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Поняття “ соціальні зміни”: визначення 
та стан наукового висвітлення 

 
Стаття присвячується розгляду основних підходів до визначення поняття „ соціальні зміни”, яке є 

більш загальним та нейтрально-забарвленим, що й зумовлює його цінність у сучасній науковій думці. 
Коротко розглянуто класифікації соціальних змін, а також підходів до визначення типу сучасного 
українського суспільства. 

 
The article is devoted to the problem of social changes. The author analyses main scientific approaches to 

the definition of “social changes” and their classifications. The article also deals with the problem of the deter-
mination of the type of modern Ukrainian society. 

Останнім часом як у науковій, так і в публі-
цистичній літературі, присвяченій сучасним 
проблемам розвитку суспільства, набули широ-
кого застосування такі поняття, як “перехідний 
період”, “перехідний процес”, “ трансформація”, 
“модернізація”, “ соціальні зміни” тощо. Різні й 
достатньо географічно обширні регіони світу, 
перш за все держави Східної Європи та колиш-
нього СРСР, переживають на даний момент ре-
формації, намагаються в достатньо короткі стро-
ки порвати з минулим і перейти в якісно новий 
суспільний стан. Тому осмислення сучасного пері-
оду за будь-яких підходів і дослідницьких задач 
пов’язане з проблемою соціальних змін як з якісно 
своєрідним і відносно конкретним суспільно-
історичним феноменом. Україна в цих процесах не 
є винятком. Починаючи з 1985 року, з моменту 
“перебудови”, вона зазнала значних відкритих 
змін. Було зруйновано стару систему організації 
влади і суспільного життя, натомість нові алгорит-
ми розбудови таких не були побудовані. 

Нинішнє українське суспільство – надто мо-
лоде соціальне утворення, формування систем-
них характеристик якого перебуває ще на стадії 
можливих їх варіантів. Новостворену суспільну 
систему в Україні не можна вважати стаціонар-
ною, тому у вітчизняній науковій думці існує 
багато варіантів, розбіжностей щодо визначення 
тих процесів, яких ця система зазнає.  

Найбільш поширеною точкою зору є така, 
що розглядає сучасні зміни в суспільно-
політичному житті України як процес переходу 
– найбільш поширений термін, найчастіше вжи-
ваний, незалежно від того, чи його стверджують 
як єдино правильний, чи, навпаки, критикують, 
тому на ньому слід зупинити увагу. Перехідний 
процес – це ті перетворення, зміни чи трансфор-
мації, що генетично пов’язують два стани стабі-
льності системи, один з яких є вихідним, а дру-
гий – результативним. 

Він характеризується: а) варіантністю, розма-
їттям шляхів, форм, моделей та виявів просуван-
ня до стану стабільності; б) структурною напру-
женістю чи навіть розхитуванням вихідних 
структур; в) опозицією неорганізованого та впо-
рядкованого матеріалу, стихійності та програмо-
ваності змін, а, відповідно, соціальної сфери 
переходів – мірою легітимності чи нелегітимно-
сті процесів; г) “кентавроподібністю” утворень 
перехідного процесу, виникненням явищ, що 
сполучають риси протилежних тенденцій, аспек-
тів, вимог. Важливою рисою трансформаційного 
перехідного процесу є чинник управління, хоча 
трансформація може відбуватися у стихійному 
варіанті. Коли зміни набувають елементу управ-
ління – вони набувають, відповідно, статусу 
реформ [3, с. 116]. 

А.Гальчинський у своїй роботі вживає термін 
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“перехідне суспільство” як належне, тобто на-
віть не зупиняється на поясненні причин вико-
ристання цього поняття та його об’єктивності [4, 
с. 24]. Натомість широка дискусія з приводу 
його недоречності розгортається у В.Тарасенка 
та О.Долженкова. В.Тарасенко вважає перехід-
ним таке суспільство, яке має чіткі стартові умо-
ви та фінішну пряму, простіше кажучи, суспіль-
ство, яке переходить від “чогось” до “чогось”, а 
нинішні процеси в Україні вважає за доречніше 
називати процесом “ переведення”  [9]. Щодо 
України, то кінцевого результату, якого слід 
було б досягти, взагалі не видно. І взагалі з точ-
ки зору генетичної соціології (Ковалевський, 
Грушевський) трансформаційні зміни не є при-
родним історичним процесом для нашої країни, 
а є нав’язаним актом за принципом голістської 
системи (одночасної руйнації всіх старих фор-
мацій без наукового обґрунтування та створення 
нового, на відміну від почастинної системи тра-
нсформації, яка є більш безпечною та доціль-
ною) [10]. 

