
щен ним, як нинішнє сло во “де мок ратія”, я по чи наю сумніва ти ся, чи він вза галі щось
озна чає, по зна ча ю чи за над то ба га то ре чей!”...
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На с ильство, по ря док і роз ви ток: нова версія
ме та те орії для наук про суспільство

&
Норт Д., Воліс Дж., Вайнґест Б. На с ильство та
суспільні по ряд ки. Основні чин ни ки, які впли ну ли на
хід історії; пер. з англ. Та рас Цим бал. — К.: Наш фор -
мат, 2017. — 352 с.

Ми ну ло го року вий шов дру ком украї но мов ний пе ре клад ре зо нан сної у світо -
вих на уко вих ко лах праці Д.Нор та та його співробітників — Дж.Воліса та Б.Вайн -
ґеста. Її пе ре клад здійснив Та рас Цим бал, кот рий пра цює на ка федрі історії та теорії
соціології соціологічно го фа куль те ту Київсько го національ но го універ си те ту імені
Та ра са Шев чен ка. Ре цен зо ва на кни га відкри ває пе ред укр аїнськи ми суспі льство -
знавцями не а би я кий ев рис тич ний по тенціал в інтер пре тації ха рак те ру інсти ту ціо -
наль них змін в Україні після про го ло шен ня її не за леж ності 1991 року. Цей по -
тенціал вар тий ко рот ко го огля ду.

Слід на га да ти, що на зламі ХХ і ХХІ століть ува гу укр аїнських суспі льство -
знавців при вер ну ла інсти туціональ на мо дель ево люції соціаль но го по ряд ку Д.Нор -
та. Він роз гля дав про бле му соціаль но го по ряд ку як про бле му співпраці, що роз в’я -
зується за вдя ки інсти туціям — пра ви лам гри в суспільстві або при ду ма ним людь ми
об ме жен ням, які спря мо ву ють лю дську взаємодію1. З цьо го по гля ду, інсти туції
струк ту ру ють сти му ли дієвців у про цесі еко номічної, політич ної та соціаль ної
взаємодії, спря мо ву ють лю дську по ведінку у ба жа но му для соціаль но го за га лу на-
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1 Норт Д. Інсти туції, інсти туційна зміна та функціону ван ня еко номіки; пер. з англ. —
К.: Осно ви, 2000. — 198 с.



прямі. Внаслідок цьо го змен шується не виз на ченість і ха о тичність по всяк ден но го
жит тя. За у ва жені ідеї Нор то во го інсти туціоналізму рет ран слю ва ли ся і з ча сом при -
рос та ли но ви ми кон цеп ту алізаціями різних ас пектів соціаль но го жит тя у пра цях
укр аїнських дослідників. Є всі підста ви роз ра хо ву ва ти на це й за раз — з огля ду на ре -
цен зо ва ний тут до ро бок.

У новій праці Норт, Воліс та Вайнґест здійсни ли спро бу кон цеп ту аль ної інтер -
пре тації всесвітньої історії з огля ду на роз в’я зан ня про бле ми на сил ля в лю дських
суспільствах че рез упро вад жен ня різних соціаль них по рядків, що відрізня ють ся
сис те ма ми пе ре ко нань, ти пом організацій, політич ни ми та еко номічни ми інсти ту -
та ми. За твер джен ням ав торів, саме те, як суспільства відповіда ють на при сут ню
скрізь і за вжди за гро зу на сил ля, виз на чає та струк ту рує фор ми лю дських взаємодій, 
включ но із ти па ми політич них та еко номічних сис тем. Усі суспільства по ста ють пе -
ред не обхідністю роз в’я зу ва ти про бле му ви ко рис тан ня окре ми ми людь ми на сил ля
у виг ляді фізич них дій або по гроз вда ти ся до та ких дій. З ви ко рис тан ням на сил ля
люди та спільно ти кон ку ру ють одне з одним з при во ду дос ту пу до дефіцит них ре -
сурсів або ста ту су. Жод но му суспільству не вда ва ло ся цілко ви то усу ну ти на сил ля з
жит тя лю дей. Що найбільше — на сил ля лише стри му ва ло ся або пев ним чи ном об ме -
жу ва ло ся та ске ро ву ва ло ся. Інстру мен том та ко го стри му ван ня, об ме жен ня та ске -
ро ву ван ня без лад но го на сил ля час то є організо ва не на сил ля з боку спільно ти. Отже, 
йдеть ся про ви ко рис тан ня суспільства ми кон тро лю над політич ною, еко номічною,
воєнною, релігійною та освітньою діяльністю лю дей та організацій з ме тою опа ну -
ван ня, об ме жен ня, стри му ван ня та кон солідації за собів на сил ля. Влас не такі мо делі
суспільної організації, за яких відно си ни лю дей та організацій, їх дос туп до дефіцит -
них ре сурсів та за собів на сил ля струк ту ру ють і об ме жу ють соціальні інсти ту ти,
Норт, Воліс та Вайнґест виз на ча ють як соціальні порядки.

