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 Після розпаду комуністичного блоку, ство-
рення нових демократій на території Східної 
Європи формується новий тип суспільств. Не 
минула цієї долі й Україна [1]. Відповідно вини-
кла проблема визначення в політологічній науці 
типу даних суспільств. Чи не кожний вчений 
пропонує власне визначення, власний підхід до 
розгляду даної проблеми. Найчастіше можна 
почути такі словосполучення, як “перехідне сус-
пільство”, “перевідне суспільство”, “пост-
комуністичне суспільство”, “ суспільство пери-
ферійного капіталізму”, “пострадянське суспіль-
ство”, “постсоціалістичне суспільство”, “ країна 
перехідної економіки” тощо. Тож доцільно розг-
лянути думки провідних українських науковців 
щодо даної проблематики. 

На сьогодні у світовій і вітчизняній науці 
найбільш поширеною є дефініція посткомуніс-
тичних соціумів як “перехідних суспільств”. Під 
“перехідним суспільством”, як, наприклад, вва-
жає доктор політичних наук В. Журавський, 
розуміється суспільство, яке здійснює свою ево-
люційну трансформацію від одного якісного 
стану до іншого [4, с. 43]. Перехідне суспільст-
во, на думку сучасних суспільствознавців, у то-
му числі Л. Старецької, постає тоді, коли в ньо-
му виникають економічні і соціально-політичні 
відносини якісно нового типу, які поширюються 
з меншою чи більшою швидкістю і силою та 
згодом перетворюються в умови функціонуван-
ня нового суспільства [11, с. 56]. 

Проте, на думку О. Долженкова, такий підхід 
викликає низку зауважень у спробі аналізу пост-
радянських суспільств. По-перше: зміни і 
“переходи” – форма існування суспільства, в 
ньому постійно щось відбувається і змінюється; 
суспільство існує лише в ритмі змін; поза зміна-
ми не існує суспільства. І, відповідно, з цієї точ-
ки зору є нелогічним виділяти якісь “перехідні” 
періоди. По-друге: в тому значенні, яке надаєть-
ся терміну сьогодні, має означати перехід до 
якісно нового рівня суспільства, отримання пев-
них здобутків у різних сферах суспільного жит-
тя [4, с. 44]. 

Зараз проголошується “перехід” до західної 
моделі суспільного устрою. Але, на думку 
О. Долженкова, відбувається зворотний процес 
“повернення до генотипу”, який дуже мало від-
повідає ідеалам відкритого суспільства, політич-
ної демократії та автономії особистості. Більше 
того: в цей “генотип” настільки вдало і несупе-
речливо були інтегровані окремі сутнісні риси 

комуністичної ідеології, що фактично ніякого 
“переходу” від комунізму на рівні масової полі-
тичної свідомості не відбулось. Так само, як від-
критим є питання, чи був комунізм чимось не-
природним для цих суспільств. 

 Політичні процеси останніх десяти років у 
країнах СНД протікають всупереч логіці 
“перехідного періоду”. Якщо останній був би не 
модним кліше, а реальністю. Починаючи з дру-
гої половини 90-х рр., ці країни охопила потуж-
на хвиля номенклатурної реакції, і якщо і можна 
вести мову про “перехідний період” в цьому 
випадку, то вектор переходу виявиться зворот-
ним: у цих державах консолідуються авторитар-
ні режими. Ці режими напівправовими засобами 
позбуваються дієвої парламентської опозиції, 
методично переслідують опозиційну пресу та 
телебачення, серйозним чином впливають на 
наслідки виборів та референдумів через адмініс-
тративні важелі [4, с. 47]. 

Сучасні концепції перехідного періоду трак-
тують його як односпрямований рух від антиде-
мократичного режиму до демократії. З іншого 
боку, можна побачити, що змістом політичного 
процесу в країнах СНД є зміцнення саме його 
антидемократичного вектора – суто номенклату-
рного (Україна, Закавказзя, Середня Азія) або 
номенклатурного з елементами харизматичного 
лідерства (Росія, Білорусь). 

