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Що відбу вається в політич но му житті Украї ни?
Досвід осмис лен ня

&
Ли се ен ко Е.В. По ли ти чес кая мо дер ни за ция укра ин -
ско го об щес тва. — Одес са: Астропринт, 2008. — 208 с.

Го лов ною особ ливістю змін, що відбу ва ють ся в Україні, є гіпер тро фо ва ний
вплив політич них відно син на всі сфе ри жит тя суспільства.

От уже вісімнад цять років поспіль краї на пе ре жи ває по стре во люційний син -
дром. Політич но го за бар влен ня на бу ває пе ре дусім еко номічний роз ви ток. Чітко
про гля да ють ся сьо годні дві еко номічні стра тегії: одна — тра диційна, зорієнто ва на
на Росію, дру га — су час на, зорієнто ва на на Захід. Підмур ком цих стра тегій є не так
на уко во обґрун то ва на ар гу мен тація, як політико-партійні інте ре си.

Пер ма нен тний пе ре дви бор чий стан краї ни впли ває на рівень і якість жит тя на -
се лен ня — за руч ни ка двох зга да них стра тегій. У політич но му “по лоні” опи ни ло ся
пи тан ня пра во вої за хи ще ності лю дей, їхні гро ма дянські, соціальні, еко номічні й
куль турні пра ва. Проб ле ми ду хов ності, історії, куль ту ри інтеп ре ту ють в укр аїн -
сько му суспільстві суто в політич но му кон тексті.

У ре зуль таті в країні відбу вається ла тен тна гро ма дя нська війна, за бар вле на у
коль о ри, що сим волізу ють політич них кон ку рентів.

Вив чен ня ди наміки політич но го жит тя, здійсне не ав то ром книж ки “Політич на
мо дернізація укр аїнсько го суспільства” О.В.Лісеєнко, дає змо гу зро зуміти її тен ден -
ції та за ко номірності. Важ ли вим ас пек том досліджен ня є ро бо та з ка те горіаль ним
апа ра том. Ре тель но аналізу ю чи терміни “роз ви ток”, “транс фор мація”, “тран зит”,
“ре фор му ван ня”, ав тор ка на ма гається знай ти у їхньо му змісті ха рак те рис ти ки, які
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вмож лив лю ють яко мо га адек ватніше відоб ра жен ня про цесів, що відбу ва ють ся в
Україні.

Слід по го ди ти ся з О.Лісеєнко, яка відда ла пе ре ва гу терміну “мо дернізація”.
Справді, саме ця ка те горія пе ре дба чає транс фор мацію ба зо вих інсти тутів, норм,
ціннос тей, мен таль ності.

Із по нят тям “мо дернізація” дослідни ки суспільних про цесів по в’я зу ють пе рехід 
суспільства як цілого в якісно но вий стан.

У найліпших тра диціях світо вої кла си ки Лісеєнко аналізує ди наміку су спіль -
ства. У своєму виз на ченні терміна “політич на мо дернізація” вона на ма гається уни -
ка ти “од но фак тор ності”, під політич ною мо дернізацією ро зуміє “су купність со -
ціаль но- політич них і соціокуль тур них пе ре тво рень, спря мо ва них на вдос ко на лен -
ня політич них про цесів і ме ханізмів соціаль но-пра во во го і соціокуль тур но го роз -
вит ку суспільства відповідно до доміна нтних тен денцій суспільно го роз вит ку і  ви -
кликів часу” (с. 17).

Спи ра ю чись на кла сифікації по стсоціалістич них країн, за про по но вані та ки ми
за рубіжни ми дослідни ка ми, як Р.Роуз, К.Гел фер, В.Мішлер, Х.Штай нер, В.Банс,
ав тор ка на ма гається знай ти “місце” Украї ни в по стра дя нсько му про сторі. Аналіз
кон цепцій на зва них уче них дає мож ливість відібра ти по каз ни ки, на підставі яких
нашу краї ну мож на віднес ти до тієї чи тієї ко гор ти. У ме то дич но му плані та кий
аналіз на га дує ек спер тне опи ту ван ня, ре зуль та ти яко го для О.Лісеєнко як  уче -
ного-соціоло га ста ли осно вою діаг нос ти ки про це су мо дернізації укр аїнсько го су -
спільства.

До по каз ників-кри теріїв, що свідчать про зміни в на прямі мо дернізації, мож на
віднес ти рівень політич ної стабільності в суспільстві, на явність ре фор ма то рської
еліти, стан суспільної свідо мості (ціннісно-нор ма тив но го ком по нен та, мо ти вацій -
но го ком плек су), по ведінко ву ак тивність на се лен ня.

