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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження  зумовлена необхідністю аналізу 

причин, механізмів та результатів суспільних, у тому числі й політичних 

трансформацій – переходів політичного і загалом суспільного ладу з одного 

якісного стану в інший. Упродовж двох останніх століть в дослідженнях 

такого роду домінувала революційна парадигма, хоча й досить часто 

критикувалася за свій насильницький характер та радикалізм.  

Кінець XX ст. – початок ХXI ст. ознаменувався крахом комуністичної 

ідеології, крахом Радянського Союзу як уособлення тоталітаризму й 

захопленням молодих країн, новоутворених на базі колишніх радянських 

республік, демократичною ідеєю. Молоді держави, що мали спільне минуле 

та загальну мету – розбудову демократії, під спрямовуючою дією країн 

Європейського Союзу та США, знову звернулися до практики революційних 

перетворень.  Такі визначення як «оксамитова революція», «кольорова 

революція», «революція троянд», тощо стали ознакою часу та певного 

географічного простору – території Східної і Південної Європи, та відповідно 

предметом дослідження окремого напряму політичної науки – транзитології.  

В межах даного напряму досліджень, а також низки інших наукових 

праць демократичний перехід в країнах пострадянського простору стає 

предметом постійного аналізу, хоча комплексних політологічних досліджень 

досить мало. Кожна з країн має свій досвід перетворень, свої національні 

особливості переходу, однак спільним для всіх країн є використання саме 

революції як механізму зміни вектора політичного процесу, способу зміни 

влади та масштабних перетворень в державі. Головною особливістю даного 

процесу став ненасильницький характер перетворень,  інший контекст 

застосування революції як форми політичних змін та можливість  

моделювання революцій на замовлення опозиційних сил, що поставило під 

сумнів   сам термін «революція». 
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 Отже, на сьогоднішній день перед політичною наукою стоїть наукове 

завдання теоретичного обґрунтування терміну «революція» як форми 

здійснення політичних змін в суспільстві, її місця в сучасному політичному 

процесі. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 

виконана на кафедрі соціальних теорій Інституту інноваційної та 

післядипломної освіти ОНУ імені І. І. Мечникова в межах науково-

дослідницької теми «Трансформаційні процеси в Україні: основні проблеми 

та їх вирішення» (номер держреєстрації: 0110U001038), одним із виконавців 

якої є дисертант.  

Мета і задачі дослідження. Мета роботи – визначення революції як 

механізму зміни вектора політичного процесу та обґрунтування перспектив її 

подальшого застосування в політичній практиці. 

Для досягнення поставленої  мети необхідно розв’язати такі задачі:  

- проаналізувати стан наукової розробки проблеми в межах сучасної 

політичної науки; 

- з’ясувати зміст, механізм та умови здійснення сучасного 

політичного процесу; 

- визначити особливості здійснення політичного процесу в умовах 

пострадянського простору; 

- простежити еволюцію уявлень про революцію в світовій суспільно-

політичній думці; 

- проаналізувати основні політологічні теорії революції. 

- визначити механізм здійснення революцій в сучасних умовах;  

- проаналізувати основні політологічні підходи до вивчення 

«кольорових»  революцій; 

- дослідити «кольорові» революції як механізм трансформації 

сучасних політичних режимів; 

- визначити перспективи подальшого застосування революцій в сучасному 

політичному процесі. 
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Об’єктом дисертаційного дослідження виступає сучасний політичний 

процес в країнах пострадянського простору. 

Предметом дослідження є революція як механізм зміни вектора 

сучасного політичного процесу. 

Методологічною основою даного дисертаційного дослідження є як 

загальнонаукові, так і спеціальні методи пізнання. При побудові 

дисертаційного дослідження автор роботи спиралася на діалектичну 

методологію дослідження та дедуктивний метод викладення матеріалу, тобто 

будувала дослідження шляхом руху від загального до часткового, що дає 

змогу рухатися від загального визначення терміну «революція» зі всіма її 

характерними рисами до з’ясування сучасного змісту даного поняття, 

визначення місця в сучасному політичному процесі. 

