“Прий няв ши та кий бе зо со бо вий та не суб’єктив ний по гляд, який на го -
ло шує ти пові відно си ни між гру па ми і суспільства ми, — ро бить умо вивід
Скоч пол, — ми при стаємо на по зицію, яку мож на уза галь не но на зва ти
струк тур ним по гля дом на соціокуль тур ну ре альність” [Skocpol, 1979: p. 18].
Підхід Скоч пол хоч і був своєрідним “за пе ре чен ням за пе ре чен ня” важ ли -
вості ролі дер жа ви струк тур но-функціоналістськи ми та плю ралістич ни ми
теоріями, вод но час був не спро мож ний взя ти до ува ги вплив ди наміки ідей
на струк турні зміни. Влас не цей ґандж, — чи рад ше засліпленість, яка є
логічним вислідом та кої те о ре тич ної орієнтації, — пе ре слідує всіх при хиль -
ників розміщен ня дер жа ви у центрі соціологічно го аналізу. Як засвідчи ла
по леміка поміж Т.Скоч пол і В.Сью е лом, суто струк тур ний аналіз за ли шає
“за дуж ка ми” ду аль ну при ро ду струк ту ри, а відтак, не здат ний осяг ну ти роль 
іде о логій у кон сти ту ю ванні та інсти туціоналізації соціаль но го по ряд ку. Із
пли ном часу Скоч пол по м’як шує свої фор му лю ван ня щодо пер вин ної ролі
струк тур у де термінації соціаль но-політич них змін, але за про вад жен ня нею
іде о логічних чин ників до сво го аналізу має си ту а тив ний ха рак тер і не про -
хо дить на рівні син те зу (об го во рю ю чи чин ни ки іра нської ре во люції, яка
 потолочила ре жим шаха Реза Пех леві, Скоч пол опе рує та ким фак то ром,
як мо раль на упев неність, та фор му лює не сподіва ний і необґрун то ва ний
 висновок про логічну су го лосність по яс нен ня успішної ре во люційної роз -
бу до ви дер жа ви із по си лан ням на роль ду хов них лідерів, з од но го боку, та на
її “дер жа во цен тр истську” сис те му ко ор ди нат — з іншо го [Skocpol, 1979:
p. 18]). Відтак, у меж ах дослідниць кої про гра ми дер жа ви, що сприяє роз вит -
ку, за вжди за ли шається відкри тим пи тан ня про кри терії відок рем лен ня не -
обхідних та дос татніх пе ре ду мов ра ди каль них суспільних змін.

Не мож на оми ну ти ува гою існу ван ня зв’яз ку між теоріями дер жа ви, з
од но го боку, та політич ни ми тра диціями те ри торій, які ці теорії кон цеп ту -
алізу ють, — з іншо го: аме ри ка нську дер жа ву інтер пре ту ва ли пе ре важ но з
ви ко рис тан ням кон цепції плю ралізму, ла ти но а ме ри канські — теорій за леж -
ності, а для країн Східної Азії було роз про паґова но ка те горію дер жа ви, що
сприяє роз вит ку. Поп ри всю свою умовність така ти по логія фіксує клю чові
відмінності як у струк турі, так і в куль турі бю рок ра тич них ма шин ука за них
реґіонів. Хоч у ви пад ку Ла ти нської Америки дер жа ва, яку мож на було би
сха рак те ри зу ва ти як ініціато ра роз вит ку, існу ва ла (навіть Ф.Кар до зо та
Е.Фа лет то у своєму трак таті, вит ри ма но му в дусі теорії за леж ності, об го во -
рю ють фе но мен дер жа ви, що сприяє роз вит ку [Cardoso, 1979: p. 143–148]), її 
інсти туціональ ний профіль суттєво відрізняв ся від східно азійсько го. Ла ти -
но а ме ри канські дер жа ви були так само ав то ри тар ни ми й ак тив но за охо чу -
ва ли прак ти ки політич но го капіталізму, як і їхні східно азійські “колеґи”.
Але за га лом ла ти но а ме ри канські дер жа ви ви я ви ли ся не здат ни ми втілити у
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жит тя док три ни роз вит ку, які вони ре аль но сповіду ва ли або ри то рич но за -
яв ля ли, що вони їх сповіду ють. Пе ре по ни на шля ху реалізації та ких про грам 
по ста ва ли че рез пат ри моніаль ну при ро ду бю рок ратії, яка була вкрай не -
стабільною че рез свої щільні зв’яз ки з політи кою. Відповідно, при зна чен ня
на ту чи ту по са ду в дер жав но му апа раті виз на ча ло ся не стільки ме ри ток ра -
тич ни ми мірку ван ня ми, скільки політич ною кон ’юн кту рою, що знач но зву -
жу ва ло підґрун тя дов гот ри ва лої вла ди бю рок ратії, уне мож лив лю ю чи про -
ве ден ня стабільної політики.

