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Анотація. В статті досліджується специфіка соціокультурних 

трансформацій в Україні. Розглядаються можливості застосування 

соціокультурного підходу до аналізу ментальних змін в Україні. 
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Поняття «соціокультурні трансформації» є доволі складним, об’ємним і 

багатоплановим. Різноманітні соціокультурні трансформації (політико-правові, 

соціально-економічні, культурно-історичні, соціально-антропологічні, 

соціально-психологічні, ідентифікаційні, аксіологічні тощо) досліджували вчені 

багатьох країн світу в рамках філософії, культурології, соціології, психології, а 

також соціальної, культурної, філософської, історичної та політичної 

антропології. Відомо, що одним з перших фундаментальних творів, 



присвячених соціокультурній проблематиці, вважається праця П. Сорокіна 

«Соціальна і культурна динаміка» (чотири томи якої були опубліковані в 1937 – 

1941 рр.). Автор цих книг не тільки сформулював закон соціокультурної 

динаміки, але й першим почав досліджувати «соціокультурні суперсистеми», 

запропонувавши своє бачення структури соціокультурного явища, яке 

складається з кількох компонентів: 1) суб’єктів взаємодії («мислячих, діючих і 

реагуючих людей»); 2) значень, цінностей і норм, які виступають умовами цієї 

взаємодії; 3) дій та матеріальних артефактів, які дозволяють об’єктивувати й 

соціалізувати значення, цінності та норми. Всі ці компоненти, на думку автора, 

утворюють єдине ціле. П. Сорокін також виділив чинники, які формують 

природу соціокультурного явища: а) кількість взаємодіючих індивідів; б) якості 

взаємодіючих індивідів (раса, національність тощо); в) характер дії. Отже, 

соціокультурне вчення П. Сорокіна стало базовим для багатьох наступних 

дослідників [6]. 

Категорія «соціальні зміни» вперше з’явилась в американській соціології у 

другій половині ХХ ст. [8, с. 12], а на рубежі ХХ і ХХІ століть П. Штомпка 

назвав проблему соціальних змін однією з найбільш актуальних, зазначаючи, 

що соціальна реальність «складається з подій, а не з об’єктів» [7, с. 266]. Г. 

Теджфел наголошував, що «зміни» є фундаментальною соціокультурною 

характеристикою, і у зв’язку з цим проблема відносин Людини і Соціальних 

Змін є головною проблемою соціальної психології [9, с. 243]. Американський 

соціолог Г. Ленскі у другій половині 90-х років ХХ ст. започаткував розробку 

концепції соціокультурної еволюції, виділяючи п’ять типів суспільств, а 

сучасний американський соціолог Дж. Масіоніс продовжив його дослідження. 

Якщо П. Сорокін розумів «соціокультурне» як комплекс надорганічних 

явищ, які включають «мову, науку, філософію, релігію, мистецтво, … право і 

етику, мораль і манери, технічні винаходи та процеси, ... а також соціальні 

інститути» [6, с. 99 – 100], то П. Штомпка при виокремленні культурних та 

соціальних вимірів «соціокультурного поля» звертається до категорії 

колективного суб’єкта [7, с. 27 – 30]. Л. Сокурянська ж визначила категорію 



«соціокультурне» як таку взаємодію між індивідами (або групами індивідів) у 

всіх сферах їхньої життєдіяльності, що передбачає співвимір, єдність тих чи 

інших культурних феноменів (перш за все, норм і цінностей), які 

інтерналізовані цими індивідами (або групами), та певних соціальних 

конструктів (структур), в яких ці культурні феномени (смислові конструкції) 

виявляються [4, с. 121 – 123]. 

Отже, аналіз результатів багатьох досліджень, присвячених 

соціокультурній проблематиці, показує, що в останні 20 – 25 років значно 

активізувалась розробка соціокультурної парадигми та відповідного 

категоріально-понятійного апарату, соціокультурні трансформації вивчаються 

переважно у рамках теорій модернізації, глобалізації, самоорганізації, з 

використанням цивілізаційного підходу, діяльнісної парадигми та циклічних 

концепцій суспільного розвитку (див. праці О. Ахієзера, Є. Борінштейна, С. 