Пер ший істо рич ний тип соціаль но го по ряд ку — примітив ний до дер жав ний по -
ря док у суспільствах мис ливців і зби рачів, за яко го люди вели при влас ню валь не
гос по да рю ван ня і не були виділені із при ро ди. Кон троль за на с ильством за цих умов
ґрун ту вав ся на осо бис то му знанні про лю дей та по вто рю ваній осо бистій взаємодії, а
спо со бом об ме жен ня кон ку ренції була аг ре сив на еґалітарність у роз поділі та спо -
жи ванні.

Вирішаль не зна чен ня для по я ви двох на ступ них при нци по во відмінних і сто -
ричних типів соціаль но го по ряд ку мали дві ре во люції в історії лю дства (див.
рис.).

Неолітич на ре во люція ви яв ляє себе ви ник нен ням сільсько го гос по да рства, пи -
сем ності, міст і дер жав і в підсум ку суттєво роз ши рює об ся ги еко номічних і політич -
них ре сурсів, з при во ду дос ту пу до яких зма га ють ся люди. За цих умов по стає
соціаль ний по ря док за кри то го дос ту пу до вка за них ре сурсів для ши ро ких верств
соціаль но го за га лу. Норт, Воліс та Вайнґест ви ко рис то ву ють для по зна чен ня цьо го
типу соціаль но го по ряд ку на зву “при род на дер жа ва” (the natural state), щоб підкрес -
ли ти його відмінності від опи са но го Т.Гоб сом при род но го ста ну (the state of nature).
Якщо в при род но му стані за відсут ності дер жа ви мас штаб та мож ли вості лю дської
організації вкрай не значні, то при род на дер жа ва є ста лою і до волі трив кою у часі
фор мою та кої організації. У при родній дер жаві про бле ма на сил ля роз в’я зується че -
рез ство рен ня панівної коаліції низ кою еліт з особ ли ви ми привіле я ми. Під елітами
тут ро зуміють ся осе ред ки на й успішніших і за пов зят ли вих фахівців та ек спертів,
що кон тро лю ють здійснен ня різних життєво важ ли вих у суспільстві функцій.
Окрім за без пе чен ня об оро ни та без пе ки, йдеть ся і про політич не вря ду ван ня,  вироб -
ництво, тор го вий обмін, роз поділ, пра во суд дя, освіту та про вад жен ня релігійних
прак тик. 
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Рис. Ево люція істо рич них типів суспільних по рядків
за Д.Нор том, Дж.Волісом, Б.Вайнґес том

Здійснен ня цих функцій вкрай не обхідне військо вим як фахівцям у га лузі на -
сил ля в пе ребігу мобілізації та ви лу чен ня рен ти — віддачі від еко номічно го ак ти ву,
що пе ре ви щує відда чу, яка може бути от ри ма на від кра що го аль тер на тив но го ви ко -
рис тан ня цьо го ак ти ву. Відтак, окрім керівної військо вої верхівки у при родній дер -
жаві на явні й керівні верхівки у та ких суспільно ко рис них ви дах лю дської діяль -
ності, як політич на, ви роб ни ча, тор го вель на, роз подільча, релігійна, освітня та су до -
ва. Усім цим верхівкам, або елітам, вигідніше уни ка ти взаємно го про ти бо рства
та вда ва ти ся до взаємної співпраці на підґрунті об ме жен ня дос ту пу до влас них
привілеїв і рент для більшості не привіле йо ва них лю дей. Адже про ти бо рство еліт не -
без печ не по ши рен ням на с ильства, без ла ду і втра тою рент. На томість ко о пе рація
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еліт підви щує рівень про дук тив ності ви ко рис тан ня ними різних ре сурсів, а ба ланс
інте ресів еліт у пе ребігу ви лу чен ня рен ти є за по ру кою миру в суспільстві. Отже, по -
ря док ство рюється за вдя ки кон тро лю над на сил лям та пе ре роз поділом дефіцит них
ре сурсів, за яко го меншість — керівна верхівка, або еліта — підпо ряд ко вує собі
більшість та за без пе чує їй порівня ну сталість життєвих устоїв та пев ний за хист.

