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УКРАЇНА У ВИРІ ГЛОБАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

Шляхи розвитку людської цивілізації: чи підлягають вони загальним закономірностям, чи
досвід кожної країни унікальний і неповторний? Чи можливе використання і творче
застосування одними країнами досвіду інших. Які сили рухають суспільний прогрес? У чому
особливості модернізаційних процесів в Україні? Усі ці питання є предметом розгляду цієї
статті.
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Наприкінці ХХ ст. перед третиною людства – колишній соціалістичний табір – з усією
наготою постало питання про шляхи подальшого поступу. Комуністична формація, що
будувалась і за марксистсько-ленінською теорією мала знаменувати вищий ступінь суспільного
розвитку, на практиці виявилася гіршим зразком казарменого соціалізму – тоталітарним
суспільством, – відсталим у всіх аспектах від розвинених країн. Суспільно-політична практика
ХХ століття не підтвердила передбачень К. Маркса. Потрібна була нова теорія. А також
питання реформування суспільства постало з усією гостротою.

Метою роботи є порівняльний аналіз теорій розвитку, або типології суспільства, шляхів
модернізації відсталих країн, творче використання ними досвіду нових індустріальних держав
використання в українському суспільстві досвіду посткомуністичних держав (Польща, Китай),
що успішно здійснюють модернізацію.

На зорі новітньої доби, а саме від початку ХІХ ст., шалених обертів починає набирати
еволюція суспільства. Західна Європа за кілька десятиліть вкривається широкою мережею, ніби
з-під землі вирослих шахт, копалень, фабрик, заводів. Винайдено телеграф, відкрито річки для
судноплавства. Жодне з попередніх поколінь навіть гадки не мало, що такі грандіозні
продуктивні сили приховуються в надрах розкріпаченої праці. Людство починає перехід від
традиційного аграрного до промислового способу виробництва. Утім, бурхливий розвиток
відбувається хворобливо і нерівномірно через соціальні колізії і потрясіння, про що свідчать
робітничі рухи, повстання і революції. Це висуває на порядок денний потребу дослідження
рушійних сил, закономірностей і особливостей суспільного розвитку.

Засновник соціології Огюст Конт в основу суспільного прогресу покладає розвиток знання
і, відповідно, визначає три його стадії. Перша, або теологічна, стадія охоплює період від
давнини до 1300 р. Тут панує релігійний світогляд, а також військово-авторитарні режими з
абстрактно-умоглядними тлумаченнями дійсності без опори на емпіричні дані. Друга –
метафізична стадія. Завданням цієї стадії є руйнація старого суспільства і його нещадна
критика, але наслідком цього є стан анархії і хаосу. Третя – позитивна стадія, що починається з
1800 р. Це стадія поширення наукового знання, що стимулює швидкий розвиток
промисловості, перехід від військових до промислово розвинутих систем, сприяє
встановленню порядку і соціального миру. У центр духовного життя перебувають учені, митці
освічені промисловці.

Найпослідовніше наукове обґрунтування концепція розвитку суспільства отримала в
працях К. Маркса і Ф. Енгельса “Німецька ідеологія”, “Злиденність філософії” та “Маніфест
комуністичної партії”. До визначення рушійних сил суспільного розвитку К. Маркс застосував
діалектичну суперечність у способі виробництва: між динамічними продуктивними силами і
консервативними виробничими відносинами. Оскільки суспільні закони реалізуються через
діяльність людей, головна суперечність способу виробництва виявляється в боротьбі між
антагоністичними класами: власників і позбавлених власності; між рабами і рабовласниками
селянами і феодалами; буржуа і пролетаріями. Соціальні відносини за Марксом – «це не
ставлення одного індивіда до іншого, а ставлення робітника до капіталіста, фермера до



землевласника тощо. Якщо ліквідувати ці суспільні відносини, то ви знищите все
суспільство» [1, 54]. Маркс обгрунтував, що соціальною силою, яка забезпечила перехід від
феодального до капіталістичного суспільства, був третій стан, тобто буржуа і наймані
робітники. За об’єктивними обставинами Маркс вважав, що рушійною силою переходу до
комуністичної формації стане робітничий клас. Клас дрібних власників розмивається розвитком
великої промисловості – пролетаріат же продукт її. Йому належить майбутнє. Та цей висновок
К. Маркса виявився помилковим.