Катаєва, М. Лапіна, В. Ларцева, Б. Старостіна, А. Ручки, В. Ядова та ін.). 

Досить цікавими є концепції багаторівневого аналізу трансформацій Т. 

Заславської, «культурного розриву» та «соціокультурного аналізу» Л. Іоніна, 

теорія «рухомості структур» С. Макеєва, теорія «трансформації структур 

соціального сприймання» Ю. Сороки, а також теоретичні розробки А. 

Мартинова про соціокультурну синергетику в контексті історичного процесу 

історії та соціокультурних циклів [1; 3; 4; 5]. Але цілісний розгляд основних 

тенденцій соціокультурної динаміки практично не представлений у цих 

дослідженнях, не розроблені також нові концептуальні схеми й моделі 

соціокультурної реальності. На жаль, значна частина дослідників не враховує 

помітного впливу суб’єктного чинника, розглядаючи соціокультурні 

трансформації як позасуб’єктний, спонтанний процес (що насправді не 

відповідає дійсності). Досить велика група вчених презентує в якості новизни 

висновок про зростання значущості нематеріальних, духовних компонентів 

культури в житті суспільства, не посилаючись при цьому на праці Г. 

Старовойтової, яка ще на початку 1980-х років першою зробила цей 

аргументований висновок. Доволі актуальними залишаються питання 



класифікації різноманітних підходів до вивчення соціокультурних 

трансформацій, а також з’ясування специфіки соціокультурних трансформацій 

в Україні. 

Розробляючи соціокультурну проблематику з 1990-х років, ми вважаємо, 

що поняття «соціальність» і «культуральність» доповнюють один одного (як 

два аспекти соціокультурної реальності, як взаємопов’язані й 

взаємодоповнювані виміри людської життєдіяльності), а явища, які вони 

репрезентують, є певними «зразками» соціокультурної реальності. Органічне 

взаємопроникнення і взаємопереплетення «соціального» і «культурного» 

простежується вже на перших етапах антропогенезу (саме тому більшість 

сучасних вчених вважають, що процес антропосоціогенезу обов’язково 

супроводжувався паралельним процесом культурогенезу), адже формування 

соціокультурної реальності почалось ще у первісному суспільстві (при цьому 

культурогенез поступово заміщувався культуротворенням). Це пов’язано, 

зокрема, і з тим, що упродовж історичного розвитку людства значення 

суб’єктного (а не тільки суб’єктивного) чинника постійно зростало. Отже, і 

природа, і культура, і соціум репрезентують своєрідну матрицю людської 

життєдіяльності не тільки в контексті історичного розвитку людства, але й в 

контексті вивчення сучасних соціокультурних трансформацій, адже вони 

визначають напрям розвитку людства. Важливою рушійною силою 

соціокультурних змін є культуротворча діяльність суб’єктів (як індивідуальних, 

так і колективних). Ідея органічного зв’язку «соціального» і «культурального», 

а також виокремлені нами підсистеми (нормативно-звичаєві, ідейно-образні, 

знаково-символічні, ціннісно-смислові та ін.) культури набувають важливого 

значення в умовах розробки нових дослідницьких підходів у межах соціальної 

філософії [2; 10]. 

Виходячи з цих позицій, ми вважаємо, що соціокультурні трансформації – 

це відносно самостійні і доволі різноманітні процеси змін в культурі соціуму 

(економічній, політичній, правовій, релігійній, морально-етичній та ін.), а також 

в нормах, цінностях, ментальності, свідомості, світогляді як індивідуальних, так 



і колективних суб’єктів. При цьому культура виступає якісною 

характеристикою і спільнот, і суспільств, а кожен з цих соціальних суб’єктів 

має власну динаміку соціокультурного розвитку.  

