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&
За го род нюк Т. Кон цеп ции по стсо вет ской транс фор -
ма ции об щес тва Т.И.Зас лав ской и Н.В.Па ни ной. —
К.: Инсти тут со ци о ло гии НАН Укра и ны, 2013. — 164 с.

В укр аїнсько му на уко во му соціологічно му про сторі з’я ви ла ся мо ног рафія, яка,
без сумніву, здат на при вер ну ти ува гу як ака демічних уче них, сту дентів та аспi -
рантів, так і реш ту зацікав ле них транс фор маційни ми про це са ми суспільства. А саме 
че рез те, що йдеть ся тут, по-пер ше, про на уко вий здо бу ток двох не пе ресічних
дослідниць — російської та укр аїнської — Те тя ни Зас ла вської та На талії Паніної, а
по-дру ге, в цій книзі порівню ють ся й аналізу ють ся їхні кон цеп ту альні над бан ня в
кон тексті по стра дя нсько го суспільства. Саме порівняль ний ха рак тер досліджен ня
те о ре тич них та ме то до логічних на пра цю вань окре мих уче них свідчить про  багато -
гранність соціаль ної на уки, схожість та відмінність досліджу ва них суспільств, їхню
унікаль ну са мо дос татність і при цьо му над зви чай ну взаємо за лежність та взаємо до -
пов ню ваність. Тим паче ціка вою видається ця мо ног рафія че рез відсутність у віт -
чиз няній соціології та ко го шти бу порівнян ня та спря мо ваність ав то ра на по до лан ня 
сво го роду національ ної об ме же ності та змісто вої ло каль ності.

Сьо годні по стра дя нський про стір є своєрідним по лем вип ро бу ван ня різно -
манітних сце наріїв пе ре хо ду від за мкне них спільнот до відкри тих соціаль но- по -
літич них та соціаль но-еко номічних суспільних форм організації життєдіяль ності,
що дає змо гу ба чи ти знач ну час ти ну спе цифічних якос тей та особ ли вос тей цьо го не -
одноз нач но го ди намічно го про це су.
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Якщо взя ти до ува ги су час не укр аїнське суспільство, яке вже по над двад цять
років пе ре бу ває у стані соціаль них змін, мож на спос терігати по сту пові зміни його
нор ма тив но-ціннісної сис те ми, ба зо во го типу осо бис тості, ви ник нен ня но вих ру -
шійних сил соціаль но го про це су, но вих соціаль них ак торів, інсти тутів і са мої со -
ціаль ної струк ту ри. За та ких умов на укові досліджен ня су час них укр аїнських і
російських соціологів на бу ва ють не а би я кої цінності, оскільки, пе ре бу ва ю чи в еп i -
центрі транс фор маційних подій у суспільстві, вони роз роб ля ють теорії соціаль них
змін, вра хо ву ю чи спе цифічний ха рак тер ло каль но го по стра дя нсько го соціаль но го
про сто ру. За відправ ну точ ку для уза галь нен ня, порівнян ня та аналізу ав тор ка мо -
ног рафії ско рис та ла ся на яв ни ми кон цепціями пер шо го ета пу транс фор маційно го
про це су, тими, що були ство рені на по чат ку 90-х років ХХ століття і ма ють суттєву
те о ре ти ко-ме то до логічну та прак тич ну зна чимість. Саме на цьо му кон цен трується
зміст пер шо го розділу за зна че ної мо ног рафії (Тран сфор маційний підхід до роз роб -
лен ня теорії су час них соціаль них змін).

