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 Політичний процес суспільства перехідного 
типу має яскраво виражену специфіку. Він здій-
снюється, насамперед, як процес демократичних 
перетворень політичних інститутів і установ, а 
також шляхом посилення загальнолюдських і 
гуманістичних цінностей, норм і пріоритетів. 
Людський вимір політичного процесу вирішує 
долю самого процесу в регіональному і глобаль-
ному масштабі. 

Сьогодні, як ніколи, виникла необхідність 
формування загальногуманістичної стратегії у 
підходах промислової технології і технології 
влади, їх використання, маючи на увазі довго-
строкові інтереси людини як виду, зацікавлено-
го у своєму збереженні на Землі. 

У цьому контексті проблема формування 
гуманістичної традиції в політичному процесі 
виступає як найбільш загальна підстава і можли-
вість політики, як співвідношення в ній об’єкти-
вного і суб’єктивного, закономірного і випадко-
вого, існуючого і належного, раціонального і 
нераціонального. Сучасній людині необхідно 
мати уявлення про альтернативні засоби полі-
тичного впливу і влади, про можливе і неможли-
ве, передбачене і непередбачене в області полі-
тики. 

Перехід від індустріального суспільства до 
постіндустріального супроводжується повсюдно 
кризою гігантоманії (від гігантських підпри-
ємств до гігантських партій) і ренесансом швид-
корухомих малих форм. Без цього політичні 
прогнози, що орієнтуються на традиційні мало-
рухомі форми класових, національних і т.п. мак-
рогруп, на грубі дихотомії (типу “прогресивне – 
реакційне”, “ демократи – червоно-коричневе”), 
приречені на поразку, свідками чого ми так час-
то сьогодні стаємо [3]. 

Головне протиріччя сучасного суспільного 
розвитку країни полягає в тому, що, з одного 
боку, воно відображає оптимістично-еман-
сипаторські установи, пов’язані із звільненням 
України від утиску тоталітарного режиму, з ін-
шого боку – гіркі прозріння національно-
державної свідомості щодо статусу країни, що 
відчуває неухильне звуження свого геополітич-
ного простору. 

Україна сьогодні здійснює важкий пошук 
своєї цивілізаційної ідентичності: між крайнос-
тями нового західництва, що рве з традиціями в 
ім’я безперешкодного входження в “євро-
пейський дім”, і агресивно-“самобутньо-го” ізо-
ляціонізму “націонал-патріотів”. 

Найбільш характерною рисою політичної й 
економічної свідомості населення України в 
даний час є амбівалентність – сполучення взає-
мовиключних поглядів, оцінок, думок, орієнта-
ції. Людина або група одночасно виступають за 
ринкову економіку і тверді державні ціни, за 
свободу переміщення людей і зберігання режи-
му прописки, за диктатуру і демократію, за об-
меження прибутків і нелімітовану зарплату, за 
незалежну пресу і жорстку цен-зуру і т.д. 

Звідси виникають особливості сучасного 
політичного процесу в Україні: спонтанно-
стихійний, слаборегулюючий характер; супереч-
ливі механізми політичного вираження інтересів 
великих і малих соціальних груп; превалювання 
партій абстрактних ідей над партіями масових 
інтересів. Звідси кількісна і якісна слабкість їх-
ньої соціальної бази; політичний плюралізм – це 
поки що в більшій мірі плюралізм негатива, тоб-
то заперечення чужих поглядів і позицій, аніж 
затвердження своїх позитивів; політичний про-
цес із великою потенцією нового протікає в про-
сторі і часі старої політичної культури, де не-
примиренність переважає над порозумінням, 
боротьба над консенсусом, пошук ворога над 
пошуком союзника. 

