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Набуття українським суспільством нової со-
ціальної якості відбувається в процесі соціаль-
но-культурної трансформації, яка передбачає 
зміни не тільки в економічній сфері, але, що 
сьогодні чи не більш актуальне, зміни у форму-
ванні світоглядних орієнтирів. Процес трансфо-
рмації викликає закономірні зміни, що обумов-
лені цілою низкою факторів, які детермінуються 
змінами в соціумі як процесом. Можливість до-
слідження та виявлення таких закономірностей 
наблизить українське суспільство до сталого 
світоглядного поля, а вивільнена соціальна енер-
гія знайде своє застосування на виробничому 
ґрунті. 

За останні роки дослідження поняття соціа-
льної трансформації набуло наукового поширен-
ня. Визначалися сумарні риси процесу трансфо-
рмації, аналізувався емпіричний матеріал пост-
радянських держав та держав Західної Європи. 

Серед наукового доробку вивчення поняття і 
терміна “трансформація” варто зазначити дослі-
дження В.В.Шамрай, В.С.Стьопіна, В.І.Толстих, 
М.І.Лапіна, Л.О.Бєляєва [1]. Серед українських 
науковців ця проблематика вивчалась В.І.Во-
ловиком, В.Г.Кременем [2]. Смисложиттєві, сві-
тоглядні парадигми життєдіяльності особи є 
предметом наукових пошуків таких вчених, як 
Л.Н.Коган, В.С.Сержантов, Н.І.Соболєва [3]. 

Проте варто зазначити, що невирішеною за-
лишається проблема дослідження трансформації 
як процесу з урахуванням особливостей саме 
українського менталітету, що несе на собі відби-
ток пострадянського світогляду, та виявлення 
закономірностей та напрямку (результату) фор-
мування нових світоглядних орієнтацій в умовах 
трансформації суспільства. Дана стаття ставить 
за мету окреслити основні закономірності розви-
тку трансформації соціуму та їх вплив на фор-
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мування світогляду українців як суто національ-
ного феномена. 

Поняття “трансформація” відображає певний 
момент у розвитку сущого, що характеризується 
переходом від накопичення певних ознак нового 
до руйнування старих засад, становленням якіс-
но нового стану предмета. Трансформація як 
момент розвитку предмета відображає перехід-
ний стан від того, чого вже немає, до того, чого 
ще немає, але що має чи може бути. Соціальна 
трансформація – це період становлення нових 
соціальних форм, утвердження нових принципів 
соціального устрою та виникнення нових соціа-
льних інститутів. Поняття “соціальна трансфор-
мація” відображає перехід у розвитку суспільст-
ва, коли становлення, утвердження нових соціа-
льних принципів співіснують з ще активно фун-
кціонуючими колишніми соціальними формами. 
Трансформація суспільства – це процес зміни 
соціуму, що не визначається цілковито перетво-
рюючою, свідомою діяльністю людини. Знач-
ним за обсягом є потік процесів, що не контро-
люються, по суті стихійних, що розгортають 
свій зміст всупереч або паралельно з діяльністю 
соціального суб’єкта. Соціальна трансформація 
зумовлюється соціальними потрясіннями, рево-
люціями, реформаторською діяльністю історич-
ної особи, активністю тих чи інших соціальних 
спільнот. Для суспільства період трансформації 
означає перервність, відхилення, руйнування 
існуючої соціальної традиції. Трансформація не 
завжди характеризується прямолінійністю, її 
розвиток може здійснюватися в будь-якому на-
прямку, як в річищі прогресу, так і регресу. Вар-
то зазначити, що у сучасному суспільствознавс-
тві не існує сталої теорії трансформації. Більш-
менш визначеною є теза, що процес трансфор-
мації властивий кожному суспільству. Боротьба, 
соціальна невизначеність, багатосценарність 
подальшого розвитку суспільства в кожний мо-
мент, необхідність вибору соціальних горизон-
тів методом проб і в силу відсутності соціально-
го досвіду, зростання ролі суб’єктивного факто-
ра, зокрема, політичної еліти в розвитку суспіль-
ства – все це є характерними ознаками для пері-
оду соціальної трансформації. 

Певною мірою поняття “трансформація” сус-
пільства тотожне змісту поняття “перехідний 
період” розвитку суспільства, однак воно ширше 
за об’ємом, ніж зміст поняття “модернізація сус-
пільства”. Останнє передбачає “осучаснення” 
традиційних соціально-економічних і духовних 

структур суспільства або його оновлення із вра-
хуванням нових засад та вимог. Трансформація 
суспільства, на відміну від модернізації, перед-
бачає якісну зміну соціуму в цілому. 

