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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження обумовлюється подальшим 

розгортанням науково-технічного прогресу та зростанням його впливу на 

специфіку перебігу політичних процесів, що зокрема виявляється у необхідності 

пошуку релевантної сучасним викликам системи функціонування публічної 

влади, трансформації ролі і механізмів діяльності політичних акторів. Одним із 

перспективних шляхів розв’язання означених проблем наразі постає збільшення 

ролі технократів у процесі прийняття політичних рішень і визначення орієнтирів 

суспільно-політичного розвитку. 

Відповідно, з’являється необхідність ґрунтовного аналізу феномену 

технократії як такої, що потребує не лише розгляду даного концепту відповідно 

до сучасних підходів щодо його трактування, але і в більш широкому контексті 

– у розрізі становлення технократичного дискурсу в політичній науці та 

технократизму як окремого напряму політичної думки. 

У дослідженні фокусується увага на становленні та розвитку 

технократизму протягом ХХ століття, адже саме в цей період під впливом 

наслідків науково-технічної революції сформувалися та набули особливого 

розвитку концепції, що і склали основу цього теоретичного напряму політичної 

науки. За часів існування Радянського Союзу технократизм як феномен 

політичної думки ХХ століття не знаходив широкого розповсюдження  у 

науковому дискурсі на теренах України, оскільки складові його концепції 

сприймались як буржуазні за своєю спрямованістю.  

Незважаючи на те, що в останні роки помітною стала тенденція щодо 

збільшення уваги до аналізу технократичних проектів суспільства, у вітчизняній 

літературі дослідження проблем технократизму носять фрагментарний характер, 

значна частина теоретичного доробку його представників залишається поза 

увагою науковців, багато робіт дослідників, які розділяли ідеї цього напряму 

політичної думки, навіть не перекладені на українську мову. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана в рамках теми наукових досліджень Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка «Модернізація суспільного 

розвитку України в умовах світових процесів глобалізації» та науково-дослідної 

теми філософського факультету 11БФ041-01 «Філософсько-світоглядні та 

політологічні аспекти гуманітарного розвитку сучасного суспільства». 

Мета дисертаційного дослідження полягає у розгляді становлення та 

розвитку технократизму як напряму політичної думки ХХ століття. 

Визначена мета дослідження передбачає вирішення наступних задач: 

- уточнити зміст поняття «технократизм»; 

- визначити основні теоретико-методологічні засади виокремлення 

технократизму як окремого напряму політичної думки; 

- з’ясувати існуючі підходи щодо періодизації розвитку технократизму;  
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- розкрити особливості класичного етапу розвитку технократизму; 

- виявити специфіку розвитку технократизму у неотехнократичних 

теоріях другої половини ХХ століття. 

Об’єктом дослідження є технократизм як напрям політичної думки. 

Предметом дисертаційної роботи є становлення та розвиток 

технократизму як напряму політичної думки ХХ століття. 

Методи дослідження. Дисертаційне дослідження ґрунтується на 

загальних та спеціальних методах соціогуманітарної сфери наукового пізнання. 

Методологічною основою роботи є історичний, структурно-функціональний, 

системний та порівняльний підходи, а також принцип технологічного 

детермінізму. Історичний метод дозволив як обґрунтувати об’єктивні 

передумови формування технократизму в якості нового напряму політичної 

думки, так і розкрити особливості розвитку основних його положень протягом 

ХХ століття. Структурно-функціональний підхід дав можливість розглянути 

технократизм на основі складових теорій та прослідкувати взаємозв’язки між 

ними. Системний метод допоміг здійснити аналіз згаданих теорій як у контексті 

віднесення їх до єдиного напряму політичної думки,  так і більш широкому – 

через взаємозв’язок з іншими течіями суспільно-політичної думки. 

Порівняльний підхід дав змогу розкрити спільні та відмінні риси окремих теорій 

технократизму, що дозволило групувати їх за низкою критеріїв. Принцип 

технологічного детермінізму дозволив розкрити особливості залежності 

політики від техніки та технологій у контексті аналізу доробку теоретиків 

технократизму. 

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація є цілісною 

науковою роботою, в якій уперше у вітчизняній політичній науці здійснено 

комплексний аналіз становлення та розвитку технократизму як напряму 

політичної думки ХХ століття. Це дало змогу обґрунтувати наступні теоретичні 

положення, що містять новизну і виносяться на захист: 

- запропоновано авторське визначення технократизму як напряму 

політичної думки, що сформувався на початку ХХ століття на основі 

розповсюдження в суспільно-політичних концепціях принципу 

технологічного детермінізму, згідно з яким техніка і технологічні зміни 

спричиняють докорінне переформатування політичної реальності, появу 

нових акторів та формування якісно нового типу політичних процесів, 

перебіг яких визначається превалюванням ролі знань та технологій; 

- уперше у вітчизняній політичній науці узагальнено та 

систематизовано ключові теоретичні передумови виникнення 

технократизму, до яких віднесено соціал-утопічні доктрини, марксизм, 

роботи апологетів філософії техніки та теорії управління; 

- набула подальшого обґрунтування доцільність виокремлення в 

розвитку технократизму як напряму політичної думки двох етапів: 

класичного (Т. Веблен, Дж. Бернхем та ін.) та неотехнократизму (Р. Арон, 

У. Ростоу, Дж. Гелбрейт, Д. Белл, Е. Тоффлер, Зб. Бжезинський, П. Дракер, 
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Й. Масуда та ін.) на противагу поширеному в історико-філософських 

дослідженнях підходу щодо виокремлення трьох етапів, де штучно 

виділяють постнеотехнократизм; 

- уточнено особливості класичного технократизму, які визначають 

його подальшу еволюцію: концептуалізація ідеї правління технократів 

пропонується через перенесення технічної раціональності індустрії на 

сферу політичного; наділення технократів груповим етосом, що 

передбачає визнання існування спільних ціннісних установок; здійснення 

технократами врядування на основі принципів раціональності, 

ефективності, кваліфікованості, планування та контролю; 

- уперше виявлено специфіку теорій, що складають неотехнократизм: 

технологія, у широкому трактуванні даного терміну, розглядається як 

самодостатня сила, що визначає спрямування та перебіг політичних 

процесів; за технократами закріплюється розширений потенціал 

політичного впливу, а не проголошується об’єктивація політичного 

панування в їх особі; відхід від персоніфікації технократів як носіїв влади 

у контексті класових чи професійних характеристик (інженери, менеджери 

тощо) до розуміння технократії через механізми, канали та методи 

прийняття політичних рішень; зростання значення в технократичних 

теоріях даного етапу нових політичних акторів (мозкові центри, ТНК 

тощо) як на внутрішньодержавній, так і міжнародній аренах.  