На томість у Японії ми маємо кла сич ний при клад правління ме ри ток ра -
тич ної бю рок ратії, що, влас не, і не може ди ву ва ти, якщо зва жи ти на куль -
тур ну “тра дицію”, яка спи ра ла ся на ти по ву змінну пар ти ку ля риз му за рів -
но час но го ак цен ту ван ня при нци пу до сяг нен ня. За свідчен ням Ч.Джон со на
[Johnson, 1995], у країні вранішньо го со нця бю рок ратія “рек ру тується з на й -
кра щих ви пус кників прав ни чих фа куль тетів провідних універ си тетів краї -
ни, а при зна чен ня здійсню ють ся на підставі об ов’яз ко вих, з точ ки зору за ко -
ну, національ них іспитів — пре м’єр-міністр може осо бис то при зна чи ти тіль -
ки при близ но двад цять міністрів та керівників аґенцій — і на цих при зна чен -
нях не по зна ча ють ся ре зуль та ти ви борів. Бю рок ратія роз роб ляє фак тич но
всі про ек ти за конів, по ста нов, роз по ряд жень, пра вил та ліцензій, які ке ру -
ють жит тям суспільства” (Р.Бела у своєму кла сич но му трак таті про релігію
Японії доби То ку га ва вба чає ключ до ро зуміння віднос но успішної відповіді 
япо нсько го суспільства на вик ли ки мо дер ну у впливі тра диційних ціннос -
тей, які були найбільш на бли же ни ми до західних се ред не західних су -
спільств. Без сумніву, студії Бели 1950–1960-х років вит ри мані в оптиміс -
тич но-євро цен тр истсько му дусі та іґно ру ють інший, темніший бік спад ку
сьо гу на ту, який спри чи нив ся до ав то ри тар но-міліта р истської спро би “по -
до лан ня мо дер ну” япо нськи ми прав ля чи ми ве рства ми та інте лек ту а ла ми
[Bellah, 1957; 1968]. Без пе реч но, така сис те ма має свої вади — її стабільність
і за хи щеність від тис ку політич но го й гро ма дя нсько го суспільств уне мож -
лив лює зміну за сад її функціону ван ня, що засвідчи ла три ва ла кри за япо н -
ської мо делі. За відсут ності гли бо кої інтер налізації кон фуціанських ціннос -
тей, які на го ло шу ють пер винність гро ма дсько го бла га, відсутність ме ха -
нізмів стри му вань та ба лансів сто сов но бю рок ратії зу мов лює втра ту нею
спро мо ги при й ма ти раціональні рішен ня, з од но го боку, і підва жує прак ти -
ки політич но го бізне су — з іншо го (де тальніше про політич ний бізнес у
Східній Азії див.: [PoliticalBusiness, 2002]). 

Успішна дер жа ва, що сприяє роз вит ку, по вин на зна ти міру влас но го
втру чан ня та воліти зу пи ня ти його у разі по тре би. Вель ми по вчаль ним є
зістав лен ня досвіду індійської та півден но ко ре йської політики роз бу до ви
дер жа ви, що сприяє роз вит ку. По раз ка Індії та успіх Півден ної Ко реї ста ли
вислідами відміннос тей у спо собі роз поділу вла ди поміж уря до ви ми аґен -
ціями. У ви пад ку Ко реї рада з еко номічно го пла ну ван ня (основ ний орган
ухва лен ня рішень у сфері еко номічної політики) мала дос тат ньо по вно ва -
жень, аби оми на ти, ба більше — навіть до ла ти опір з боку бю рок ратії, зму шу -
ю чи окремі міністе рства при сто со ву ва ти ся до ви мог еко номічно го пла ну -
ван ня, на томість пла новій комісії Індії самій до ве ло ся при сто со ву ва ти ся
до вла ди та пре роґатив міністерств [Chibber, 2002]. Це по яс нен ня, поза
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сумнівом, не мож на інтер пре ту ва ти як свідчен ня неґатив но го впли ву де -
мок ратії на роз ви ток, що нібито вне мож лив лює впро вад жен ня цілес пря мо -
ва ної та послідов ної політики че рез плю ралістич ний ха рак тер індійсько го
політич но го суспільства. Індія пе ре жи ла період над зви чай но го ста ну, який,
утім, не спри яв раціоналізації струк ту ри ухва лен ня бю рок ра тич них рішень,
тоді як східно азійські дер жа ви дот ри му ва ли ся склад ної діалек ти ки за леж -
ності та ав то номії vis-a-vis суспільства.