О.Долженков влаштовує “бомбардування” 
теорії переходу, представленої В.Журавським. 
Він наголошує на тому, що суспільство постійно 
знаходиться в стані змін та переходів (у чому й 
проявляється його слабкість, оскільки він не 
розглядає різницю між переходом і коливан-
ням). Крім того, будь-який перехід вимагає за-
стосування сили, навіть насильства, революції, а 
Україна завчасно проголосила свою невойовни-
чість, нейтральність тощо, тобто не пережила 
того моменту насильницької кризи. І, врешті-
решт, О.Долженков наголошує на тому, що су-
часні теоретики трансформаційного суспільства 
не звертають уваги на цивілізаційний підхід, 
який в свою чергу зосереджується на питанні 
генотипу нації, згідно з яким Україні властиве 
одвічне прагнення до авторитаризму та відсут-
ність досвіду державництва (в тому числі й 
спроба 1917-1918 років є лише зусиллям “купки 
інтелігентів” без особливих наслідків). Тобто 
зміни, які відбуваються в Україні з 1991 року, не 
є історично обґрунтованими й логічними [5]. 

Можна також зустрітися з таким поняттям, 
як “ суспільство трансформації і модернізації”. 
Його вживає М.Михальченко, який характеризує 
їх переважно як суспільні зміни [7, с. 5-6]; 
В.Тарасенко – як модель копіювання Заходу [9, 
с. 60] та М.Павловський, який зауважує, що во-
ни являють собою процес руйнування України 
Заходом [8, с. 23] (очевидно, забуваючи про за-
кон фізики, який зазначає, що будь-яка система 
руйнується під впливом зовнішньої сили, яка 
докладається до цієї системи, але за умови, коли 
сила опору системи є меншою за цю зовнішню 
силу, і отже, забуваючи про те, що основною 
причиною “руйнування” України є не зовнішні 
фактори, а внутрішні проблеми держави). 

Але всі ці терміни не можуть надати компле-
ксного бачення й висвітлення тих процесів, які 
відбуваються за сучасних умов, тому, відповід-
но, виникає потреба застосування більш загаль-
ного поняття, яке б могло їх охоплювати. 

Так, ще у 70-ті роки ХХ століття дістав ши-
рокого розповсюдження термін “соціальна змі-
на”, який фактично витіснив з наукового обігу 
такі терміни, як “прогрес” і “розвиток”. Популя-
рність цього терміна зумовлена його ємністю, 
широтою, змістовністю, інформативністю у по-
рівнянні зі спорідненими поняттями, а також 
його ціннісно-нейтральною забарвленістю. Нині 
теоретиками і практиками реформування Украї-
ни активно обговорюється питання про створен-
ня єдиної категоріальної основи осмислення 
процесу соціальних змін, визначення його скла-
дових, етапів та напрямів розвитку. Саме за та-
ких умов є актуальною тема, яка стосується по-
ширення теорії соціальних змін на теренах укра-
їнської держави. Дана актуальність визначена 
станом змін в сучасній Україні і зумовлена дво-
ма чинниками: 1) теоретичним – недостатньою 
розкритістю проблематики у вітчизняній суспі-
льно-політичній думці; 2) практичним – вивчен-
ня процесів соціальних змін може надати прак-
тикам української політики можливість прийма-
ти політичні рішення, що відповідатимуть найе-
фективнішій стратегії розвитку держави. 

У результаті аналізу літератури виявляється, 
що дана тематика є відносно новою і зумовлена 
подіями останніх десятиріч. Певні передумови 
розгляду даної проблематики можна прослідку-
вати в роботах Л.М.Гумільова та А.Тойнбі, на-
томість це лише зародки теорії соціальних змін. 
На жаль, у вітчизняній політичній та соціологіч-
ній думці дослідженням соціальних змін займа-
ється невелика кількість вчених, які, в свою чер-
гу, також наголошують на нерозробленості да-
ної теорії. Цікавим аспектом для дослідження 
може виявитися проведення паралелей між соці-
альними явищами та законами й закономірнос-
тями, залученими з царини точних наук. З цього 
приводу корисними виявляються такі посібники, 
як “Курс теоретической механики” А.А.Яб-
лонського, В.М.Нікіфорова; “Теоретична меха-
ніка” М.А.Павловського та “Справочник по фи-
зике” Х.Кухлінга. 