Практичне значення здобутих результатів полягає у систематизації 

технократичних теорій ХХ століття у політичній науці, що може бути 

використане шляхом включення їх до навчальних курсів з історії політичних 

вчень та загальних курсів політології, а також використані представниками 

політичних організацій задля здійснення власної діяльності.  

Апробація результатів дисертації. Основні дисертаційного дослідження 

доповідалися та обговорювалися на наступних наукових конференціях: «Дні 

науки філософського факультету - 2014» (15-16 квітня 2014 р., м. Київ), «Дні 

науки філософського факультету - 2015» (21-22 квітня 2015 р., м. Київ), «Дні 

науки філософського факультету - 2016» (20-21 квітня 2016 р., м. Київ). 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано п’ять наукових 

статей у фахових виданнях з політичних наук, у тому числі три статті у наукових 

фахових виданнях України, одна стаття у науковому фаховому виданні України, 

що включене до міжнародних наукометричних баз, одна стаття у науковому 

періодичному виданні іншої держави з напряму, з якого підготовлено 

дисертацію, а також 3 тез доповідей на наукових конференціях. 

Структура дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків та списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації становить 

201 сторінку, список використаних джерел охоплює 202 найменування і займає 

23 сторінки.     
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У «Вступі» обґрунтовується актуальність теми, зазначається її зв’язок з 

науковими програмами, планами, темами, визначається мета, задачі, об’єкт, 

предмет та основні методи дослідження, формулюються положення його 

наукової новизни, характеризуються практичне значення, апробація одержаних 

результатів і структура дисертації. 

У першому розділі «Теоретико-методологічні засади дослідження 

технократизму» розкрито теоретичні витоки та методологічне підґрунтя 

формування технократизму, досліджено підходи до його визначення та системи 

класифікації етапів розвитку технократичних теорій у ХХ столітті. 

Зазначено, що проблеми технократизму розглядали провідні західні 

науковці, відповідно теоретичною основою дисертаційного дослідження є праці 

Р. Арона, Д. Белла, Зб. Бжезинського, Дж. Берхема, Т. Веблена, Дж. Гелбрейта, 

П. Дракера, Й. Масуди, У. Ростоу, Е. Тоффлера. Визначити специфіку 

становлення та розвитку технократичного дискурсу  протягом ХХ століття 

допомогли праці російських дослідників, а саме: Г. Ашина, Д. Гвішиані,                  

В. Графського, Е. Деменчонка, Ю. Замошкіна, К. Козлової, А. Кокошина,               

С. Макєєва, С. Сорокіної та ін.. Систематизація окремих проблем технократизму 

знайшла своє продовження у дослідженнях вітчизняних науковців В. Беха,              

І. Малика, В. Копилова, Л. Зайченко, Р. Мартинова та ін. 

Відзначено, що з’ясування сутності технократизму вимагає дослідження 

всього різноманіття концепцій технократії, з урахуванням історичної 

обумовленості та логічної наступності означених теорій. Зокрема, у дослідженні 

підкреслюється, що ідея технократії як така не є продуктом дискурсу виключно 

ХІХ-ХХ століть, її становлення має розглядатися у контексті більш віддаленої 

історичної ретроспективи. Насамперед, ідеться про трактування перших проявів 

технократії у вигляді поділу влади між політичними правителями та 

професіоналами-управлінцями, котрі у дослідженні асоціюються зі жрецькою, 

релігійною владою, владою воєначальників, дещо пізніше - юристів, радників 

тощо, що згодом вплинуло на трансформацію самої системи публічної влади - 

актуалізація згаданих функцій у дорадчих органах з фахівців стала фундаментом 

до створення виконавчої гілки влади. 

Наголошено, що хоча витоки ідей технократизму сягають далекого 

минулого,- від ідеї влади експертів у «Державі» Платона, до вчення                            

К. А. Сен-Сімона,- про виникнення відповідного напрямку досліджень проблем 

політичного врядування можна говорити лише на початку ХХ ст., коли 

з’являється швидко зростаючий прошарок технічних фахівців, а технократія 

формується як рух і ідеологія, як доктрина, що претендує на загальносуспільне 

значення.  

Серед ключових теоретичних передумов технократизму як напряму 

політичної думки, у дослідженні виокремлено соціал-утопічні доктрини (праці 

Платона, Ф. Бекона, Т. Кампанелли, О. Конта, К. А. Сен-Сімона та ін.), роботи 

апологетів марксизму (К. Маркса та Ф. Енгельса), положення школи наукового 

управління (зокрема, розкриті в роботах Ф. Тейлора і Г.Форда), а також  ідеї 
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представників філософії техніки (Е. Каппа, Е. Юра, Ф. Дессауера, Л. Мемфорда, 

Х. Ортега-і-Гассета, М. Хайдеггера). 

