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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. Україна отримала незалежність 

внаслідок системної кризи СРСР, яка спричинила його розпад. Руйнація 

зумовила виникнення нових кризових явищ у політичній, економічній і 

культурній сферах життя українського суспільства, які підсилювали 

необхідність зміни політичного режиму. 

Політична модернізація України здебільшого пов’язана з політичними 

кризами, що виникали перманентно з різних причин у періоди політичної 

активності громадянського суспільства («Україна без Кучми», «Помаранчева 

революція», «Революція Гідності»). 

Загалом, у вітчизняній науковій літературі, криза визначається як 

деструктивний чинник. Тому аналіз феномену кризи як інтенсифікатора 

політичної модернізації дозволить акцентувати увагу не тільки на причинах, які 

призвели до кризи, а й на можливих векторах чи шляхах її врегулювання, і у 

такий спосіб, на механізмах удосконалення політичної системи України. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація виконана в межах комплексної наукової програми Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка «Модернізація суспільного 

розвитку України в умовах світових процесів глобалізації» та науково-

дослідної теми філософського факультету 16БФ041-01 «Модернізація 

філософської та політологічної освіти і науки України на основі міжнародних 

освітньо-наукових стандартів». 

Мета дисертаційного дослідження полягає у розгляді феномену кризи 

як рушійної сили суспільно-політичних змін та чинника модернізації сучасної 

України. 

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення наступних завдань: 

- з’ясувати сутність кризи як суспільно-політичного явища та визначити 

понятійно-категоріальний апарат наукового дослідження; 

- розкрити методологічні підходи до дослідження кризи як чинника політичної 

модернізації; 

- уточнити особливості політичної модернізації українського суспільства в 

умовах кризи; 

- виявити чинники, що формують особливості політичної модернізації 

постсоціалістичних країн у контексті криз та виокремити, на прикладі 

постсоціалістичних європейських країн, стабілізуючі чинники модернізації 

суспільства в умовах політичної кризи; 

- систематизувати причини продовження виникнення політичних криз у процесі 

модернізації сучасної України; 

- окреслити перспективи модернізації України шляхом подолання та 

врегулювання політичних криз. 

Об’єктом дослідження виступає криза як суспільно-політичне явище. 

Предметом дисертаційної роботи є криза як чинник політичної 

модернізації України. 
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Методи дослідження. Основними методами дослідження є історичний, 

структурно-функціональний, системний та порівняльний. Історичний метод 

дозволив розглянути кризу як чинник політичної модернізації. Структурно-

функціональний - проаналізувати кризи трансформаційних суспільств 

посттоталітарних держав. Системний метод допоміг здійснити аналіз криз як 

деструктивного чинника політичної системи, і як джерело інтенсифікації 

політичної модернізації в Україні. Компаративістський метод надав змогу 

порівняти позитивний та негативний потенціал кризи.  

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертаційна робота є одним 

з перших у вітчизняній політичній науці комплексних досліджень кризи як 

чинника політичної модернізації України, в якому систематизовано теоретико-

методологічний матеріал та фактографічні дані, узагальнено концептуальні 

положення з даної теми дисертації. 

 Результати дослідження, що відображають наукову новизну та 

виносяться на захист: 

- уперше у вітчизняній політичній науці розкрито сутність поняття кризи в 

контексті трансформації політичної системи, уточнено понятійно-

категоріальний апарат наукового дослідження, що поглиблює розуміння кризи 

як чинника політичної модернізації України. Проведено розрізнення понять 

«політична криза» та «кризова політична ситуація», яке полягає в тому, що 

політична криза є формою політичного процесу, а кризова політична ситуація є 

складовою кризи як процесу та характеризується виникненням факторів кризи. 

Обгрунтовано, що політична криза може бути вищою точкою розвитку 

політичного конфлікту, який передує кризі, але політична криза може виникати 

і без наявності політичного конфлікту, оскільки характеристикою конфлікту є 

зіткнення як мінімум двох протиборчих сторін з несумісними політичними 

інтересами в умовах протидії. Запропоновано авторське визначення 

«політичної кризи» як різкого загострення політичних протиріч у суспільстві в 

умовах нестабільності, що зумовлює трансформацію політичної системи, 

наслідком якої може бути як модернізація так і руйнування; 

- на новому науковому рівні розкрито використання методологічних підходів 

до дослідження кризи як чинника політичної модернізації, що передбачає 

комплексний аналіз усіх причин, факторів, умов, можливостей, наслідків, 

пов’язаних із перебігом кризових явищ у процесі трансформації політичної 

системи суспільства. Виокремлено в сучасній зарубіжній політичній науці ряд 

підходів до розуміння політичної модернізації як наслідку кризи, серед яких 

відзначено, так звані, ліберальний та консервативний, запропоновані 

американськими дослідниками Д. Аптером, Г. Алмондом, Д. Пауеллом та С. 