Серед істотних ознак соціальної трансформа-
ції можна виокремити наступні: 1) радикальну 
зміну принципів соціального устрою у всіх сфе-
рах життя суспільства; 2) руйнування (повне чи 
часткове) старих соціальних інститутів; 3) виник-
нення соціальних ніш, що не контролюються 
державою (в економіці, в ідеологічних процесах, 
в соціальній та політичній сферах життя суспі-
льства); 4) злам ідеологічних традицій, розми-
вання моральних норм, правовий нігілізм, запе-
речення необхідності державної релігії чи полі-
тичної ідеології, соціального міфу, які об’єдну-
ють та мобілізують маси; 5) кризу всіх сфер  
функціонування суспільства як результат нігіліз-
му у ставленні до попереднього соціального 
досвіду перетворення суспільства; 6) соціальну 
неефективність перетворювальної енергії соціа-
льних об’єктів, ірраціональність соціальних про-
цесів, особливо на початкових етапах трансфор-
мації суспільства; 7) актуалізацію ідей націона-
лізму, сепаратизму, сектантство; 8) свобода тут 
розглядається як фундамент суспільства, що 
формується. 

Якщо модернізація суспільства виходить із 
певного соціального ідеалу, то трансформація 
суспільства на початкових етапах має яскраво 
виражену деструктивну функцію по відношен-
ню до попередньої соціальності і розмиті конту-
ри майбутнього. Трансформація суспільства – не 
тільки витвір людини, але й відносно самостій-
ний стихійний розвиток певних аспектів людсь-
кої культури – способів буття, стилів життя, дія-
льності, мислення. З нашої точки зору логіка 
розвитку суспільства значною мірою детерміно-
вана світоглядними орієнтаціями та інтересами 
соціального суб’єкта. 

Людина постає як ключова постать соціаль-
но-культурної трансформації, як така, що є твор-
цем і носієм самої культури. Світогляд є духов-
ним ядром особи, способом самовизначення її в 
світі. Він формує обрій бачення світу, позицію 
людини щодо життєво важливих моментів бут-
тя, до того ж позицію не лише теоретичну, а й 
практичну, яка визначає не лише цілі, ідеали і 
сенс життєдіяльності, а й засоби їх реалізації, а 
також сам спосіб соціальної активності. Якщо 
світоглядна орієнтація особи уявляється як сми-
слова конструкція, що обумовлена впливом реа-
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льних соціальних факторів (економіка, політика, 
ідеологія тощо), то зміна об’єктивних умов при-
зводить до певних змін у світоглядних орієнти-
рах людини. Трансформація суспільства відбу-
вається завдяки соціальному конструюванню з 
метою пристосування соціальних форм до по-
треб людини. При цьому відкидається ідея про 
необхідність підпорядкувати всі дії людини од-
ній наперед визначеній меті чи ідеалу. 

Трансформація суспільства певною мірою є 
непередбачуваною з позиції сьогоднішнього 
інтерпретатора, адже соціальна практика завжди 
не повністю відповідає соціальній теорії і вису-
нутому нею ідеалу. Аналіз “втілення в життя” 
того чи іншого соціального ідеалу свідчить про 
відносну незалежність трансформації суспільст-
ва від пропонованих проектів перебудови. Соці-
альний ідеал як відображення суперечності між 
наявним і бажаним буттям, на жаль, не містить 
розробки механізму його реалізації. В цілому це 
є актуальною проблемою перетворювальної дія-
льності соціального суб’єкта, однією із граней 
взаємодії “мета – засіб”. Однак при всіх історич-
них модифікаціях соціального ідеалу він збері-
гає загальні характеристики. В.В.Шамрай виді-
ляє серед них наступні:  

− перетворення суспільства орієнтоване на 
певний трансцендентальний взірець; 

− особливий шлях пізнання цього трансцен-
дентального взірця – специфічна форма 
одкровення, що претендує на зосере-
дження на собі всіх життєвих прагнень 
людини, відкриття долі людини і людсь-
кого роду; 

− ідеал досконалого суспільства має жорст-
ко регульований і навіть прямо регламен-
туючий історичну дію характер; 

− ідеал досконалого суспільства є формою 
експлікації історичної необхідності і слі-
дування їй [4]. 

Трансформація пострадянського простору 
здійснюється в напрямку техногенної цивіліза-
ції, під якою найчастіше розуміють такий тип 
цивілізаційного розвитку, який виник в Європі в 
епоху становлення раннього капіталізму і який 
називають “західною цивілізацією”. Пропонова-
на економічно процвітаючими країнами західної 
цивілізації система світоглядної орієнтації на-
штовхується в пострадянських країнах на її не-
прийняття, відторгнення. Серед причин цього 
явища, на нашу думку, можна виділити наступ-
ні: по-перше, впровадження такої системи сти-

