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Кардинальні системні зм іни, я к і відбуваються протягом останніх 
років в Україні та інш их держ авах пострадянського світу, зумовлю
ють постанову ряду методологічних проблем. Серед них питання про 
механізми й напрямки соціально-політичних перетворень мають особ
ливу актуальність. Вже наприкінці 80- початку 90 років серед вітчиз
няних науковців розгорнулася палка дискусія щодо природи й хара
ктеру цих перетворень. У той час труднощі політали не лише в тому, 
що для опису та пояснення суспільних процесів у колиш ніх респуб
л іках  СРСР не вистачало емпіричного матеріалу й методологічного ін 
струментарію  щодо їх  опрацю вання. Головним недоліком багатьох 
поясню вальних гіпотез, як і інтерпретували події в цьому регіоні як  
“демократичні революції”, “демократичний транзит” і  таке інш е, був 
їхн ій  явний або прихований з в ’язок  з старою лінійно-еволю ційною  
парадигмою мислення. Згідно з нею будь-яке суспільство так чи ін ак 
ше підкоряється в своєму розвитку деяким універсальним закономі
рностям соціальних змін. Ці закони прописують загальний напрямок 
трансф ормації політико-держ авної системи від традиційності до су
часності, від моноцентризму до плю ралізму, від тоталітарних і автори
тарних режимів до ліберальних й демократичних.

Усвідомлення досвіду перш их років перебудов у колиш ніх країнах 
“реального соціалізму” не випадково відродило інтерес до теорій модер
н ізац ії. Однак, дедалі поставала очевидна непереконливість багатьох 
класичних концепцій і підходів, що склалися в свій час у меж ах захід
ного суспільствознавства. Сьогодні прийнято розглядати модернізацію 
як  історично обумовлений процес, який  узаконює інститути та цінності 
сучасності: демократію, ринок, освіту, розумне адміністрування, само
дисципліну, трудову етику тощо. “Стати сучасним (або уникнути “хи
бної сучасності”) до цього часу є життєво важливим завданням щодо 
посткомуністичних суспільств” -  підкреслює П. Ш томпка [1, 184].

М еханізми політичних перетворень, як  втім і всіх інш их соціальних 
процесів, підлягаю ть впливу двох діалектично взаємопов’язаних тенден-
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дій  -  мінливості та усталеності. В єдиному процесі буття соціуму і його 
політичної сфери їх неможливо роз’єднати. Завдяки перш ій (мінливос
ті) відбувається постійне виробництво нових інститутів, норм, відносин, 
ідей, моделей поведінки. Завдяки другій (усталеності) здійснюється від
творення вже наявних рис і якостей політичного ж иття. Таким чином 
інновація (дослівно -  оновлення, упровадження нового) і традиція -  дві 
сторони цілісного процесу ж иттєдіяльності політичної системи.

У теоретичному і практичному планах варто замислитись над та
кими проблемами: 1) Чи завжди “нове” кращ е ніж  “старе” і немину
че призводить до покращ ення якості соціального буття, тобто до про
гресу? 2) Як виникають нові форми соціального і, зокрема, політичного 
ж иття, та я к і механізми їхнього “уж ивлення” , пристосовування до 
старої системи? 3) Чому виникає відторгнення або ан ігіляц ія  деяких 
нововведень, тоді як  інш і досить легко сприймаються суспільством? 
4) Яким повинна бути міра й співвіднош ення інновацій  і традицій, 
щоб це не спричиняло зростання нестабільності та дезорганизації су
спільної системи? Спробуємо далі навести власне розуміння можливих 
підходів до відповідей на ці питання в контексті завдань політичної 
модернізації та демократизації України.

