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Майбутнє настає щосекунди
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Чи можна обрахувати майбутнє?
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Історія людства

• Що далі ви спроможетеся подивитися 
назад, то далі ви побачите вперед 
(Черчилль)



Все взаємопов’язано
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Довгі хвилі парадигм

Світ племен
і забобонів

Світ сили
і влади

Світ статусу
і порядку

Світ прогресу
і капіталу

Новий світ
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Погляд марксистів

Первісно-
общинний

Рабовласництво

Феодалізм

Капіталізм

Вони ще
не знають
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Погляд політичних істориків

Бездержавні 
племена

Крихка держава,
тиранія

Розвинена правова
держава

Відкритий порядок,
демократія,
політичні нації

Вони ще
не знають
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Погляд соціальних психологів

Магічне
мислення

Героїчне
мислення

Етичне
мислення

Раціоналістичне
мислення

Екологічне
мислення
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Довгі хвилі парадигм

Світ племен
і забобонів

Світ сили
і влади

Світ статусу
і порядку

Світ прогресу
і капіталу

Новий світ
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Криза, кажете?

• Глобальна криза: економічна, екологічна, 
політична (внутрішня і міжнародна), ціннісна, 
демографічна, освітня, управлінська…

• Це не криза, це пологи народження нового 
світу
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• Це хвилі, які накочуються одна на одну

– Нічого не зникає,
різноманітність збільшується

– В глибині є всі попередні хвилі

– Хвиля покриває не всю планету

Хвилі як фази розвитку суспільства



Хвилі як фази розвитку суспільства

• Когнітивна революція: поява сучасної людини
– Мова та соціальні навички

• Неолітична революція: поява організації
– Сільське господарство, розшарування суспільства, 

міста, держави, релігії

• Осьовий час: поява етики та моралі
– Етичний монотеїзм, кодифіковане право

• Модернізація
– Науково-технічна революція, промислова революція, 

релігійні реформації, Відродження, Просвітництво, 
капіталізм, гуманізм, націоналізм

• Нинішній перехід



Пришвидшення часу

• Проміжок між фазовими переходами 
скорочується

• Тривалість фазових переходів скорочується
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Що змінюється? Все!

• Технології

• Економічні відносини

• Культура

• Політичні системи

• Організації, управління, лідерство

• Мислення

• Духовність

• Сприйняття часу, віку, ґендеру тощо
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Майбутнє настає не для всіх

• Першопрохідці – лідери переходу

• Успішні послідовники (ті, що наздогнали)

• Пізні послідовники (ті, що поки ще не 
наздогнали)

• Жертви катастрофи (ті, що впали ще нижче)

• Лінивці (ті, що навіть не намагалися)

• Ізольовані (ті, що нічого не помітили і не 
зрозуміли)
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Майбутнє настає не для всіх

• «Майбутнє вже тут, воно просто 
нерівномірно розподілене» (В.Ґібсон)
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На одній планеті співіснують

• Кожен фазовий перехід веде до щоразу 
більшого розшарування

1. Швеція: крок в майбутнє

2. Польща: активний модерн

3. Україна, Китай: наздоганяє модерн

4. Кенія: на крок позаду

5. Зімбабве: на 2 кроки позаду

6. Афганістан

7. бушмени
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Який він, новий світ?

• Не будемо зупинятися на технологіях

– Роботи, штучний інтелект, політ на Марс, майже 
безкоштовна енергія та продукти, біотехнології, 
віртуальна та доповнена реальність, дрони…

• Поговоримо про фрагментацію та її наслідки

– Економічні

– Соціальні

– Політичні

– Психологічні
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Ойкумена та Околиця
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Ойкумена 2030

• Світ без кордонів: громадяни планети

• Дешеві та якісні блага

• Активний клас: нетократи, освічені пасіонарії

– Праця заради задоволення та самореалізації

– Капітал: знання і репутація

– Креатив, охорона і турбота

• Пасивний клас: консьюмтаріат

– Мінімальний гарантований дохід: базовий рівень 
споживання в обмін на лояльність
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Околиця 2030