Обго во рю ю чи інсти туції дер жа ви, що сприяє роз вит ку, вкрай не до -
цільно не хту ва ти тим фак том, що чис ленні лідери країн треть о го світу над и -
ха ли ся ра дя нською стра тегією роз вою (дос тат ньо лише зга да ти індійську
комісію з пла ну ван ня та півден но ко рейські п’я тирічні пла ни), ґрун тов ни ми
ри са ми якої були: цен траль не все о сяж не пла ну ван ня, дер жав на власність на 
за со би ви роб ниц тва, ма со вані дер жавні інвес тиції на підтрим ку індуст -
ріалізації та пріори тет ний роз ви ток важ кої про мис ло вості. Досвід за піз -
нілого роз вит ку во че вид нив, що ефек тивні ре зуль та ти при но си ло  поє д -
нання дер жав но го втру чан ня з ви ко рис тан ням рин ко вих ме ханізмів. Ще
одним по туж ним імпуль сом для дій дер жа ви, що сприяє роз вит ку, став
досвід підне сен ня Східної Азії. До япо нсько го “вун деркінда” у 1960–1980-ті
роки до лу чи ли ся так звані азійські тиг ри, або “бан да чо тирь ох” — Гон конг,
Сінга пур, Півден на Ко рея і Тай вань. Успіх цих країн, які на по чат ковій
стадії роз вит ку мож на було залічити до напівпе ри ферії (у ви пад ку Японії)
та пе ри ферії (у ви пад ку “тигрів”), піддав сумніву жо рстко-де терміно ва ну
біна рну ди фе ренціацію світу, що ви су ва ла ся те о ре ти ка ми за леж ності та
роз вит ку не до роз вит ку, а та кож став вик ли ком світ-сис тем но му аналізу з
його на по ля ган ням на тому, що роз ви ток є лише грою з нуль о вою су мою.
Вель ми про мо вис тий є та кий по каз ник, як відно шен ня ва ло во го національ -
но го про дук ту на душу на се лен ня цих країн до се ред ньо го світо во го ва ло во -
го національ но го про дук ту на душу на се лен ня. У 1960 році цей по каз ник
ста но вив для Японії 281,9%, Гон кон га — 103,8%, Сінга пу ра — 105,9%, Пів -
ден ної Ко реї — 45,4%, а Тай ва ню — лише 20,9%. Як ба чи мо, за ви нят ком
Японії, стар тові по каз ни ки цих країн були або на рівні се ред ньосвіто вих,
або навіть на ба га то ни жчи ми. На томість за 40 років (тоб то у 1999 році)
східно азійські дер жа ви до сяг ли раз ю чо го проґресу: япо нський ВНП на ду -
шу на се лен ня дорівню вав 703,8% від за галь носвіто во го, Гон кон га — 372,9%,
Сінга пу ра — 461,7%, Півден ної Ко реї — 196,7%, а Тай ва ню — 211,3% [Ar -
righi, 2003: p. 305].

Да ле ко не всі краї ни, що ста ли на шлях роз вит ку із запізнен ням, пе ре -
важ но че рез індустріалізацію, були па сив ни ми одер жу ва ча ми “дарів” від
роз ви не них країн, які пе ре да ва ли їм за старілі тех но логії, що за га лом ви ма -
га ють ек стен сив них вит рат праці. Деякі з цих “запізнілих” дер жав ви я ви ли -
ся над зви чай но ак тив ни ми та кре а тив ни ми з огля ду на свою здатність до
інсти туціональ них та політич них інно вацій. На ґрунті дер жав них суб сидій
індустріалізо вані краї ни Півдня транс фор му ва ли при ват ний сек тор своїх
еко номік, на бли жа ю чи його до ви со ко тех но логічних зразків Півночі.

У ши ро кий соціологічний ужи ток термін “the devepolmental state” за -
про ва див Ч.Джон сон, укр аїнською він був упер ше пе ре кла де ний П.Ку -
туєвим у 2000-х ро ках [Кутуєв, 2005; Johnson, 1982]. Не мож на не зга да ти
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ви ко рис тан ня цьо го терміна Ґ.Дер луґ’я ном, кот рий, однак, пе ре кла дав його
як “дер жа ва на вздогінної мо дернізації” або “дик та ту ра роз вит ку” і вкла дав у
ньо го дещо інший зміст [Derluquian, 2005]. У су часній соціологічні думці
по нят тя “дер жа ва, що сприяє роз вит ку” ви ко рис то вується для по зна чен ня
на ба га то шир шої гру пи країн, ніж у ав торів-пер шо зас нов ників терміна, в
яких дер жа ва відігра ва ла клю чо ву роль на тому чи іншо му етапі роз вит ку.

У кла сичній формі теорія дер жа ви, що сприяє роз вит ку, являє со бою
син тез особ ли вос тей роз вит ку дер жав Східної Азії, на підставі чого ство -
рюється іде аль ний тип та кої дер жа ви. Точ ний пе релік ат ри бутів, при та ман -
них дер жаві, що сприяє роз вит ку, не є кінце вим, але, по си ла ю чись на уза -
галь не ну мо дель Л.Ротлі, ми мо же мо виділити такі кри терії:
— дієздат на, ав то ном на, але за корінена в суспільстві бю рок ратія;
— політич не керівниц тво, яке орієнтується на мо дернізацію;
— близькі, час то взаємо вигідні, симбіот ичні відно си ни між де я ки ми дер -

жав ни ми орга на ми і клю чо ви ми про мис ло ви ми капіталіста ми;
— успішні політичні за хо ди, які спри я ють еко номічно му зрос тан ню

[Routley, 2013; Якубін, 2015].

Згідно із та ким виз на чен ням дер жа ва, що сприяє роз вит ку, на відміну
від ленінських дер жав, має рин ко ву, а не пла но ву еко номіку, але не об ов’яз -
ко во є де мок ра тич ною [Кутуєв, 2011: с. 42–43] (про об ме жен ня ЗМІ та за -
собів ко мунікації в меж ах політики дер жа ви, що сприяє роз вит ку в Ефіопії,
див.: [Gagliardone, 2014]). Є ше рег ав торів, зок ре ма А.К.Баґчі [Bagchi, 2000]
та Дер луґ’ян [Дер лугь ян, 2013], котрі іден тифіку ють СРСР як дер жа ву, що
сприяє роз вит ку, що знач но роз ши рює спектр мож ли вих еко номічних мо де -
лей у рам ках цієї кон цепції, про те ця візія не є за галь ноп рий ня тою. Для ро -
зуміння ба га то варіабель ності соціологічно го те о ре ти зу ван ня про дер жа ву,
що сприяє роз вит ку, важ ли вим є виз на чен ня того, які кон кретні су часні дер -
жа ви кон цеп ту алізу ва ли ся в соціологічній літе ра турі як такі, що спри я ють
роз вит ку.