1. По-перше, слід ураховувати, що процес політичного виробництва, 
звичайно, не пов’язаний  з винаходж енням  чогось абсолютно нового. 
Відкриття та винаходи в соціально-політичній практиці мають віднос
ний характер і здійснюються на рівні приростання знань і технологій 
щодо тих аспектів буття, як і раніше не були достатньо відомі. Н апри
клад, дослідження первісних суспільств довело наявність в них зародко
вих інститутів загального представництва інтересів (скандинавські тін- 
ги або вічові збори), в яких  у згорнутому вигляді вже містилась біль
шість принципів і процедур парламентських демократій. З іншого боку, 
система влади рад, яку  в попередні часи підносили як  безперечну інно
вацію, народжену творчістю мас, насправді уявляла собою деяку моди
ф ікацію  тих самих общ инно-вічових традицій . Чи був тоталітарний 
режим в СРСР інновацією у порівнянні з монархічним режимом цар
ської Росії і кращ им за нього? Адже він сам у нових історичних умо
вах модифікував певні риси традиційних східних деспотій та середньо
вічних тираній. Тому здається справедливим зауваж ення М. В. Ільїна 
про те, що дійсно наукового аналізу потребує не ф іксація незвичайного 
(воно помітне навіть пересічній людині), а з встановленням достатньо 
тонких нюансів того, як , чому і навіщ о відтворюється старе [2, 59].

2. Доволі розповсю дженими є погляди на іновацію  як  наслідок 
суспільних запитів, проблем функціонування суспільної системи, що 
об’єктивно виникають, як і виріш ую ться ш ляхом тієї чи інш ої відпо
віді. Ш ироко відома ідея Т. Парсонса щодо іновації, як а  є відповіддю 
на неврівноважений стан системи. Таким чином, інновація постає у 
вигляді детермінованого, зумовленого явищ а, і через те політичне ви
робництво зводиться до усвідомлення й чіткого формулювання соціа
льного запиту з подальш им адекватним  реагуванням  на нього. У 
цьому випадку функціонування системи визнається закритим  проце-
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сом, який не зазнає зовнішніх впливів. До того ж  завжди залиш ається 
питання: Хто формулює суспільний запит та наскільки  адекватним 
він є щодо об’єктивної реальності?

На нашу думку, необхідно визнати, що залежно від механізмів ви
никнення інновацій існує безліч їх  різновидів. Частина з них дійсно є 
породженням характеристик самої системи та дисфункцій, що вини
каю ть в її надрах. Однак відкритий характер багатьох політичних 
процесів і наявність великої к ількості можливих відповідей роблять 
процес вибору з кількох альтернатив вельми проблематичним. Д еякі 
інновації з ’являю ться внаслідок диф узії або запозичення, тому що 
вони не є продуктом самої системи, а цілеспрямовано відбираються 
завдяки їх незаперечній адаптивній цінності, тобто здатності ужитися 
в данній системі й прислуж ити реалізації потреб тих чи інш их полі
тичних акторів. Дифузія виникає завдяки розповсюдженню окремих 
нововведень ззовні. При цьому власні характеристики системи справ
ляють вплив на процес селекції та упровадж ення нового. Найбільш  
пристосований цей механізм  щодо пош ирення суспільно-політичних 
ідей і програм суспільних перетворень. Так, комуністичні ідеї в Росії 
на початку XX ст. не були як  таки  продуктом системи суспільних і 
політичних відносин, проте виявилися досить співзвучними до комуні- 
тарних принципів організації суспільного ж иття загалом.

Отож найбільш і можливості щодо поширення та укорінення мають 
саме ті нові форми відносин, інститутів, моделей поведінки, я к і таким 
чи іншим чином співвідносяться із деякими звичними, традиційними, 
притаманими глибинним ментальним ш арам буття народу і природ
ним умовам його існування.

3. Н авпаки, те, що нав’язують у систему реформаторські кола без 
урахування природи суспільства, не здатне слугувати чинником його 
поступального розвитку. Про це наочно свідчать неодноразові спроби 
цілеспрямованої модернізації незахідних суспільств з боку колиш ніх 
метрополій. Адже, погодимось, важ ко прищепити навички використан
ня ш тикової лопати в суспільствах, населення яких  не знайоме із зви
чаєм носити взуття. У політичній сфері спроби конститую вання, ска
жімо, парламентських установ на теренах здебільшого трайболістських 
відносин народів Середньої Азії в радянські часи призвело до їх пе
реродження. Сьогодні ж режими правління в Узбекистані, Туркменії, 
Тадж икистані (безвідносно до їхньої наукової оцінки) значно більше 
відповідаю ть традиційній  природі вказаних суспільств, дарма що й 
використовують деякій набір псевдо-західних формальних інституцій.