Застосування аналітичного методу дозволило якісно проаналізувати 

літературні джерела, які накопичила наукова думка щодо визначення 

теоретичних засад здійснення революцій в суспільстві, практики їх 

застосування в умовах демократичного переходу в країнах пострадянського 

простору та в Україні зокрема. Аналітичний метод також сприяв виявленню 

прогалин в наукових знаннях про сучасну революцію та обґрунтуванню 

необхідності проведення даного наукового дослідження. 

Застосування аналітичного методу разом з порівняльним дозволило 

автору якісно підійти до аналізу політологічних підходів щодо визначення 

революції в сучасній політичній теорії та практиці, виявити сучасні тенденції 

в політологічних дослідженнях за цією проблематикою та визначити 

революцію як сучасний механізм політичних змін. 

Крім того, при дослідженні окремих тем застосовувалися системний, 

порівняльний, історичний методи тощо. Системний підхід дозволив якісно 

проаналізувати сутність та зміст сучасного політичного процесу, показати місце та 

роль революції в ньому. 

Порівняльний аналіз дозволив виявити спільне та відмінне в 

тлумаченні терміну «революція» в різні часи та в різних країнах світу,  
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виявити спільні риси в «оксамитових» та «кольорових» революціях, 

порівняти досвід та наслідки їх застосування в різних країнах 

пострадянського простору, зокрема в Грузії, Україні, Киргизії, тощо. 

Історичний метод дозволив ґрунтовно підійти до вивчення еволюції 

поняття «революція» в історії світової суспільно-політичної думки, а також 

показати відмінності в місці та ролі революцій в політичному процесі в різні 

періоди розвитку людства. 

При дослідженні сучасного політичного процесу автор роботи 

спиралася на методологію неоінституціонального підходу, а також на 

структурно-функціональний метод щодо визначення структури механізму 

зміни вектора політичного процесу, в якості якого визнано сучасну 

революцію. 

Наукова новизна одержаних результатів. В ході даного дослідження 

отримано результати та висновки, які мають певну наукову новизну. 

Вперше: 

- обґрунтовано доцільність розгляду революції як сучасного 

механізму зміни вектора політичного процесу, який має свою чітко 

структуровану послідовність застосування певних дій, як правило 

ненасильницького характеру, спрямованих на зміну діючої влади та 

вектора всього політичного процесу в даному суспільстві; 

- доведено можливість розгляду революції як певного політичного 

проекту щодо зміни політичної влади в країні, який носить характер 

політичної технології, що має за основу маніпуляції масовою 

свідомістю та використанням ЗМІ для впровадження проект-

революцій в життя; 

- визначено перспективи подальшого застосування революцій в 

політичній практиці сучасних держав в якості механізму зміни 

політичного режиму, а отже, й змісту політичного процесу, в тому 

числі й шляхом політтехнологій; 
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- запропоновано комплекс заходів щодо запобігання штучним 

революціям в політичній практиці країн пострадянського простору, 

серед яких найвагомішими визнано інститут парламентаризму, 

прозорих виборів та необхідність зміцнення культурних символів, 

які розділяє більшість даного суспільства. 

Вдосконалено: 

- знання про революцію як форму проведення політичних змін в 

суспільстві, визначено її сучасний зміст як механізму зміни влади в 

державі та відхід від традиційних для неї насильницького характеру 

та радикалізму; 

- вчення про демократичний перехід в країнах пострадянського 

простору, зокрема в частині застосування революції як провідного 

механізму зміни влади та політичного режиму в них, а також 

особливостей впровадження революцій в країнах Східної Європи 

(«оксамитові революції») та в країнах колишнього СРСР 

(«кольорові революції»); 

- теорія політичного процесу в частині знання про її сучасний зміст, 

структуру, акторів та механізм зміни його вектора шляхом 

застосування революцій; 

- теоретичні уявлення про сучасні засоби маніпуляції свідомістю 

людей, зокрема через вплив Інтернету та ЗМІ, які використовуються 

політтехнологами для розробки штучних проектів революцій на 

замовлення опозиційних сил сучасних країн – молодих демократій. 

Уточнено: 

- поняття «революція» в політичній теорії, зокрема уточнено зміст, 

завдання та механізм її протікання в сучасних політичних умовах» 

- знання про демократичний перехід в країнах пострадянського 

простору; 
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- теоретичні уявлення про місце та роль революцій в сучасному 

політичному процесі на пострадянському просторі та в Україні 

зокрема. 