Хантінгтоном. Зауважено, що перший підхід акцентує увагу на становленні та 

трансформації автономних конкуруючих політичних структур та організацій, 

адаптації політичної системи до різних суспільних інтересів, відновленні її 

рівноваги та створенні умов для політичної модернізації на основі узгодження 

різних соціальних інтересів, зростанні рівня політичної участі; у другому 

підході основний акцент зроблено на політичному протиріччі між залученням 

широких суспільних мас до політичного життя та існуючими політичними 
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інститутами, які контролює політична еліта, інтерес якої полягає в збереженні 

власного панівного становища шляхом модернізації застарілих політичних 

структур та механізмів. Обгрунтовано, що в модернізаційному потенціалі кризи 

можна вбачати постійний процес певних змін у політичній сфері щодо 

створення, зникнення та відновлення окремих політичних структур та 

інститутів; 

- уточнено особливості політичної модернізації українського суспільства в 

умовах кризи. Простежено та наголошено, що специфіка процесу політичної 

модернізації постсоціалістичних країн безпосередньо пов’язана з тим, що в цих 

державах відбувалась трансформація не авторитарного режиму в 

демократичний, а тоталітарного, для якого властиво поширювати контроль не 

тільки на політичну систему суспільства, а й на всі інші сфери суспільного 

життя, що зумовило ключові відмінності цього транзиту у порівнянні з 

авторитарним, який в умовах обмеженого плюралізму в різних суспільних 

сферах, а особливо в економічній та культурній, значно спрощує процес 

консолідації суспільства, встановлення демократичних норм та правил, а також 

сприяє формуванню демократичної культури та традицій; 

- систематизовано причини продовження виникнення політичних криз у 

процесі модернізації сучасної України: наявність тимчасово окупованої 

території, триваючі бойові дії, залежність фінансової системи від міжнародної 

допомоги, складний процес децентралізації, розбалансування гілок влади, 

загальне зниження рівня довіри населення до органів влади та результатів 

реформ, загострення політичної боротьби напередодні проведення чергових 

парламентських та президентських виборів у 2019 році, посилення тиску на 

владу суміжних держав з метою забезпечення власних інтересів. Обгрунтовано, 

що результатом процесу трансформації у культурній сфері стало зростання 

кількості причин та ускладнення умов кризи: класичний конфлікт поколінь 

посилився наслідками вестернізації системи цінностей; різке зростання рівня 

майнового розшарування; нівелювання значення культурно-освітнього рівня; 

посилення територіальних, культурно-історичних відмінностей внаслідок 

спекулювання територіальною, культурною та етнічною ідентичністю різних 

політичних сил у політичній боротьбі; 

- виявлено чинники, що формують особливості політичної модернізації 

постсоціалістичних країн в умовах криз: різка соціальна стратифікація 

суспільства внаслідок недосконалого проведення ринкових реформ, зміни у 

системі міжнародних та регіональних відносин, активізація етнічних, 

релігійних та сепаратистських рухів, що провокують виникнення збройно-

політичних конфліктів. Виокремлено, на прикладі постсоціалістичних 

європейських країн, такі стабілізуючи чинники модернізації суспільства в 

умовах політичної кризи як: формування ефективної системи стримувань та 

противаг, децентралізація влади та розвиток місцевого самоврядування, 

запровадження ефективної виборчої системи, що забезпечить оновлюваність 

політичної еліти, зміна типу політичної культури та активний розвиток 

інститутів громадянського суспільства в бік посилення впливу і контролю за 

органами державної влади, роль ЗМІ як «четвертої гілки влади»; 
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- набули подальшого окреслення та обгрунтування перспективи політичної 

модернізації України в контексті подолання і врегулювання криз. Доведено, що 

врегулювання політичної кризи має відбуватись у рамках системної стратегії, 

спрямованої на планування та реалізацію заходів в особливих умовах 

розгортання кризи й ефективного інформаційного супроводу та забезпечення 

впровадження прийнятих політичних рішень. Наголошено, що врегулювання 

політичних криз спрямовано на можливість досягнення бажаних цілей розвитку 

суспільства внаслідок перетворення руйнівних змін у конструктивні. 