Тран сфор маційний підхід в аналізі ста ну теорій соціаль них змін дав ав торці
змо гу те о ре тич но виз на чи ти ті соціальні зміни, які не мож ли во по яс ни ти в рам ках
новітніх на прямів те о ре ти зу ван ня, зок ре ма теорій мо дернізації та тран зи ту. Ем -
піричні до ка зи мно жин ності форм су час них суспільств, не пе ред ба чу ва ності пе -
ребігу по стсоціалістич них змін, не прог но зо ва ності їхніх ре зуль татів, з’я су ван ня
ролі чин ників зовнішньої та внутрішньої куль тур ної й суб’єктної за леж ності су -
спільних змін спо ну ка ли Т.За го род нюк звер ну ти ся до пізна валь них мож ли вос тей
кон цеп ту суспільних транс фор мацій (про які пи сав ще у 1930-х ро ках К.По лані), на
відміну від кон цеп ту тран зи ту як пе ре дба чу ва но го та ке ро ва но го пе ре хо ду су -
спільної сис те ми від од но го ста ну до іншо го, а та кож кон цеп ту мо дернізації, який
мав суттєве політико-іде о логічне коріння та зна чен ня. Авторка не ви му ше но і до волі 
ґрун тов но про а налізу ва ла ве ли кий пласт те о ре тич них на пра цю вань із про бле ма ти -
ки соціаль них змін і транс фор мацій, що дало їй змо гу чітко окрес ли ти й по зна чи ти
пізна валь ну си ту ацію, в якій відбу ла ся ґене за те о ре тич них роз ро бок і спеціаль них
емпірич них студій Т.Зас ла вської та Н.Паніної, спря мо ва них на по яс нен ня ме ха -
нізму транс фор маційних змін. Усе це раз ом умож ли ви ло для ав тор ки мо ног рафії
фор му лю ван ня вис нов ку про те, що (і як) цим двом жінкам-вче ним вда лось уник ну -
ти іде о логізації дослідниць ко го підхо ду, зок ре ма за вдя ки слуш но об раній кон цеп ту -
альній стра тегії — транс фор маційно го підхо ду — до по яс нен ня по стра дя нських
суспільних змін. Вод но час все це дало змо гу сфор му ва ти логічне підґрун тя для
реалізації под аль ших за вдань, що скон цен тру ва ли ся на істо ри ко-соціологічно му,
ге не тич но му і кон цеп ту аль но му аналізі те о ре тич них роз ро бок Т.Зас ла вської та
Н.Паніної. Ре зуль та ти аналізу вик ла де но у дру го му і третьому розділах відповідно.

Зок ре ма, у дру го му розділі (Кон цепція соцієталь ної транс фор мації російсько го 
суспільства Т. Зас ла вської), ха рак те ри зу ю чи ево люцію на уко вих інте ресів ро сій -
ської дослідниці, аналізу ю чи пе ре ду мо ви ство рен ня кон цепції, а та кож роз гля да ю -
чи її діяльнісно-струк тур ний підхід, що спи рається на роз логі міждис циплінарні
досліджен ня і має ком плек сний ха рак тер, ав тор ка до хо дить важ ли во го вис нов ку
про не обхідність розрізнен ня двох основ них етапів те о ре ти зу ван ня щодо су спіль -
них змін, а саме: пер шо го періоду (від ви хо ду “Но во сибірсько го маніфес ту” 1983
року до по чат ку 1990-х рр.), коли було сфор муль о ва но сис те му основ них кон цеп ту -
аль них по ло жень, і дру го го — роз бу до ви теорії соцієталь ної транс фор мації су -
спільства (дру га по ло ви на 1990-х — по ча ток 2000-х). Вар то відзна чи ти звер нен ня
ав то рської ува ги на ще один пізна валь ний період — 2000-ні   роки, який став
періодом емпірич ної пе ревірки, валідиз ації теорії. Вне сок у роз ви ток як соціо -
логічної теорії, так і ме то до логії моніто рин го вих досліджень, здійсне ний Т.Зас ла в -
ською, важ ко пе ре оцінити. На ті часи ре во люційні й чітко обґрун то вані на укові  ви -

230 Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2014, 1

Оле на Іва нен ко



сновки (на відміну від панівно го іде о логічно го дис кур су) про гли бокі внутрішні су -
перечності ра дя нської сис те ми й по тре бу в суспільній пе ре бу дові для прав ля чої
еліти відігра ли роль інте лек ту аль но го “ви бу ху”, який зреш тою спри чи нив мас штаб -
не суспільне ре фор му ван ня (“пе ре бу до ву”). За по чат ко ва на пізніше про гра ма мо -
ніто рин гу змін у суспільстві, реалізо ва на Все російським цен тром досліджень гро -
ма дської дум ки (ВЦДГД), умож ли ви ла ре гу ляр ний зв’я зок між суспільством і його
гро ма дя на ми щодо ефектів ре фор му ван ня сис те ми суспільної життєдіяль ності.
Т.За с ла вська ке ру ва ла цен тром до 1992 року, потім її було об ра но по чес ним Пре зи -
ден том, а після того, як ко ман да Ю.Ле ва ди пішла з ВЦДГД, її об ра ли по чес ним Пре -
зи ден том Аналітич но го Цен тру Юрія Ле ва ди (Ле ва да-Центр). Крім того,  запрова -
джений Т.Зас ла вською на по чат ку 1990-х щорічний на уко вий сим позіум “Куда идет 
Рос сия?” дав мож ливість мобілізу ва ти інте лек ту альні зу сил ля на осмис лен ня
транс фор маційних змін та їхніх суспільних наслідків.