В Україні відбувається знищення старих 
принципів і становлення нових, більш гуманних, 
цивілізованих, що довели свою продуктивність в 
і-ших країнах. Зрозуміло, така ламка йде важко, 
супроводжується багатьма негативними явища-
ми. Але спроби затримати економічні і політич-
ні зміни через супроводжуючі їх тимчасові нега-
разди для суспільства будуть коштувати ще до-
рожче, аніж ці негаразди, можуть призвести до 
саморуйнування держави і суспільства. Сьогодні 
проблеми теоретичного і світоглядного обґрун-
тування вибору шляхів суспільно-політичного 
розвитку України постають усе більш гострими, 
оскільки різні гілки влади, різні політичні сили 
мають уявлення, які різко різняться між собою, 
про майбутнє України, про етапи і засоби досяг-
нення цього майбутнього. 

Так, на нашу думку, більшість рішень в 
Україні, які приймались органами влади в 1990-
1998 рр., носили імпульсивний характер на базі 
уявлення так званого “здорового глузду”, що 
регулярно підводив політичних лідерів. Негараз-
дів від таких рішень було б менше, якби ці рі-
шення були узгоджені. Але оскільки такої узго-
дженості не було ні на рівні гілок влади, ні на 
рівні “команд”, що оточують політичних лідерів, 
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то ці рішення несли більше шкоди, аніж користі. 
Сьогодні можна обґрунтовано підтвердити, що 
багато суспільних протиріч породжені не стіль-
ки об’єктивними чинниками політичного й еко-
номічного процесу, скільки суб’єктивними. 

Якщо оцінювати минуле і сучасне України, 
то можна припустити, що головним протиріччям 
політичного розвитку сьогодні є розбіжність 
інтересів народу в демократизації суспільного 
життя з інтересами частини управлінсько-
бюрократичних кіл, що узурпували владу і реа-
лізують волюнтаристичні моделі політичного 
розвитку і тим самим гальмують політичні й 
економічні реформи в Україні. 

Таким чином, рішення суспільних протиріч і 
формування гуманістичних традицій можливо 
лише на шляхах реальної демократизації полі-
тичного життя, коли по-новому, цивілізовано 
буде вирішено питання про політичну владу, 
про функції держави, партій, громадських орга-
нізацій. 

Не можна вважати, що політичний плюра-
лізм і плюралізм думок вичерпує процес демок-
ратизації суспільного життя, процес політичних 
реформ. Плюралізм гарний у визначених рам-
ках, доти, поки він не розколює суспільство на 
сегменти, що починають випадати з цілого, руй-
нуючи єдиний організм – суспільство. 

Сам гуманізм також суперечливий, як і кож-
ний загальний принцип функціонування суспі-
льства. Його крайності реалізації можуть всту-
пити в протиріччя із самою суттю. Проблема 
єднання боротьби різноманітних політичних сил 
за владу із забезпеченням стабільності й стійкос-
ті перехідного суспільства, збереженням регу-
лювання політичного процесу з боку закону – 
дуже складна. Є теоретична теза вирішення да-
ної проблеми – єдність корінних інтересів осно-
вних прошарків і груп суспільства, політичних 
сил, поваги до закону, зміцнення базових цінно-
стей суспільства. І є практичний метод – діалог, 
терпимість до опонентів, компроміс, пошуки 
згоди. Але як домогтися єдності теорії і практи-
ки – знайти “золоту середину” – це питання збе-
реження завоювань демократії, у цьому і поля-
гає проблема формування гуманістичної тради-
ції. 

Політичний процес в Україні ускладнюється 
відсутністю стійких традицій політичного плю-
ралізму поглядів не тільки серед супротивників, 
але і союзників. Сімдесят років людей вчили 
однодумству, і відхід від однодумства розціню-

ється як важкий гріх. Тому політичні рухи, їхні 
лідери, державні чиновники часто вважають 
вірним тільки свої думки, не привчені чути інші. 
Це приносить у політичний процес зайву боро-
тьбу, ворожість навіть при схожих поглядах, в 
суспільній свідомості зіштовхуються ідеї волюн-
таризму, тоталітаризму і демократизму. Домог-
тися політичної свідомості в таких умовах дуже 
складно. 