Кла сич ний тріумвірат дер жав, що спри я ють роз вит ку, за зви чай вклю -
чає Японію, Півден ну Ко рею і Тай вань. Японія ста ла пер шою краї ною, яка
була кон цеп ту алізо ва на як дер жа ва, що сприяє роз вит ку. Нез ва жа ю чи на
деякі відмінності у траєкторії ста нов лен ня, ці краї ни за зви чай роз гля да ють -
ся як кла сичні мо делі по стан ня дер жав, що спри я ють роз вит ку. Іноді до цьо -
го спис ку до да ють та кож інших Азійських Тигрів — Сінга пур і Гон конг
(останній на сьо годні є особ ли вим адміністра тив ним ра йо ном Ки та йської
На род ної Рес публіки), але че рез малу те ри торію і спе цифічний істо рич ний
роз ви ток кон цеп ту алізація їх як дер жав, що спри я ють роз вит ку, є усклад не -
ною [Routley, 2012: p. 11]. Іден тифікація цих дер жав як та ких, що спри я ють
роз вит ку, є за галь ноп рий ня тою, біля ви токів та кої кон цеп ту алізації сто я ли
Ч.Джон сон, Р.Вейд, А.Амсден, А.Чонг, Сі Сенг Тан, А.Пе рей ра, Х.Са са да;
К.Сторз пи са ла про важ ли ву роль ви со ко тех но логічно го ви роб ниц тва у
япо нсько му тріумфі [Johnson, 1982; Wade, s.a.; Amsden, 1989; Chong, 2009;
Pereira, 2008; Sasada, 2013; Storz, 2008].

Пра ця Р.Вей да “Ке ру ю чи рин ком”, що вже ста ла кла сич ною, при свя че -
на аналізу підне сен ня Японії, Тай ва ню і Півден ної Ко реї. Р.Вейд став одним
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із пер ших те о ре тиків-суспільствоз навців, які звер ну ли ува гу на те, що
стрім ким роз вит ком дер жа ви Східної Азії за вдя чу ва ли не стільки адап тації
при нципів вільно го рин ку, скільки ефек тив но му поєднан ню рин ко вих ім -
пе ра тивів, дис ципліно ва ної дер жав ної реґуляції про мис ло во го сек то ру та
національ ної спе цифіки кла но во го капіталізму [Wade, s.a.].

Інша пер шо зас нов ни ця те о ре ти зу ван ня про дер жа ву, що сприяє роз вит -
ку, — А.Амсден зі співав то ром Ван-вень Чу з Інсти ту ту соціаль них наук і
філо софії імені Сунь Ят-Сена (Тай бей, Тай вань) у своїй книзі “По той бік
на здо га няль но го роз вит ку: мо дернізаційна політика Тай ва ню” на во дять
при кла ди того, як ком панії з не ве ли кої дер жа ви на здо га няль но го роз вит ку
мо жуть за хо пи ти знач ну час тку на світо во му рин ку ви со ко тех но логічно го
ви роб ниц тва. Автори пе ре кон ли во до во дять, що за по ру кою та ко го роз вит ку 
ста ли послідов на дер жав на політика у сфері ви со ко тех но логічно го ви роб -
ниц тва, по стан ня ве ли ких ком паній, які постійно вдос ко на лю ва ли тех но -
логії, швидкість мо дернізації ви роб ни чих по туж нос тей та значні об ся ги ви -
роб ниц тва. R&D на Тай вані, як пра ви ло, здійсню вав ся спільно з дер жав ни -
ми ла бо ра торіями, які за кла да ли осно ви для ви роб ниц тва дос ко на лих про -
дуктів [Amsden, 1989].

Автори та кож ствер джу ють, що уряд відігра вав важ ли ву роль на всіх
ета пах роз вит ку Тай ва ню, втру ча ю чись в еко номіку із за хо да ми, котрі ви хо -
дять за межі мо делі вільно го рин ку, що зу мо ви ло пріори тет у роз вит ку саме
ви со ко тех но логічно го ви роб ниц тва. Іншою спе цифічною ри сою роз вит ку
Тай ва ню ста ло ви ник нен ня ве ли ких національ них ком паній, а не філій
транс національ них кор по рацій, що ба га то в чому та кож було за без пе че не
дер жав ною реґуляцією [Amsden, 1989].

Ма лайзія, Індо незія, Таї ланд і Філіппіни, або півден но азійські дер жа ви, 
що спри я ють роз вит ку, ви я ви ли ся не здат ни ми настільки ж ефек тив но роз -
ви ну ти свою про мис ловість, але та кож до сяг ли знач но го еко номічно го зрос -
тан ня при близ но в той са мий час, як і дер жа ви “Ве ли кої Трійки”. При чи на -
ми не вдачі ста ли, де я кою мірою, менш ав то ном на дер жав на бю рок ратія і
серй озніші про бле ми з ко рупцією [Routley, 2012, s.a.]. Ці дер жа ви як такі,
що спри я ють роз вит ку, іден тифіку ва ли Ха Чжун Чан, Р.-Ф.До нер, Б.-К.Ри -
чі, Д.Слей тер, Ш.Хаясі, Дж.-C.Джо мо [Chang, 2006; Doner, 2005; Hayashi,
2010; Jomo, 2004].