Систематизовано методологічну базу дослідження, яка включає 

історичний, структурно-функціональний, системний та порівняльний підходи, а 

також принцип технологічного детермінізму; підкреслено, що останній відіграє 

значну роль у розумінні специфіки технократизму та трактується як теоретико-

методологічна установка, що виходить із вирішальної ролі техніки і технології в 

розвитку суспільно-політичних структур. Зазначено, що коли йдеться про 

технологічну складову в політичних процесах, прослідковуються специфічні 

характеристики дій політичних акторів: телеологізм, як першочергова орієнтація 

на досягнення мети, поєднується із раціоналізмом, що передбачає превалювання 

логічних, аргументованих та підкріплених відповідним знанням дій, а також 

прагматизму -  установки, яка актуалізує знання, інформацію, насамперед, через 

конкретну дію політичного актора та значення, яке вона має для функціонування 

політичної системи. 

Підкреслюється, що у першому з існуючих визначень, запропонованому      

В. Смітом, ідеться про технократію як характеристику раціоналізованої 

індустріальної демократії, проте у подальших рефлексіях з цієї теми немає 

єдиного підходу до розуміння сутності даного терміну. Розкриття сутності 

технократизму як категорії у дослідженні здійснено через уточнення понятійної 

бази, зокрема концептів  «раціональність», «експерт», «техніка», «технократ», 

«технобюрократ», «технократизм». Технократизм визначено як напрям 

політичної думки, що сформувався на початку ХХ століття на основі 

розповсюдження в суспільно-політичних концепціях принципу технологічного 

детермінізму, за яким техніка і технологічні зміни спричиняють докорінне 

переформатування політичної реальності, появу нових акторів та формування 

якісно відмінного типу політичних процесів, перебіг яких визначається 

превалюванням ролі знань та технологій. 

Зауважено, що відлік технократизму у дослідженні ведеться від 

теоретичного доробку Т. Веблена, хоча існують і альтернативні теорії, що 

віддають роль «батька технократизму» К. А. Сен-Сімону, котрого більш доречно 

характеризувати у якості одного з «китів», на основі творчості якого 

сформувався досліджуваний напрям у політичній думці. 

У розділі авторкою розглянуто періодізацію технократизму за                          

С. Макєєвим, котрий виділяє три етапи у розвитку цієї доктрини: класичний, 

неокласичний та постнеокласичний. Проте, підкреслено, що запропонована ним 

періодизація має низку недоліків, зокрема, можна стверджувати про штучний 

характер виділення дослідником третього із вищезгаданих етапів, на основі 

перенесення розподілу аналізованих концепцій на індустріальні та 

постіндустріальні. Натомість у дослідженні відстоюється точка зору щодо 

доцільності двохетапного поділу розвитку технократизму у ХХ столітті. 

Розглянуті в першому розділі теоретико-методологічні засади розвитку 

технократизму, дали можливість систематизувати складові теорії: класичний 

технократизм включає доробок Т. Веблена і Дж. Бернхема та ін., а 

неотехнократизм охоплює концепції Р. Арона, У. Ростоу, Дж. Гелбрейта,               
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Д. Белла, Е. Тоффлера, П. Дракера, Й. Масуди та ін. Сутність та специфіку 

кожного з етапів розкрито у дослідженні на основі аналізу технократичної 

складової трактування проблем політики в рамках теорій, що їх складають. 

У другому розділі «Класичні теорії технократизму в політичній думці 

першої половини ХХ століття» розглянуто теоретичний доробок Т. Веблена та  

Дж. Бернхема у контексті їх полеміки з тогочасними ідеологіями та розкрито 

специфіку класичного етапу розвитку технократизму. 

Зауважено, що вебленівське трактування специфіки суспільно-політичних 

перетворень грунтується на уявленні дослідника про інстинкти, на основі яких 

надалі формуються моделі мислення та суспільні інститути. Криза 

капіталістичних суспільств у даному випадку трактується як наслідок 

домінування у панівних групах негативних інстинктів, проявом чого є так званий 

«ледарський клас», чиє владне становище є віддзеркаленням застарілих 

інституційних норм, що не відповідають вимогам та інтересам сучасного 

суспільства. Сам характер політичних процесів у такому випадку втілює 

негативні наслідки панування мотивів вигоди, які пов’язані із культом інституту 

приватної власності,- відповідно сама політика стає «політикою бізнесу», 

«корумпованою політикою», а панівний політичний клас – консервативним. 

Наголошено, що подібне трактування пропонує і Дж. Бернхем, який називає 

державу «найбільшим бізнесом серед усіх інших». 

Підкреслено, що в теорії Т. Веблена протистояння «індустрії» та «бізнесу», 

або промислового виробництва та капіталістичних підприємств виходять далеко 

за межі економіки та реалізуються у намаганні стримати владу, так званими, 

капітанами індустрії на противагу зростаючій ролі класу інженерів. Технічні 

знання і раціональне мислення стануть для останніх не лише інструментами 

управління виробництвом, але й дозволять сконцентрувати у їхніх руках владу. 

Зазначено, що на вебленівську технократичну теорію помітний вплив 

здійснила марксистська методологія – дослідник вбачає необхідність дозрівання 

класової свідомості техніків для подальшого здійснення революційного 

перевороту і переходу влади до Генерального штабу. Зауважено, що                       

Дж. Бернхем також використовує принцип залежності становища класу у 

політичній ієрархії в залежності від прав власності на засоби виробництва. 

Аналіз праць дослідників дав можливість зробити висновок про те, що        

Т. Веблен не обмежує інструменти боротьби за владу технократів класичними 

пропагандою та рекламою, натомість пропонуючи використання технологічних 

знань з метою паралізації виробництва під час страйку інженерів; подібної думки 

притримується і Дж. Бернхем, який називає ключовими чинниками переходу 

влади від феодалів до буржуазії насильство, реалізоване у воєнних 

протистояннях та ідеологію для маніпулювання свідомістю мас. 

Підкреслено, що розгляд страйку як інструменту політичної боротьби не є 

новим ні для політичної практики, ні для теорії, але у випадку вебленівської 

концепції він носить специфічний характер: достатньо навіть малої частини, 1% 

всіх інженерів і техніків для успішності перевороту, що матиме 

ненасильницький характер, на відміну від революцій попередніх століть.  
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З’ясовано, що технократичне владарювання у Т. Веблена будується на 

принципах раціональності, ефективності та кваліфікованості, окремо зазначено 

також, що, фактично, саме ця тріада є ключовою для подальшого розгортання 

технократичної доктрини, а в концепції Дж. Бернхема її доповнюють планування 

та контроль. 