• Бідність, неграмотність, інституційна 
неспроможність

• Дешеві блага недоступні: відсутність 
інституцій не дозволяє розподіляти 
гуманітарну допомогу

• Битва за місце у портала

• Заздрість через доступ до розважального 
контенту і новин

• Релігійний фанатизм і карго-культи
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Причини розриву

• Інститути: немає способу як

• Людський капітал: нема кому
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Складне розселення

• Території Ойкумени з анклавами Околиці

• Території Околиці з анклавами Ойкумени 

• Асиметрія: кордон як мембрана

– Туристи та волоцюги

– Подекуди Стіна (дозор, здичавілі)

• Сіра зона між Ойкуменою та Околицею

– Багаті й освічені + бідні й неосвічені

– Кордон між кварталами
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Економіка Ойкумени

• Пост-капіталізм

• Економіка розподіленого володіння (sharing)

• Вікіноміка, дарономіка, краудсорсинг, 
краудфандинг, спів-конкуренція,
«відкритий код»



• Нові системи виробництва

–Вікіноміка

–Краудсорсинг

–«Відкритий код»

Нові економічні відносини



• Нові системи власності

– Економіка дарування

– Економіка (напів)безкоштовного

– Економіка розподіленого користування 
(розподілення володіння і користування): одна 
річ на всіх, спільне користування, розподіл часу 
користування тощо

Нові економічні відносини



• Нові системи фінансування

–Краудфандинг

–«Етичний банкінг»

–Мікрокредитування

• Нові системи організації ринку

– Еконоценози (системи спів-конкуренції)

Нові економічні відносини



Економіка Ойкумени

• Ключовий ресурс – соціальний капітал 
(відносини та репутація) + великі дані

• Прямі зв’язки без посередників + брокери довіри
• Платформи та екосистеми
• Нові індустрії як основа багатства
• Капіталізм існує у нішах
• Виробництво – поруч
• Людський вимір і дотик: фермерство, handmade
• Цінне те, що не можна скопіювати / завантажити

– Постіндустріальні товари: враження, персональні 
трансформації, товари з віртуальною споживчою 
цінністю
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Напевно, ви знаєте, хто це



Правила пост-капіталізму



• Бути суб’єктом, а не об’єктом

• Жодних ієрархій

• Ви не керуєте структурами, процесами чи 
проектами, ви задаєте рамку відносин

• Гроші пахнуть (тим місцем, звідки вони 
взялися)

• Виробляйте сенс

• Робіть все навпаки

• Володійте ключовою точкою

Правила пост-капіталізму



• Відкритість

• Доступ на рівних (peering)

• Вміння ділитися (sharing)

• Ключове слово «спільно»

• Думати глобально, діяти локально

• Всі мають отримувати кайф

• Включайте людей у виробництво, 
фінансування та володіння

• Будьте пов’язані з ким лише можна

Правила пост-капіталізму



• Площі, а не палаци

• Відмовтеся від прав власності на «важкі» 
активи

• Не бійтеся бути вразливими

• Жодне хороше рішення не буде таким довго

• Ростіть дерево, а не будуйте мур: органічно, 
поступово, турботливо (воно живе, а не 
цегляне)

• Будуйте навколо себе середовище довіри

Правила пост-капіталізму



Гуманітарні технології

• Нові способи комунікації, прийняття рішень, 
спільного мислення та відчування, творчої 
взаємодії, самовираження

• Нова управлінська культура як гуманітарна 
технологія Ойкумени

– Немає традиційних
ієрархій та лідерства

– Відкритість, рівний доступ
і звичка ділитися
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Мислення Ойкумени

• «Зелена» парадигма: гармонія та спільний 
розвиток, взаєморозуміння, турбота і духовність