М еханізми політичної модернизації можна звести до двох найбільш 
пош ирених моделей: 1) ім ітац ія  алгоритму (якщ о копію ю ть зміст і 
функціональні параметри якогось процесу); 2) ім ітація, запозичення ре
зультату або форми (якщ о декларую ться деякі принципи, однак фактич
но відбувається їх  симуляція). Спостерігання за процесами модернізації 
та демократизації дає відомим транзитологам підставу стверджувати, що 
найкращ і результати, з точки зору досягнення вказаних цілей, надає за
стосування першої технології [3, 248]. На ж аль, особливість країн так
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званої вторинної, неорганічної модернизації, до як и х  належ ать і постра
дянські держави, полягає у переважному використанні другої з зазначе
них технологій. Н априклад, проголошення вільних й альтернативних 
виборів я к  демократичного принципу приховує їх фактично неконкурен- 
тний характер. Російські політологи в цьому зв ’язк у  відзначали, що 
отримання поста президента В. Путіним було лиш е демократичним ара
нж уванням одержання влади спадкоємцем в дусі монархічної традиції.'

4. На окремих стадіях розвитку суспільної системи співвідношення 
різноспрямованих тенденцій -  збереження традицій та впровадження 
іновацій є неоднаковим. Етап державного будівництва й конститую
вання політичної системи, безумовно, пов’язани й  з переваж анням  
процесів політичного виробництва понад відтворенням. Д еякий час 
попередні та нові елементи в системі можуть перебувати в злагоді, 
тим самим створюючи нові системні якості. Водночас деяк і з цих 
елементів можуть суперечити один одному, викликати посилення не
стабільності та хаосу. У соціальній сфері це знаходить відбиття у 
конф лікті прогресистських і традиціоналістськи зорієнтованих груп 
населення, перш і з як и х  здатні до сприйняття нових цінностей й 
моделей поведінки, тоді як  другі, свідомо чи інтуїтивно, тяж ію ть до 
консервації історичних форм відносин. У перехідних суспільства та
кож  формуються числені маргінальні групи населення як  носії несу
місних ціннісних орієнтацій та поведінкових практик. Вони відчува
ють подвійний тиск нових умов і продукують у суспільстві почуття 
страху і непевненості у майбутньому. З  іншого боку, саме ці маргіна
льні прош арки і властиві їм перехідні засоби ж и ття , я к  вваж аю ть 
деяк і дослідники, заповнюють континуум м іж  традиціоналізм ом  і 
модернізмом, завдяки чому процеси суспільного розвитку набуваюють 
характер синусоїдальної хиткої стійкості [4, 319-320].

Таким чином, перехідне суспільство є нібито перенасиченим нови
ми ідеями та інформацією, а зміни охоплюють і рівень самої політи- 
ко-державної системи, і рівень її соціального середовища. Згідно з су
часними теоріями нелін ійної термодинаміки так а  максимально не
стійка ситуація пов’язана із структурними якостям и системи. Якщо 
система структурно усталена, вторгнення нових елементів не загрожує 
її існуванню та не викликає нового режиму функціонування системи. 
Інновації, як і все ж  таки виникають, практично не вкорінюються.

Отож, маємо зробити висновок, що найбільш уразливою щодо втрати 
усталеності будь-якої, зокрема політичної системи є її структура, тобто 
відносини м іж  її  елементами та їхн і взаєм озв’я зк и . Найболю чіш их 
наслідків система зазнає тоді, коли порушуються ієрархічні зв ’язки  у 
верхніх ш арах структурної организації, а саме в тих елементах, як і за
безпечують обробку узагальненої інформації та прийняття управлінсь
ких ріш ень. Усе це притамане сучасному періоду часткового руйну
вання попередніх політико-управлінських структур і непослідовних, 
гарячкових спроб побудови нової державності. Тому, на нашу думку, 
сьогодні істотно зростає значення політичних технологій, якими послу
говуються політичні еліти в процесі реформ українського суспільства.
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Виходячи із викладеного вищ е, можна зробити декілька стислих 
зауваж ень щодо стратегії реформування політичної системи України 
в контексті окреслених проблем:

По-перше, оскільки Україна належить до країн, в яких  модернізація 
має вторинний характер, інноваційні процеси закономірно набувають 
рис певної стихійності, імпровізаційності та поверхневого запозичення. 
Поряд з цим правлячі кола відчувають чималу спокусу цілеспрямова
ного упровадж ення в ж и ття  власних реформаторських проектів, не 
завж ди прораховуючи небаж ані наслідки своїх інноваційних зусиль. 
Опір соціального середовищ а таким и примусовими нововведеннями 
згори мусить бути достатнім сигналом до кореляції цілей, ресурсів і 
засобів реформування. В ідірвані від своїх реальних передумов (еконо
мічних, культурних, соціально-психологічних тощо) будь-які зовні при
вабливі й прогресивні перетворення не знайдуть підтрим ки з боку 
основної маси суспільства, як а  сформувалася у певному історичному 
середовищі.