Уже у пра цях 1980-х років Т.Зас ла вська роз ро би ла го лов не по ло жен ня своєї
теорії щодо зв’яз ку між соціаль ною струк ту рою суспільства, функціону ван ням його 
соціаль них інсти тутів та якістю лю дсько го по тенціалу, що утво рює соціаль ний ме -
ханізм суспільних змін і зу мов лює ха рак тер та ких змін. З по зицій соціології 2000-х
років цей вис но вок аб со лют но відповідає на й су часнішим те о ре тич ним уяв лен ням
(от ри ма ним на за са дах но во го інсти туціоналізму та куль ту раль ної соціології) про
особ ли ву роль соціаль них інте ресів різних ак торів, куль ту ри (ціннісної свідо мості),
ак тив ності соціаль них суб’єктів та інсти туціоналізо ва них пра вил у ме ханізмі со -
ціаль них змін.

Прог нос тичність теорії Т.Зас ла вської підтвер див пе ребіг по стсоціалістич них
транс фор мацій як російсько го, так і укр аїнсько го суспільства, і на цих підста вах на
межі 1980–1990-х років нею було обґрун то ва но найімовірніший сце нарій су спіль -
но го роз вит ку як ре зуль та ту поєднан ня інте ресів но вих підприємців та дер жав них
чи нов ників і відчу жен ня більшості суспільства від суспільних благ, люм пенізації
на ро ду. Пізніше подібні за змістом те о ре тичні роз роб ки ста ли більш відо ми ми у
світовій соціології за ав то рством І.Се лені, Д.Стар ка. Т.За го род нюк до во дить, що
ана логічні зсу ви у по ши ренні кон цеп ту аль них ідей відбу ли ся й сто сов но кон цеп ту
лю дсько го по тенціалу, за про по но ва но го Т.Зас ла вською у 1980-х ро ках, про те за лу -
че но го до ши ро ко го на уко во го дис кур су у 1990-х Но белівським ла у ре а том Т.Шуль -
цем та про гра мою ПРООН. Це ще раз підтвер ди ло не обхідність більш на по лег ли во -
го по ши рен ня в ака демічно му се ре до вищі та на на уко во му рин ку су час них здо -
бутків вітчиз ня них науковців.

У треть о му розділі (Особ ли вості те о ре ти ко-ме то до логічно го підхо ду Н.В.Па -
ніної до вив чен ня транс фор маційних про цесів в укр аїнсько му суспільстві) ав тор ка
кни ги “Два по гля ди на по стра дя нську транс фор мацію” звер тається до вітчиз ня но го
ма теріалу і так само гли бо ко, струк ту ро ва но й ар гу мен то ва но аналізує те о ре тичні
роз роб ки Н.Паніної сто сов но її ро зуміння і тлу ма чен ня соцієталь ної транс фор -
мації. У центрі аналізу Т.За го род нюк — нор ма тив но-осо бистісна кон цепція, до пов -
не на інсти туціональ ним та гру по вим вимірами соціаль них інте ресів. Особ ли ву ува -
гу приділено те о ре тич но му по ло жен ню Н.Паніної про роль ціннісно-нор ма тив ної
сис те ми в кон солідації суспільства і твор чої ак тив ності суб’єктів — у його роз вит ку.
Ці по ло жен ня, на жаль, за іншим ав то рством, ста ли клю чо ви ми в західних теоріях
роз вит ку та суспільних змін (А.Етціоні, А.Сен, Р.Інґле гарт) і на бу ли особ ли во го
зву чан ня від кінця 1990-х.