Зауважено, що цей процес включає попередження руйнування і колапсу 

системи та збереження її керованості в умовах кризи, а в подальшому 

мінімізацію негативних наслідків та використання позитивних аспектів у 

майбутній модернізації. Визначено складові елементи застосування політичних 

засобів в ході кризи та наголошено на ускладненні процесу модернізації 

політичного режиму в Україні через те, що за роки незалежності в державі була 

побудована гібридна демократично-авторитарна система, яка враховувала та 

обслуговувала обмежене коло інтересів окремих фінансово-промислових груп. 

 Практичне значення одержаних результатів. Основні положення 

дисертації можуть бути використані у діяльності органів державної влади, 

інститутів громадянського суспільства. Сформовані у дослідженні теоретичні 

аспекти можуть використовуватися при підготовці навчальних програм та 

курсів з політологічних дисциплін. 

Апробація результатів дисертації. Основні тези дослідження 

обговорювалися на наукових конференціях: «VIII Міжнародна науково-

практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених 

«Шевченківська весна» (м. Київ, 22–26 березня 2010 р., м. Київ), «Дні науки 

філософського факультету - 2015» (21-22 квітня 2015 р., м. Київ), «Дні науки 

філософського факультету - 2016» (20-21 квітня 2016 р., м. Київ). 

Публікації. За результатами роботи опубліковано шість наукових статей 

у фахових виданнях з політичних наук, 1 стаття у науковому періодичному 

виданні іншої держави та 3 тез доповідей на наукових конференціях. 

Структура дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків та списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації 

становить 199 сторінку, список використаних джерел охоплює 210 

найменування і займає 20 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У «Вступі» обґрунтовано актуальність теми дослідження, визначено 

об’єкт і предмет, мету, завдання та методи дослідження, розкрито наукову 

новизну, практичне значення одержаних результатів, зазначено особистий 

внесок автора та дані щодо апробації результатів дисертаційної роботи. 

Перший розділ – «Теоретико-методологічні засади дослідження кризи 

як суспільно-політичного явища» – присвячено з’ясуванню теоретичних 

аспектів сутності поняття «криза» та визначенню понятійно-категоріального 

апарату наукового дослідження. Також в даному розділі розкрито 
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методологічні підходи до дослідження кризи як чинника політичної 

модернізації. 

Зроблено наголос на тому, що на сьогодні в політичній науці не 

сформовано однозначного підходу до розуміння сутності кризи. З одного боку, 

криза розглядається як найвища точка (переломний момент) розвитку 

конфлікту, а з іншого – як довготривалий процес, який є набагато ширшим за 

конфлікт. Таке двояке розуміння кризи пояснюється різними підходами, що 

застосовуються до її дослідження. Крім того, нині триває процес виокремлення 

науки кризології як міждисциплінарної галузі наукового знання. Різність 

підходів зумовлює і відмінність самого процесу дослідження та фіксації кризи 

як факту. Зокрема, частина науковців вважає, що кризу можна зафіксувати 

лише за її наслідками після того, як вона відбулась. Відповідно, і визначення її 

типу та інших характеристик стає можливим тільки після встановлення її 

наслідків, до яких більшість дослідників відносять об’єкт, який зазнав певних 

змін: відновив стабільність, залишився обмежено функціональним, 

трансформувався, змінив декілька важливих характеристик одночасно зі 

збереженням головних, зазнав розпаду. 

Підкреслено, що основною інформаційною базою дослідження є наукові 

праці вітчизняних та іноземних учених у царині політичної науки, філософії, 

державного управління; законодавство України та країн ЄС, статистичні, 

інформаційно-аналітичні, звітні та інші матеріали Верховної Ради України, 

Кабінету Міністрів України, Державної служби статистики України, Державної 

казначейської служби України; статистичні, дослідницькі, аналітичні, звітні та 

інші матеріали і публікації ООН, Європейської комісії, ресурси мережі 

Інтернет. 