Практичне значення одержаних результатів. Результати, отримані в 

ході дослідження, можуть бути використані представниками діючої влади та 

опозиції при формуванні власної політичної стратегії дій. Висновки даного 

дослідження можуть бути корисними для законодавців, які розробляють 

політичну реформу в Україні. 

Теоретичні узагальнення, висновки і пропозиції дисертації можуть 

бути матеріалом для подальших наукових досліджень і дискусій з проблем 

політичних трансформацій в сучасних країнах пострадянського простору, а 

також з питань демократичного переходу та можливостей політтехнологій 

щодо їх впливу на політичний процес. Матеріали дисертації можуть бути 

використані при викладанні навчального курсу з теорії політології, 

порівняльної політології, політичної конфліктології. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації 

викладені автором у виступах на науково-практичній конференції 

«Ольвійські читання» (м. Миколаїв, 21-22 квітня 2010 р.), міжнародній 

науково-практичній конференції молодих викладачів та аспірантів «Сучасні 

проблеми розвитку України в умовах глобалізації» (м. Одеса, 16 квітня 

2011 р.), Третій Всеукраїнській науково-практичній конференції «Ціннісний 

вимір політичної діяльності: проблеми політичного вибору в сучасному 

українському суспільстві» (м. Херсон, 26-28 квітня 2012 р.). 

Публікації. Основні теоретичні положення дисертації знайшли 

відображення у 5 наукових публікаціях, які визнано фаховими з політичних 

наук. 

Структура роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків та списку літератури, який налічує 196 джерел як вітчизняних, так і 

зарубіжних авторів (18 стор.) Загальний обсяг роботи складає 195 сторінок. 
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ВИСНОВКИ 

Аналіз теоретичних, історичних та практичних аспектів застосування 

революції як механізму зміни вектора сучасного політичного процесу 

дозволяє висловити наступні висновки, які мають теоретичне та практичне 

значення та свідчать про новизну даного дослідження. 

1. Революція як соціальна масштабна подія, що призводить до корінних 

змін в суспільстві  в межах сучасної політичної теорії та практики значно 

трансформувала своє тлумачення й зараз під такою розуміють 

ненасильницькі дії, політичну технологію зміни вектора політичного 

процесу як вистави, що поєднує політичні інструменти з елементами впливу 

на масову свідомість. Практика застосування революцій як форми 

демократичного переходу в країнах пострадянського простору довела факт 

зміни змісту та форми протікання революції, перетворивши її на механізм 

зміни влади, внаслідок чого змінюється не стільки політичний режим, а 

лише владна еліта, яка формує вектор всього національного політичного 

процесу як його провідний суб’єкт.  

Головною особливістю сучасних революцій в даному аспекті є її 

технологічний аспект, отже, можливість її застосування в політичній 

практиці за суб’єктивною волею певної групи, що підтверджує значення 

революції саме як механізму зміни політичного процесу, а не докорінних 

змін в свідомості та цінностях суспільства. Такий інструментальний підхід 

визначає революцію як певний набір дій, процедур та правил їх проведення, 

коли революція формується як вистава, де участь беруть великі маси людей, 

сформовані за допомогою засобів впливу на їх свідомість через ЗМІ, а 

найбільш вдалий час для їх застосування – ненасильницький за своєю 

природою політичний інститут – вибори. Легітимна можливість та 

демократична природа застосування даного сценарію зміни влади 

перетворює революцію на дієвий механізм змін вектора політичного процесу  
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в межах сучасних національних держав, що особливо актуалізується в період 

соціально-економічних криз, коли суспільство вимагає від влади докорінних, 

радикальних змін. 

2. Аналіз теоретико-методологічних засад здійснення політичного 

процесу в сучасному світі  свідчить про постійну актуальність наукового 

пошуку в даному напрямку політологічних досліджень, де особливої уваги 

потребують «країни пострадянського простору», де відбувається 

специфічний, притаманний тільки даній групі країн політичний процес.  

Саме пострадянські країни своєю появою завдячують новому поштовху в 

розвитку політичного процесу світового масштабу, що отримало назву 

третьої хвилі демократизації. 