Н.Паніна до ве ла, що соціаль на адап тація інсти тутів та осо би має бути фун да -
мен таль ним виміром транс фор маційних змін, як пе ре бу до ва сти лю діяль ності від -
повідно до зміни умов соціаль но го се ре до ви ща. Така кон цепція долає ста ру дюр к -
гаймівську інтер пре тацію соціаль них змін як ре зуль та ту тис ку соціаль них фак тів —
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зовнішніх та при му со вих ре чей, що нерідко сприй ма ють ся індивідами до волі па сив -
но, і роз кри ває па ра докс суспільно го роз вит ку, по в’я за ний з тим, що про цес су -
спільно го упо ряд ку ван ня виз на ча ють не кращі, а найбільш соціаль но ак тивні
суб’єкти. Розрізнен ня при нципів функціону ван ня стабільних і не стабільних сис -
тем, лю дський вимір суспільних змін — фун да мен тальні кон цеп ту альні ідеї, які в су -
куп ності фор му ють цілісну теорію і надійну на уко ву осно ву су час них досліджень.
Авторка виз на чає, що особ ливістю кон цепції Н.В.Паніної є те, що май же всі її те о ре -
тичні по ло жен ня були опе раціоналізо вані і вит ри ма ли пе ревірку на емпірич них да -
них моніто рин гу за осо бис то роз роб ле ною нею та впро вад же ною про гра мою (мо -
ніто ринг соціаль них змін укр аїнсько го суспільства, що реґуляр но про во дить ся Ін -
сти ту том соціології НАН Украї ни від 1994 року).

Окре мої ува ги за слу го вує аналіз змін соціаль но-пси хо логічно го ста ну на се лен -
ня Украї ни, здійсню ва ний у річищі нор ма тив но-осо бистісної кон цепції Н.Паніної.
1994 року Паніна ви су ну ла гіпо те зу щодо ймовірності зміни соціаль них прак тик,
фор му ван ня но вої інсти туціональ ної струк ту ри суспільства і, відповідно, інтер -
наль но го типу осо бис тості. На підтвер джен ня цієї гіпо те зи ав тор ка мо ног рафії
здійсни ла аналіз соціаль но-пси хо логічно го ста ну на се лен ня Украї ни на ма теріалах
моніто рин гу ІС НАНУ за та ки ми по каз ни ка ми, як індек си соціаль но го са мо по чут -
тя, національ ної дис танційо ва ності, аномічної де мо ралізо ва ності, дес та біліза цій -
ності про тес но го по тенціалу тощо. Про ве де ний аналіз підтвер див тезу сто сов но
доміну ван ня осо бистісних лю дських якос тей як за со бу соціаль ної адап тації осо би
за часів соціаль ної не виз на че ності. Та кож досліджен ня до ве ло, що на адап тив ний
про цес у суспільстві, що транс фор мується, на соціаль но-пси хо логічний стан його
на се лен ня зміни нор ма тив ної скла до вої суспільно го жит тя впли ва ють знач но біль -
ше і сильніше, аніж про я ви еко номічної та політич ної кризи.

Чет вер тий, останній розділ ро бо ти (Порівняль ний аналіз кон цепцій  постра -
дян ської транс фор мації суспільства Т.Зас ла вської і Н.Паніної) ста но вить особ ли -
вий інте рес, оскільки тут вис лов лю ють ся за галь на спря мо ваність ав тор ки на виз на -
чен ня спільних ба зис них по сту латів та особ ли вос тей кон цеп ту аль но го над бан ня
цих двох ва го мих по ста тей су час ної соціологічної дум ки, ба чен ня мож ли вості син -
те зу їхніх те о ре тич них та при клад них дослідниць ких підходів. Обидві дослідниці
інi цію ва ли моніто рин гові досліджен ня у своїх краї нах, об идві роз роб ля ли ме то ди ку 
та ме то до логію про ве ден ня та ких опи ту вань, об идві пра цю ва ли над при нци па ми
роз роб лен ня про гра ми соціологічних досліджень тощо.

Порівняль ний аналіз охоп лює і відмінності видів те о ре ти зу ван ня, за про по но -
ва но го П.Штом кою, що дало змо гу ав торці обґрун ту ва ти важ ли вий вис но вок про
по яс ню валь ний і про гнос тич ний по тенціал роз гля ду ва них теорій, а та кож про те,
що по яс ню валь на за сут тю мак ро те орія Т.Зас ла вської органічно до пов нюється ана -
літич ною мікро орієнто ва ною кон цепцією соцієталь них транс фор мацій Н.Паніної,
що, своєю чер гою, роз ши рює пізна вальні го ри зон ти й аналітичні інстру мен ти пi -
знан ня транс фор маційних змін.
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Оле на Іва нен ко


