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цесу; г) тенденція до зростання інформаційної насиченості 
поля соціокультурної і міжнаціональної взаємодії; д) тен-
денція до зміцнення і розширення як індивідуальної, так і 
колективної суб'єктності українців. 

8. Трансформації колективної ідентичності українсько-
го народу зумовлюються багатьма соціокультурними про-
цесами, основними серед яких є культуротворення, смис-
лопородження, традиціоналізація, інновація, консолідація, 
інтеграція, ритуалізація, символізація, унормування, син-
кретизація, аксіологізація, меморіалізація, гармонізація, 
ідеологізація, солідаризація, демократизація, лібераліза-
ція, секуляризація, індивідуалізація, партикуляризація, 
інтелектуалізація, суверенізація, урбанізація, патерналіза-
ція, уніфікація, політизація, плюралізація, поляризація, 
радикалізація, маргіналізація, масифікація, прагматизація, 
інформатизація, комп'ютеризація, віртуалізація, регіо-
налізація, глобалізація, а також міфологізація і деміфо-
логізація, сакралізація і десакралізація, централізація і 
децентралізація тощо. 

9. Системне вивчення становлення і розвитку українсь-
кої ідентичності в контексті соціокультурних, етногенетич-
них і націєтворчих процесів має відбуватися цілісно (не 
розриваючи племінний, етнічний і національний етапи роз-
витку українців), з урахуванням системотворчої ролі аксіо-
логічного і ноетичного (смислового) вимірів процесу іден-
тифікації суб'єктів (як індивідуальних, так і колективних). 

10. Для наукового розгляду української ідентичності як 
динамічної структури (для якої характерний нелінійний і 
нерівномірний розвиток) необхідно комплексно дослідити 
різні форми соціокультурної активності української спіль-
ноти і української людини (поведінки, діяльності, творчої 
активності тощо), які забезпечують різноманітні взаємо-
зв'язки українців зі своєю країною. Також необхідна обо-
в'язкова концептуалізація міждисциплінарних узагальнень 
(історіософських, культурно-антропологічних, етнолінгвіс-
тичних, соціально-психологічних, етнополітологічних то-
що) з дотриманням принципів вертикальної та горизонта-
льної інтеграції. 

11. Необхідно врахувати, що для України властивий 
синтезуючий тип міжцивілізаційної взаємодії [2, 61–65], що 
без завершення процесів націєтворення і без збереження 
власної ідентичності Україна не буде конкурентоздатною 
державою у світі. 

12. Обов'язкове поєднання теоретичних та емпіричних 
досліджень унеможливить продукування неадекватних 
тверджень і ненаукових висновків (наприклад, про нібито 
суцільну інтровертованість і меланхолійність українців 
та про неможливість їхньої однозначної цивілізаційної 
самоідентифікаціїї). 

Проведені нами дослідження [2, с. 61–65; 3, с. 15–18; 
5, с. 24–53] показують, що для українства найтиповішими 
є три типи ідентифікаційних практик: 1) консервативно-
ретроспективна (коли люди усвідомлюють себе перева-
жно через минуле і ототожнюють себе з давніми традиці-
ями своєї спільноти; в її межах формується племінна, ло-
кально-територіальна, станова, етнічна, метаетнічна та 
пострадянська ідентичність), яка спрямована на забезпе-
чення стабілізаційних засад суспільства; 2) конструктив-
но-перспективна (коли люди співвідносять себе з модер-
ними ідеалами та цінностями, спрямованими у майбутнє; 
в її межах формується континентальна, планетарна, наці-
онально-культурна та громадянсько-політична ідентич-
ність); 3) сакралізуюча (яка може поєднуватись як з пер-
шим, так і з другим типом ідентифікаційних практик; в її 
межах формується метаетнічна, племінна, етнічна, релі-
гійна ідентичність), що є найдавнішою ідентифікаційною 
практикою на теренах України. 
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ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СОЦІУМУ 
 
В статті розкривається специфіка процесу трансформації українського соціуму, розглядаються етапи його мо-

дернізації, виділяються риси перехідних періодів. 
In the article the process of transformation of Ukrainian society is revealed, the stages of its modernization are considered and the 

features of transitional periods are highlighted. 
 

Попри статику структури, відтворення якої можна 
знайти у будь-якому суспільстві, український соціум зазнає 
невпинних повільних або – в останні століття – стрімких 
змін. Відтворення соціальних структур та їхня зміна тісно 
взаємопов'язані – відтворення відбувається не буквально, 
а з певними змінами, зумовленими як зміною поколінь, так 
і історичними тенденціями. Такі, трансформаційні, зміни 
можуть охоплювати як все суспільство, так і окремі його 
підсистеми та сфери. 

Загалом у суспільствознавстві існує цілий спектр ме-
тодологічних підходів та концепцій суспільних трансфор-
мацій: трансформація, зміни, розвиток розглядаються як 
зміни суспільних реалій у напрямку удосконалення, зане-
паду, а також по колу ("вічне повернення"). 

Самé слово трансформація походить від пізньолатин-
ського transformatio – перетворення. Воно позначає будь-
які перетворення, зміни виду, форми та суттєвих власти-
востей будь-чого. Під соціальною трансформацією нині 
розуміються процеси якісних змін у суспільствах або соці-
альних системах. Себто, йдеться про радикальні і всеося-
жні перетворення суспільства. 

Тут слід уточнити, що суспільство, соціум нами роз-
глядається не як якась жорстка "система", і не як "орга-
нізм", в якому відбувається детермінована взаємодія 
"органів", а як "м'яке", деякою мірою "віртуальне" поле 
взаємин: "основна відмінність моделі поля від системної 
полягає в теоретичному обґрунтуванні змін та процесів 
як саме континуальних, а не дискретних, фрагментова-
них і розірваних" [17, 30]. У цьому полі суб'єктивно або 
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колективно вмотивовані потенційності можуть або не 
можуть реалізуватись залежно від історичних обставин, 
що склалися. Тому трансформації слід розглядати як 
форми реалізації цих потенційностей. 

Трансформації охоплюють організаційні виміри сус-
пільств, хоча базуються і на матеріальних (технологічних), 
і на ідеальних (у сфері суспільної свідомості) змінах. Для 
соціології при дослідженні трансформацій соціумів най-
більш суттєвим є те, що змінюється поле зв'язків між лю-
дьми, способи та структура їхньої взаємодії; історична 
наука описує та пояснює всі три зазначені типи трансфо-
рмацій, акцентуючи увагу на подієвості змін. В україно-
знавстві так само робиться акцент на подієвості, однак 
головною метою є простеження якісних змін українського 
соціуму загалом, і не стільки визначення його стану на 
тому чи іншому історичному етапі, скільки розуміння того, 
як кожен конкретний етап трансформації вплинув на ста-
новлення сучасного українського соціуму, зробив його 
таким, який він є нині. 

Можна говорити про відтворення суспільства та йо-
го трансформацію. У чому відмінність цих понять? Коли 
ми простежуємо кількісні зміни, йдеться про відтворен-
ня, в той час як якісні зміни свідчать про трансформа-
цію. Їх розмежування однак не завжди є очевидним. 
Трансформація, як здається, передбачає таку появу 
нової якості, коли суспільство або його окрема сфера 
зазнає кардинальних змін, так що змінюється спосіб 
функціонування соціуму. Відтворення ж включає по-
всякденні процеси, які можуть призводити до зміни пе-
реважно кількісних параметрів соціуму. 