Наголошено, що у Т. Веблена технократична революція розглядається у 

перспективі, тоді як Дж. Бернхем називає її уже розпочатою, оскільки технократи 

в особі менеджерів уже на початку 40-х років ХХ століття отримали не лише 

важелі управління підприємствами, а й політичне панування в окремих 

державах. Держава як така, після злиття з економікою, з часом перетвориться на 

«власність менеджерів». Відзначено, що фактично у технократичному 

суспільстві менеджери стають державою, а називати їх правлячим класом – те ж 

саме, що йменувати державною бюрократією. Саме на менеджеріальну 

структуру держави покладена функція розробки політичних рішень. 

Зауважено, що трансформація політичних структур після реалізації 

технократичних перетворень, у розумінні представників класичного 

технократизму, не обмежуватиметься рівнем внутрішньодержавних змін – так 

Дж. Бернхем стверджує, що після формування менеджеріального суспільства 

буде подолано націоналізм, а транснаціональні організації згодом потіснять 

національні держави на світовій арені. 

Зазначено, що технократичні теорії стали альтернативою вибору між 

соціалістичними та капіталістичними проектами розвитку політичних спільнот     

ХХ століття, зародження цього напряму політичної думки відбулося завдяки 

полеміці з класичними положеннями згаданих теорій. Технократизм постав не 

просто як відповідь на існуючі в тогочасних суспільствах кризи та виклики 

бурхливого зростання технологічного фактору, але і як вихід з кризи 

ідеологічної, коли фактично конституювалась безальтернативність вибору між 

пануючими на заході ідеологіями та соціалістичними докринами. 

Таким чином, на основі вищезазначеного у розділі, можна дійти висновку, 

про специфіку технократизму на момент формування його базових принципів: 

технократи, насамперед, розглядалися на даному етапі як технічна меритократія; 

характеристика технократів як соціально-професійної групи, що володіє або 

отримає владу, є спільною для класичних технократичних концепцій; в рамках 

класичного технократизму проводиться наділення технократів груповим етосом, 

що передбачає визнання існування спільних ціннісних установок; 

концептуалізація ідеї правління технократів на даному етапі пропонується через 

перенесення технічної раціональності індустрії на сферу політичного, а 

ключовими принципами технократичного врядування виступають 

раціональність, ефективність, кваліфікованість, планування та контроль; згадані 

принципи є як ціннісними імперативами, так і реальними показниками 

діяльності технократів з точки зору класиків цього напрямку суспільно-

політичної думки. Підкреслено, що визначені положення знайшли розвиток та 

ревізію у неотехнократичних теоріях другої половини ХХ століття. 

У третьому розділі «Неотехнократичний дискурс політичної науки 

другої половини ХХ столітття» відзначено, однією із особливостей еволюції 
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теоретичних уявлень про технократію є те, що вже протягом ХХ століття фокус 

бачення змістився від розуміння її у якості певної домінуючої групи із функціями 

політичної влади (або уже наявними, або ж наявними в перспективі) до розгляду 

під технократією нової суспільної реальності, де політичне ставало 

технократичним, а раціоналізація управління обумовлювалась не лише 

діяльністю технократів як носіїв влади, але й загальною переорієнтацією 

спрямування політики держави. 

З’ясовано, що на місце розгляду технократії, як так званої, технічної 

меритократії, приходить розуміння технократії як нової політичної реальності 

загалом. У цій реальності відбувається зміна всіх складових політичної системи, 

економічного устрою і, відповідно, сама політична мапа починає 

трансформуватись. Підкреслено, ця трансформація, насамперед, пов’язана з тим, 

що разом із поширенням технологій, нових підходів до виробництва й 

управління, відбувається зміна не лише внутрішньодержавних зв’язків – на 

міжнародній арені з’являються нові актори і сили, які видозмінюють перебіг 

глобальних політичних процесів. Відзначено, що подальша концептуалізація 

проблеми формування політики та управління державою на основі 

технократичних цінностей, принципів та методології, знаходить своє 

продовження у деяких дослідників індустріального суспільства.  

Зауважено, що технократичний проект Р. Арона грунтується на розумінні 

індустріального суспільства, як наукового за своєю сутністю. Технологічні 

винаходи, у такому разі, відіграють ключову роль для розвитку спільноти, вони 

є як ресурсами влади так і її інструментами. Наголошено, що важливою для 

розуміння теорії Р. Арона є формула: «від знань до влади – пряма дорога», адже 

дослідник послідовно відстоює твердження про те, що технічна раціональність 

виробництва та науки логічно переходить на політичні організації. Також 

зазначено, що у його концепції знаходить прояв одна з ключових характеристик 

неотехнократичних концепцій – технократи у даному трактуванні не стали 

носіями політичної влади в буквальному сенсі, але технократичні цінності та 

принципи стали визначальними в умовах, які Р. Арон називає «політико-

індустріальною сучасністю». Для останньої, характерне також виникнення 

«техно-бюрократичної» управлінської ієрархії, побудованої на принципах 

централізації, ієрархізації та субординації. 

З’ясовано, що У. Ростоу теж виокремлює фактор технології та науки як 

ключовий для формування установок до якісно нових соціальних та політичних 

дій, які у комплексі спричиняють перехід до наступної стадії зростання. Зі 

зміною ролі технологічного фактору відбувається відповідна зміна того, що 

дослідник називає «центром гравітації політичної влади»: в умовах традиційного 

суспільства він знаходиться в регіонах, а влада фактично – в руках феодалів; у 

подальшому, після впровадження нових технологій у сільському господарстві та 

промисловості, йдеться про формування ефективної національної держави; 

третій етап супроводжується наділенням політичною владою групи людей, 

здатних використати модернізацію економіки у якості серйозного «політичного 

бізнесу»; період «руху до зрілості» пов’язаний із таким розширенням могутності 

технологій, яке ставить обсяги виробництва лише в рамки політичної 
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доцільності, без технологічних бар’єрів, із відповідним зростанням ролі 

кваліфікації та прошарку менеджерів в управлінській ієрархії; наступний етап 

означає вихід суспільства за межі технологічної зрілості. 