Зазначається, що спочатку кризи розглядалися побіжно, здебільшого як 

негативні явища у контексті філософських та релігійних вчень. Кризи часто 

пов’язувалися з людською гріховністю як покарання за неправильні вчинки, 

особливо у період Середньовіччя. Проте, Новий час та раціоналізм забезпечив 

перехід від релігійно-філософського до політологічного аналізу феномена 

кризи. В цей час уперше було висунуто тезу про позитивний вплив кризи на 

розвиток політичної системи. Таке трактування політичної кризи знаходимо у 

Н. Макіавеллі, який важливим чинником історичного і політичного розвитку 

вбачає соціальні протиріччя та інтереси. Тобто, політична криза і 

нестабільність виступають основою конструктивних змін. Звідси, криза є 

багатогранним, всеохоплюючим і всепронизуючим явищем, що знаходить 

відображення в усіх сферах життєдіяльності людини: політиці, мистецтві, 

науці, в міжособистісних, трудових, міждержавних відносинах. Набуваючи 

різних форм, кризи є супутниками як природних, так і суспільних процесів, 

значною мірою визначають характер їхнього розвитку та впливають на 

кінцевий результат. Універсальність, велика кількість змістовних інтерпретацій 

і сутнісних характеристик поняття кризи зумовлює його широке застосування у 

різних сферах суспільного життя, тому є об’єктом дослідження ряду наукових 

галузей. 
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Сьогодні найбільшого поширення цей термін набув в економіці– 

перевиробництво товарів, які не знаходять попиту, що має ознаки 

повторюваності та періодичності; у медицині – швидке зниження температури 

тіла хворого, переломний момент під час перебігу хвороби; в політиці – момент 

загострення протиріч між виробничими силами та виробничими відносинами, 

між системою управління та станом суспільства. Наголошується, що однією з 

характерних особливостей політичної кризи є те, що вона може розвиватись 

одночасно на двох рівнях: глобальному та локальному. Важливим моментом, 

що стосується трансформації в контексті процесу модернізації процесів є зміна 

політичного режиму в напрямі демократії або у зворотному – до авторитаризму 

та тоталітаризму. Розуміння кризи як певної поворотної точки, обґрунтовує 

можливість діагностування кризи та її мовної фіксації у певний момент, вже як 

невідворотність, визначений напрям змін. Загалом політична наука розглядає 

політичну кризу як одну з форм політичного процесу, якісною 

характеристикою якої є політична нестабільність. Для політичної організації 

суспільства характерним є постійне виникнення криз та конфліктів. Це 

нормальне явище для динамічних систем, окрім випадків, коли це загрожує, 

власне, існуванню самої системи. Зазвичай, перебіг криз і конфліктів та їхні 

результати частково забезпечують реалізацію функцій політичної системи 

таких як: визначення мети, завдань, шляхів розвитку суспільства; організація 

діяльності; визначення і розподіл матеріальних благ; гармонізація інтересів 

державних інститутів; а їхні форми слугують шляхами імплементації інновацій.  

Проведено співвідношення та розрізнення таких базових наукових 

категорій дисертації як «криза», «кризовість», «кризові явища», «економічна 

криза», «суспільна криза», «політична криза», «кризова політична ситуація», 

«системна криза», «політичний конфлікт», «політична модернізація», які є 

базовими у визначенні змісту і суспільно-політичної природи кризи та 

характеризуються певною взаємозалежністю. В роботі здійснено розмежування 

понять «політична криза» та «кризова політична ситуація», яке полягає в тому, 

що політична криза є формою політичного процесу, а кризова політична 

ситуація є складовою кризи як процесу та характеризується виникненням 

факторів кризи. Також розрізнено поняття «політичний конфлікт» та 

«політична криза», що полягає у наступній формулі: політична криза може бути 

вищою точкою розвитку політичного конфлікту, який передує кризі, але 

політична криза може виникати і без наявності політичного конфлікту, оскільки 

характеристикою конфлікту є зіткнення як мінімум двох протиборчих сторін з 

несумісними політичними інтересами в умовах протидії. На основі 

розмежування поняття «політична криза» з близькими за змістом, але не 

тотожними термінами, запропоновано визначати «політичну кризу» як різке 

загострення політичних протиріч у суспільстві в умовах нестабільності, що 

зумовлює трансформацію політичної системи, наслідком якої може бути як 

модернізація так і руйнування.  