Також поняття трансформації відрізняється від зви-
чайного сталого розвитку суспільства. Сталий розвиток – 
це підтримка наміченого попереднім розвитком соціуму 
режиму функціонування. Для його витлумачення викорис-
товуються поняття "рівновага", "гомеостаз" або "стаціона-
рний режим". Вони ж передбачають сталість певних соці-
альних параметрів. Якщо суспільство при цьому зміню-
ється, то самі ці зміни відбуваються у межах існуючої сис-
теми і спрямовані на підтримку такої сталості. 

Отже, "трансформація" передбачає зміни якісні, зок-
рема – впровадження у суспільство принципово нових 
чинників, структур та елементів. У цьому плані український 
соціум зазнає трансформації від самого початку свого 
формування – становлення перших ранньодержавних 
об'єднань антів та полян. Однак, трансформація, що без-
посередньо призвела до формування сучасного типу со-
ціуму, розпочалась з середини ХVІ ст., коли набули чин-
ності процеси, що призвели до прискорення та динамізації 
розвитку соціуму, породили зміни як у матеріальній базі 
суспільства, так і в його духовній сфері, і котрі з часом 
заклали основи капіталістичного індустріального суспільс-
тва. Власне, це були відгомони процесу світового масш-
табу, що охопили Західну цивілізацію, східною перифері-
єю якої була Україна. На Заході вони були започатковані 
релігійними реформами у дусі протестантизму, котрі з 
часом призвели до секуляризації суспільства, впрова-
дження ринкових відносин як провідного суспільного регу-
лятора, а згодом – індустріалізації. В Україні ж трансфор-
маційні процеси відбувались відмінним шляхом, будучи 
спричиненими розвитком Заходу, та мали неповний і своє-
рідний характер. 

Для зазначених процесів зазвичай використовують те-
рмін модернізація, що розглядається як варіант більш 
широкого процесу трансформації і котрий позначає взає-
мообумовлені суспільні процеси та зміни в усіх соціальних 
інститутах, що супроводжують процес переходу від тра-
диційних до модерних суспільств. Модернізаційні зміни 
передбачають удосконалення, покращення, оновлення 
соціальних систем, себто супроводжуються інноваціями 
та змінами параметрів суспільств [15]. 

Розрізняють два типи модернізації – органічну та не-
органічну. Перша відбувалася у тих країнах, що були но-
ваторами на цьому шляху, і розгорталась завдяки внутрі-
шнім чинникам, зокрема, докорінним змінам у сфері куль-
тури, ментальності, світогляду. Її початок пов'язують з 
появою національних централізованих держав, зароджен-
ням буржуазних відносин, зокрема капіталістичної коопе-
рації та мануфактури, формуванням ранньомодерних 
націй, а піднесення – з першою промисловою революцією, 
руйнуванням традиційних спадкових привілеїв та впрова-
дженням рівних громадянських прав, демократизацією, 
становленням національних суверенних держав тощо. 

Вторинна, неорганічна модернізація відбувається як 
відповідь на зовнішній виклик з боку більш розвинутих 
країн і здійснюється переважно піді впливом запозичення 
чужих технологій та форм організації виробництва і суспі-
льства, запрошення фахівців, навчання кадрів за кордо-
ном, залучення інвестицій тощо. Її основний механізм – 
імітаційні процеси. Розпочинається ж вона не у сфері 
культури, а в економіці та, деякою мірою, політиці, визна-
чається як наздоганяльна модернізація або "модернізація 
з запізненням". Згідно Ш. Ейзенштадта, така модернізація 
являє собою своєрідний "виклик", на котрий кожне суспі-
льство дає свій "відгук" відповідно до принципів, структур 
та символів, закладених в здобутках його тривалого роз-
витку. Тому її підсумком є не обов'язково засвоєння соціа-
льних досягнень Заходу, але сукупність якісних змін тра-
диційного суспільства [18, 261]. 

Важливим складником трансформації є процес "пере-
ходу" або "транзиту". Перехід має обмежені часові та про-
сторові рамки і рано чи пізно має закінчитися. Перехідна 
епоха (період) – це стан невизначеності щодо минулого і 
майбутнього. Це – період біфуркації або низки біфуркацій, 
що супроводжується не тільки спонтанним структуроутво-
ренням, але і вибором шляхів розвитку, які є послідовно 
реалізованими каналами еволюції. Причому цей вибір 
досить часто є випадковим. Стосовно соціуму у такому 
випадку говорять про перехідний стан – етап модерніза-
ції, в якому він поєднує форми та способи функціонування 
попереднього етапу, але інтенсивно розвиваються й еле-
менти нового – зародки майбутнього стаціонарного розви-
тку соціуму. Це спричинює нестабільність соціуму, некоге-
рентність структурних та функціональних змін, боротьбу 
старого і нового, причому якщо старі форми функціону-
вання нестабільні через невідповідність новим умовам 
функціонування соціуму, то нові – через відносну нероз-
працьованість власних механізмів функціонування та елі-
мінуючий тиск старих соціальних структур. Тому зміст пе-
рехідної епохи – підготовка або завершення становлення 
умов соціального зсуву, що включає як модернізацію соці-
ально-економічної сфери в її матеріально-технічному та 
власнісному вимірах, так і у сфері управління соціумом, у 
способах контролю суспільних процесів [10]. 

Нестабільність перехідних епох, постійна загроза соці-
альної дезорганізації створюють можливість для двох різ-
них станів соціуму, що інколи можуть періодично змінюва-
ти один іншого: уразі наявності сильної влади, згуртованої 
національної еліти або сильної політичної сили (партії, 
армії, бізнес-клану) існують передумови для встановлення 
авторитарних або деспотичних режимів; при їх ослабленні 
соціум перебуває у стані невизначеності та хитається між 
загрозами диктатури, розпаду, спричиненого внутрішніми 
конфліктами та дестабілізується боротьбою зовнішніх 
центрів сили за вплив на його розвиток. Припинення як 
такого хитання, так і демонтаж авторитарних режимів та 
завершення поставторитарних реформ свідчать про заве-
ршення перехідної епохи. 

У процесі трансформації відбувається інколи досить 
парадоксальне поєднання ознак минулого і майбутнього. 
Щодо цього запропоновано поняття рееволюції як поєд-
нання в одній суспільній формі системних якостей допе-



~ 16 ~ В І С Н И К  Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
 

 

рехідної епохи і деяких значущих ознак нового модернізо-
ваного суспільства. У процесі рееволюції суспільна форма 
оновлюється, але системний зміст суспільних процесів 
або залишається у межах старої якості, або навіть відбу-
вається відкат до ще більш архаїчних форм. Це, у свою 
чергу, значно напружує процес соціальної трансформації 
[10]. Скажімо, найбільш характерною формою рееволюції 
у ХХ ст. було суспільство, створене більшовиками – побу-
доване на архаїчній, властивій східним деспотіям давнини 
і середньовіччя, системі тотального державного управлін-
ня. Тоді було здійснено своєрідний синтез середньовічної 
деспотії та індустріального суспільства. Рееволюція від-
бивалася на всіх сферах соціуму – на економічній (поєд-
нання позаекономічного примусу й індустріального вироб-
ництва), на політичній (поєднання тоталітарного управлін-
ня та ідеї нації), на соціальній (поєднання тотального кор-
поративізму, патерналізму, оновлених форм кріпацтва та 
рабства, і в той же час – елементів масового суспільства, 
як то розвиток ЗМІ, громадських організацій, втім, підконт-
рольних державі), на культурній (поєднання широкого ти-
ражування літератури художнього та наукового змісту, 
поширення масової освіти, зростання ролі засобів масової 
інформації, формування масової культури, і в той же час – 
обмеження цих процесів тоталітарною ідеологізацією та 
пропагандою). Себто, рееволюція – поява таких нових 
суспільних форм, що функціонують за принципами попе-
редніх епох і, по суті, є способами застосування деяких 
елементів модернізованого суспільства задля реанімації 
старої, відживаючої соціальної системи. 