Індустріаль на і соціаль на ре во люції XVII та XVIII століть ма ють наслідком на -
стан ня су час ності, тоб то по я ву су час но го (мо дер но го) суспільства. На його інсти -
туціональ но му ґрунті по стає соціаль ний по ря док відкри то го дос ту пу до еко но -
мічних і політич них ре сурсів для ши ро ких соціаль них верств суспільства. За свої ми
ха рак те рис ти ка ми цей тип соціаль но го по ряд ку цілко ви то відрізняється від со -
ціаль но го по ряд ку об ме же но го дос ту пу (див. табл.).

Таб ли ця

Ха рак те рис ти ки істо рич них типів суспільно го по ряд ку об ме же но го та
відкри то го дос ту пу за Д.Нор том, Дж.Волісом та Б.Вайнґес том

Ха рак те рис ти ки
Тип соціаль но го по ряд ку

По ря док об ме же но го  до -
ступу (при род на дер жа ва)

По ря док відкри то го
 доступу

1 2 3

Час по я ви Близь ко 5–10 тис. років
тому Близь ко 200 років тому

Істо рич ний чин ник ґене зи
Неолітич на ре во люція
(сільське гос по да рство,

міста, пи семність, дер жа ви)

Індустріаль на та соціаль на
ре во люції XVII та XVIII ст. 

(Англія)

Су час ний соціаль ний аре ал 
по ши рен ня у світі 175 країн і 85% на се лен ня 25 країн і 15% на се лен ня

Кон троль над зброй ни ми
си ла ми та за сто су ван ням

леґітим но го на сил ля

Міжу соб ний, ро зо се ред же -
ний, розсіяний Кон солідо ва ний

Чин ник соціаль но го впо -
ряд ку ван ня

Політич не реґулю ван ня
еко номічної кон ку ренції,

ви лу чен ня рент, на сил ля та
ко о пе рації

Вихід на ри нок та кон ку -
ренція як реґуля то ри еко -

номіки та політики

Дос туп до еко номічних і
політич них ре сурсів

Нерівний, привіле йо ва ний,
при хо ва ний та вик люч ний

Рівний, кон ку рен тний,
відкри тий та спільний

Організаційні струк ту ри
(організації, коаліції, вла да)

Нес табільні, не сталі та пер -
соніфіко вані

Сталі, бе зстро кові та  зне -
особлені

Мож ли вості ство рен ня
при ват них і публічних

організацій

Обме жені та до сяжні для
еліти суспільства

Відкриті та до сяжні для
всіх гро ма дян

Складність і розмір
організацій, які мо жуть

бути ство рені
Обме жені Не об ме жені

Не за лежність організацій
від дер жа ви Тим ча со ва і га да на Постійна і ре аль на

Суб’єкт ви лу чен ня рен ти і
політич но го впли ву

Меншість (влад на верхівка, 
або еліта) Більшість (ши ро кий за гал)
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1 2 3

Пра ва влас ності Не за хи щені За хи щені

Здатність при сто су ван ня до 
зовнішніх і внутрішніх змін Адаптивна не е фек тивність Адаптивна ефек тивність

Гро ма дя нське суспільство
Сла бо роз ви не не, слаб ке та
іне ртне, із ма лою кількістю

організацій

Силь не і ди намічне, із ве ли -
кою кількістю організацій

Соціальні взаємовідно си ни
та взаємодії

Ґрун то вані на осо бистісних
зв’яз ках Зне о соб лені

Ста но ви ще лю дей та орга -
нізацій згідно із за ко ном

Нерівність, ранґи, привілеї
та ексклю зивні пра ва

Рівність, спра вед ливість,
кон ку рентність

Підста ви сход жен ня щаб -
ля ми соціаль ної ієрархії Соціаль не по ход жен ня Осо бисті до сяг нен ня