У книзі “Досвід роз вит ку Східної Азії” Ха Чжун Чан, за ступ ник ди рек -
то ра з вив чен ня про блем роз вит ку на фа куль теті еко номіки і політо логії
Кем бр иджсько го універ си те ту, на во дить аналіз раз ю чо го зрос тан ня східно -
азійських країн, які сьо годні є на й ба гат шою час ти ною світу поза істо рич ни -
ми дер жа ва ми Ядра у Західній Європі та Північній Америці. Він досліджує,
як, не зва жа ю чи на політич ний ав то ри та ризм, по ру шен ня прав лю ди ни,
 корупцію, реп ресії щодо про фспілок, ґен дер ну дис кримінацію та дис кри -
мінацію етнічних мен шин, ці краї ни за без пе чи ли стрімкий роз ви ток, зок ре -
ма за вдя ки послідовній дер жавній реґуляції еко номічної сфе ри [Chang,
2006].

Р.-Ф.До нер, Б.-К.Ричі та Д.Слей тер у своїй статті “Сис те ма тич на враз -
ливість та ге не за дер жав, що спри я ють роз вит ку: Північно-Східна і Півден -
но-Східна Азія в порівняльній пер спек тиві” на ма га ють ся іден тифіку ва ти
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політичні ви то ки дер жав, що спри я ють роз вит ку. Та ким дер жа вам, на дум ку 
ав торів, при та манні бю рок ра тичні струк ту ри ве берівської при ро ди, але ці
струк ту ри ви хо дять да ле ко за межі Ве бе ро вої дефініції, на ла год жу ю чи
зв’яз ки з при ват ни ми суб’єкта ми гос по да рю ван ня. В той же час вони від -
різня ють ся від клієнт истських бю рок ра тич но-підприємниць ких відно син
тим, що вони вста нов лю ють ся у певній га лузі; учас ни ки при ват но го сек то -
ру, як пра ви ло, вклю чені до офіційних асоціацій, і, на решті, така взаємодія
за зви чай будується про зо ро і відповідно до чітких пра вил [Doner, 2005].

У Південній Ко реї, Тай вані та Сінга пурі такі уста но ви були спря мо вані
на роз в’я зан ня про блем сис тем ної враз ли вості на трьох ета пах: урбанізації
та імпор то заміщен ня; по бу до ви ек спор тно орієнто ва ної політики; про мис -
ло вої мо дернізації. Після Дру гої світо вої війни всі ці три краї ни по бо ю ва ли -
ся інтер венції й ма со вих за во ру шень, і жод на з них не мала ек спор тних ре -
сурсів для ґаран ту ван ня без пе ки. Наз до га няль на мо дернізація по тре бу ва ла
роз вит ку інсти тутів, здат них до пла ну ван ня мо дернізаційної стра тегії та
ефек тив но го її впро вад жен ня че рез дер жавні та напівгро мадські організації. 
Роз ви ток про мис ло вості ви ма гав відповідних інсти туціональ них ре форм.
Це, своєю чер гою, мог ло при звес ти до зни жен ня за робітної пла ти, що не ми -
ну че вик ли ка ло б ма сові не вдо во лен ня. Замість цьо го дер жа ва спро мог ла ся
до сяг ти підви щен ня про дук тив ності та роз вит ку ви со ко тех но логічно го ви -
роб ниц тва. Таї ланд, Індо незія, Ма лайзія і Філіппіни ніколи не сти ка ли ся з
та ким рівнем сис тем ної враз ли вості, яка б зму си ла прав лячі еліти шу ка ти
де ве лоп мен талістські стра тегії. Відсутність зовнішньої за гро зи і за гро зи
дефіциту бюд же ту дала змо гу елітам не хту ва ти інсти туціональ ною роз бу -
до вою, що й спри чи нилося до зни жен ня кон ку рен тос про мож ності цих дер -
жав на світо во му ринку [Doner, 2005].