З Марксом уже на початку ХХ ст. успішно полемізував Макс Вебер. Застосовуючи
принцип цілеспрямованого раціоналізму, Вебер слушно вважав, що сучасна європейська
цивілізація заснована на діяльності раціонально-організованого індивіда. Капіталістичне
суспільне виробництво постійно відтворюється завдяки раціональній діяльності класу
власників, класу тих, хто наживає багатство (підприємці, купці, банкіри, особи вільних
професій, висококваліфіковані робітники, соціальному класу – робітничому класу, дрібним
власникам, інтелігенції). Суспільство може стабільно розвиватися за умов, якщо воно буде
спиратися на „професійну діяльність особистості”.

З подальшим розвитком суспільства, пророче передбачав М. Вебер, зростатиме момент
раціональності в ньому.

Отже, за півтора століття свого розвитку соціологічна наука обґрунтувала кілька
взаємодоповнювальних концепцій лінійного розвитку суспільства.

1. Контівська теорія теологічної, метафізичної і позитивної стадії розвитку, головним
критерієм яких є розвиток людського знання.

2. Класово-формаційна теорія Карла Маркса (еволюція суспільства від нижчих до вищих
форм організації виробництва) відбувається через виникнення, розвиток і зміну суспільно
економічних формацій: первісно-общинної, рабовласницької, феодальної і комуністичної. Ця
типологія була панівною протягом ХІХ і в першій половині ХХ ст.

У середині ХХ ст. соціологи (Р. Арон, У. Ростоу, Тоффлер) обґрунтовували сучасну
типологію так:

доіндустріальне – традиційне, сільськогосподарське суспільство з давнини і до кінця
ХVІІІ ст ., де провідними інститутами є церква, армія, держава;

індустріальне – ХІХ ст. – середина ХХ ст. – суспільство з промисловим виробництвом і
банком, концерном як провідними соціальними інститутами;

постіндустріальне – інформаційне суспільство, де головним є виробництво знання
головним соціальним інститутом є університет, що продукує знання.

Передові країни переходять до інформаційного суспільства з другої половини ХХ ст.
У ХХ ст. отримали розвиток циклічні теорії суспільного розвитку (П. Сорокін, Тойнбі та

інші). Історія людства – це виникнення, розквіт і занепад соціокультурних цивілізацій, кожна
яких ґрунтується на певній системі цінностей. Саме цінність є основою і фундаментом будь
якої культури. Так, в античній цивілізації головною була цінність Аполона – краса. У
середньовіччі провідним принципом, або головною істиною цінністю був Бог. Архітектура і
скульптура середньовіччя, на думку Сорокіна, були “Біблією в камені”. Головною цінністю
сучасної Західно-Європейської та Північно-Американської цивілізації є науково-технічний
прогрес, спрямований на створення багатства матеріальних засобів існування [3, 429, 430].

У всіх цих концепціях більше спільного, ніж відмінностей, і вони підтверджують головну
закономірність еволюції – прискорення суспільного розвитку: чим далі, тим швидше рухається
вперед суспільство.

Та в еволюції суспільства має місце ще одна тенденція – нерівномірність розвитку, коли
різні народи проходять головні сходинки прогресу неодночасно. Якщо передові країни
вступили в постіндустріальну інформаційну добу, то значна частина народів ще живе в
традиційному суспільстві.

Відставання окремих країн від авангарду суспільного прогресу – проблема не лише їх
самих, а всього світового співтовариства. Це рельєфно продемонструвала історія ХХ століття
Поділ світу на світове “місто” і світове “село”, проблема природних ресурсів, ринків збуту – усе
це джерело конфліктів, як національних, так і міжнародних. Особливо рельєфно це виявилось
під час і після Другої світової війни. Разом з відновленням зруйнованого війною народного
господарства перед цілою низкою країн постало завдання подолання відставання від передових



держав, зумовленого пануванням віджилих феодальних відносин.
У другій половині ХХ ст. соціологи обґрунтували таке поняття, як “модернізація” –

оновлення. Під модернізацією мається на увазі процес переходу від доіндустріального
традиційного суспільства до суспільства індустріального, промислового.