Висловлюється здивованість, що, незважаю-
чи на повну неспроможність західного суспільс-
твознавства передбачити ані розпад СРСР, ані 
відродження ісламського фундаменталізму, ані 
грандіозних успіхів КНР, з великою легкістю 
приймаються на віру його пророцтва (в особі 
З. Бжезинського) щодо демократичного майбут-
нього України в євроатлантичному просторі вже 
менше ніж через 10 років [2, с. 146]. Залишаю-
чись у полоні прогресистських та еволюціоніст-
ських теорій, в яких проповідується стадіальний 
підхід до суспільного буття, а будь-які відступи 
від “магістрального шляху людства” трактують-
ся як перехідні періоди, політична наука постко-
муністичних суспільств виявилася неспромож-
ною дати адекватне пояснення сутності процесів 
у посткомуністичних країнах [4, с. 46], а також 
спостереженням таких українських науковців, 
як В. Полохало, що стосуються, наприклад, від-
сутності передумов для змін у суспільстві та 
незацікавленості більшості населення в таких 
змінах [9, с. 11-12]. 

Висловлюючи думку про “яскраво застійний, 
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а не перехідний характер” українського суспіль-
ства, О. Долженков вважає, що необачне вико-
ристання терміну “перехідне суспільство” щодо 
всіх пострадянських країн, нехтуючи такими 
важливими рисами, як тяглість та глибина 
сприйняття ними комуністичної ідеології, циві-
лізаційна приналежність, тощо, призвело до то-
го, що значна частина політичних інститутів та 
процесів не піддається адекватному описові [4, 
с. 48]. 

Саме тому автор робить висновок, що вико-
ристання відносно країн СНД та України, зокре-
ма, термінів “перехідні суспільства”, “ демок-
ратичний транзит” тощо, є неправомірним [4, с. 
50]. 

Інший сучасний український дослідник 
В. Тарасенко вказує, що “перехідне” українське 
суспільство має кудись “переходити”, а от саме 
куди – в Україні чітко не визначилися й досі. 

Якщо українське суспільство дійсно кудись 
переходить, то слід чітко зафіксувати його вихі-
дну точку (що попередньо досягнута) та обгрун-
тувати цільову (бажану, планову) якість, до якої 
воно має переходити або вже переходить, меха-
нізми та процеси “переходу”, вказати зміст но-
вої якості. На жаль, сьогодні ще не дійшли до 
визначення цих понять [12, с. 46-47]. 

В. Тарасенко також звертає увагу ще на один 
стереотип “переходизму” [12, с. 48] – “перехід 
до ринку”. Всі про це говорять, але ніхто не го-
ворить, до якого ринку ми переходимо. Є різні 
типи ринків: соціалістичний (Китай), капіталіс-
тичний (США, Західна Європа). Кожна країна, 
зважаючи на власні умови, національні особли-
вості, має будувати власну модель ринку. Украї-
на ж намагається будувати копіюючи. Відповід-
но до цього Тарасенко робить песимістичні ви-
сновки відносно успішного ходу реформ в Укра-
їні. 

На підтвердження цього говорять і розрахун-
ки О. Гоша про необхідність 48 років для того, 
щоб наздогнати країни – кандидати до вступу в 
ЄС, якщо в них ВВП зростатиме з темпом при-
росту 3% щорічно, а в Україні, відповідно, – 
6,5% [3]. 

Тарасенко ставить питання: “Так куди пере-
ходить українське суспільство?” – і намагається 
дати свою відповідь: 

• воно само нікуди не переходить, його штучно 
“переводять” від однієї форми соціально-
історичного буття до іншої, тому суспільство 
не стільки “перехідне”, як “перевід-

не” (трансформаційні зміни в українському 
суспільстві не є природно-історичним проце-
сом, що є продуктом його спонтанної соціаль-
ної революції) [2, с. 57]; 

• під впливом “технолога” українське суспільст-
во переходить до капіталізму з кримінальним 
штибом. 