Підкреслено, що у технократичній теорії У. Ростоу технології 

розглядаються в якості ресурсу політичної влади, вони розширюють поле для 

потенційних політичних маневрів; саме технології дають прогресивній 

технократичній еліті можливість докорінного реформування існуючих 

політичних інститутів через процес політичної модернізації. 

Аналіз концепту «техноструктури» Дж. Гелбрейта дав можливість 

з’ясувати, що у ньому знайшло відображення уявлення про перехід влади до 

сукупності людей, котрі володіють різноманітними технічними знаннями, 

досвідом і здібностями, яких потребують сучасна промислова технологія та 

планування. У політичному вимірі цей процес відображається не у буквальній 

передачі влади до рук представників певної групи, а у зміні специфіки перебігу 

політичних процесів, зокрема, у прийнятті та реалізації політичних рішень, а 

також у розширенні того, що науковець називає «полем влади».  

Відзначено, що техноструктура за Дж. Гелбрейтом є політично 

автономною, залежною лише від прошарку педагогів та вчених, котрі 

відповідають за її оновлення та оволодіння новітніми технологічними знаннями. 

Наголошено, що прийняття рішень технократією носить груповий характер, а 

відповідно, унеможливлює маніпуляцію та загрози політичної корупції – 

рішення є за своєю суттю відкритими та швидко стають публічними. Крім того, 

єдність та цілісність такої держави, відповідно до теоретичного конструкту       

Дж. Гелбрейта, будується на механізмах, відмінних від тих, що були ключовими 

дотепер – на зміну примусу прийдуть мотиви ототожнення та пристосування. 

Відповідно, і в політичній діяльності ключовим має стати мотив 

самоототожнення з інтересами спільноти, яку представляє той чи інший політик. 

Визначено, що техноструктура не буде брати участь в політиці у формі 

прямої політичної дії, втім її вплив лише зростатиме, що ставитиме державу та її 

інститути під час вироблення та впровадження ключових рішень у залежність від 

неї. При цьому авторка зазначає, що Дж. Гелбрейт не надає техноструктурі того 

чи іншого «політичного забарвлення», тобто ідеологічного спрямування, вона 

має бути у цьому розумінні здатною пристосуватися до будь-якої сили, яка 

сконцентрує політичну владу, виконуючи роль «подовженої руки бюрократії». 

Науковець, таким чином, не говорить про те, що техноструктура буде володіти 

формальною політичною владою, ймовірніше вона буде визначати принципи 

формування та реалізації політики держави, а також через контроль над засобами 

комунікації буде пристосовувати загальні інтереси держави власним потребам. 

Аналіз концепту постіндустріального суспільства у трактуванні Д. Белла 

дає підстави стверджувати, що збільшення ролі технічної компоненти знань 

обумовлює для технократів необхідність конкурувати або створювати союзи з 

політиками. Підкреслено, що технократія у Д. Белла постає як нова сила, яка 

визначає перебіг політичних процесів та формування відповідних рішень. 

Відзначено, що у його трактуванні прослідковується специфіка розуміння 

технократії, про яку згадувалось раніше – вона не розглядається як інституційно 
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гомогенна, тобто не йдеться про прихід до влади певної групи в тому розумінні, 

як її раніше розглядали в політичних теоріях. Знання у технократичному 

суспільстві стають основою, а освіта – засобом досягнення політичної влади, а 

відповідно політичну еліту у ньому становлять дослідники та вчені, проте не як 

окрема група, а у поєднанні з іншими професійними групами. 

З’ясовано, що новітні технологічні методи аналізу, прогнозування та 

програмування дозволяють технократичній еліті у концепції Д. Белла через 

дослідницькі організації впливати на рішення уряду, фактично йдеться про 

формування передумов для раціонального управління політичним організмом. 

Налогошено, що Д. Белл все ж ураховує роль ірраціонального начала в політиці, 

тому стверджує, що суспільство не зможе стати в повній мірі технократичним, 

утім технократи будуть і в майбутньому визначати спрямування політичного 

розвитку. 

Зазначено, що теорія хвиль Е. Тоффлера апелює до проблеми претензії 

технократів на владу. Науковець відносить їх панування до періоду другої хвилі, 

а влада технократів, як така, виступає у дослідника знеособленою та грунтується 

на принципах стандартизації, спеціалізації, синхронізації, концентрації, 

максимізації та централізації. Підкреслюється, що влада технократів пов’язана зі 

зростанням бюрократії та утворенням піраміди влади, а їх головна функція – 

інтеграція.  

Наголошено, що «третя хвиля» супроводжується зростанням впливу нових 

акторів, які в перспективі можуть заволодіти політичною владою – 

«технореволюціонерів», відповідно, питання технології залишається ключовим 

в політико-управлінській проблематиці. Проте між технократами та 

технореволюціонерами існує істотна відмінність - останні замість того, щоб 

робити технологію метою, прагнуть встановити контроль громадськості над 

основними напрямами технологічного розвитку. 

З’ясовано, що П. Дракер розглядає технократичну трансформацію 

сучасності через ціннісні трансформації – інтегративними механізмами 

посткапіталістичного суспільства виступають не ідеологія, а ефективність і 

прагнення до достатку, а автоматизація, менеджмент та адміністрування, що 

стають характеристиками політичної реальності. Підкреслено, що влада 

менеджерів, які стали панівною у новому суспільстві групою, грунтується на 

зміні ролі знання, що є і ключовим фактором виробництва, і механізмом 

контролю.   