Головною особливістю політичного процесу в пострадянських країнах 

стало тоталітарне, а не традиційне для транзитології авторитарне минуле 

даних країн, а на зміст та послідовність політичного процесу суттєво 

вплинули національні еліти, їх неспроможність до зміни свідомості та 

відмови від минулого.  

3. Дослідження історичних аспектів революції довело, що розуміння та 

вжиток поняття «революція» в різні історичні періоди мало свої особливості. 

Уперше з’являється в християнській літературі, в добу Середньовіччя 

переноситься в політичне життя і використовується в значенні «реставрація», 

відновлення політичного режиму, а пізніше – для вказівки на цивільний 

безлад і зміну влади. Англійська та Французька революції значно вплинули 

на теорію революції, визначивши нове місце революцій в історичному процесі, 

перетворивши її  на ідеологічну цінність та одиничну історичну подію. Лише 

у XVIII ст. термін «революція» набуває соціального контексту, починає 

використовуватися в описі епохальних проривів, фундаментального 

«перетворення суспільства суспільством», а на початку ХІХ ст. 

поглиблюється наукове дослідження поняття «революція», вводиться 

класифікація політичних революцій, з’являються перші спроби сформувати  
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ґрунтовну, універсальну теорію революції та розробити дієвий механізм її 

здійснення.  

4. Сучасна теорія революцій як частина загальної теорії політики 

налічує чимало теорій (наукових шкіл), серед яких найвагомішими вважають: 

біхевіористську (П. Сорокін), яка зосереджується на причинах 

«революційного відхилення в поведінці людей»  в сфері основних, базових 

потреб і інстинктів людини; психологічні теорії (Дж. Девіс,  Т. Гарр), які 

концентруються на проблемі комплексних мотиваційних орієнтацій;  

структурні (Т. Скокпол), які переймаються специфічними стосунками між 

громадянами і державою, шукаючи причини революції на соціальному рівні, 

та політичні теорії (Ч. Тіллі), які революцію розглядають лише як політичний 

феномен, що виникає як результат порушення балансу влади і боротьби 

суперників за управління державою.  

Окрему роль відводять теоріям революції К. Маркса та В. Леніна. Якщо 

в основу марксистської моделі революції лягло уявлення про провідну роль 

економічних процесів в розвитку суспільства та про політичну боротьбу, то в 

ленінському варіанті диктатура пролетаріату не була домінуючою, а 

революція бачилася на соціалістичний манер. Саме остання концепція 

революції стала домінуючою в XX ст. та сформувала цілу низку країн, що 

отримали назву соціалістичного табору. Уособленням нового підходу до 

тлумачення революцій вважають концепцію Грамши, згідно якої саме 

руйнування культурних символів, що втратили авторитет (радянський спосіб 

життя), і пояснює появу цілої низки «оксамитових революцій» на теренах 

пострадянського простору. 

5. Сучасна політична теорія в якості механізму здійснення політичних 
революцій визнає набір політичних дій, інструментів, подій, процедур та 
правил, які об’єднані спільною метою – впровадженням в життя ідеалів даної 
революції. Всі ці структурні елементи здійснення революції як форми 
політичних змін необхідно систематизувати та визначити послідовність 
застосування на практиці, що формує структуру революції. Структурно  
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механізм здійснення сучасних революцій виглядає як набір фаз (стадій, 

етапів), що послідовно змінюють та продовжують один одного: революційна 

ситуація – безпосереднє здійснення виступу народних мас (отримання влади) 

– перетворення після захоплення влади.  

Поняття «революційна ситуація» визначається як нестійкий суспільний 

стан, за якого достатньо невеликого поштовху в потрібному напрямку, щоб 

«процес пішов», виникли зміни, що свідчать про початок революції. 

Революційна ситуація має свої внутрішні фази протікання:  незадоволеність 

широких верств населення у вигляді постійних протестів; наростання 

невдоволеності  та її трансформація у організовані або спонтанні дії, 

спрямовані на руйнування існуючої системи влади; об’єднання всіх 

невдоволених соціальних груп у єдину силу, і, нарешті, розповсюдження 

невдоволеності на усі верстви населення.  