Нарешті, сучасні процеси у соціумі часто визначаються 
як постмодернізація – формування нового типу суспільс-
тва, що має іншу матеріальну базу і навіть ментальні ха-
рактеристики, ніж індустріальне. Таке суспільство назива-
ють постіндустріальним, інформаційним, технотронним, 
постмодерним. 

Один з ідеологів постіндустріального суспільства 
Д. Белл вважає, що це суспільство є фактично новим 
соціальним укладом, базованим на технологічному розви-
ткові, перш за все телекомунікацій, і також на рево-
люції в організації й обробці інформації та знань, у котрій 
провідну роль відіграє комп'ютер. Натомість, воно відріз-
няється трьома головними аспектами: переходом від інду-
стріального суспільства до сервісного; вирішальною рол-
лю теоретичних знань для здійснення технологічних інно-
вацій; перетворенням нової "інтелектуальної техно-
логії" в ключовий інструмент системного аналізу та при-
йняття рішень. Інакше кажучи, осьовим принципом постін-
дустріального суспільства є високе соціальне значення 
теоретичного знання та його важлива роль в якості керів-
ної сили соціальних змін. Це має місце на тлі високого 
розвитку технологій, тісно пов'язаних з ідеальною сферою, 
зокрема наукою. Тому інформація в своїй кількості та яко-
сті дедалі більше стає не тільки способом здійснення вла-
ди, але й умовою свободи – стратегічним ресурсом та 
агентом трансформації. Нарешті, важливою складовою 
постіндустріального суспільства вважається зростання 
різних форм планування – як у межах окремих фірм та 
організацій, так і на загальнонаціональному рівні. Відпові-
дно все це впливає на зміну якості еліти, яка з економічно 
пануючої перетворюється на "еліту знань", спостерігаєть-
ся зростання чисельності інтелігенції, професіоналів, "тех-
нічного класу". Її економічне підґрунтя – кваліфікація, 
отримана завдяки освіті, а не володіння власністю (успад-
кованою чи набутою завдяки підприємницьким здібнос-
тям), і не політична позиція, що досягається завдяки під-
тримці політичних партій або кланів [2]. 

Процес модернізації українського соціуму розпочався 
від середини ХVІ ст. По суті це був нерівномірний процес, 
в якому простежуються часи більш швидких та більш упо-

вільнених змін. Тому зазначений час розглядають як низку 
перехідних періодів, кожен з яких має свої особливості, та 
періодів стаціонарної трансформації. 

В. Головко в своїй статті виділяє наступні етапи мо-
дернізації: 

1) Периферійна модернізація: магнатсько-колонізацій-
на (середина ХVІ – середина ХVІІ століття). 

2) Постпереферійна модернізація: козацько-колоні-
заційна (1648–1698 роки). 

3) Імперська модернізація І: старшинсько-кріпос-
ницька (1698–1775 роки). 

4) Імперська модернізація ІІ: бюрократично-кріпос-
ницька (1775–1861 роки). 

5) Імперська модернізація ІІІ: бюрократично-під-
приємницько-капіталістична (1861–1917 роки). 

6) Радянська модернізація: бюрократично-соціа-
лістична (1917–1991 роки). 

7) Пострадянська модернізація: бюрократично-капі-
талістична (після 1991 року) [7, 410–427]. 

Така періодизація для історичної науки є слушною. 
Але періодизація В. Головка ґрунтується на виділенні су-
б'єктів модернізації – соціальних станів, класів та страт – 
та їхньому впливі на процеси трансформації. З метаісто-
ричної, українознавчої точки зору періодизація модерніза-
ції має враховувати якісний її характер, пов'язаний зі зміс-
том та спрямованістю процесів у соціумі в цілому. Крім 
того, слід виділяти також перехідні періоди. З таких пози-
цій для українського соціуму можна виокремити наступні 
великі етапи модернізації: 

1. Феодальна модернізація українських земель в Речі 
Посполитій та Російській імперії: сер. ХVІ – поч. ХІХ ст. – 
поява економічних елементів буржуазного укладу на тлі 
соціально-політичної рееволюції – оновлення феодальних 
відносин, спочатку на приватному ґрунті (торговельно-
підприємницька діяльність шляхти та – у Московії – дво-
рян, що феодальними способами експлуатували залеж-
них селян), а у межах Російської імперії – ще й на держав-
но-кріпосницькому (зокрема, розвиток державного підпри-
ємництва та державних мануфактур); етап складається з 
двох підетапів, розділених перехідною епохою; 

2. Ранньоіндустріальна модернізація українських 
земель в Російській та Австрійській (Австро-Угорській) 
імперіях: остання третина ХІХ – поч. ХХ ст. – промисло-
вий переворот та перша індустріалізація, коли в Україні 
відбувалася сировинно-сільськогосподарська модер-
нізація, котра не охоплювала або слабко охоплювала 
політичну та громадянську сфери; в соціально-
політичній сфері також відбувалась модернізація, зрос-
тала роль буржуазних елементів, однак на підросійсь-
ких землях у політичній сфері панувала рееволюційна 
форма – самодержавство; 

3. Соціалістична модернізація українських земель в 
СРСР: 30–80-ті рр. ХХ ст. – перехід від капіталізму до 
соціалізму, прискорення наздоганяльної модернізації – 
друга індустріалізація, формування нової рееволюцій-
ної форми – "розвинутого соціалізму"; для західноукра-
їнських земель до 1939 р. у Польщі, Чехословаччині та 
Румунії в цей час впроваджувались елементи буржуаз-
ної модернізації. 

Зазначені етапи розділені перехідними епохами: 
1648–1687 рр. – Формування та розпад ранньомодерної 

української держави та перехід її частини під протекторат 
Московії; національно-визвольна та громадянська війна; 

1830-ті – 1860-ті рр. – Криза кріпацького ладу, феода-
льної модернізації та початок промислового перевороту; 
частковий перехід від феодальної до буржуазної модерні-
зації; реформи 60-х рр., що впровадили нові соціальні та 
політичні форми; 



УКРАЇНОЗНАВСТВО. 14/2010 ~ 17 ~ 
 

 

1917–1929 рр. – Крах соціальної та політичної сис-
тем Російської імперії; перехід від буржуазної до соціа-
лістичної модернізації; з 1987/1991 рр. – Перехід від 
соціалістичної до буржуазної модернізації; подолання 
старої рееволюційної соціально-політичної системи, 
початок деколонізації України; соціально-політичне 
усталення незалежної української держави сучасного 
типу, завершення формування української нації та по-
ява елементів постмодернізації. 