Серед монографій та посібників, які заслуго-
вують на увагу при висвітленні проблематики 
соціальних змін, такі: 

1. Матвієнко В.Я. Прогностика: прогнозування 
соціальних та економічних процесів: теорія, 
методика, практика. Робота є корисною з 
точки зору розробки базових засад процесів 
соціальних змін та основ їх функціонування, 
а також дозволяє розглянути проблему моде-
лювання в соціальних процесах та розробити 
їх попередню класифікацію. 
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2. Плотинский Ю.М. Модели социальных 
процессов. Надає можливість доповнити 
уявлення про специфіку соціальних змін, 
а також створити класифікацію відповід-
них моделей. 

Серед статей слід зосередитись на таких, що 
стосуються питання соціальних змін, розгляду 
підходів до них та перспектив даної проблема-
тики. Особливу цінність становлять статті 
І.Бідзюри, який вивчає проблему соціальних 
змін, проводячи історичний огляд стану їх дослі-
джуваності; звертає на себе увагу той факт, що 
матеріал подається добре структурованим; 
Н.Г.Осіпової, яка надає базові засади аналізу 
історико-соціологічного процесу з точки зору 
теоретико-методологічних принципів. 

Наявність розбіжностей і навіть діаметраль-
но-протилежних поглядів з досліджуваної про-
блеми становить наукову цінність та надає мож-
ливість опрацювати ці погляди, аналізувати їх та 
синтезувати, а також створювати переважний 
набір основних понять та відповідно розробляти 
власний шлях дослідження.  

Отже, в сучасній науковій суспільно-
політичній думці важливе місце посідає пробле-
ма створення єдиної категоріальної основи 
осмислення процесу соціальних змін, визначен-
ня його складових, етапів та напрямів розвитку. 

Опис динаміки об’єкта передбачає викорис-
тання поняття процесу. Класичне визначення 
соціокультурного процесу належить П.А.Со-
рокіну: “Під процесом розуміється будь-який 
вид руху, модифікації, трансформації, чергуван-
ня чи “еволюції”, коротше кажучи, будь-яка змі-
на даного об’єкта, що вивчається, протягом пев-
ного часу, будь то зміна його місця у просторі 
чи модифікація його кількісних та якісних хара-
ктеристик”. Виходячи з цього положення, 
Ю.М.Плотинський зазначає, що під соціальною 
зміною розуміється будь-яка зміна характерис-
тики соціального об’єкта, що знаходиться під 
спостереженням [1, c. 110]. 

Кардинальний переворот у способах теорети-
чного мислення, викликаний заміною лінійної 
парадигми на нелінійну, з різних причин не був, 
на жаль, осмислений і належним чином оціне-
ний у вітчизняній філософсько-соціологічній та 
політичній думці. А відтак майбутні реформато-
ри були позбавлені можливості долучитися до 
новітніх тенденцій розвитку світової науки [2, c. 
33]. 

Із зарубіжної наукової літератури, яка сього-
дні вже є доступною в Україні, стає зрозумілим, 
що за кордоном категорія “соціальна зміна” є 
об’єктом глибокого наукового аналізу майже 
всіх існуючих у сучасній соціології напрямків і 
шкіл. 

Як зазначає І.Предборська, “в умовах мінли-
вої реальності, складності і багатоманітності 

соціальної дійсності тлумачення змін як відхи-
лень від норми або як тільки ціннісно-
спрямованих процесів (наприклад, прогрес) ста-
ли вочевидь недостатніми й перешкоджали цілі-
сному сприйняттю такого багатовимірного фе-
номена, яким є людське суспільство, залишаючи 
поза полем зору дослідників безліч інших про-
цесів, що зумовлюють зміни у суспільстві. От-
же, новопостала об’єктивна потреба у переосми-
сленні підходу до оцінки суспільного розвитку 
вимагала створення теорії, яка була б здатна 
охопити всю багатоманітність соціальних змін, 
готова передбачити соціальні зміни й допомагати 
здійснювати управління й контроль над ними”. 

Інтенсивне формування концептуальних за-
сад теорії соціальних змін пов’язане з другою 
половиною ХХ ст. Вагомий внесок у її розвиток 
зробили А.Босков, Р.Дарендорф, Л.Козер, С.Ліп-
сет, У.Мур, Р.Нісбет, У.Огберн, Т.Парсонс, 
Е.Сміт, Н.Смелзер, С.Ейзенштадт та ін. 