Наступною фазою в механізмі революції виступає безпосереднє 

здійснення виступу народних мас, яке в сучасних умовах «оксамитових 

революцій» свідчить про перевагу саме ненасильницьких способів, коли під 

прямим тиском опозиції та мас вищі органи вже непрацюючої влади самі 

відмовляються від повноважень на користь народу і таке положення 

закріплюється рішеннями існуючих законодавчих та судових органів або ж 

референдумом.  

Найбільш вагомою фазою (стадією) протікання революції вважається 

остання – стадія здійснення перетворень  в суспільстві після захоплення влади. В 

межах даної стадії виділяють п’ять етапів: (1) здійснення революційних змін; (2) 

прийняття нових рішень про зміни в соціальному просторі, в економічних та 

культурних відносинах, які б відповідали надіям революційних мас; (3) створення 

нових або трансформація старих органів влади за рахунок поповнення їх 

революціонерами, але за професіональною, а не політичною ознакою; (4) 

посиленням порушень в роботі системи управління, що призводить до реанімації 

раніше існуючих органів, хоча і під новими назвами; (5) поступова заміна кадрів 

серед тих, хто не може  
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впоратися з керівною роботою та перерозподіл влади між кланами та 

групами, що виникли в результаті революції.  

6. Для аналізу політичних трансформацій, які мали місце в політичних 

системах країн пострадянського простору, транзитологія як окремий напрям 

політологічних досліджень, пропонує термін «демократичний перехід», який 

поєднує революційні завдання замінити один суспільний чи політичний лад 

на інший з еволюційними методами їх досягнення, внаслідок чого поняття 

«революція» зазнає суттєвих змін, зокрема призводе до появи таких термінів 

як «оксамитові» та «кольорові революції». 

Під «оксамитовими революціями» розуміється один зі способів 

повалення комуністичних режимів: від поступових реформ до  

насильницького усунення старої влади через народне повстання, які 

відбулися переважно в країнах з порівняно м’якими авторитарними 

режимами, де стався розпад правлячої еліти та напередодні революцій 

спостерігався низький рівень життя й мала місце консолідація опозиційних 

сил демократичної та патріотичної спрямованості.  

На відміну від «оксамитових», «кольорові революції», які історично 

були пізніше за «оксамитові» та охопили країни колишнього СРСР,  мали 

ненасильницький характер протікання, коли боротьба велася психологічною, 

соціальною, економічною та політичною зброєю за допомогою великих мас 

народу, ґрунтувалася на невдоволеності мас і часто в якості детонатора 

соціального вибуху використовували вибори.  

7. За своєю суттю «кольорові революції» революціями по суті не були, 

оскільки основи влади вони не змінюють, а лише змінюють поосібно тих, хто 

стоїть на верхній її сходинці на момент здійснення революції. Сучасні революції 

виступають як механізм зміни політичного режиму, як сучасна технологія зміни 

влади - політична вистава, заснована на нових методах маніпуляції свідомістю 

людей, що забезпечують настільки надійний контроль за поведінкою мас, що за 

допомогою натовпу можна провести революцію. 
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Як вистава революція має певну технологічну схему, деталі і 

наповнення якої можуть мінятися, але «скелет» залишається єдиним. Перша 

вимога - відбір людини – вождя революції, яка  має бути прихильна 

демократичним цінностям і ідеалам свободи. Другий елемент технології - 

створення територіального анклава, коли усередині країни формується 

територія, де кандидат отримує безумовну підтримку. Третє завдання - 

впровадження в масову свідомість і закріплення там декількох простих 

стереотипів, що відповідають формулі непорушної істини: «вороги проти 

наших». Це загальне правило усіх революцій.  

Після того, як образ колективного ворога народу створений, впродовж 

деякого часу робиться «первинний підігрів ситуації». Підбирається «доказова 

база», яка завдяки ЗМІ збуджує емоції. Наступний етап – створення і 

енергійне впровадження зовнішньої ознаки «наших» (троянди і прапор з 

хрестами – в Грузії, «помаранчеве» – на Україні, помітні художні символи). 

Для об’єднання «наших» у свідомість впроваджується образ «неминучої 

перемоги». Усе це разом переводить натовп в режим керованого 

колективного збудження. Потім відбувається миттєвий і масовий вибух 

обурення, що переростає в масове натхнення, в загальну ейфорію людей.   