Перший етап слід розділити на два підетапи. 
На першому підетапі першого етапу Україна була час-

тиною Польщі та Литви, потім – речі Посполитої. Провід-
ним суб'єктом модернізації в них була литовська і польська 
шляхта, котра впровадила фільварки – багатогалузеві гос-
подарчі комплекси, зовні орієнтовані на товарно-грошові 
відносини, що існували головно на підставі великого зем-
леволодіння та щотижневої панщини залежних селян. Ін-
коли в них були наявні мануфактури, хоча на них також 
працювали переважно кріпаки. Тому, за соціальним зміс-
том, кріпацько-шляхетська модернізація була феодальним 
явищем і для українців мала неорганічний характер. 

Піднесення культури, релігійне протистояння та зрос-
тання ролі козацького стану в другій половині ХVІ – першій 
половині ХVІІ ст. призвело до перетворення українського 
етносу на ранньомодерну націю [15, 3–22]. Два підетапи 
розділені перехідною епохою, в якій відбулася модерніза-
ція у політичній сфері – формування козацької держави. 

На другому підетапі, зі включенням України до складу 
Російської імперії, а особливо з початком правління Пет-
ра І, процеси модернізації в Україні тісно пов'язані з відпо-
відними процесами в Російській імперії. Феодальна модер-
нізація продовжилась: "широко використовуються зовніш-
ньоекономічний примус для мобілізації трудових ресурсів, 
феодальні привілеї і монополії – для забезпечення еконо-
мічної еліти необхідними виробничими ресурсами" [14, 53]. 

Фільваркова та державна російська імперська модер-
нізація як різновиди феодальної модернізації в соціально-
му плані були формами рееволюції, в якій феодальними 
засобами здійснювалось економічне осучаснення суспіль-
ства. Цей процес також називають рефеодалізацією. Під 
останньою розуміються форми поєднання феодальних 
виробничих відносин та товарного способу реалізації про-
дукції, орієнтованого на ринок за межами країни. Її зазна-
ли переважно регіони-виробники сировини, що потрапили 
у зону впливу західноєвропейського капіталізму у період 
первісного нагромадження, і котрі у такий спосіб стали 
задовольняти потреби європейського ринку. Завдяки цьо-
му рееволюція охопила країни Центрально-Східної Євро-
пи та Америки. В цих регіонах власники, будучи орієнто-
ваними на європейський ринок, отримували зиск головно 
від привласнення робочої сили – закріпачення або пере-
ведення у рабство. Завдяки цьому з одного боку підтри-
мувався низький рівень індивідуальних потреб виробників, 
з іншого – високий ступінь їхньої експлуатації, котрий до-
сягався через позаекономічний примус [4, 313]. На тлі цьо-
го у рееволюційних країнах нагромаджувалися величезні 
капітали, однак вони переважно спрямовувалися не у 
розширення виробництва, а у престижне споживання ви-
щих класів та частково поповнювали державну казну, зок-
рема в Росії на них створювались державні мануфактури. 

Отже, рефеодалізація – зворотний бік торговельного 
капіталізму, коли великі землевласники перебувають на 
службі у капіталізму, але самі не є капіталістами. У цьому 
випадку відбувається своєрідний синтез капіталізму з 
рабовласництвом (як в Америці) та з феодалізмом 
(у Центральній та Східній Європі): зберігається феодаль-
ний спосіб виробництва, який дозволяє здешевити проду-
кцію за рахунок привласнення робочої сили та економічної 
залежності виробників. Саме декілька хвиль такої рефео-
далізації і відіграли в історії України велику і достатньо 

негативну роль. Тому виділені В. Головком періоди 1–4 за 
соціальним змістом є феодально-кріпосницькою модерні-
зацією, і їх цілком можна об'єднати в один великий період. 

Слід зазначити, що в цей час в українських землях пе-
реважали непромислові, сільськогосподарські форми ви-
робництва, а традиційне суспільство залишалося недото-
рканим. Це також свідчить про панування феодальної 
модернізації. Навіть українські міста у більшості були не 
стільки торговими і промисловими осередками, скільки 
сільськогосподарськими центрами. 

На українських землях, провідниками модернізаційних 
імпульсів були спочатку польський уряд та магнатські ро-
дини. Відповідно з цим домінуючою формою стала велика 
поміщицька власність на землю. В ХVІІ ст. ініціативу мо-
дернізації перехопив козацький стан, політичні домагання 
якого призвели до національно-визвольної війни. 

Дефеодалізація за часів Хмельниччини сприяла фо-
рмуванню нового економічного порядку, основу якого 
склала індивідуальна власність на землю. Без сумніву, 
можна знайти аналогії між Голландською революцією 
1566–1609 рр. та Хмельниччиною 1648–1657 рр. Зокре-
ма, в обох випадках в основі конфлікту були національні і 
релігійні інтереси між колонією і метрополією. Однак, в 
Україні рушійною силою Хмельниччини став військово-
корпоративний стан козацтва, у той час як у Голландії 
рушійною силою революції були вже сформовані буржуа-
зні верстви. Тобто, в Україні спроба досягнення націона-
льної незалежності випередила появу національного бур-
жуазного суспільства. Голландія випередила Україну, то-
му що знаходилась на переді західної органічної модерні-
зації, в той час як в Україні сама козацька еліта вимагала 
модернізації та обуржуазнення. Та майже безперервні 
бойові дії 1648–1687 рр., і також становий характер козац-
тва не призвели до зміни у тенденціях модернізації. Хоча 
козацтво Запорожжя та частина старшини Гетьманщини 
почала перетворюватися на український аналог західно-
європейської буржуазії, однак головно в економічному 
вимірі, в політичному залишившись феодальним станом, 
що претендував на станові вольності, а не на скасування 
станового ладу, як цього домагалась західна буржуазія. 
Тому ранньомодерна національна свідомість залишалась 
становою. Козацький стан не став впроваджувачем ману-
фактурного виробництва, монопольної торгівлі або інших, 
передових для того часу, економічних форм, залишив-
шись аграрним станом, що використовував найманих ро-
бітників. Втім, на Запорожжі у ХVІІІ ст. спостерігалася стій-
ка тенденція до обуржуазнення, яке, на жаль, так і не від-
булося повною мірою. На заваді цьому стала як слабка 
заселеність регіону, його економічна залежність від сусід-
ніх регіонів, так і політика Російської імперії, зокрема – 
ліквідація Гетьманщини та Запорозької Січі. 

Тому у ХVІІІ ст. в підросійській Україні модернізація по-
ступово ставала частиною російського імперського моде-
рнізаційного проекту. Йому ж був властивий наздоганяль-
ний характер, оскільки Росія претендувала стати за де-
якими своїми виробничими показниками на один рівень з 
західними країнами. Для українських земель, що були 
периферією Заходу, провідним завданням модернізації 
було посилення інтеграції в європейську економічну та 
соціально-політичну систему та перетворення козацької 
старшини на буржуазію. Російський же модернізаційний 
проект був спрямований на зміцнення дворянського стану 
та посилення імперської державності шляхом рееволюції. 
Тому він вступав в конфлікт з потребами української мо-
дернізації, носіями ідеології якої в ХVІІІ ст. була козацька 
старшина, яка укріпила свої позиції внаслідок розшару-
вання козацтва. Після поразки виступу І. Мазепи вона бу-
ла змушена йти в фарватері російського модернізаційного 
проекту і перетворилась на дворянство. Українська еко-
номіка була переорієнтована майже повністю на Росію, а 
країна стала ринком збуту продукції російської промисло-
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вої продукції, що офіційно було підкріплено заборонами 
прямої торгівлі з Заходом. З іншого боку російський уряд 
ініціював створення деяких галузей промисловості в Укра-
їні. Активно формувалась велика земельна власність, у 
зв'язку з чим поступово було впроваджено, за російським 
зразком, кріпацтво [7, 420–421]. 