Необхідність формування гуманістичних 
традицій у політичному процесі полягає в тому, 
що через розкриття їхньої сутності є можливість 
показати, що сутичка, взаємодія, змагання пог-
лядів, думок, прагнень, що відбивають інтереси 
окремих людей, груп, партій, властиві будь-
якому політичному процесу і є засобами рішен-
ня протиріч. Тут головне, щоб не допустити пе-
реростання протиріч у відкритий конфлікт полі-
тичних сил, що може призвести до повної деста-
білізації суспільства. 

В Україні в даний час існує якась перехідна 
модель авторитарно-демократичного режиму, 
що може дати крен у будь-яку сторону. І тому 
для України і політичних сил, що борються за 
владу і пріоритетний шлях реформ, головне не 
зірватися в трясовину жорсткого революційного 
протиборства, що може переростити в громадян-
ську війну. Головним засобом вирішення проти-
річ суспільного життя повинно бути не насильс-
тво, не знищення однієї із сторін протиріччя 
(підприємця, власника як класу куркулів, націо-
налістів, космополітів і т.д.), а внесення органі-
зованості, упорядкованості в політичний процес, 
його стабілізацію, відновлення керованості за 
допомогою цивілізованих законів. 

Саме існування конфліктів у суспільстві – це, 
як правило, нормальний стан суспільства, у яко-
му виникають і вирішуються протиріччя. Полі-
тичні конфлікти – це вид соціальних конфліктів, 
що виникають і розвиваються у процесі бороть-
би за владу, її використання, опозиції до неї і 
т.д. Ці конфлікти мають свою соціальну базу 
(класи, прошарки, нації, групи, партії, особисто-
сті), джерела і причини становлення, розвиток і 
механізми вирішення або згасання. Будь-який 
конфлікт, якщо він визрів, може через загост-
рення, ескалацію вирішитися в гострих формах, 
коли знищуються всі сторони протиріччя 
(конфлікт поїдає сам себе), або в утворюючому 
руслі – відновлення, зміна, створення нової дійс-
ності через співробітництво, компроміс, пошук 
нових альтернатив взаємодії політичних сил, 
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щоб вийти з конфлікту. Процес зародження, 
розвитку і вирішення конфліктів політичних сил 
визначається ступенем розвиненості демократії 
в державі, рівнем політичної і правової культури 
населення і політичних лідерів суспільства. 

Розвиненість гуманістичних традицій у полі-
тичному процесі визначається спроможністю 
держави, політичної влади попереджати конфлі-
кти, регулювати хід їх протікання і механізми 
вирішення, пошуками засобів нейтралізації руй-
нуючих конфліктів (наприклад, сепаратизму). 
Якщо політична влада органічно “влаш-
товується” у політичний процес, не вносить ве-
ликих подразнюючих впливів, то вона перетво-
рюється в необхідний і бажаний компонент по-
літичного процесу. Якщо ж політична влада 
приймає рішення, що суперечать законам суспі-
льного розвитку, що протистоять природному 
руху суспільства від одного якісного стану до 
іншого, то така влада з неминучістю рано або 
пізно іде з політичної арени. 

Аналіз результатів соціологічного опитуван-
ня, проведеного незалежним центром “Демок-
ратичні ініціативи”, що розробляє соціолого-
політичну програму “Політичний портрет Украї-

ни”, показує, що сьогодні більшість населення 
України підтримує ринкові реформи. За рефор-
ми однозначно висловилося 67% опитаних і ли-
ше 16% були за повернення до централізованої 
державної економіки. Причому за швидкі рефор-
ми – 37%, а 30% – за поступові, обережні рефор-
ми [2]. Це свідчить про те, що відбувся перелом 
у суспільній свідомості і, незважаючи на супере-
чливість ходу реформ, на їхній малоцивілізова-
ний характер, населення в більшій мірі зв’язує 
майбутнє країни з ринковими відносинами, а не 
з директивою, суперцентралізованою економі-
кою. Суспільство переходить до нового якісного 
стану, знаходить нові гуманістичні традиції. І 
протистояти цьому руху – значить ламати при-
родний розвиток політичного процесу. 
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