Існують два основні підходи до розвитку суспільства загалом та процесів, 

що в ньому відбуваються: лінійний та циклічний. Перший підхід передбачає 

послідовну еволюцію суспільства, а направленість розвитку може бути як 
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прогресивна, так і регресивна. Другий підхід орієнтований на те, що суспільний 

розвиток відбувається циклічним шляхом, проходячи певні схематичні стадії: 

зародження, росту, розквіту та занепаду. Кризи, як елементи розвитку складних 

суспільних систем, розглядаються в обох підходах та проявляються в момент 

переходу від одного етапу розвитку до іншого. Відповідно, криза є не тільки 

неминучою, а й необхідною стадією переходу від однієї суспільної формації до 

іншої. 

Базис методології дослідження криз складають системний і 

синергетичний підходи, що дають змогу найбільш повно осягнути складні 

процеси, що відбуваються у політичній системі суспільства, особливо у процесі 

її модернізації. В контексті синергетичного підходу стабільність та криза не є 

взаємовиключними поняттями, так як наявність кризи може стати фактором 

стабільного розвитку системи, оскільки абсолютна стабільність передбачає 

політичну стагнацію, що призводить до застою та розпаду структур 

політичного життя, наслідком якого є припинення політичного розвитку та 

руйнування політичної системи. Саме тому, криза дає імпульс для розвитку 

політичної системи та переходу її на якісно новий рівень. Системний підхід до 

розуміння кризових явищ виходить із концепції політичної системи, яка є 

сукупністю взаємопов’язаних елементів, що функціонують у соціальному 

середовищі. Її цілісність забезпечують процеси, механізми відтворення та 

самовідтворення системи. Так, розвиток політичної системи пов’язаний з 

постійною зміною станів, які можна означити як стабільні та нестабільні. У 

цьому контексті криза є складовою зміни політичної системи, зокрема, її 

модернізації.  

У дисертації  розкрито використання методологічних підходів до 

дослідження кризи як чинника політичної модернізації, що передбачає 

комплексний аналіз усіх причин, факторів, умов, можливостей, наслідків, 

пов’язаних із перебігом кризових явищ у процесі трансформації політичної 

системи суспільства. З’ясовано, що на сьогодні в зарубіжній політичній науці 

сформовано ряд підходів до розуміння політичної модернізації внаслідок кризи, 

серед яких можна виокремити, так звані, ліберальний та консервативний, 

запропоновані    американськими   дослідниками   Д. Аптером,  Г. Алмондом, 

Д. Пауеллом та С. Хантінгтоном. Прослідковано, що  перший підхід, 

представлений Д. Аптером, Г. Алмондом, Д. Пауеллом,  акцентує увагу на 

становленні та трансформації автономних конкуруючих політичних структур та 

організацій, адаптації політичної системи до різних суспільних інтересів, 

відновленні її рівноваги та створенні умов для політичної модернізації на 

основі узгодження різних соціальних інтересів, зростанні рівня політичної 

участі. 

У другому підході, основоположником якого є С. Хантінгтон, основний акцент 

зроблено на політичному протиріччі між залученням широких суспільних мас 

до політичного життя та існуючими політичними інститутами, які контролює 

політична еліта, інтерес якої полягає в збереженні власного панівного 

становища шляхом модернізації застарілих політичних структур та механізмів. 

Обгрунтовується, що в модернізаційному потенціалі кризи можна вбачати 
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постійний процес певних змін у політичній сфері щодо створення, зникнення та 

відновлення окремих політичних структур та інститутів. 

Також у дослідженні підсумовується, що політична криза може 

розглядатися як негативне, так і потенційно позитивне явище. Серед 

негативних проявів кризи політичної системи в розділі виокремлено такі як: 

делегітимізація гілок влади, відсутність взаємодії між гілками влади та їх 

взаємоблокування, активізація політично-протестних форм політичної 

діяльності. У розділі узагальнено, що оскільки характерною особливістю 

політичної системи є виникнення кризових ситуацій на всіх етапах її існування 

(становлення, розвиток, зрілість, занепад), то гостроту криз можливо 

знижувати, враховуючи її наявний стан. 

У другому розділі «Особливості політичної модернізації України в 

умовах кризи» розглянуто в контексті кризи специфіку політичної 

трансформації сучасного українського суспільства, досліджено сукупність 

засобів, спрямованих на реалізацію системи норм, правил, стимулів і примусів 

щодо забезпечення стійкості державної політики та модернізації України в 

умовах кризи. 