На основі спеціально підібраних соціально-психологічних методів (які 

базуються на виявленні ментальних, характерологічних, ціннісних, 

ідентифікаційних та світоглядних параметрів [2]) можна виявити різні типи 

української людини. В українському соціумі сьогодні чітко окреслюються 

кілька основних типів людини, але якщо порівняти ці показники за 2005 та 2016 

роки, то можна помітити доволі суттєві соціокультурні трансформації 

(ментальні зміни), які представлені в Таблиці № 1 (N=8500): 

Таблиця 1 

Дані дослідження 

Типи 

української людини 

Результати  

за 2005 рік 

Результати  

за 2016 рік 

Європейська 

людина 

14% 12% 

Підприємницька 

людина 

32% 11% 

Людина опору 4% 7% 

Кризова людина 10% 18% 

Маргінальна 

людина 

16% 11% 

Людина споживання 5% 2% 

Радянська людина 19% 9% 

Розчарована людина - 15% 

Конформна людина - 7% 

Закрита (уникаюча) 

людина 

- 8% 

 



Позитивними соціокультурними трансформаціями (ментальними змінами) 

є зменшення кількості респондентів, які репрезентують «радянську людину», 

«маргінальну людину» і «людину споживання». Негативними 

соціокультурними трансформаціями є зменшення кількості респондентів, які 

представляють «європейську людину», «підприємницьку людину», а також 

збільшення кількості респондентів, які репрезентують «кризову людину», 

«розчаровану людину», «конформну людину», «закриту людину». Людина, 

відчужена від своєї держави та нації, дистанційована від довкілля, людина, яка 

втратила базові цінності й обереги та «розмила» етнокультурні обшири свого 

існування, людина, яка тікає від відповідальності, яка зорієнтована лише на 

мас-культурний варіант Постмодерну і є споживачем виключно матеріальних 

благ, не може бути соціокультурним репрезентантом української європейської 

перспективи. Така людина може виступити лише чинником істотного 

поглиблення загальної кризи в сучасній Україні. Найважливішими для 

української європейської перспективи є «європейська людина», 

«підприємницька людина» та «людина опору». Доволі важливими для 

української європейської перспективи і досить піддатливими для 

конструктивних соціокультурних трансформацій є «кризова людина», 

«маргінальна людина» та «розчарована людина». Найбільш байдужими до 

української держави, нації та української національної ідентичності є «людина 

споживання» та «радянська людина». 

Отже, проведені дослідження показали, що всі соціокультурні 

трансформації в сучасній Україні відбуваються в руслі світових тенденцій 

соціокультурного розвитку людства, враховуючи як позитивні, так і негативні 

аспекти. Динамічність і багатоваріантність соціокультурного розвитку 

перехідних суспільств (сутність перехідного періоду полягає в тому, що один тип 

організації соціальної системи трансформується в інший) зумовлює 

транзитивність і динамічність їхніх соціокультурних характеристик, що й було 

виявлено в нашому дослідженні, результати якого свідчать про те, що 

перехідним етапом у процесі трансформації закритих мілітаризованих суспільств 



пострадянських країн до відкритого, демократичного, громадянського суспільства 

є відкрите суспільство, що поступово демократизується і самоорганізується. 

Громадянське суспільство, яке формується в Україні фрагментарно, потребує: а) 

значної активізації соціальної енергії та інтелектуальних зусиль і спільноти, і 

окремих індивідів; б) якісної зміни ціннісних орієнтацій; в) формування і 

постійного вдосконалення духовного потенціалу суспільства; г) пошуку 

національної консолідації; д) розвитку соціального партнерства тощо. 

Таким чином, соціокультурні трансформації, що відбуваються в Україні, 

можна визначити як процеси постійних якісних змін різних соціокультурних 

систем суспільства, що детерміновані як об’єктивними, так і суб’єктивними 

чинниками, і можуть тривати від кількох років (швидкі, революційні, зміни) до 

кількох сотень років (повільні, еволюційні, зміни). Ці процеси мають 

переважно кризовий характер, відбуваються поетапно, мають власну логіку, 

динаміку і ресурси. Головним вектором соціокультурних трансформацій, що 

відбуваються на теренах України, є пострадянський (посткомуністичний, 

посттоталітарний, постколоніальний) вектор.  
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