Ш.Хаяші, док тор політо логії і міжна род них досліджень в Універ си теті
Уоріка (Ве ли ка Бри танія), у своїй праці “Дер жа ва, що сприяє роз вит ку, в
епо ху ґло балізації: по той бік мо делі політич ної еко номії Північно-Східної
Азії” ак цен тує ува гу на кри тиці кон цепції дер жа ви, що сприяє роз вит ку. По -
леміка щодо ефек тив ності цієї стра тегії, як за зна чає Ш.Хаяші ве деть ся із
двох по зицій. Неолібе раль на візія ста вить під сумнів ефек тивність са мої мо -
делі дер жа ви, що сприяє роз вит ку. Відповідно до цієї точ ки зору, дер жа ва не
була ва го мим чин ни ком роз вит ку у Східній Азії, і при й нят тя та кої стра тегії
про мис ло вої політики ма ти ме згубні наслідки для країн, що роз ви ва ють ся.
При хиль ни ки іншої по зиції виз на ють, що знач но го роз вит ку справді було
до сяг ну то на підставі де ве лоп мен талістської стра тегії в ми ну ло му в ус -
пішних краї нах Східної Азії, але ствер джу ють, що ця мо дель більше не є
життєздат ною, оскільки мог ла існу ва ти тільки під час хо лод ної війни і не
може функціону ва ти в су час но му міжна род но му політич но му й еко но міч -
но му кліматі. Авторка ак тив но по лемізує із прибічни ка ми остан ньої по -
зиції, по ка зує життєздатність та кої мо делі роз вит ку, апе лює до того, що дер -
жа ви, що спри я ють роз вит ку, існу ють не лише в Північно-Східній, а й у
Півден но-Східній Азії. Ш.Хаяші по сту лює: мо дель дер жа ви, що сприяє роз -
вит ку, як і раніше, являє со бою ефек тив ну стра тегію мо дернізації і може
бути реалізо ва ною й поза меж ами Східної Азії [Hay, 1998].
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Дж.-C.Джо мо у статті “Дер жа ви, що спри я ють роз вит ку, в Півден но-
 Східній Азії порівня но із пер спек ти ва ми Східної Азії” ста вить ак цент на
тому, що півден но азійські дер жа ви, що спри я ють роз вит ку, — Ма лайзія,
Індо незія, Таї ланд, — ма ють відмінні від дер жав, що спри я ють роз вит ку,
пер шої хвилі дер жавні інсти туції та про во дять іншу про мис ло ву політику в
зістав ленні з пер шим по колінням та ких країн. Їм при та ман на сильніша за -
лежність від політики Світо во го бан ку та від руху іно зем но го капіталу, а та -
кож знач но більш роз ви нені не рин кові фор ми кла но во го капіталізму. Така
не об ду ма на і по га но ске ро ва на фіна нсо ва лібе ралізація в Півден но-Східній
Азії, на дум ку ав то ра, при зве ла до фіна нсо вих криз 1997–1998 років. Одна че 
по при та кий віднос но слаб ший та менш уда лий досвід дер жав ної реґуляції
із вель ми су перечлив и ми наслідка ми, ав тор пе ре кон ли во до во дить, що ці
краї ни не до сяг ли б навіть та ких ре зуль татів без дис ципліно ва но го дер жав -
но го втру чан ня, пер шою чер гою у сфері про мис ло вої політики [Jomo, 2004].

Бот сва ну на й частіше зга ду ють як при клад однієї з аф ри ка нських дер -
жав, що сприяє роз вит ку; Ру ан да, Уган да, Ефіопія та Півден на Африка іден -
тифіку ють ся як такі рідше [Routley, 2012: p. 11]. Бот сва на вирізняється
стабільни ми тем па ми еко номічно го зрос тан ня (хоча її еко номіка та кож
ґрун тується на ви до бут ку при родних ре сурсів, здебільшо го ал мазів), що
дало підста ви П.Мба базі, Я.Тей ло ру [Mbabaza, 2005] та Е.Гілбом [Hilbom,
2001128] іден тифіку ва ти її як дер жа ву, що сприяє роз вит ку.

П.Мба базі, де кан фа куль те ту досліджень роз вит ку Універ си те ту на уки і 
тех но логії Мба ра ра (Уган да), і Я.Тей лор, лек тор у Школі міжна род них
відно син Універ си те ту Сент-Ендрюс (Ве ли ка Бри танія), у книзі “По тен -
ційні дер жа ви, що спри я ють роз вит ку, в Африці: порівнян ня Бот сва ни й
Уган ди” на ма теріалі та ко го порівняль но го аналізу пе ре кон ли во до во дять,
що реалізацію де я ких еле ментів стра тегії дер жа ви, що сприяє роз вит ку,
мож на іден тифіку ва ти й поза азійським досвідом; по над те, віднос ний успіх
у мо дернізації Бот сва ни й Уган ди по в’я за ний саме з дер жав ним реґулю ван -
ням еко номіки [Mbabazi, 2005].

Є й менш по ши рені в на уковій спільноті спро би іден тифіку ва ти дер жа -
ви, що спри я ють роз вит ку, в Африці. Так, Д.Бут зі співав то ра ми аналізу ють
мож ливість роз бу до ви пат ри моніаль ної дер жа ви, що сприяє роз вит ку, на
при кладі Ру ан ди, аналізу ю чи ділові опе рації Ру андійсько го Патріот ич но го
Фрон ту, за в’я зані на хол дин гові ком панії, за лу чені до цен тралізо ва но го зби -
ран ня рен ти [Booth, 2011].

Мав рикій (рідше — Чилі та Кос та-Рика), або соціал-де мок ра тичні дер -
жа ви, що спри я ють роз вит ку, — до сяг ли не по га но го рівня еко номічно го
зрос тан ня; вони та кож ак тив но реалізо ву ва ли про гра ми бо роть би з бідністю 
та соціаль ною ізо ляцією, спря мо ву ва ли значні дер жавні інвес тиції в со -
ціаль ний за хист, охо ро ну здо ров ’я та освіту. Ці дер жа ви та кож були віднос -
но де мок ра тич ни ми й мали до волі відкри тий політич ний про стір [Routley,
2012: p. 11].