Наступним кроком стає створення нестерпних умов для роботи 

державних органів, яке зображується як боротьба за демократію. На тлі цього 

поетапного розвитку подій так само поетапно розігрується вистава з 

«невизнанням підсумків голосування». Якщо ж виникає непередбачена 

протидія, тоді звертаються за підтримкою до потужних агентів впливу з-за 

кордону, передусім, з боку тих сил, які і уповноважені легітимувати зміну 

влади. 

8. В країнах пострадянського простору загроза виникнення кольорових 

революцій залишаються актуальними для багатьох країн, зокрема Росії, Казахстану 

та в Україні, що пов’язано з характерним зниженням авторитету домінуючого 

владного культурного контексту політичної дійсності, а застосування та 

поширення сучасних засобів комунікації та впливу на  
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свідомість людей формують сприятливі умови для вибуху соціальних 

невдоволень. Наявність харизматичних лідерів та бажання певної групи 

людей отримати владу підсилюють можливості застосування саме революції 

як механізму зміни політичної влади в суспільстві.  

На практиці в даних країнах формуються всі ознаки революційної 

ситуації, коли зростає, в тому числі і за рахунок технологій маніпуляції 

свідомістю, невдоволеність широких верств населення політичною та 

соціально-економічною ситуацією в країні, відбувається значне зниження 

рівня життя, а виступи опозиційних сил придушуються. Не вистачає лише 

детонатора для вибуху, хоча вибори в даних країнах відбуваються вчасно та 

регулярно і кожного разу супроводжуються шлейфом нечесно та непрозоро 

проведених процедур голосування, загрози невизнання їх результатів з боку 

громадськості. Саме таку ситуацію спостерігали в 2012 році в Росії під час 

проведення парламентських та президентських виборів, загроза таких самих 

подій є і в Україні. 

9. Для запобігання вибуху нових кольорових революцій та використання їх в 

якості технологічної вистави для зміни влади сучасна політична теорія пропонує 

посилювати авторитет культурних символів, яких додержується діюча влада, не 

розмивати їх контекст та не піддавати їх сумніву та критиці в ЗМІ, а також 

посилювати роль парламенту як майданчика для представництва інтересів всіх 

прошарків суспільства. Ще одним напрямком в даному аспекті є забезпечення 

прозорості та відкритості інституту виборів в державі, уникнення можливості їх 

використання як детонатора політичних невдоволень. Не останню роль в даному 

аспекті відіграє зовнішня ситуація навколо країни. Теорія регіональної дифузії 

спрацьовує як певний фон, що формується в країнах, що оточують державу, й 

підштовхують суспільство та опозиційні сили до аналогічних змін. Тому дружні 

стосунки з сусідніми державами, де вже відбулися демократичні перетворення, 

також позитивно вплинуть на перебіг подій та спричинять демократичні 

трансформації по суті, а не за формою.  
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10. Сучасна революція як спосіб та механізм демократичного переходу 

залишається актуальним та працюючим механізмом політичних 

трансформацій. Оксамитовий, тобто ненасильницький спосіб політичних 

трансформацій, перетворює її на дієвий механізм зміни політичного режиму, 

оскільки повертає революцію в її первинне значення – як докорінних змін у 

конституційному ладі, всьому політичному процесі в цілому. Саме ця ознака 

масштабності змін актуалізує революцію та робить її більш бажаною в 

сучасному суспільстві, особливо в умовах глибинної світової кризи 

соціально-економічного та політичного життя.  

Застосування технологічного, театрального підходу як певного 

проекту, вистави щодо зміни одної еліти при владі іншою, без суттєвих змін, 

з одного боку, вихолощує зміст даного терміну в політичній теорії, а з 

іншого, навпаки, повертає до первинного його змісту, коли суспільство 

відчуває необхідність докорінних, системних зрушень, які носили б саме 

радикальний характер. Отже, можна сподіватися, що в найближчому 

майбутньому відбудеться свого роду повернення революції в своє лоно, коли 

під нею будуть розуміти докорінні зміни, пов’язані не просто зі зміною 

політичної влади та політичного процесу, а зміни всього соціально-

культурного контексту та свідомості людей, як бажаний вектор змін 

політичного процесу та всього способу життя. 
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