Широкого розповсюдження термін “соціаль-
на зміна” дістав у 70-ті роки минулого століття, 
коли він фактично витіснив з наукового обігу 
такі терміни, як “прогрес” і “розвиток”. Популя-
рність терміна “соціальні зміни” зумовлена його 
ємністю, широтою, змістовністю, інформативні-
стю у порівнянні зі спорідненими поняттями, а 
також його ціннісно-нейтральною забарвленістю. 

Головна відмінність сучасних поглядів на цю 
проблему від еволюціонізму, неоеволюціонізму, 
теорії циклічності та інших підходів полягає у 
тому, що соціальні зміни як головний об’єкт 
досліджень розглядають поза контекстом глоба-
льних схем. 

У соціологічній літературі наведені різні під-
ходи до класифікації соціальних змін. Залежно 
від розмірів, масштабів їх прояву в суспільстві 
соціальні зміни поділяють на “великома-
сштабні” та “дрібномасштабні” (У.Мур) [2, 
c. 34]. Короткочасні зміни репрезентовані рево-
люціями, довготривалі – соціальною еволюцією. 
Залежно від джерела виникнення зміни поділя-
ють на екзогенні та ендогенні (Р.Дарендорф). 

С.Ваго запропонував таку типологію соціаль-
них змін: 

1. За розмахом: малі зміни; маргінальні змі-
ни; всеохоплюючі зміни; революційні 
зміни. 

2. За напрямком змін: спад та прогрес. 
3. За часовим горизонтом: короткострокові 

зміни менше року; середньострокові змі-
ни 1-5 років; довгострокові зміни більше 
5 років. 

4. За рівнем змін: індивід, група, організація, 
інститут, суспільство. 

Наведена типологія не є повною. Рівні змін 
слід також поповнити світ-системною концепці-
єю Е.Валлерстайна [1, c. 110-111]. Єдиної теорії 
соціальних змін на даний момент не існує. 
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В соціологічних дослідженнях розглядають-
ся також насильницькі й добровільні; зворотні й 
незворотні зміни. Зміни можуть бути запланова-
ні та непередбачувані; усвідомлені й неусвідом-
лені. Доцільно відрізняти організовані зміни від 
стихійних змін, які виникли під впливом проце-
сів самоорганізації.  

Однак побудова реалістичних моделей соціа-
льних процесів вимагає також, як правило, му-
льтиказуального підходу та врахування мережі 
взаємопов’язаних причин. Основні типи причин 
соціально-політичних змін є такі: 

1. Природні причини – вичерпаність ресур-
сів, забруднення навколишнього середо-
вища, катаклізми. 

2. Демографічні причини – коливання чисе-
льності населення, перенаселення, мігра-
ція, процес зміни поколінь. 

3. Зміни у сфері культури, економіки, науко-
во-технічний прогрес. 

4. Соціально-політичні причини – конфлік-
ти, війни, революції, реформи. 

5. Соціально-психологічні причини – звич-
ка, насичення, бажання новизни, ріст аг-
ресивності тощо. 

Перелічені причини соціально-політичних 
змін можуть бути як внутрішніми, так і зовніш-
німи по відношенню до даної соціальної систе-
ми. П.Сорокін вважав, що основними причина-
ми соціальних змін є саме внутрішні, імманентні 
причини. Сформульований ним принцип імма-
нентних змін проголошує: “Після виникнення 
соціокультурної системи її природний, 
“нормальний” розвиток, форми і фази визнача-
ються, в основному, самою системою...” [1, c. 
111]. Зовнішні обставини можуть загальмувати 
чи прискорити внутрісистемні процеси, можуть 
навіть її знищити, але не в змозі змінити програ-
му розвитку, закладену в систему. Система са-
модетермінує свою еволюцію. Вплив зовнішніх 
сил необхідно враховувати, але їх вплив не в 
змозі змінити послідовність фаз розвитку систе-
ми. Таким чином, кожна соціокультурна система 
має свій життєвий цикл, який може бути розби-
тий на ряд етапів, стадій, фаз розвитку. Чергу-
вання фаз розвитку системи інколи називають 
системним часом [1, c. 112]. 

Теоретичне обґрунтування способів здійс-
нення соціальних змін здатне сприяти вироблен-
ню алгоритму проведення реформ у суспільстві. 
І.Валлерстайн зазначає, що французька револю-
ція не знаменувала собою ані фундаментальної 
економічної, ані фундаментальної політичної 
трансформації. Радше, Французька революція 
була, з точки зору капіталістичної світ-
економіки, моментом, коли ідеологічна надбудо-
ва врешті-решт наздогнала економічний базис. 
Вона була наслідком переходу, а не причиною 
або тим моментом, коли цей перехід відбувся [6, 

c. 54]. Тому дослідження соціальних змін 
дозволяє не лише аналізувати та визначати при-
чини перетворень, які відбулися, але й прогнозу-
вати їх, в тому числі й з метою попередження. 