В іншій своїй статті [13] цей же дослідник 
ставить питання про формування нової іденти-
фікаційної практики, а звідси необхідно з’ясува-
ти, в якому соціальному просторі локалізуються 
ці перехідні зміни й перетворення – у внутріш-
ньоформаційному чи міжформаційному. 

Ще якихось десять років тому наше суспільст-
во визначалось як “радянське суспільство”, і всі 
нібито погоджувалися з таким визначенням, і всі 
усвідомлювали себе саме “радянськими”. За роки 
незалежності ситуація змінилась, більшість насе-
лення нашої держави не може визначити себе, для 
більшості характерним є відсутність самоідентифі-
кації, невизначеність власного стану. 

На думку В. Тарасенка, “перехідне суспільст-
во” означає, що дане суспільство перебуває в 
неусталеному плинному стані: від “чогось” воно 
відійшло чи відходить, але до нового “щось” не 
дійшло. А звідси виникає проблема, що про 
якісь конкретні соціальні ознаки суспільства не 
можна дізнатися зі змісту цього терміну. 

У статті автор наводить кілька термінів, що 
широко вживаються в сучасній політологічній 
літературі для позначення стану суспільства, в 
якому зараз перебуває Україна, і заперечує їх, 
зважаючи на недостатню обгрунтованість даних 
термінів. Зокрема, В. Тарасенко визначає насту-
пні терміни: 

• “посткомуністичне суспільство” – хіба в СРСР 
колись був побудований комунізм; 

• “пострадянське суспільство” – цим терміном 
фіксується сучасний рух українського суспіль-
ства як післярадянський і більше ніякого 
знання про нього він не містить, тож викорис-
товувати його недоречно; 

• “посттоталітарне суспільство” – на думку 
автора (з чим важко погодитись), в СРСР 
тоталітаризм існував лише в часи правління 
Й. Сталіна, який ще після 50-х рр. ХХ ст. було 
скасовано, і вже наступні 40 років країна не 
ототожнювалася з тоталітарною державою 
(до того ж був період Горбачова). 

На думку Тарасенка, сьогодні Україна будує 
“дикий”, периферійний, залежний від розвину-
тих країн капіталізм. Проте Україна, безумовно, 
ще не стала капіталістичною країною. Сучасне 
українське суспільство можна характеризувати 
як щось посереднє між капіталізмом і соціаліз-
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мом. Для нього характерним є “мавпізм” та точ-
не копіювання Заходу, що є негативом, зважаю-
чи на ті особливості, які притаманні українсько-
му суспільству. 

 Інший український дослідник М. Пав-
ловський визначає Україну як країну “пери-
ферійного капіталізму” [6]. Така країна характе-
ризується диктатом західних країн в економіч-
ній та політичній сферах, існуванням і постій-
ним пропагуванням міфу про розвиток і підтри-
мку демократії. 

Крім того, на думку Павловського, Україна 
досі не позбулася рис, що притаманні тоталітарно-
му суспільству, і навпаки, спостерігається зворот-
ний процес у цьому напрямі – українське суспільс-
тво набуває нових тоталітарних рис, а саме: 

• скорочення соціальних програм; 

• монополізація влади; 

• боротьба з опозицією; 

• посилення поліційних функцій разом із неува-
гою до Збройних Сил (дуже суперечливе 
твердження Павловського – на мою думку, 
посилення ролі військових у суспільстві є 
рисою тоталітаризму); 

• монополія на інформацію; 

• заборона економічних теорій, що можуть 
змінити нинішній курс реформ. 