Індивіду аль на іден тичність Гли бо ко осо бистісний ха -
рак тер

Набір зне о соб ле них ха рак -
те рис тик

По пе редніми по ро го ви ми умо ва ми пе ре хо ду до по ряд ку відкри то го дос ту пу
Норт, Воліс та Вайнґест виз на ча ють: а) підпо ряд ку ван ня еліти вер хо ве нству за ко ну
або рівність усіх пе ред за ко ном; б) існу ван ня бе зстро ко вих (постійних) організацій,
що не за ле жать ні від дер жа ви, ні від кон крет них осіб; в) постійний і дос татній кон -
солідо ва ний політич ний кон троль над зброй ни ми си ла ми і тех но логіями руй ну ван -
ня та на сил ля, що за побігає са мо руй ну ван ню та деґра дації суспільства. Реаліза -
ція кож ної із цих умов підва жує за са ди по ряд ку об ме же но го дос ту пу, пе ре дусім —
ство рен ня рент шля хом за про вад жен ня соціаль них бар’єрів. Ці три умо ви та кож
спри я ють зрос тан ню спеціалізації лю дей та обміну між ними, бло ку ють ко рупцію,
пер соніфіко ва ний обмін та дос туп до еко номічних і політич них ре сурсів. У пі д -
сумку ви ни ка ють рин ки з кон ку рен тним ціно ут во рен ням в еко номіці та дер жаві
(політиці), що пиль ну ють пра ва пе ресічних гро ма дян. По ря док відкри то го дос ту пу
до еко номічних і політич них ре сурсів та різних організаційних форм зу мов лює кон -
ку ренцію, яка роз ми ває рен ту. Отри ман ня рен ти за цих умов мож ли ве че рез плідні
інно вації, ексклю зив ний дос туп до яких не ми ну че оскар жується за умов кон ку -
ренції.

Норт, Воліс та Вайнґест ствер джу ють, що істо рич ною нор мою є за га лом при -
род на дер жа ва, а не роз ви нуті суспільства із соціаль ним по ряд ком відкри то го дос ту -
пу, як час то не яв но при пус ка ють пред став ни ки соціаль них наук із цих країн. На разі
два типи соціаль них по рядків співісну ють. Лідерські по зиції у світі ма ють су -
спільства із соціаль ним по ряд ком відкри то го дос ту пу (зок ре ма роз ви нені краї ни
Західної Євро пи та Північної Америки). Але аб со лютній більшості країн при та ман -
ний соціаль ний по ря док об ме же но го дос ту пу. За всіма озна ка ми до них мож на
віднес ти й Украї ну.

Автори по зиціюють свою кон цеп ту аль ну схе му лю дської історії як “нову до -
слідниць ку про гра му наук про суспільство”. Без пе реч но, для цьо го є підста ви, адже
вка за на схе ма по ста ла на підґрунті уза галь нен ня ве ли кої кількості досліджень з
історії, політич них наук, еко номіки, ан тро по логії та соціології. Але са мої по собі ав -
то рської дек ла рації за ма ло, щоби це втіли ло ся у до ко на ний факт та кої все о хоп ної
ме та те о ре тич ної на уко вої про гра ми. Ці пре тензії ма ють бути помічені, виз нані,
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схва лені й успішно реалізо вані в дослідниць ких прак ти ках ака демічни ми спільно -
та ми пе реліче них наук про суспільство.

Нап рик лад, згідно з роз гля ну тою кон цеп ту аль ною схе мою, суть пе ре тво рень в
су часній Україні мож на інтер пре ту ва ти як спро бу пе ре хо ду до соціаль но го по ряд ку
відкри то го дос ту пу. З цьо го по гля ду дра ма тич не са мо виз на чен ня укр аїнсько го су -
спільства із пріори тет ним век то ром ге о політич ної інтеґрації, підпи сан ня та спро би
втілен ня Уго ди про асоціацію з Євро пе йським Со ю зом за гро жу ють за са дам чин но -
го соціаль но го по ряд ку об ме же но го дос ту пу в Україні. Ці спро би спря мо вані на руй -
ну ван ня сис те ми рент, що уста ли ли ся в Україні за останні де ся тиліття в інте ре сах
зовнішніх та внутрішніх дес трук тив них сил, тому на ра зи ли ся на за пек лий і на силь -
ниць кий опір усе ре дині краї ни та ззовні. Вка зані об ста ви ни ак ту алізу ють ев рис тич -
ний по тенціал ре цен зо ва ної праці, тож мож на сподіва ти ся, що вона знай де вдяч них і
вдум ли вих чи тачів в Україні.

От ри ма но 16.01.2018
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