Модернізаційні перетворення в підросійських українсь-
ких землях проводилися головно з Санкт-Петербургу, а 
роль модернізуючої еліти відігравав державний управлін-
ський апарат. Модернізація проявлялася, зокрема, в коло-
нізації – освоєнні великого земельного масиву, який захо-
пила Росія на півдні України. На цій території соціально-
економічний уклад відрізнявся від інших українських зе-
мель. Так, права землеволодіння мали не тільки дворяни, 
поряд з великою власністю існувало й мале землеволодін-
ня. Більш розповсюдженою, ніж на півночі України, була 
вільнонаймана праця. Деякою мірою відбувався розвиток 
мануфактурного виробництва. Однак, загалом модерніза-
ція відбувалася у руслі феодально-кріпосницьких відносин, 
які були пануючими політично та на рівні макроекономіки. 

У першій половині ХІХ ст. в Україні продовжував роз-
виватися дворянсько-купецький капіталізм. Носієм капіта-
лістичної перебудови українського господарства був пе-
реважно поміщик. Джерелами нагромадження капіталів у 
поміщиків були продаж хліба, скотарство, промислове 
підприємництво, надання кредитів, лихварство, зиск з крі-
паків, отримання ренти від нерухомості [3, 22]. Очевидно, 
що тільки три перші можна вважати власне капіталістич-
ними, інші ж були фактично способом синтезу ринку та 
феодальних відносин. Існування буржуазного укладу у 
феодальній Російській імперії в ХІХ ст. сприяло пануван-
ню рис первинного нагромадження. У цьому Російська 
імперія значно відставала від передових країн Європи, в 
яких період первинного нагромадження завершився і роз-
почався промисловий переворот, пов'язаний із розвитком 
великого машинного виробництва. 

Процес формування великої неаграрної буржуазії, що 
змогла б здійснити промисловий переворот, в Україні від-
бувався дуже повільно. До того ж нові підприємці тради-
ційно зберігали зв'язок із субкультурами, з котрих вони 
вийшли, чому не в останню чергу сприяла консервація 
станового ладу. Так, великі підприємці зберігали риси по-
міщицько-дворянської ментальності. Межі ж між купецт-
вом, міщанством та селянством визначалися більше ба-
гатством і підприємницькою діяльністю, ніж традиціями. 
Тобто, модернізація відбувалася переважно в економічній 
сфері і слабко торкалася інших. Станові межі почали роз-
миватися лише після реформ 60-х рр., коли дві останні з 
перерахованих верстви почали прагнути та, врешті, змог-
ли набути дворянського звання, а окремі дворяни захотіли 
записатися у купецтво [11, 254–255]. 

З'явились перші ознаки національного відродження. 
Однак, національний український капітал уособлювали 
майже виключно поміщики, пов'язані з російським торгове-
льним капіталом, котрі фактично не підтримували націо-
нальну ідею, орієнтувались на російсько-дворянську само-
державну систему. Української буржуазії було надзвичайно 
мало, та і та, що була – переважно проросійська, так чи 
інакше була пов'язана через дворянський протекціонізм з 
російським торговельним капіталом та самодержавством. 
Тож національний рух, що перебував у зародковому стані, 
опирався головно на дрібне українське міщанство – пере-
важно ремісників й дрібних торговців (своєрідну "трудову 
буржуазію"), українську інтелігенцію та селянську масу, 
наполовину сковану кріпацтвом [3, 134–135]. 

Промисловий переворот, що розпочався в Російській 
та Австрійській імперіях у 30–40-ві рр., став ознакою нової 
перехідної епохи у процесі модернізації. Але за умов збе-
реження кріпацтва він відбувався дуже повільно. Крім іс-
нування станових обмежень та державної регламентації 
приватної діяльності його гальмувала фактична відсут-

ність ринку вільнонайманої праці – більша частина потен-
ційної робочої сили перебувала у кріпацькій залежності, 
так що пропозиція робочої сили була досить низькою, що 
гальмувало зростання буржуазного виробництва [9]. 

Промисловий переворот у підросійській Україні розпо-
чався з харчової промисловості, зокрема – цукрового ви-
робництва. Панівною тенденцією тут було перетворення 
кріпосної мануфактури на фабрику з вільнонайманою 
працею. Нарівні з ними розвивалися і великі кріпосницькі 
промислові мануфактури – у вуглевидобувній промисло-
вості. З середини 40-х рр. осередки промислової діяльно-
сті переміщуються із містечок та сіл у міста, а поміщицьке 
підприємництво почало занепадати. Схожі процеси мали 
місце і в підавстрійській Україні. 

У перехідну епоху 30-х – 60-х рр. розпочалося приско-
рене оформлення української культурної ідентичності та 
поява нової національної еліти. Уособленням цього пере-
вороту стало нове покоління українських діячів, яке висту-
пило на суспільну арену на межі 1830-х і 1840-х рр. 
Центральними фігурами цієї генерації були Микола Кос-
томаров, Пантелеймон Куліш і Тарас Шевченко. На відмі-
ну від своїх попередників – нащадків козацької старшини – 
переважна частина нової еліти відзначалася "низьким" 
соціальним походженням – вони походили із селян, а за 
соціальною діяльністю складали українську національно 
свідому частину фахової імперської інтелігенції [8, 36]. 

Лише через деякий час після скасування кріпацтва 
(у 1848 р. в Австрійській та в 1861 р. у Російській імпе-
ріях) – після здійснення ряду політичних і економічних 
реформ – можна говорити про завершення перехідної 
епохи та початок нового витка модернізації, коли стали 
виразними результати скасування кріпацтва, проведення 
судової, адміністративної, цензурної та деяких інших ре-
форм. Модернізація набуває більш сучасних, постфеода-
льних форм. Західні українські землі при цьому залишали-
ся малорозвиненою периферією Західної Європи, в той 
час як у підросійській Україні вирував промисловий пере-
ворот та ближче до кінця ХІХ ст. розпочалася індустріалі-
зація, відбувався розвиток раціональної бюрократії, ста-
новлення національної літературної мови та почалося 
подолання деяких елементів традиційного суспільства. 
При цьому відбувалося суттєве відставання у політичній 
сфері – зберігалося застаріле дворянсько-самодержавне 
правління, а регіони України продовжували займати коло-
ніальне положення. В економічній сфері це відбилося на 
тому, що модернізація мала переважно сировинно-
напівфабрикатний та аграрний характер. В ній велику 
роль відіграли наявність окремих природних ресурсів, 
як то чорнозему, великих родовищ кам'яного вугілля, 
залізної руди та марганцю. 

У цей час починається формування новоукраїнської 
національної свідомості, творцем якої стала нова україн-
ська еліта мішаного походження, серед якої значну роль 
відігравала національна інтелігенція. Однак, її чисельність 
в Україні була вкрай незначна, вона була достатньо слаб-
кою та зосереджена переважно навколо університетів та в 
деяких інших вищих навчальних закладах. При цьому з 
декількох тисяч щорічних випускників вищих навчальних 
закладів лише незначніша частина була українцями за 
походженням, серед яких ще незначна частина виявила 
національну зацікавленість. Тому на другому етапі модер-
нізації українська інтелігенція лишалася другорядною гру-
пою суспільства, розірваною інтелектуальними супереч-
ками, налаштованою проти імперського уряду, ізольова-
ною від мас та зануреною у власні справи. 

