
Вісник українсько-туркменського культурно-освітнього центру, 2019 

 

 - 184 - 

Сапаров Ихлас 

 

ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ  

У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

 

Особливе місце в сучасній концепції трансформації суспільства 

займає так звана модернізація. Модернізація сьогодні фактично означає 

процес переходу від доіндустріальної (традиційне суспільство) до 

індустріальної (промислове суспільство) стадії розвитку людства. Теорія 

модернізації піддавалася різноманітним модифікаціям, поправкам з 

моменту виникнення у науці з 50-х рр. ХХ ст. Проте основне 

протиставлення – традиційного і модернізаційного суспільства дає змогу 

систематизувати факти, будувати моделі, робити висновки. Аналіз 

концепції модернізації необхідний для розуміння трансформаційних 

процесів у сучасному суспільстві.  

Таким чином, модернізоване суспільство характеризується структурною 

спеціалізацією, яка стимулює соціально-політичну мобілізацію громадян. 

Чим більшою є спеціалізація в діяльності членів суспільства, тим менше 

традиційного і більше здатності до розвитку, вирішення нових проблем і 

виникнення нових соціальних сил. Сучасність висуває оновлений варіант 

політичної модернізації: рушійною силою вже є не еліта, а «маси»; зразком 

модернізації можуть бути не тільки західні країни, але й інші центри 

світової цивілізації; процес модернізації стає асинхроним і різноманітним; 

оптимізм поступається місцем обмеженим оцінкам; приділяється значно 

більше уваги соціокультурним чинникам; пропонується, у разі потреби, 

для цілей модернізації використовувати традиційні механізми; 

допускається можливість існування різноманітних ідеологій для мотивації 

модернізації. Ця схема, або модель поступово збагачувалась уточненнями, 

поправками, модифікаціями.  

Зокрема виявилось, що традиційні форми можуть поповнюватись 

модернізаційним змістом, і навпаки, сучасні за формою елементи 

суспільства можуть внутрішньо виконувати традиційні функції. Нове, 

запозичене ззовні, може сприяти не вдосконаленню, а руйнації суспільного 

організму. Спроби націй, «що наздоганяють», імітувати західне 

суспільство можуть закінчуватися тим, що один комплекс проблем 

заміниться іншим без необхідного поліпшення якості. Більше того, 

буквальне копіювання може зруйнувати те цінне, що є в людських 

ресурсах. Теорія модернізації поступово збагачувалася новими фактами, 

уточнювалася історичною конкретикою, наповнювалася новими моделями 

розвитку. Проте вихідні посилки і опозиція модернізаційного і 

традиційного зберігаються. Передбачається також, що відсталі у своєму 
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розвитку країни можуть досягти рівня високорозвинених країн, 

використовуючи їх технології, інвестиції, досвід.  

Отже, країни, що модернізуються, є неоднорідними через специфіку 

перебігу процесів модернізації у конкретній країні або групі країн, через 

строки їх розгортання і своєрідність самих країн. Україна знаходиться у 

своєрідному стані суспільства, «що наздоганяє». Таке суспільство містить 

риси традиційного, модерного і постмодерного етапів. Суспільство 

розвивається і співвідношення цих рис змінюється. Відстежити такі зміни 

можна за допомогою ознак, зміст яких виявляється з аналізу модерних 

суспільств. 

Отже, модернізація є одним із аспектів трансформації суспільства. 

Ознаки модернізації різною мірою притаманні сучасному українському 

суспільству. Аналіз модернізаційних ознак дає змогу ідентифікувати етап 

розвитку суспільства. Вже сам термін «трансформація» містить у собі 

зародок парадокса. Якщо процес трансформації відбувається досить довго, 

а терміни його для України не визначені, то трансформація набуває 

стійкого стабільного характеру, рис постійності. Люди звикають до 

трансформації, пристосовуються і живуть у такому суспільстві як у 

стабільному. Зміни в суспільстві не обов’язково були на краще, варто 

згадати горезвісні перші роки 90-х минулого століття. Але сталість змін не 

давала сприймати їх як щось тимчасове, а, навпаки, факт мінливості став 

звичкою. Зміни стали елементом побуту, по-своєму стабільного і стійкого. 

Криза стає перманентною характеристикою суспільства й особистості. Але 

це не викликає почуття безвихідності, а стимулює вироблення нових 

способів пристосування до умов існування, що змінюються. Отже, перший 

парадокс: мінливість як чинник стійкості.  

Історія свідчить, що неодмінною умовою становлення демокра-

тичних держав і формування націй у тій частині світу, яку ми вважаємо 

найбільш розвинутою і на яку сьогодні орієнтуємося, було розгортання 

системи суспільних інститутів, що утворюють громадянське суспільство. 

У наш час багато авторів розглядають громадянське суспільство як 

ключове поняття пост-комуністичної трансформації. Серед дослідників 

перехідних процесів панує переконання, що демократія проголошена не 

може стати демократією реальною, доки громадянське суспільство не 

зміцніє настільки, щоб стати дієвим конкурентом і опонентом старої 

номенклатури, що «без вільного та потужного громадянського суспільства 

ринковий капіталізм неминуче перетвориться на капіталізм мафіозний». 