Мав рикій як дер жа ву, що сприяє роз вит ку, іден тифіку вав Р.Сан брук.
Нез ва жа ю чи на відсталість та рас ову стра тифікацію, Мав рикій, на відміну
від май же всіх аф ри ка нських країн на південь від Са ха ри, спромігся реалізу -
ва ти не лише ста ле еко номічне зрос тан ня, а й до сяг ти пев но го рівня соціаль -
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ної спра вед ли вості, а та кож де мок ра ти зації. Пос тан ня Мав рикія як дер жа -
ви, що сприяє роз вит ку, було за без пе че но як рішу чим та кваліфіко ва ним
втру чан ням уря ду в еко номіку, так і місце вою спе цифікою. По-пер ше, були
відсутні по тенційно ре акційні до капіталістичні кла си. По-дру ге, етнічна не -
однорідність спри я ла соціаль но-де мок ра тич но му ком промісу че рез поділ
еко номічної та політич ної вла ди. По-третє, мо делі управління,  запрова -
джені під час бри та нсько го правління, по зи тив но впли ну ли на по стко ло -
ніаль ний де мок ра тич ний роз ви ток дер жа ви [Sandbrook, 2005].

Іден тифікація Ки таю як дер жа ви, що сприяє роз вит ку, не є дуже по ши -
ре ною, але має місце в соціологічній літе ра турі [Routley, 2012: p. 12]. Пе ре -
кон ливі еко номічні успіхи Ки таю, на дум ку де я ких дослідників (Цзянь-син
і Де Чжин; Д.Га у вел), по в’я зані з ак тив ною рол лю дер жа ви в еко номіці від
се ре ди ни 1980-х років і здебільшо го дер жав ни ми інвес тиціями в і нфра -
структуру, освіту та охо ро ну здо ров ’я [Howell, 2006; Johnson, 1995].

Та кож віднос но мало по ши ре ною є іден тифікація дер жа ви, що сприяє
роз вит ку, в Ізраїлі, здійсне на Д.Ма ман та З.Ро зен хек [Maman, 2012].

Мож ливі варіанти іден тифікації окре мих еле ментів дер жа ви, що сприяє 
роз вит ку, все ре дині тієї чи іншої краї ни. Нап рик лад, Ф.Блок, про фе сор
Універ си те ту Каліфорнії, у статті “При хо ва на дер жа ва, що сприяє роз вит -
ку, в Спо лу че них Шта тах” за зна чає, що, не зва жа ю чи на доміну ван ня рин ко -
вих фун да мен талістів у політиці США впро довж останніх трид ця ти років,
фе де раль ний уряд знач но роз ши рив свої мож ли вості для фіна нсу ван ня та
підтрим ки зу силь при ват но го сек то ру у роз вит ку інно ваційних тех но логій,
здебільшо го в інфор маційній сфері. Але логіка аме ри ка нської політич ної
сис те ми пра цю ва ла на те, щоб зро би ти ці зу сил ля не ви ди ми ми для  гро -
мадян ського суспільства. Унаслідок цьо го така “при хо ва на дер жа ва, що
сприяє роз вит ку”, спра ви ла істот ний вплив на струк ту ру національ ної інно -
ва цій ної сис те ми США, але її здатність бути ефек тив ною в май бут ньо му
вик ли кає дуже ве ликі сумніви [Block, 2008: p. 32]. Інший дослідник, Іван Ту -
рок, відзна чав важ ли ву роль урядів окре мих провінцій у реалізації де ве лоп -
мен талістських стра тегій в ПАР [Turok, 2010].

Мож ли ва і рет рос пек тив на іден тифікація дер жав, що спри я ють роз вит -
ку. Так, на дум ку су час но го індійсько го соціоло га та політе ко но ма А.К.Баґ -
чі, ста нов лен ня пер шої дер жа ви, що сприяє роз вит ку, на те ре нах Євро пи
при па дає на се ре ди ну — кінець XVI століття й по в’я за не з війною за не за -
лежність Нідер ландів про ти іспа нсько го па ну ван ня та з по стан ням Об’єдна -
них Провінцій як єди ної гол л андської дер жа ви у 1579 році. Як дер жа ви, що
спри я ють роз вит ку, А.К.Баґчі та кож іден тифікує Ве ли ку Бри танію від кін -
ця XVI століття, Німеч чи ну 1850–1914 років і Японію епо хи Мейдзі; при
цьо му він роз гля дає по нят тя дер жа ви, що сприяє роз вит ку, до сить ши ро ко
[Bagchi, 2000]. Про ге не зу япо нської дер жа ви, що сприяє роз вит ку, у 1931–
1945 ро ках пише Х.Му ра камі, кот рий на во дить як арґумент взаємодію япо н -
ської дер жав ної бю рок ратії із влас ни ка ми ве ли ко го капіталу в управлінні
Ма ньчжоу-Го [Murakami, 2012].