кається з іншим способом світорозуміння у по-
страдянської людини, ніж у людини західної, як 
представника техногенної цивілізації; по-друге, 
“прищеплення” західних демократичних засад 
супроводжується соціально-економічною кри-
зою суспільства, що викликає у населення нега-
тивні асоціації та ностальгічні настрої; по-третє, 
людина тільки через зміну особистісного буття, 
покращення якості власного життя та підвищен-
ня рівня споживання здатна сприймати ті чи 
інші світоглядні орієнтири, а недостатній обсяг 
позитивних результатів лише посилює їх відтор-
гнення. Трансформація свідчить, що народи і 
країни, які тривалий час розвивалися на іншій 
цивілізаційній основі, адекватно сприймають 
лише цінності більш розвинутих у техніко-
економічному відношенні країн. Будь-яка спро-
ба імпортувати, імплантувати систему зовнішніх 
по відношенню до даного соціуму світоглядних 
орієнтирів зустрічає значний опір. 

Не применшуючи безперечних благ та досяг-
нень техногенної цивілізації, все ж не слід очіку-
вати, що вона відіграє в умовах соціальної 
трансформації пострадянських країн роль соціа-
льного ідеалу. Тут є необхідним конструктивний 
пошук горизонтів нової соціальності (із враху-
ванням специфіки регіонів), яка не стане на 
шлях уніформізму, культурного знеособлення 
світу та наслідування Заходу. Очевидно, тут 
необхідною є своя цивілізаційна “ніша”, яка б 
враховувала специфіку тих суспільств, що, збе-
рігши істотні риси традиційності, стали на шлях 
посттехногенного розвитку. 

Ототожнення соціальної трансформації з 
процесами модернізації та вестернізації, уподіб-
нення західному еталону, з одного боку, і абсо-
лютизація феномена плюралізму цивілізацій аж 
до заперечення загальнолюдських цінностей та 
перспективи, з іншого, – ось дві крайнощі інтер-
претації соціальної трансформації пострадянсь-
кого соціуму. Особливого значення у зв’язку з 
цим набуває розробка національної програми 
трансформації українського суспільства з відпо-
відною системою цілей, показників та механіз-
мів реалізації в кожній сфері суспільного життя.  

Соціальна трансформація є багатомірною, 
вона – кілька фундаментальних вимірів, які не 
зводяться один до одного. Тут можна виділити 
культуру як сукупність способів та результатів 
діяльності людини, стан індивіда в суспільстві, 
характер влади, принципи соціальної організа-
ції, форми комунікації. Можна погодитися, що 
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культурно-історичні структури стають паритет-
ними з передусім домінуючими соціально-
економічними структурами, однак особливу 
роль відіграє політичний фактор, орієнтації та 
активність політичної еліти та контреліти. 

Специфікою соціальної трансформації є опір 
світоглядному тиску держави, однак, як свідчить 
історичний досвід, його наслідком є стверджен-
ня нової форми світоглядного насилля, проти 
якого і була спрямована соціальна енергія. Оно-
влення світоглядної орієнтації пов’язане з ви-
знанням того, що нинішнє людське існування є 
неповноцінним, незадовільним через неістин-
ність його духовних засад. Сучасне може бути 
радикально перетворене завдяки новій світогля-
дній орієнтації, новим принципам організації та 
регулювання соціуму. В історичній генезі світо-
глядних орієнтацій проглядає тенденція духов-
ного звільнення людини від жорсткої регламен-
тації її життєдіяльності спільнотою, що поглина-
ла індивідуальність та зумовлювала стереотип-
ність її життєвого шляху. 

Ставши на шлях незалежності, Україна, на 
думку В.Кременя, лише в загальних рисах ви-
значила, куди йти, і ще менше – як це робити, 
адже “не створені світоглядні засади суспільно-

го розвитку” [5]. Діяльність по перетворенню 
суспільства повинна спиратись на загальнотео-
ретичні та методологічні основи, невід’ємним 
компонентом яких є світоглядний аспект. Остан-
ній визначає стратегічні цілі, цінності, засоби 
соціальної трансформації, міру, у випадку необ-
хідності, коригування чи зміни стратегічних 
цілей та програми їх реалізації. Соціальна транс-
формація провокує зміну теоретичних засад сві-
тоглядної орієнтації, що проявляється: в кризі 
наукового обґрунтування та поширенні позанау-
кового обґрунтування світоглядних орієнтацій; в 
реанімації релігійного обґрунтування світогляд-
них орієнтацій; в опорі дезорієнтованої соціаль-
ними змінами особистості на здоровий глузд; в 
синкретизмі обґрунтування світоглядної орієн-
тації особистості. 

Сфера наукового дослідження в контексті 
трансформацій суспільних відносин залишаєть-
ся дуже широкою. Тому надалі, можливо, необ-
хідно надавати наукового обґрунтування і за-
провадження чинників, що мають пріоритетне 
значення в процесі вибору особистістю, що ме-
шкає на теренах пострадянського простору, сві-
тоглядних орієнтацій.  
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