У Галичині в національній сфері ситуація була інак-
шою. Хоча етнічні українці тут складали менший відсоток, 
ніж у підросійській Україні, культурні та політичні свободи 
дали результати вже у другій половині ХІХ ст. у межах 
конституційної Австро-Угорської монархії. Національний 
рух тут був політично інституйований: була створена Го-
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ловна руська рада та, пізніше, з'явилась низка українських 
політичних партій. Велику роль у національному русі віді-
гравали священики, а у процес національного відроджен-
ня вклали свій внесок не тільки вони та інтелігенція, але й 
інші верстви суспільства. З'явилась навіть невелика кіль-
кість свідомих українців, котрі працювали в адміністратив-
ному апараті і цілком могли стати основою майбутньої 
"раціональної бюрократії" (М. Вебер). Нарешті, у 90-х рр. 
у Галичині з'явилися перші українські політичні партії, по-
ширились ідеї соціалізму. 

На теренах Російської імперії відігравали помітну роль 
нові ідеології – "народницька", "українофільська", "свідо-
мого українства", які існували у політично нерозвиненому 
середовищі у межах субкультури, котра відстоювала "на-
родні", перш за все "селянські", цінності – покращення 
життя селян, зростання ролі української мови та збере-
ження народних традицій. Робились спроби інституювати 
цю ідеологію у вигляді українських "громад", які з'явилися 
у деяких великих українських містах та, навіть, Петербурзі, 
а також – гуртків. Однак, цей рух спочатку мав аполітичний 
характер. І лише наприкінці ХІХ ст. він набув виразно полі-
тичного характеру. Криза наздоганяльної модернізації, що 
відбулася в 1900–1903 рр., революція 1905–1907 рр., кри-
за 1914 р. і початок Першої світової війни сприяли поси-
ленню національного руху та зростанню національної сві-
домості. Ще в 1899 р. у Харкові була створена Українська 
революційна партія, яка висунула гасло автономії України 
у межах Росії, а пізніше – ряд інших партій (соціалістична, 
народна, демократична, радикальна). Посилилась боро-
тьба за права українства у школах, у науці. Врешті, з'яви-
лися українські часописи, розпочалася українська політич-
на діяльність у Думі й у земствах, з'явилися нові культур-
но-освітні та політичні товариства [6]. 

Неорганічний, наздоганяльний характер модернізації 
на другому її етапі призвів до того, що український соціум 
до 1917 р. загалом залишався досить слабко охопленим 
модернізаційними процесами, і українці значно відстава-
ли за показниками модернізації навіть від деяких інших 
етнічних груп України та сусідніх націй. На початку ХХ ст. 
за соціальною структурою Україна залишалася селянсь-
кою країною: 88 % селян в Україні були в етнічному від-
ношенні українцями, а 93 % всіх українців були селяна-
ми. На думку Я. Гріцака, українцям багато у чому вдало-
ся зберегти свою ідентичність не завдяки модернізації, а 
усупереч їй [8, 15, 62]. 

Кризи та війна сприяли поширенню ідей досягнення 
соціальної справедливості, державного регулювання еко-
номіки і соціального захисту працівників. Врешті, на тери-
торії Російської імперії спроба впровадження соціальної 
справедливості у формі "соціалізму" випередила появу 
нормального ринкового суспільства та розвиненого капі-
талізму. Соціалізм тут став новою формою рееволюції. 

Події 1917 р. розпочали новий перехідний період в 
процесі модернізації України, що характеризувався полі-
тичною та економічною нестабільністю, економічними та 
соціальними експериментами, культурним піднесенням та 
боротьбою різних соціальних тенденцій. 

Українська революція 1917–1921 рр., становлення 
УНР та Української держави, а також отаманських утво-
рень, по суті малих "держав" на півдні України, були поді-
ями, що свідчили про нову перехідну епоху в модернізації 
України. Період після 1917 р. також був часом модерніза-
ційного вибуху у політичній та культурній сфері. Зокрема, 
були здійснені перші спроби впровадження національних 
форм демократії, було створено національну Академію 
наук, здійснено спроби аграрної реформи та остаточного 
подолання реліктів феодалізму. 

Але з перемогою більшовиків в Україні розпочалася 
реалізація альтернативного варіанту модернізації, який 
зберіг багато спільних рис з попереднім етапом. 

В економічній площині радянську модернізацію 
В. Головко починає з плану ГОЕЛРО (1920 рік), реалізаці-
єю якого займалася держава. З проголошенням НЕПу 
(1921 р.) була надана можливість розвитку приватного 
капіталу, однак зберігалися значні обмеження, особливо, 
в сфері зовнішньої торгівлі, а також у політичній сфері, що 
гальмувало участь підприємців у модернізації країни. 
З іншого боку, революція та процес українізації, що розпо-
чався в УНР і в обмеженому вигляді був продовжений 
більшовиками, призвели до примітного культурного підне-
сення українства. Спостерігається буйний розвиток літе-
ратури, драматургії, кінематографії, освіти та науки, зок-
рема, історії. Відбулося прискорене формування українсь-
кої політичної нації, яке не дістало свого завершення у 
зв'язку з поразкою української революції. 

Перехідний період завершився зі згортанням НЕПу в 
1928–1929 рр. По тому у країні встановився тоталітарний 
режим і розпочався виток форсованої індустріалізації, 
колективізації та боротьби з традиційним суспільством, 
зокрема – із високою роллю релігії у соціумі. Радянське 
керівництво протягом 1930-х – 1970-х рр., з одного боку, 
модернізувало українське суспільство, сприяло появі укра-
їнської адміністративної еліти, технічної інтелігенції та 
інших соціальних груп, яких бракувало у ХІХ ст., а з іншо-
го – шляхом терору та русифікації створило умови для 
відбору лояльних елементів при просуванні цих нових еліт 
по соціальній драбині угору [19]. 

Також відбулося становлення нової адміністративно-
командної бюрократії, підконтрольній, у свою чергу, бюро-
кратії партійній. Обидві оформилися у новий правлячий 
клас номенклатури. На цьому тлі відбувся величезний 
крок назад – у вигляді колгоспів та заборони селянам мати 
паспорти (з 1933 р.) було створено нову рееволюційну 
форму кріпацтва. На цьому ґрунті сільське господарство 
стало джерелом отримання ресурсів для капіталовкла-
день в модернізацію промисловості і армії СРСР. Україна 
в ньому стала одним із найбільших донорів капіталів для 
модернізації, втім як і одним з найбільших їх отримувачів. 
Але ці капітали йшли не на користь України, а на користь 
розвитку виробництв, що обслуговували важку промисло-
вість СРСР, зокрема військово-промисловий комплекс. 
Колоніальний статус України набув нового вигляду – сою-
зної республіки, що фактично керувалася з Москви, й еко-
номіка якої була штучно прив'язана до загальносоюзних 
виробничих циклів. Тому в економічному плані країна за-
лишилась аграрно-сировинно-напівфабрикатним придат-
ком радянської імперії. 