По-друге, політична модернізація має своєю головною метою просу
вання до політичної демократії. Через це цілеспрямоване реформуван
ня повинне здійснюватися з урахуванням практичних інтересів біль
ш ості громадян. Масова підтримка нововведень у різних сферах сус
пільного ж иття має бути свідомою та добровільною. Адже і позитивні 
суспільні проекти стають неможливими за відсутністю суб’єктів, згод
них взяти на себе тягар їх виконання. В іншому випадку про демо
кратичний вектор реформ кращ е не згадувати.

По-третє, наздогоняюча модернізація, на відміну від так званої ор
ганічної, завжди пов’язана з особливо високою соціальною ціною ре
форм. Тому соціальна спрямованність у діяльності держави повинна 
бути не простим гаслом, а одним з провідних критеріїв оцінки будь- 
якого проекту або закону, я к і пропонують президент, уряд чи Верхов
на рада. Поряд з цим виникає потреба більш вдалого використання 
технологій  соціального м аневрування, завдяки  чому може бути 
послаблений тиск на окремі групи суспільства, я к і зазнають найбіль
шого ураження від проведення необхідних реформ.

По-четверте, специфіку соціально-політичних процесів, як і відбува
ються в Україні, визначає збіг різноспрямованих за сутністю завдань 
трансф ормації та адаптації я к і не співпадають. Сутність технологій 
адаптації полягає у підтримці в середині суспільної системи певного 
балансу сил та відносно усталеного ладу. Проте механізм адаптації не 
гарантує рух суспільства до позначеної мети. Ч ітке  розмеж ування 
окремих реформаторських кроків, залежно від їх спрямованності на 
адаптацію  або перетворення, дозволяє знизити ризик дестабілізації.

Застосування конкретних механизмів і технологій реформування у 
перш у чергу залеж ить від того, в якому стані знаходяться процеси 
розвитку системи та її соціального середовища. Якщ о вони є схожи
ми, то відбувається їх природна взаємна адаптація. У цьому випадку 
політичне керівництво може обмежитися частковими і поступовими 
реформами, як і не будуть викликати різкого відторгнення у суспіль
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стві. В інш их ситуаціях допустимими є технології відкладених рішень 
або випереджальних дій, завдяки чому вдається корегувати деякі не
гативні наслідки об’єктивних соціальних процесів.

Обмеження на використання певної технології інновац ійних ре
форм накладають тривалі базові цінності, панівні традиційні моделі 
відносин, укорінені уявлення й приорітети щодо етичних понять спра
ведливості, рівності, свободи тощо. Врешті саме за цією ш калою  насе
лення вимірює ступінь досягнутого та ефективність державної політи
ки , припускає використання з боку влади певних заходів примусу, 
надає їх діям  легітимної підтримки.
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Н. Е. Степанова
ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ В ПОЛИТИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ
СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНЫ
Резюме
В статье рассматриваются некоторые методологические вопросы относительно 

механизма политических преобразований. Выявлена специфика и условия реформ 
в украинском обществе. Предложено использование ряда политических техноло
гий реформирования, которые могут способствовать стабилизации политической 
жизни страны.

Ключевые слова: политическая система, стабильность, инновации, традиции, 
политические технологии.

N. E. Stepanova
TRADITIONS AND INNOVATIONS IN THE POLITICAL
DEVELOPMENT OF MODERN UKRAINE
Summary
This article gives insight of some methodological questions regarding political 

transformations in the country. The specifics of the process of reforms in modern 
Ukraine is uncovered. A number of political technologies is offered, the usage of which 
can promote the stabilization of it ’s political life.

Key words: political system, stability, acclimatization, tradition, innovation, political 
technologies.
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