• Розумне і помірковане споживання
• Суб’єктивність + об’єктивність, 

раціоналізм + ірраціоналізм
• Терпимість до розбіжностей та рівний доступ
• Недовіра до загальноприйнятих традицій
• Єдина реальність – тут і зараз
• Не поспішати і не порівнювати
• Нездатність до агресії, хоча готовність до захисту
• Космополіти та толерантофіли
• Прихильники постійних змін 37



Мислення Ойкумени

• Рефлексія та усвідомлене життя

• Віртуальні особистості: терапія проти стресу

• Гейміфікація

• Статус, репутація, насолода, досвід замість грошей

• Нема приватності, все записується

• Самотність та цінність «сильних зв’язків»

• Брехня неможлива: real-time детектори

• Емпатія -> пряме відчуття іншого

• Нові форми старих гріхів
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Люди Ойкумени

• Довге активне якісне життя
– Здоровий спосіб

– Постійний моніторинг та рання діагностика

– Індивідуалізоване неруйнівне втручання

• Імпланти та кіборги
– Медицина

– Професійний розвиток

– Доступ

– Мода

• Нові органи чуття
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Освіта Ойкумени

• Ключові навички замість «правильних знань»

– Проактивне пізнання

– Критичне мислення

– Креативність

– Прикладна уява

– Комунікація, емпатія та колективна робота

– Вміння переучуватися

• Карго-культ освіти в Околиці
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Сім’я Ойкумени

• Зниження важливості управління власністю

– Епоха цифрових кочовиків

– Доступ замість володіння

• Збільшення ваги любові і турботи

• Розщеплення функцій спільного володіння, 
сексу і розмноження

• Різноманітність
форм сім’ї
та ґендерних ролей
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Соціальні структури Ойкумени

• Громада

– Центр прийняття рішень та турботи

– Фокус громадянської активності

• Мережі та спільноти («нові племена»)

• Зворотне делегування

• Вище: міста, агломерації, кластери, кільця міст
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Держави Ойкумени

• Громади, мережі та міжнародні структури 
«з’їдають» держави

• Плата за публічні послуги та внески на 
розвиток замість податків

• Повне, часткове та віртуальне 
мультигромадянство

• Віртуальні держави:
лише публічні послуги

• Політика: меритократія під
маскою прямої демократії
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Держави Ойкумени

• Ідентичність як вільний вибір

• Країна як сповідування
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А ще…

• Транспорт
• Житло
• Харчування
• Старість
• Пенсійне забезпечення
• Школа
• Медицина
• Офіс
• Громадське харчування
• Роздрібна торгівля
• Банки
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Футурошок

• Майбутнє настає занадто швидко

• Знецінення активів

• Людство не виростає
без викликів

• Нинішні проблеми –
це вчорашні рішення
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Ойкумена чи Околиця?

• Освіта

• Соціальні інститути

– Перетворення освіти на інновації

• Сіра зона

– Такі-сякі інститути, але без інноваційної освіти 
та здатності створювати інновації

– Вміють користуватися чужими інноваціями
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Стратегії

• Першопрохідці

• Розвиток навздогін

– Фактор випередження: 
не туди, де є зараз, а туди, де буде

• Частковий розвиток

– Перекоси і напруження

• Консервація

• Архаїзація

48



Персональні стратегії у сірій зоні

• Освічені, багаті й «підключені»

• Індустріальні раби

• Волоцюги
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Рік помилок = 10 років відставання
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Захист від футурошоку

• Читати

• Мріяти

• Залишатись 
молодими

• Не боятися йти
назустріч 
майбутньому

• Кращий спосіб 
змінити майбутнє –
створити його



Захист від футурошоку

• Бути суб’єктом,
а не об’єктом

• Моделювати!
• Виробляти сенс
• Володіти

ключовою точкою
• Бути відкритими

і вміти ділитися
• Робити людей

щасливими
• Плекати середовище

довіри



Подальше читання

• Ken Wilber

• Alvin Toffler

• Francis Fukuyama

• Jared Diamond

• Daron Acemoglu

• Niall Ferguson

• Frederic Laloux

• Kevin Kelly

• Juval Harari
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Нове проростає крізь старе
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