Розрізняють органічну модернізацію, як результат власного внутрішнього культурно
економічного розвитку (Великобританія, Франція, США та інші), і неорганічну – розвиток
навздогін, у відповідь на виклик передових розвинених країн. Питання стоїть так: або
напруживши сили, наздогнати передові країни, або назавжди залишитися за лаштунками історії
(Японія, Південна Корея, Тайвань та ін.).

Неорганічна модернізація в основі мала вестернізацію – запозичення західних зразків, а
саме: упровадження новітніх досягнень науки і техніки, ринкових методів в економіці та
демократичної організації суспільного життя.

Втім, історичний досвід свідчить, що абсолютизація і копіювання чужого досвіду не дає
бажаного ефекту. Найбільших успіхів досягають країни, які разом з використанням передового
досвіду інших країн дбайливо ставляться до національних здобутків і традицій. Так, Японії та
іншим новим індустріальним країнам потрібно було 20 років, щоб не лише наздогнати, а в
певних сферах і перегнати розвинені капіталістичні країни.

Від кінця 80-х років ХХ століття завдання модернізації гостро постало перед вчорашніми
комуністичними державами. Тоталітарні режими, що панували на третині земної кулі
залишили тяжку спадщину: відсталу з науково-технічного боку диспропорційну, воєнізовану
конкурентно-неспроможну економіку; недемократичне, атрофоване, духовно збідніле
громадянське суспільство.

Одним з головних завдань посткомуністичної модернізації є формування стабільного
середнього класу, як запоруки її успішності, а також виховання національно зрілої і професійно
підготовленої еліти. Посткомуністичні країни дали два успішні зовсім протилежні досвіди
модернізації: метод шокової терапії (реформи Бальцеровича в Польщі) та поступовий
еволюційний метод (реформи Ден Сяо Піна в Китаї).

Модернізаційні процеси кінця ХХ ст. свідчать про їхню відмінність від подібних процесів
ХVІІІ ст., коли реалізувався проект Просвітництва у формі лібералізму, а ринок розвивався за
формулою “попит-пропозиція”. Нині зростає регулятивна функція держав у провідних галузях
економіки.

Як же в Україні проходить процес модернізації? На жаль, імпульсивно непослідовно
Українська еліта (політична, наукова, підприємницька, управлінська) строката і неоднорідна за
складом та ідеологічним спрямуванням. Вона не має чіткої позиції щодо вибору сталих
структур при проведенні соціальних реформ, і це є однією з причин, що українська модель
переходу до ринку, до інституту особистої і приватної власності так і не була чітко
усвідомлена. Були запозичені не найкращі зразки трьох світових концепцій. За терміном (майже
16 років) економічна реформа в Україні схожа на еволюціоністську модель. За рівнем інфляції
1993-2008 р., безробіття і падіння виробництва – на шокову терапію, а за втручанням
державної бюрократії в діяльність більшості вже недержавних підприємств, заморожуванням
соціальних програм – на третю модель – повернення до командно-адміністративної системи
управління. Найбільше це простежується в аграрній реформі. Невизначеність у пріоритетах між
фермерським і колективним господарством, чи акціонерним утворенням, неприйняття закону
про земельний кадастр, призвело до того, що замість торгово-грошових конкурентних відносин
між виробниками і споживачами вони набувають спекулятивного, а то й кримінального
характеру [4, 96-97].

Однією із серьозних проблем процесу модернізації є плюралізм життєвих світів
Україна є дім, у якому життєвий світ одних виключає життєвий світ інших (Схід-Захід). Тож
приоритетною метою модернізації є забезпечення сталості і цілісності українського соціуму
Мета України – побудова суспільства з високим життєвим рівнем. Ніяка інша мета не зможе
виконати об’єднавчу функцію всіх акторів українського населення в єдину цілісну соціальну
систему [4, 97]. Але в досягненні цієї мети Україна останнім роком відкинута назад через
світову економічну та фінансову кризу.