Необхідність побудови демократичного суспільства, створення гуманіс-

тичної, політичної та соціальної культури потребують переосмислення 

традиційних підходів до аналізу складних політичних явищ і процесів, а 

також вирішення цілої низки проблем суспільного життя. Тому соціальне 
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оновлення та розбудова кожної держави вимагають глибшого вивчення 

закономірностей і тенденцій їх розвитку. У кожному суспільстві, у кожній 

країні створюється та діє власна модель державного будівництва і його 

цілей, організації та функціонування вищих органів влади, розмежування 

повноважень між ними, громадянських прав і свобод, участі громадян у 

державному управлінні, територіального устрою. Разом з тим сучасний 

демократичний державний устрій передбачає створення громадських 

об’єднань з метою захисту від небажаних дій державної влади. Сукупність 

таких об’єднань отримала назву громадянського суспільства. 

Звичайно, що становлення громадянського суспільства не може 

звестися до формальної кількості громадських організацій. Проте, 

створення «реальних» громадських організацій та викорінення з 

суспільства квазігромадських організацій – це перший важливий крок у 

розбудові громадянського суспільства. Громадські діячі, науковці науковці 

та політики країн Західної Європи та США помітили у громадянському 

суспільстві мотивації не лише для пожвавлення громадської ініціативи, а й 

опору корупції та жорсткій бюрократизації, розширення сфер прав 

людини, недопущення узурпації державної влади та зменшення її впливу 

на діяльність самоврядних організацій, утворення профспілок. Для 

України, що стала на шлях побудови демократичної правової та соціальної 

держави дослідження умов становлення та функціонування грома-

дянського суспільства є нагальною необхідністю. І тому без вивчення 

світової практики створення та діяльності громадянського суспільства, 

врахування існуючого зарубіжного та вітчизняного наукового досвіду із 

даної проблематики неможливо створити умови для ефективного 

функціонування розвинутого громадянського суспільства в Україні. 

Громадянське суспільство потребує і створює передумови для децентра-

лізації державної влади шляхом передачі значної частини її функцій 

органам самоврядування. Воно розвивається в умовах правової держави і 

само є базою для неї. Рівновага між громадянським суспільством і 

державою є важливим фактором стабільного демократичного розвитку, а 

порушення її веде до гіпертрофії владних структур, відчуженості і 

політичного безсилля народу. 

За роки незалежності в Україні склалась мережа інститутів 

громадянського суспільства, завдяки яким суспільне життя набуло певних 

рис громадянського суспільства, рис, які істотно відрізняють його від 

життя за комуністичного режиму. Формально існує правове поле, 

необхідне для захисту прав особи та для її добровільної участі у вирішенні 

громадських справ. З утвердженням інституту приватної власності були 

утворені приватні школи, вищі навчальні заклади, культурно-освітні 

установи, які також є проявом громадянського суспільства. Розвивається 
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благодійництво як форма громадської діяльності. З’явилося багато 

приватних ЗМІ. Поки що в країні існують значні проблеми з їх 

незалежністю та свободою слова, однак є і рух (в журналістському 

середовищі і поза ним), спрямований на виправлення ситуації. Разом з тим, 

громадянське суспільство в Україні поки що не заявило про себе як центр 

сили, з яким би мусили рахуватися владні структури, не стало противагою 

владі. Вкрай потрібні радикальні зрушення в системі цінностей, у 

характері стосунків між державою і громадянином (суспільством), в 

судово-правовій системі.  

 

Cписок використаних джерел 

1. Буник М. Громадянське суспільство як модель суспільного ладу // 

Вісник Львівського університету. Сер.: Філос. науки. – 2000. – Вип. 2. – 

С. 237–243.  

2. Буник М. Моделювання громадянського суспільства в період 

соціальних змін // Вісник Львівського університету. Сер. – Філософські 

науки. –2001. – Вип. 3. – С. 400–409.  

3. Колодій А. Громадянське суспільство як основа міжетнічної 

толерантності // Українські варіанти. 1998. № 3. – С. 49–52. 

4. Кремень В., Ткаченко В. Україна: шлях до себе. Проблеми суспільної 

трансформації. Розділ ІІІ. Глава 1. Становлення громадянського 

суспільства. – Київ, 1998. – С. 314–344. 

5. Макєєв С., Надточій А. Політична соціалізація в пострадянській 

Україні // Політична думка. – 1997. – № 1. – С. 16–26. 

6. Молчанов М. Політична культура України: радянська чи пострадянська 

// Сучасність. – 1995. – № 10. – С. 59–69. 

7. Перегудов С. П. Гражданское общество: «трехчленная» или 

одночленная модель // ПОЛИС. – 1995. – № 3. – С. 58–60. 

8. Політичний портрет України. Українське суспільство. 1994–1997. – 

Бюлетень фонду «Демократичні ініціативи». – 1998. – № 20. 

9. Полохало В. Середній українець – соціальна основа негромадянського 

суспільства // Політична думка. – 1999. – № 4. – С. 30–32. 

10. Процьків М. Від особистої культури до політичного майбутнього // 

Сучасність. – 2000. – № 3. – С. 80–89. 

11. Цимбалістий Б. Тавро бездержавности // Політична культура українців. – 

Київ, 1994.  