В іншому дослідженні М. Павловський [7], 
дотримуючись думки Дж. Сороса, наполягає на 
тому, що в Україні формується “суспільство 
ринкового фундаменталізму” [7, с. 40]. Проте 
далі в цьому дослідженні Україна асоціюється 
як “постсоціалістична країна”. 

Павловський також підкреслює, що українсь-
кій державі притаманні риси авторитаризму, і 
зазначає, що в Україні склалися передумови для 
розвитку авторитарної держави. 

Також поширеним у застосуванні сьогодні є 
термін “перехідний період”. Саме такого підхо-
ду дотримується сучасний дослідник М. Ми-
хальченко. “Перехідний період”, на його думку, 
означає перехід від нескоординованих, часто 
суперечливих, хаотичних владних впливів на 
різні сфери суспільного життя до проведення 
чітко вивіреного відповідального політичного 
курсу. Необхідною умовою “перехідного періо-
ду” є законослухняність, виконання державою 
та громадянином взятих на себе зобов’язань. 

Крім того, Михальченко визначає риси су-
часного українського суспільства, які, на його 
думку, характеризують Україну як “перехідну 
державу”, а саме: 

• слабка й неконсолідована політична влада; 

• слабка, малоефективна судова система; 

• стагнація процесу становлення нової структу-
ри громадянського суспільства; 

• зростання люмпенізованих і маргінальних 
соціальних груп; 

• різкі зміни в орієнтаціях на системи цінностей 
та ідеалів [5]. 

З точки зору визначення типу сучасного 
українського суспільства, безумовно, цікавим є 
підхід Ж. Сапіра. Передусім як економіст, 
Ж. Сапір розглядає економіку як базис для пере-
творення соціуму. У своїй роботі вчений вико-
ристовує переважно термін “перехідний” у різ-
них словосполученнях, як то: “перехідна еконо-
міка”, “ економіка перехідного періоду”, “пере-
хідний період”, “ країни перехідної економіки” 
тощо. Перехідна економіка у Ж. Сапіра ототож-
нюється із станом суспільств у країнах Східної 
Європи, що трансформується. Характерною ри-
сою такої трансформації є перебудова соціаліс-
тичної економіки на капіталістичну, ґрунтую-
чись на теорії монетаризму. Проте сам Сапір 
зазначає, що визначення даних суспільств саме 
як “перехідних” не є точним і наголошує на су-
перечливості неоліберального мислення щодо 
перехідного періоду [10]. 

Ще один український дослідник В. Полохало 
[8] визначає сучасний стан українського суспі-
льства як посткомуністично-номенклатурний 
неототалітаризм. На думку Полохало, це пов’я-
зано з тим, що для України є характерним над-
звичайна невизначеність інтересів більшості 
населення, а також слабкість політичної волі 
суб’єктів соціальної дії. До того ж партійна но-
менклатура зберегла свою владу і реальну влас-
ність. Тому фактично змінилась лише зовнішня 
оболонка суспільства, а всередині практично 
нічого не змінилось, відбулась лише зміна лозу-
нгів. Саме тому говорити про те, що в Україні 
відбувається якийсь перехід до демократії, не 
приходиться. 

Підсумовуючи, слід зазначити, що в сучасній 
українській політологічній науці існує багато 
різних підходів і думок відносно визначення 
сучасного стану української держави. Можна 
визначити два основні підходи до визначення: 

1) суспільства за часовою ознакою як суспі-
льства, що трансформуються до демокра-
тії – посткомуністичне, постсоціалістичне 
тощо; 

2) інший підхід можна визначити як функціо-
нальний, де головний аспект перетворен-
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ня політичної, економічної сфери – країни 
перехідної економіки, перехідна економіка 
тощо. 

Загалом слід зазначити, що визначення, яке б 
задовольнило усіх, поки що в політологічній 
науці не існує. Зважаючи на те, що існують різні 
погляди на дану проблематику, загальне визна-
чення дати неможливо, принаймні найближчим 
часом, доки процеси трансформації не набудуть 
усталених форм. 
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