Кон че важ ли во, що упро довж усієї праці політо логічний аналіз до пов нюється
соціологічним, що дає змо гу не втра ча ти з поля зору на й важ ливіші інди ка то ри, зок -
ре ма оцінки на се лен ням рівня стабільності в країні, інсти тутів суспільства, век то ри
політич ної ди наміки. Суспільна свідомість — політич на і пра во ва — стає об’єктом
досліджен ня у про по но ваній мо ног рафічній праці.

Та ким чи ном, політич ну мо дернізацію в Україні опи са но як в інсти туціональ -
но му кон тексті (зміна форм пар ла мен та риз му, ви бор чої сис те ми, кон сти туційний
про цес), так і в кон тексті соціологічної реф лексії. Остан ня пе ре дба чає віддзер ка -
лен ня всьо го, що відбу вається в суспільстві у ціннісній свідо мості на се лен ня.

Досліджен ня ду хов них за сад мо дернізації надає мо ног рафії філо со фсько- со -
ціологічно го ха рак те ру. Де далі во че вид нюється не обхідність ура ху ван ня соціаль -
но-куль тур них і соціаль но-пси хо логічних ме ханізмів політич них змін.

Та кий підхід за без пе чує уник нен ня спро ще но го тлу ма чен ня век тор ності по -
літич ної мо дернізації. Відсутність в Україні за галь но національ ної іде о логії уне -
мож лив лює фор му лю ван ня цілей її роз вит ку, хоча у Кон сти туції краї ни вони за -
фіксо вані у формі дек ла ру ван ня пра во вої та соціаль ної дер жа ви. Іде о логія соціаль -
ної та пра во вої дер жа ви в її західноєвро пе йсько му офор мленні, стан дар ти-цінності
Західної Євро пи і США не мож на ме ханічно пе ре но си ти на укр аїнський ґрунт. Про -
це си ґло балізації та євро пеї зації ви ма га ють кориґуван ня у виз на ченні цілей мо -
дернізації укр аїнсько го суспільства. Автор на ма гається зро зуміти дже ре ла укр а -
їнсько го “кон сер ва тиз му” ви хо дя чи з при ро ди мен таль ності, зу мов ле ної істо рич -
ною до лею на ро ду. Подібно до того, як М.Бер дяєв про ни кає в гли бинні шари свідо -
мості росіян, українські мис ли телі XIX–XX століть досліджу ють риси національ но -
го ха рак те ру українців. М.Гру ше вський, М.Дра го ма нов, С.Руд ниць кий, Т.Зінь ків -
ський, Д.Дон цов та інші здійсню ва ли національ ну іден тифікацію українців, фіксу -
ю чи тра диційні цінності на ро ду, зістав ля ю чи їх із ціннос тя ми росіян та євро пейців.
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Вплив ко муністич ної іде о логії на клав свій відби ток на свідомість су час них  ук -
раїнців. Де ся тиліття політики уніфікації осо бис тості й еко номічної бідності сфор -
му ва ли тип лю ди ни, яка уособ лює “куль ту ру бідності”. Соціологічні опи ту ван ня де -
мо нстру ють за ни жені по тре би на се лен ня, не здатність до са мо ор ганізації, со ціаль -
ний пе симізм, брак “соціаль но го капіталу”, тоб то дис функцію соціаль них ме реж і
то таль ну не довіру до інсти тутів суспільства.

Такі ідеї діста ли відоб ра жен ня в ре цен зо ваній книзі О.Лісеєнко “Політич на мо -
дернізація укр аїнсько го суспільства”. Поєднан ня політо логічно го і соціологічно го
аналізу ро бить досліджен ня об’ємним, дає змо гу по ба чи ти про цес мо дернізації у
трьох ас пек тах: крізь при зму на уко вої ек спер ти зи, пред став ле ної кон цепціями віт -
чиз ня них і за рубіжних уче них; з об’єктив них по зицій, вик ла де них у формі кон ста -
тації й опи су змін, що відбу ва ють ся в сис темі політич них інсти тутів суспільства; з
точ ки зору на се лен ня, зафіксо ва ної в його ціннос тях і оцінках.

Нап ра цю ван ня мо ног рафічно го досліджен ня Лісеєнко да ють підста ви ствер -
джу ва ти, що ця пра ця ро бить серй оз ний вне сок у вив чен ня соціаль них (політич них) 
про цесів. Її мож на ре ко мен ду ва ти ши ро ко му колу фахівців — істо ри кам, соціоло -
гам, політо ло гам, філо со фам.

Соціологія: теорія, ме то ди, мар ке тинг, 2009, 3 225

Соціологічні видання: роз ду ми, ре цензії