Р.Дарендорф виокремлює три способи реалі-
зації структурних змін. Перший передбачає то-
тальну зміну персоналу в “позиціях авторитету”, 
іншими словами, повалення пануючого класу. 
Наочним прикладом таких змін може бути рево-
люція. 

Другий, що його найчастіше зустрічаємо в 
історії, – часткова зміна особового складу пану-
ючої еліти. Наочний приклад – коаліція. 

Третій – взагалі не передбачає жодних змін у 
керівних сегментах. Тут суть зміни полягає в 
урахуванні правлячою меншістю у своїй законо-
давчій і політичній діяльності інтересів і цілей 
опозиції. За такого підходу відмінності у позиці-
ях сторін, що протиборствують, залишаються, 
проте у суспільстві зберігається стабільність. 

Третій спосіб структурних змін можна розг-
лядати як найвідповідальніший тип еволюції. 
Він вимагає від партій, що перебувають при вла-
ді, особливого вміння рахуватися з інтересами 
опозиції й, отже, уникати будь-яких заворушень, 
заколотів, повстань або страйків. 

А відтак, всебічно опановуючи категорію 
“соціальні зміни”, реформатори відтворюють 
теоретично не тільки суть явища, а й сукупність 
детермінант цього процесу, характер і механізми 
трансформації українського суспільства. 

У цьому аспекті важливо підкреслити пере-
осмислення категорії необхідності. Раніше, при 
зіставленні з категоріями причини і наслідку, 
вона тлумачилась як жорсткий причинно-
наслідковий детермінізм подій. Сьогодні ж, у 
взаємозв’язку з категоріями випадковості, мож-
ливості, дійсності необхідність розглядається як 
низка можливостей. Такі можливості частково 
зникають при випадковій реалізації однієї з ная-
вних можливостей. Реалізована подія містить у 
собі нову варіабельну схему прогресу [2, c. 35]. 

Отже, термін “соціальна зміна” є ціннісно-
нейтральним, що має свої позитиви як в політо-
логічних дослідженнях (оскільки не вимагає 
чіткого визначення напрямку змін, а може сам 
досліджуватися як окремий феномен), так і в 
практичних діях (в разі проведення реформ полі-
тикам-практикам не доведеться вишукувати пот-
рібний термін та визначати “розвивається” дер-
жава чи “деградує”. Вона може “зазнавати соціа-
льних змін”, і такий підхід виявляється корис-
ним за кризових умов, коли в разі невдалих дій 
уряду суспільна реакція може спровокувати не-
обхідність відмови від реформ, і тому потрібно 
замаскувати реальний спад в державі під нейтра-
льним терміном). На жаль, ані теоретики, ані 
практики української політики досить не зважа-
ли на актуальність вивчення досліджуваної авто-
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ром категорії. Не існує також і єдиної класифіка-
ції соціальних змін.  

П.Сорокін зазначав: “Напередодні війни бі-
льшість вчених пророчили мир; напередодні 
економічного краху та зубожіння – процвітання; 
напередодні революцій – стабільний порядок і 
закономірний прогрес. Незважаючи на всі суспі-
льні та природничі науки, які знаходяться у на-
шому розпорядженні, ми не здатні ані управляти 
соціально-культурними процесами, ані уникати 
історичних катастроф. Як колода на межі Ніа-
гарського водоспаду, нас призводять у рух непе-
редбачувані і нездоланні соціально-культурні 
течії, переносячи нас від однієї кризи і катастро-

фи до іншої” [1, с. 192-193]. В цій цитаті є два 
ключових слова: непередбачувані і нездоланні 
течії. Якщо ми попали у нездоланну течію, то 
найрозумніше рішення – плисти за течією і від-
повідно до цього прогнозувати майбутнє. Якщо 
ж потрапили у непередбачувану ситуацію, голо-
вне – врахувати такий прецедент на майбутнє. 
Дослідження даної проблематики має широкий 
спектр практичного застосування. Одним з важ-
ливих аспектів вивчення соціальних змін є наяв-
ність у ньому прогностичної функції, вдало ско-
риставшись якою, можна спрямовувати життя 
соціуму у потрібне русло. 
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