Сучасний перехідний період розвитку українського со-
ціуму укорінений, з одного боку, в тіньовому капіталізмі, що 
неофіційно розвивався в СРСР в 60–80-х рр., з іншого – в 
соціальних процесах, що спостерігались у 50–70-ті рр., 
коли відбулися загальне ослаблення тоталітаризму та 
падіння "залізної завіси", підвищення добробуту населен-
ня, зростання рівня освіти та поширення засобів масової 
інформації. Хоча слід зазначити, що ці процеси спочатку 
охоплювали мешканців мегаполісів, периферійні частини 
суспільства були охоплені ними пізніше. У цей час відбу-
валося приховане руйнування радянського суспільства, 
було здійснено критичний аналіз його провідних ідеологем 
та норм. Підсумком цього стала перебудова др. пол. 80-х рр., 
котра являла собою низку реорганізацій державного апа-
рату, часткове обмеження його повноважень, трансфор-
мацію ідеологічної основи суспільства та дозвіл існувати 
деяким елементам демократії і ринкових відносин. 

З середини 80-х рр. – від "епохи Перебудови і Гласно-
сті" відбулося руйнування ідеологічних устоїв радянського 
суспільства та формування нових відносин кооперативно-
го і приватного підприємництва, руйнуються державне 
регулювання, патерналістське відношення до держави, 
формуються нові форми економічної поведінки [1, 22]. 
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Історія України 1990-х років виглядає як своєрідне про-
довження періоду "застою", свого роду розвиток потенцій-
них можливостей, зумовлених радянським минулим, зок-
рема – використання колишніх радянських кадрів з відпові-
дною ментальністю, які виховують собі зміну. На цьому тлі 
піді впливом об'єктивних змін суспільних відносин і внутрі-
шньої трансформації світоглядних уявлень владних та 
управлінських структур відбувається "лібералізація" кому-
ністичних поглядів і перехід значної кількості їх попередніх 
ідейних прихильників на позиції більш поміркованої соціа-
лістичної або соціал-демократичної ідеології [16]. 

Сучасний український соціум, по-перше, залишається 
суспільством перехідного типу, що намагається здійсню-
вати наздоганяльну модернізацію. По-друге, як це харак-
терно для перехідних суспільств, процес системної моде-
рнізації в країні характеризується незавершеністю та хао-
тичністю реформаційних зрушень. По-третє, велику роль у 
такій модернізації від початку відігравали колишня парт-
номенклатура, червоні директори та діячі тіньової еконо-
міки, і їхня роль зменшується дуже повільно. 

Соціальна непідконтрольність, хаотичність перехідної 
епохи зумовлює постановку цілей, метою яких є форму-
вання нового стану якісної визначеності соціальної систе-
ми, оволодіння соціальними процесами в новій якості, 
формування керованого, сталого розвитку. Але реалізація 
цих цілей, яку спочатку здійснювали колишня номенклату-
ра та радянські тіньові ділки, повільно переходить до но-
вої буржуазії, подекуди напівкримінального походження. 

На мою думку (яка співпадає с думкою С. Бульбенюка 

[5]), сучасна Україна – достатньо розвинена індустріальна 
країна, що вже не потребує класичної "наздоганяльної" 
модернізації. Країна має індустріальні виробництво та 
інфраструктуру, розвивається також інфраструктура інфо-
рмаційного суспільства. У той же час залишаються риси 
перехідної епохи, зокрема – методологічна невизначеність 
щодо майбутнього країни, котра виражається у неспромо-
жності правлячої еліти розробити та втілити чітку економі-
чну та соціальну програму розвитку країни, більше того – 
навіть реалізувати найбільш загальні цілі, покладені в 
Конституції України [13, 32]. Себто, українське суспільство, 
попри декларації, фактично ще не стало правовим, не має 
розвиненого громадянського суспільства, продовжує здій-
снювати непослідовні і половинчасті кроки у руслі наздо-
ганяльної модернізації, велику роль відіграють елементи 
традиційного суспільства, зокрема і ті, що суттєво супере-
чать, навіть гальмують процеси модернізації 

Яким же є соціальний зміст сучасної перехідної епо-
хи в Україні? 

По-перше, відбувається перехід від тоталітарного 
ідеологізованого, політизованого, централізованого, пла-
нового суспільства до неідеологічного, громадянського, 
децентралізованого, ринкового. Донедавна українські 
комуністи, що сповідують ідеологію неототалітаризму, 
були вагомою парламентською партією. Їхні прихильни-
ки – непохитні і заідеологізовані, але це – переважно 
представники старшого покоління. Натомість, частина 
населення намагається знайти альтернативу в ідеології 
правого радикалізму, так само безоглядно сповідуючи її 
як і колись ідеологію комунізму. У той же час значна час-
тина суспільства дедалі більше стає незаідеологізова-
ною, але політично свідомою. 

По-друге, здійснюється формування сучасної націона-
льної держави та її природної конструктивної антитези – 
громадянського суспільства, при цьому подолання успад-
кованого від радянських часів вкоріненого у масову суспі-
льну свідомість державно-патерналістського комплексу 
відбувається досить повільно. 

Трансформація України після проголошення незале-
жності відбувалась в умовах слабкої новоствореної дер-
жави, що розбудовувалась колишньою партноменклату-

рою та червоними директорами. Україна була позбавле-
на як тривалої традиції незалежності, так і досвіду само-
стійного політичного життя. Це призвело до формування 
надто великої кількості, подекуди карликових, політичних 
партій. Також слабкість української держави зумовлена 
незрілістю більшості національних інститутів, її послаб-
люють протиріччя між політичними та бізнесовими кла-
нами, та різні їх геополітичні орієнтації. Крім того, держа-
ву послаблює тенденція до регіоналізації, причини якої 
слід вбачати як у різнорідності історичної долі регіонів 
країни, так і в різних економічних інтересах зовнішньо 
орієнтованої української економіки, яка буквально "роз-
риває" регіональні інтереси між різними закордонними 
геополітичними центрами. З іншого боку, це стимулює 
владні тенденції до надмірної централізації та позбав-
лення регіонів самостійності, що стимулює протистояння 
"регіон – регіон" та "регіон – центр". 

По-третє, зародки тіньового капіталізму радянських 
часів переростають у сучасне відкрите капіталістичне сус-
пільство. Воно ускладнене періодичним зростанням "тіні-
зації" усіх сфер суспільної життєдіяльності, а також виник-
ненням та розповсюдженням феномена діяльності "чино-
вника від бізнесу" або "бізнесмена від держави", який по-
роджує корумпованість усіх суспільно-політичних і держа-
вних інституцій. Зростання цін та падіння рівня виробниц-
тва, відсутність національної валюти і високий рівень ін-
фляції, масові неплатежі та велика роль торгівлі в еконо-
міці і здобуванні прибутків, і головне – високі податки на 
виробництво призвели до розростання тіньової економіки. 
У суспільстві закріпився синдром "звикання" до економіч-
ної злочинності, яка тепер перетворилася на елемент спо-
собу життя, була здійснена приватизація партійних коштів 
та розкрадання фондів підприємств, корупція зросла до 
нечуваних розмірів, має місце злиття підприємництва із 
політичною діяльністю [12]. 

По суті, в Україні відбулося становлення гібридної еко-
номічної системи, яка поєднує риси ліберальної ринкової 
моделі зі значним залученням адміністративних важелів 
управління національним господарським механізмом, а 
місце базових інституцій сучасної соціальної держави 
неоліберального чи соціал-демократичного зразка засту-
пили відносини патерналізму східного типу або частково 
залишилися деградуючі архаїчні соціальні відносини, ус-
падковані від радянської системи [5]. 