Відзначається, що звичні політичні інститути у технократичному проекті 

П. Дракера розглядаються через призму зміни їх ролі та пристосування до 

співіснування з новими інституціями: транснаціональними, місцевими та 

регіональними. Починається епоха, яку дослідник називає ерою 

«постсуверенних держав», для функціонування політичної структури якої є 

характерне зростання ролі різноманітних організацій.  

Зауважено, що технотронне суспільство Зб. Бжезинського пов’язане зі 

зміною типу політичного лідерства на таке, яке потребує спеціальних навичок та 

інтелектуальних талантів. Відповідно, в такому трактуванні технократичного 

суспільства, знання стають інструментом влади, а фабрики думок, які дослідник 
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пов’язує з університетами, починають відігравати роль джерела політичного 

планування та соціальних інновацій. 

Визначено, що у технократичному проекті Зб. Бжезинського 

підкреслюється факт зменшення ролі ідеологічного чинника у процесі 

об’єднання громадян, натомість, набувають особливого значення новітні 

технології та засоби масової комунікації. Як наслідок, змінюється і розуміння 

національної держави як ключового утворення, - натомість, набувають 

поширення транснаціональні кооперативні утворення, ефективне 

функціонування яких стає можливим із появою комп’ютерів, кібернетики, нових 

каналів комунікації тощо. 

Аналіз технократичної концепції Й. Масуди дав підстави стверджувати, 

що науковець зосереджується на проблемі переходу від індустріального 

суспільства до інформаційного та відповідною зміною суспільно-політичних 

паттернів. Якщо ключовою формою управління в індустріальному суспільстві 

була влада, то в інформаційному - поява комп’ютера вносить корективи – 

керівними принципами стають пам’ять (у розумінні масиву даних), обчислення 

та контроль. Обґрунтовано, що на зміну класовому суспільству із 

централізованою владою, класовим розподілом та характерними типами 

контролю, приходить функціональне суспільство, з домінуючими 

поліцентричністю, функціональністю та автономністю. З’ясовано, що 

врядування в такій державі за формою буде носити характер партисипаторної 

демократії (на противагу парламентській в умовах індустріального суспільства), 

а за сутністю являтиме собою компутопію, де автономне управління 

здійснюватиметься у відповідності з приматом знань та технологій. 

Таким чином, основні положення розділу свідчать про те, що  

неотехнократичні теорії мають низку особливостей. Зокрема, вони позиціонують 

власне технології у широкому трактуванні даного терміну, як окрему силу, що 

визначає спрямування та перебіг політичних процесів. Узагальнено, що у 

розглянутих концепціях прослідковується відхід від персоніфікації технократів 

як носіїв влади у контексті класових чи професійних характеристик (інженери, 

менеджери тощо) до розуміння технократії через механізми, канали та методи 

прийняття політичних рішень. Підкреслено, що технократія в межах визначених 

теорій характеризується здебільшого як концепт політичної ролі, а не 

об’єктивація політичного панування. Значну роль у технократичних теоріях 

даного періоду (як на внутрішньодержавній, так і міжнародній аренах) відведено 

новим політичним акторам - ТНК, мозковим центрам тощо.  

 

       ВИСНОВКИ 

 

На основі комплексного аналізу становлення та розвитку технократизму як 

напряму політичної думки ХХ століття, можна дійти наступних висновків. 

Технократія як суспільний феномен та фактор динаміки у політиці не є 

виключно характеристикою ХХ-ХХІ століть, а її існування веде відлік ще з часів 

стародавніх цивілізацій, де вона спочатку актуалізувалась у ролі жерців, 

воєначальників, а пізніше - радників. 



 12 

 

Термін «технократія» вперше було застосовано американським 

дослідником В. Смітом у серії однойменних статей, опублікованих у 1919 році в 

журналі «Industrial Management» як характеристика раціоналізованої 

індустріальної демократії, для досягнення якої необхідні організація та 

координація наукових знань, технічних талантів, практичних навичок і людської 

сили всього суспільства, фокусування їх у Національному Уряді з метою 

реалізації загальнонаціональних цілей.  

Уточнивши понятійну базу дослідження, через розкриття сутності 

концептів, серед яких «раціональність», «експерт», «техніка», «технократ», 

«технократія», «технобюрократ», технократизм було визначено як напрям 

політичної думки, що сформувався на початку ХХ століття на основі 

розповсюдження в суспільно-політичних концепціях принципу технологічного 

детермінізму, за яким техніка і технологічні зміни спричиняють докорінне 

переформатування політичної реальності, появу нових акторів і формування 

якісно відмінного типу політичних процесів, перебіг яких визначається 

превалюванням ролі знань і технологій. 

Серед джерел виникнення та розвитку технократизму як напряму 

політичної думки, у дослідженні виокремлюються соціал-утопічні доктрини, 

технократичну компоненту котрих було проаналізовано на основі праць 

Платона, Ф. Бекона, Т. Кампанелли, О. Конта, К. А. Сен-Сімона; марксизм, 

розглянутий у роботі на основі розкриття його базових концептів у працях             

К. Маркса та Ф. Енгельса; основні принципи школи наукового управління, на 

основі доробку Ф. Тейлора і Г. Форда;  рефлексії щодо суспільного значення 

техніки у роботах представників філософії техніки - Е. Каппа, Е. Юра,                       

Ф. Дессауера, Л. Мемфорда, Х. Ортега-і-Гассета, М. Хайдеггера.  

Ключовою методологічною засадою становлення технократизму - став 

принцип технологічного детермінізму, який виходить з положення, що 

технологічний прогрес визначає соціальний прогрес, а новітні технології 

трансформують суспільство як на інституційному, так і на індивідуальному 

рівні. Коли йдеться про технократичну складову політичних процесів, 

прослідковуються специфічні характеристики дій політичних акторів: 

телеологізм, як першочергова орієнтація на досягнення мети, поєднується з 

раціоналізмом, що передбачає превалювання логічних, аргументованих та 

підкріплених відповідним знанням дій, а також прагматизму - установки, яка 

актуалізує знання, інформацію, насамперед, через конкретну дію політичного 

актора та значення, яке вона має для функціонування політичної системи. 