Процес модернізації набув глобального характеру, охопивши країни Східної Європи та
Азії. Поза ним залишилась Африка через свою надзвичайну відсталість. Країни Західної



Європи, Північної Америки здійснили постмодернізацію, перейшовши до
інформаційного суспільства.

Перетворення в окремих країнах тісно переплітаються зі світовим процесом глобалізаціі
Глобалізація – це взаємодія держав, народів, етносів, соціальних спільнот у єдиній системі
відносин на планетарному рівні; це система відкритого культурного обміну, запозичення
кращих зразків поведінки в усіх галузях людської діяльності. Основою глобалізації є інтенсивна
інформація, що перетворює світ на єдиний інформаційний простір. Глобалізація пов’язана з
трансформацією загальнолюдської організації та її окремих спільнот. Провідну роль у
трансформаційних процесах відіграють, як відомо, транснаціональні корпорації (ТНК)  (хоч
кожна з них має певну державну прописку) та провідні індустріальні держави, міжнародні
економічні організації - МВФ та інші.

Успішна модернізація, підвищення життєвого рівня, побудова економічно розвиненого
суспільства з високим рівнем споживання відповідає як національним інтересам, так і інтересам
провідних держав та світового співтовариства.

Іноземні інвестиції, спрямовані на створення підприємств і робочих місць, підвищення
купівельної спроможності населення, ведуть до розширення ринків збуту, спільної розробки
природних ресурсів, розв’язання екологічних і демографічних проблем, демократизації
суспільства.

На думку американського політолога де Сантіса: “Виключення цілих суспільств із процесу
глобальної модернізації збільшує ризик етнонаціональних конфліктів, тероризму та озброєних
зітнень” [5, с. 28]. Водночас модернізаційні і глобалізаційні процеси мають негативний бік. За
іноземні інвестиції і вливання потрібно платити певною економічною залежністю.

Свого часу президент США Б. Клінтон змушений був визнати, що окремі групи й окремі
держави “можуть віднині втручатися в життя сусідів…”

Від 1990 до 1997 року фінансовий потік приватних капіталів із розвинених країн до тих
що розвиваються, збільшився в 6 разів (від 44 до 244 млрд. дол.). Половину з них становили
прямі інвестиції, що давало шанс їх отримувачам. Але, як тільки економічна і політична
ситуація в даній країні втрачала привабливість, зразу ж починався зворотний процес відпливу
інвестицій [5, 31]. Тож глобальна модернізація – це об’єктивна потреба суспільств, що прагнуть
бути на рівні світової цивілізації, а не на її околиці.

Нині ціла низка країн (Японія, Південна Корея та інші) накопичила цінний досвід –
подолання негативних наслідків цього процесу та скористатися всіма його перевагами і
шансами. І провідна роль тут належить суб’єктивному чиннику, а саме: національній еліті, її
професіоналізму й патріотизму. Але саме цього і саме сьогодні так бракує Україні.
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Is it possible to generalize the features of the development of human civilizations, to reveal
regularities? Or, maybe, the experience of each country is original and unique? Is it possible for
some countries to learn from the experience of other countries, and to implement it on their own?
What moves social progress? What is the essence of the modernization process in Ukraine? All these
issues are tackled by the author of this article.

Key Words: Social progress, society types, pre-industrial society, industrial society, post
industrial society, informational society, organic / inorganic modernization, globalization.

Пути развития человеческой цивилизации: подвержены ли они общим закономерностям
или опыт каждой страны уникален и неповторим? Возможно ли использование и творческое
применение одними странами опыта других. Какие силы движут общественный прогресс? В



чем особенность модернизационных процессов в Украине? Все эти вопросы являются
предметом рассмотрения данной работы.

Ключевые слова: социальный прогресс, типология общества, доиндустриальное
общество, индустриальное общество, постиндустриальное общество, информационное
общество, органичная/неорганичная модернизация, глобализация.