Да ле ко не кож на із на зва них дер жав відповідає всім із виз на че них
Л.Рот лі еле ментів — ма ють дієздат ну, ав то ном ну, але за корінену в су спіль -
стві бю рок ратію та політич не керівниц тво, яке орієнтується на мо дер ніза -
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цію, вирізня ють ся симбіот ич ни ми відно си на ми між дер жав ни ми орга на ми і 
клю чо ви ми про мис ло ви ми капіталіста ми, впро вад жу ють успішні політичні 
за хо ди, які спри я ють еко номічно му зрос тан ню. Час то іден тифікація їх є гос -
тро дис кусійною, однак їхня траєкторія є дещо подібною до кла сич них при -
кладів дер жав, що спри я ють роз вит ку. По над те, се ред на уковців то чить ся
дис кусія з при во ду того, чи мо жуть навіть ті дер жа ви, іден тифікація кот рих
як та ких, що спри я ють роз вит ку, є тра диційною, вда ва ти ся до неолібе раль -
них ре форм. Тому, на наш по гляд, доцільно іден тифіку ва ти дер жа ви з еле -
мен та ми де ве лоп мен талістської стра тегії як “час ткові дер жа ви, що спри я -
ють роз вит ку”, тоб то такі, що втілю ють еле мен ти стра тегії дер жа ви, що
сприяє роз вит ку, але не відповіда ють всім на ве де ним кри теріям і  впрова -
джують на здо га няль ну мо дернізацію не над то успішно.

Іншим важ ли вим ас пек том те о ре ти зу ван ня сто сов но дер жа ви, що
сприяє роз вит ку, є іден тифікація “failed developmental states”, або “дер жав,
що спри я ють роз вит ку, які не відбу ли ся”. Так, А.К.Баґчі іден тифікує та ким
чи ном СРСР, Індію та Бра зилію [Bagchi, 2000], С.Рах не ма досліджує по раз -
ку де ве лоп мен талістських стра тегій під тис ком ра ди каль них ісламістів у
Єгипті, Па кис тані та Ірані [Rahnema, 2008], а аме ри ка нська дослідни ця
Є.Па улс у праці “Зліт і падіння кельтсько го тиг ра” ілюс трує де ве лоп мен -
талістське фіаско Ірландії [Pauls, 2012].

Вис нов ки

Та ким чи ном, ми ви я ви ли, що в су часній соціологічній думці термін
“дер жа ва, що сприяє роз вит ку”, ви ко рис то ву ють для по зна чен ня гру пи
країн, де дер жа ва відігра ва ла ак тив ну роль на тому чи іншо му етапі їхньо го
роз вит ку.

Точ ний пе релік ат ри бутів, при та ман них дер жаві, що сприяє роз вит ку,
не є кінце вим. По си ла ю чись на мо дель Л.Ротлі, мож на ви ок ре ми ти такі
основні кри терії: дієздат на, ав то ном на, але за корінена у суспільстві  бюро -
кратія; політич не керівниц тво, яке орієнтується на мо дернізацію; близькі,
час то взаємо вигідні, симбіот ичні відно си ни між де я ки ми дер жав ни ми орга -
на ми та клю чо ви ми про мис ло ви ми капіталіста ми; успішні політичні за хо -
ди, які спри я ють еко номічно му зрос тан ню.

Пер спек тив ним на пря мом досліджень є з’я су ван ня пи тан ня про діє -
здат ність та дов гот ри валість дер жа ви, що сприяє роз вит ку за умов тріум -
фу неолібе раль ної ґло балізації, а та кож про існу ван ня та кої дер жа ви, що
сприяє роз вит ку, яка долає свій щільний зв’я зок з ав то ри тар ною  бюро кра -
тією східно азійсько го шти бу або ленінською ха риз ма тич ною бю ро к ра тією і
стає конґру ен тною з де мок ра тич ни ми прак ти ка ми й інсти туціями (де таль -
ніше про роз ме жу ван ня де мок ра тич ної й ав то ри тар ної дер жав, що спри я -
ють роз вит ку, див.: [Кутуєв, 2005]).

Та кож важ ли вим пи тан ням є досліджен ня окре мих стра тегій роз бу до ви
інсти туціональ ної струк ту ри дер жа ви, що сприяє роз вит ку, — які пра ви ла
гри (інсти ту ти) й організації (гравці) та яка по пе ред ня траєкторія роз вит ку
спільнот спри я ють появі та кої дер жав ної мо делі, а які ні; чи дос тат ньо для
та ко го дер жав но го про ек ту організацій, тоб то вузь ких груп (ак тивістської
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гру пи на вко ло лідера (“філо со фа на троні”)/освіче ної бю рок ратії/військо -
вих тощо) чи та кий про ект по тре бує ма со вої підтрим ки на се лен ня, різних
соціаль них груп; як на таку дер жа ву впли ває на яв на струк ту ра дос ту пу
до ре сурсів; чи мо жуть бути тут “універ сальні інсти туціональні ре цеп -
ти/рішен ня” чи це за вжди кон тек сту аль ний набір пра вил гри, який міцно
при в’я за ний до історії роз вит ку та кої дер жа ви/спільно ти; і зреш тою, з яких
саме інсти тутів потрібно по чи на ти по бу до ву та кої дер жав ної моделі?

Гос тро дис кусійним пи тан ням з при во ду дер жав, що спри я ють роз вит -
ку, є су перечка про те, які дер жа ви і за яки ми кри теріями мож на іден тифіку -
ва ти як такі, що спри я ють роз вит ку; в су часній соціології про сте жується
тренд на досліджен ня мо делі дер жа ви, що сприяє роз вит ку, з ак цен том на
ро зуміння роз вит ку не як суто еко номічної ка те горії, а шир ше — з точ ки
зору спри ян ня роз вит ку лю дських ре сурсів, що дає підста ви при пус ти ти
мож ли ву інтеґрацію кон цепції дер жа ви, що сприяє розвитку, до програми
сталого розвитку.
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