По-четверте, особливістю перехідної епохи в Україні 
є проблемність вибору цивілізаційної ідентифікації. Дає 
взнаки тривале політичне та економічне розділення країни 
між західними та орієнтальною державами – країна не 
тільки політично, а і культурно та ментально балансує між 
Західною цивілізацією та Євразійською квазіцивілізацією. 

По-п'яте, в країні з'явились і ознаки постмодернізації – 
стратегії наближення України до економіко-технологічних, 
політичних та соціокультурних орієнтирів інформаційної 
(постіндустріальної) цивілізації [5]. У суспільстві мають 
місце, зокрема, розвиток телекомунікацій, комп'ютерів, 
інтернету. Україна вже прилучена до сучасних інформа-
ційних мереж та має певну інфраструктуру інформаційно-
го суспільства, в ній поширились цінності та установки 
постмодерну. Однак, загалом країна залишається індуст-
ріально-аграрною, зокрема її аграрний сектор значно від-
стає від постіндустріального аграрного сектору західних 
країн. Велику роль відіграють застарілі індустріальні видо-
бувна та металургійна промисловість, метали, вугілля, 
деякі напівфабрикати та сільськогосподарська продукція 
домінують в експорті, а елементи інформаційного суспіль-
ства ще не стали провідними акторами соціальної транс-
формації і відіграють другорядну роль. 

Тобто, в Україні поєднуються деякі риси модернізації 
та постмодернізації. З одного боку, країна зазнала непо-
правних втрат, пов'язаних із крахом у 90-ті рр. її постра-
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дянської індустріальної економіки, орієнтованої на вироб-
ництво сировини, напівфабрикатів та включеної у мину-
лому до т. зв. "народногосподарського" комплексу СРСР. 
Це вимагає нової індустріалізації, здійснюваної виходячи з 
національних інтересів. Але в той час відбувся і регрес в 
інтелектуальній сфері – суттєве зменшення фінансування 
та скорочення наукової сфери призвело до зменшення 
чисельності та ролі інтелігенції, професіоналів, "технічного 
класу". Тому постає проблема як відновлення її індустріа-
льного комплексу, досягнення економічної самодостатно-
сті, так і навіть не відродження – новоутворення справж-
ньої, сучасної "еліти знань". 

Тому перехід України до постмодернізації при невирі-
шеності провідних проблем модернізації, зокрема – фор-
мування сталих продуктивних чинників економічного зрос-
тання, ствердження політичної стабільності і демократії – 
є дуже проблематичним. Україна частково готова для 
прийняття постмодерних цінностей, однак завдяки соціа-
лістичному минулому ще тільки формується розвинене 
громадянське суспільство, дуже повільно і непослідовно 
укорінюються традиції демократії, повністю не подолано 
масову схильність до тоталітарних різновидів світогляду, 
не сформувались стійкі чинники економічного зростання, 
ґрунтовані не на зовнішніх зв'язках, а на внутрішній потре-
бі суспільства. Завдяки соціалізму українське суспільство 
в основі залишилося традиційним. Окрім того, в Україні і 
досі жодною з правлячих сил не розроблено чітку, теоре-
тично обґрунтовану систему економічних та соціальних 
реформ, що призвели б до перетворення елементів пост-
модернізації в систему соціального розвитку. 

Зазначене свідчить, що сучасне українське суспільство 
є перехідним, поєднує у собі елементи соціалістичного 
модерну, буржуазного модерну та постмодерну. Воно ко-
ливається між авторитаризмом і демократією, між хаосом 
та централізацією, між кризою та короткотривалою сталіс-
тю. Сутність сучасного перехідного періоду – це не сті-
льки перехід від індустріального до постмодерного суспі-
льства, це перш за все перехід від соціалізму до капіталі-
зму та від бездержавності до державного існування в 
умовах ще не до кінця сформованої української нації. Наше 
суспільство дійсно, хоча і досить непослідовно, але ста-
вить перед собою певні цілі та намагається їх досягнути. 
Вони ж значною мірою є сформованими піді впливом стану 
сучасних найбільш розвинених – постмодерних – сус-
пільств. Тому сучасна модернізація відрізняється від орга-
нічної модернізації країн автентичного капіталізму, які зна-
чною мірою всліпу, методом спроб і помилок формували 
своє майбутнє виходячи із наявних досягнень. Ми ж керу-
ємося вже досягнутими еталонами. Це дозволяє значно 
пришвидшити процес модернізації, навіть перейти до 
постмодернізації, однак вона і надалі залишається наздо-
ганяльною. Врешті, коли суспільство не тільки остаточно 
подолає вади соціалістичного минулого, визначиться із 
цілями свого розвитку, але і впровадить програму по їх-
ньому досягненню, перехідна епоха і буде завершена, а 
суспільство увійде у новий етап трансформації. 

Таким чином, трансформація українського суспільства 
від традиційного в сучасне розпочалась в середині ХVІ ст. 

Її зміст можна розкрити через поняття наздоганяльна мо-
дернізація, виділення періодів сталої трансформації, пе-
рехідних епох та форм рееволюції. Її особливістю було те, 
що вона мала колоніальний характер, за більшістю показ-
ників відставала від країн Заходу, здійснювалась головно 
в економічній сфері, і лише в ХХ ст. охопила політич-
ну, але в обмеженій, зумовленій колоніальним стату-
сом формі. Вона здійснювалась у три етапи: феодальна 
модернізація (у два підетапи), ранньоіндустріальна моде-
рнізація, соціалістична модернізація, та пройшла че-
рез три перехідні періоди і нині знаходиться в четвертому. 

Останній відзначають: в політичній сфері – велика 
роль колишньої радянської номенклатури, накладання 
різнорідних конфліктів (між політичними силами, кла-
нами, регіонами тощо) та незавершеність формування 
української політичної нації; в економічній – непослі-
довність, незавершеність економічних реформ, збе-
реження сировинно-напівфабрикатної та сільськогос-
подарської спрямованості економіки, енергетична за-
лежність країни, висока роль застарілих індустріаль-
них форм виробництва; в соціальній – пережитки кор-
поративізму, патерналізму, високе соціальне розша-
рування, економічна слабкість середнього класу, по-
ширення бідності; в культурній – загальний занепад 
культури, застарілість системи освіти та науки, поява 
елементів постіндустріального суспільства, які, однак, 
хоч і впливають переважно на сферу культури, мента-
льність, світогляд, але ще не набули провідного аген-
та соціальних трансформацій. Період характеризуєть-
ся кризою старих моделей життєдіяльності та управ-
ління державою, при цьому соціальний рух охоплює 
дедалі більш широкі верстви населення, відбувається 
зростання ролі середнього класу, декларується перс-
пектива європейської інтеграції України. 
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ПЕРСПЕКТИВИ СУСПІЛЬСТВА ҐЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ В УКРАЇНІ: 
УТОПІЇ, РЕАЛІЇ, ТЕНДЕНЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ 

 
Дається характеристика паритетної демократії, розглядається реальний стан формування ґендерно збалансованого 

суспільства в Україні, аналізуються тенденції, противаги та перспективи утвердження ґендерної рівності. 
The parity democracy is characterized in the article and the real situation of gender balanced society in Ukraine, its trends, balances 

as well as the perspectives of establishment of gender equality are analyzed in the article. 
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