Було уточнено періодизацію розвитку технократизму як напряму 

політичної думки ХХ століття, що бере відлік від теоретичного доробку                   

Т. Веблена. Деякі дослідники, зокрема С. Макєєв виділяє класичні, неокласичні 

та постнеокласичні концепції технократизму. Проте, поділ технократичних 

теорій другої половини    ХХ століття на неотехнократизм і постнеотехнократизм 

є штучним перенесенням характеристик розглянутих дослідником теорій як 

індустріальних та постіндустріальних, що не враховує, власне, технократичний 

компотент зазначених концепцій. 
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Еволюція технократизму у дослідженні аналізується на основі двох 

складових етапів - класичного технократизму, що отримав концептуалізацію в 

роботах Т. Веблена та Дж. Бернхема, а також неотехнократизму як ревізії 

положень технократизму в середині-другій половині минулого століття у 

роботах Р. Арона, У. Ростоу, Дж. Гелбрейта, Д. Белла, Е. Тоффлера, П. Дракера, 

Й. Масуди. 

Класичний технократизм постав не просто як відповідь на існуючі в 

тогочасних суспільствах кризи та виклики, спричинені бурхливим зростанням 

технологічного фактору, але і як вихід з кризи ідеологічної, коли фактично 

конституювалась безальтернативність вибору між пануючими на заході 

ідеологіями та соціалістичними доктринами. Критичний огляд концепцій в 

рамках класичного технократизму дозволив виокремити особливості цього 

етапу, серед яких, зокрема, визначаються: наділення технократів певним 

груповим етосом, що передбачає визнання існування спільних ціннісних 

установок; концептуалізація ідеї правління технократів через перенесення 

технічної раціональності індустрії на сферу політичного; здійснення 

технократами врядування на основі принципів раціональності, ефективності, 

кваліфікованості, планування та контролю. Саме вони є як ціннісними 

імперативами, так і реальними показниками діяльності технократів з точки зору 

класиків цього напряму суспільно-політичної думки. 

Однією з особливостей еволюції теоретичних уявлень про технократію є 

те, що вже протягом ХХ століття фокус бачення змістився від розуміння її у 

якості певної домінуючої групи з функціями політичної влади (або уже 

наявними, або ж наявними в перспективі) до розгляду під технократією нової 

суспільної реальності, де політичне перетворювалось на технократичне, а 

раціоналізація управління обумовлювалась не лише діяльністю технократів як 

носіїв влади, але й загальною переорієнтацією спрямування політики держави. 

Ця еволюція прослідковується, насамперед, через шлях технократичних 

концепцій в доробках представників індустріалізму та постіндустріалізму. Якщо 

ще на початку ХХ століття в роботах Т. Веблена процес технократизації поставав 

як прихід до влади інженерів, які змінять існуючу методологію управління 

державою, то з часом апелювання до окремої суспільної групи (за певною 

ознакою – професійного спрямування і т.д.) як майбутніх носіїв політичної влади 

майже зникає, тобто концепт «технократії» втрачає такого роду персоналізацію.  

З’ясовано, що неотехнократичні теорії мають низку відмінностей, що 

дозволяють говорити про їхню сукупність як новий етап розвитку 

технократизму, зокрема у дослідженні виокремлюються: позиціонування 

технології, у широкому трактуванні даного терміну, як окремої сили, що 

визначає спрямування та перебіг політичних процесів; закріплення за 

технократією швидше розширеного потенціалу політичного впливу, ніж 

об’єктивації політичного панування в їх особі; відхід від персоніфікації 

технократів як носіїв влади у контексті класових чи професійних характеристик 

(інженери, менеджери тощо) до розуміння технократії через механізми, канали 

та методи прийняття політичних рішень; зростання значення в технократичних 
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теоріях даного періоду нових політичних акторів (мозкові центри, ТНК тощо) як 

на внутрішньодержавній, так і міжнародній аренах.  

Розвиток технократизму не обмежується періодом ХХ століття, який був 

проаналізований у дослідженні. Проблема політичної ролі технократії в новому 

тисячолітті постала ще більш гостро, часто її розглядають як єдину силу, здатну 

вивести спільноти із криз. Можна стверджувати, що технократам у науковому та 

публічному дискурсі відводять все більшу політичну вагу, підтверджуючи цим 

основні ідеї апологетів технократизму, щодо подальшого поглиблення впливу 

технологічного фактора, у широкому трактуванні цього терміну, на сферу 

політичного. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Дідух Л.В. Становлення та розвиток технократизму як напряму 

політичної думки ХХ століття.- Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за 

спеціальністю 23.00.01 – теорія та історія політичної науки. – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки 

України, Київ, 2017.  

У дисертаційному дослідженні вперше узагальнено теоретичні та 

методологічні засади становлення технократизму як напряму політичної думки, 

з’ясовано співвідношення понять «раціональність», «експерт», «техніка», 

«технократ», «технократія», «технобюрократ», «технократизм», 

систематизовано концептуальні підходи до розуміння сутності технократизму, 

який у дисертації визначається як напрям політичної думки, що сформувався на 

початку ХХ століття на основі розповсюдження в суспільно-політичних 

концепціях принципу технологічного детермінізму, за яким техніка і 

технологічні зміни спричиняють докорінне переформатування політичної 

реальності, появу нових акторів та формування якісно відмінного типу 

політичних процесів, перебіг яких визначається превалюванням ролі знань та 

технологій.  
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Розкрито особливості етапів розвитку технократизму в ХХ столітті з 

урахуванням особливостей трансформації сприйняття сутності та ролі 

технократів, а також їх впливу на сферу політичного, у межах класичного 

технократизму на неотехнократизму, встановлено, що розвиток технократизму 

як напряму політичної думки не обмежується періодом ХХ століття, а знаходить 

переосмислення у ХХІ столітті, дискурс щодо ролі технократів у працях 

науковців продовжується дотепер. 

Ключові поняття: технократія, технократизм, раціональність, управління, 

експерт, постіндустріальне суспільство. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Дидух Л.В. Становление и развитие технократизма как направления 

политической мысли ХХ века.- Рукопись. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук 

по специальности 23.00.01 – теория и история политической науки. – Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченко Министерства образования 

и науки Украины, Киев, 2017. 

В диссертационном исследовании впервые обобщены теоретические и 

методологические основы становления технократизма как направления 

политической мысли, выяснено соотношение понятий «рациональность», 

«эксперт», «техника», «технократ», «технократия», «технобюрократ», 

«технократизм», систематизированы концептуальные подходы к пониманию 

сущности технократизма, который в диссертации определяется как направление 

политической мысли, сформировавшееся в начале ХХ века на основе 

распространения в общественно-политических концепциях принципа 

технологического детерминизма, согласно которому техника и технологические 

изменения влекут коренное переформатирование политической реальности, 

появление новых актеров и формирования качественно отличного типа 

политических процессов, протекание которых определяется превалированием 

роли знаний и технологий. Раскрыты особенности этапов развития 

технократизма в ХХ веке с учетом особенностей трансформации восприятия 

сущности и роли технократов, а также их влияния на сферу политического, в 

рамках классического технократизма и неотехнократизма, установлено, что 

развитие технократизма как направления политической мысли не 

ограничивается периодом ХХ века, а находит переосмысление в XXI веке, 

дискурс о роли технократов в трудах ученых продолжается по сей день. 

Ключевые понятия: технократия, технократизм, рациональность, 

управление, эксперт, постиндустриальное общество. 
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ANNOTATION 

 

Didukh L. Formation and development of technocracism as a direction of 

political thought of the twentieth century. - Manuscript. 

Dissertation for the Candidate degree in political science, specialty 23.00.01 – 

theory and history of political science. - Taras Shevchenko National University of 

Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2017. 

Theoretical and methodological principles of formation of technocracism as a 

direction of political thought were generalized for the first time in the thesis. The 

correlation between the concepts of "rationality", "expert", "technique", "technocrat", 

"technocracy", "technobureaucrat", "technocracism", and conceptual approaches to the 

understanding of the essence of technocracism were systematized.  The technocracism 

is defined as the direction of political thought, which was formed at the beginning of 

the 20th century on the basis of the principle of technology determinism in the social 

and political theories, which predicated that technique and technological changes cause 

a radical reformatting of political reality, the emergence of new actors and the 

formation of a qualitatively different type of political processes, the course of which is 

determined by the prevalence of the role of knowledge and technology. The 

peculiarities of the stages of the development of technocracism in the twentieth 

century, taking into account the peculiarities of transforming perception of the essence 

and role of technocrats, as well as their influence on political sphere, within the limits 

of classical technocracism and theories of neotechnocracism, are revealed. 

The evolution of technocracism is analyzed in the thesis within the framework 

of two components - the classical technocracism, which received conceptualization in 

the works of Veblen T. and Burnham J., as well as neotechnocraticism as a revision of 

technocracy in the middle and second half of the last century by works of Aron R., 

Rostow  W., Galbraith J., Bell D., Toffler E., Drucker P., Masuda J. 

It were established that classical technocraticism is not simply a response to the 

crises existing in the contemporary societies and the challenges posed by the rapid 

growth of the technological factor, but also as a way out of the ideological crisis, when 

it was actually postulated that there is no another alternative except dominant 

ideologies - socialism and doctrines of the West. A critical review of the concepts 

within classical technocracism allowed to distinguish the peculiarities of this stage, 

among which, in particular, the following are defined: the vision of technocrats with a 

certain group ethos, which implies the recognition of the existence of common values; 

conceptualization of an idea of the rule of technocrats through the transfer of technical 

rationality of the industry to politics; postulating the technocrats governing as based on 

the principles of rationality, efficiency, qualifications, planning and control. They are 

both valuable imperatives and real indicators of the technocrats acting in terms of the 

classical technocracism. 

It were emphasized that during the twentieth century, the focus of vision the 

technocracy has shifted from understanding its essence as a certain dominant group 

with functions of political power (either already existing or available in the future) to 

the consideration of a new social reality, where political became technocratic, and 

rationalization of management was conditioned not only by the activities of technocrats 
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as carriers of power, but also by the general reorientation of the state policy direction. 

This evolution is followed primarily by the way of technocratic concepts in the 

revisions of representatives of industrialism and postindustrialism. If at the beginning 

of the twentieth century in the works of Veblen T. the process of technocratization 

appeared as a coming to power of engineers who would change the existing 

methodology of state governance, then an appeal to a separate social group (on a certain 

sign - professional direction, etc.) as future carriers of political power almost 

disappears, that is, the concept of "technocracy" loses this sort of personalization. 

It has been discovered that theories of neotechnocracism have a number of 

differences that allow us to speak about them totality as a new stage in the development 

of technocracism, in particular, the following are singled out: the positioning of 

technology, in the broad interpretation of the term, as a separate force that determines 

the direction and course of political processes; the consolidation by technocracy of the 

expanded potential of political influence rather than the objectification of political 

domination in their person; avoiding the personification of technocrats as carriers of 

power in the context of class or professional characteristics (engineers, managers, etc.) 

to understanding technocracy through mechanisms, channels and methods of making 

political decisions; the growth of importance in the technocratic theories of this period 

of new political actors (think tanks, TNCs, etc.) both in the domestic and international 

arenas. 

The author established that the development of technocracism as a direction of 

political thought is not limited to the period of the twentieth century, but is redefined 

in the XXI century, the discourse on the role of technocrats continues to this day. 

Keywords: technocracy, technocracism, rationality, management, expert, post-

industrial society. 