Акцентовано увагу на тому, що оскільки демократія є найбільш 

оптимальною формою організації суспільно-політичного життя, то поняття 

модернізації пов’язане саме з побудовою політичної системи на демократичних 

засадах. Специфічність та індивідуальність процесів політичного розвитку 

країн, особливо з нетривалим періодом державності, сформувала 

поліваріантний науково-категоріальний апарат, що застосовується для 

позначення цих процесів. Це такі поняття, як «політична трансформація», 

«політична модернізація», «демократичний транзит», «реформування», 

«еволюція» тощо. У контексті цього розділу дослідницький інтерес становлять 

процеси модернізації, трансформації та політичного транзиту, а також їх 

співвідношення у розвитку політичної системи суспільства. Доведено, що 

функціонування будь-якої політичної системи пов’язане із протіканням змін, 

які можуть зумовлювати як її зміцнення, так і послаблення. Саме у першому 

випадку зміни мають модернізаційний характер, тобто, забезпечують 

формування демократичних процедур, удосконалення механізмів взаємодії 

складових всередині політичної системи та її взаємодії з зовнішнім 

середовищем. 

У країнах, що перебувають у процесі модернізації, кризи виступають 

одним із головних чинників інтенсифікації, виявляючи найбільш слабкі 

складові елементи політичної системи суспільства та проблеми, розв’язання 

яких сприяє впровадженню демократичних правил та процедур. Кризи, які 

виникають в процесі адаптації досвіду демократії, дозволяють модернізувати 

політичну систему відповідно до національних умов із врахуванням 

економічних, культурних та історичних особливостей попереднього розвитку 

суспільства. Підкреслено, що на відміну від більшості постсоціалістичних країн 

Східної Європи головною ідеєю здобуття незалежності України у 1991 році 

стало не національне відродження, а поліпшення економічного становища 

населення, яке стало одним зі стримуючих факторів модернізації. Відзначено, 
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що демократичні перетворення в Україні, які тривають більше 27 років, 

створили особливу політичну ситуацію, в якій звикла перебувати значна 

частина суспільства та використовувати її недоліки і переваги. Фактично вже 

сформувалось ціле покоління політичної еліти “застряглого транзиту” України, 

яке здійснює реформування надзвичайно повільно та виключно у власних 

інтересах, позбавляючи суспільство майбутніх демократичних перспектив. 

Відсутність тривалий період в історії сучасної незалежності чітко визначеного 

зовнішньополітичного вектору інтеграції зумовила втрату стимулів для 

проведення радикальних політичних та економічних перетворень у 

відповідності до євроатлантичних стандартів та вимог. Активізація прагнення 

інтеграції України до ЄС та НАТО внаслідок “Революції гідності” стала 

кульмінацією системної політичної кризи. Особливість формування політичної 

еліти з представників колишньої законодавчої, виконавчої влади та партійного 

апарату КПРС за незначного включення представників опозиційних до 

комуністичного режиму рухів зумовила нездатність її до консолідації. 

Консервативність та низька оновлюваність політичної еліти, а також наявність 

частини суспільства, що не ідентифікують себе громадянами України, зумовили 

уповільнення трансформації та її половинчастість. При цьому суспільство 

продовжує платити велику ціну, що вимірюється тисячами життів громадян 

України, за можливість продовжувати необхідні суспільні перетворення. 

Продовження демократичного транзиту, поглиблення і розширення на всі 

сфери суспільного життя та його успішне завершення є єдиною перспективою 

для досягнення перемоги у «гібридній війні» з Росією та завершення процесу 

модернізації. Доведено, що сутність поняття модернізації відображає процес 

реформування складових політичної системи відповідно до норм, цінностей та 

процедур демократії. У постмодерному світі модернізація є обов’язковою 

складовою еволюції політичної системи, що передбачає більшою мірою не етап 

руйнації тоталітарного режиму, а інституціоналізацію демократичного режиму 

та утвердження демократичних норм та цінностей, оскільки тривала практика 

функціонування влади на демократичних засадах передбачає формування 

демократичних традицій та культури не тільки за формою, але й за змістом.  

Характерними рисами модернізації, яка відбувається у різних країнах світу, є 

виникнення нових політичних сил, що зумовлює зростання рівня політичної 

боротьби та, як наслідок, – збільшення політичних криз та конфліктів. 

Наголошено, що необхідною умовою модернізації є наявність єдиного 

потужного політичного суб’єкта, здатного взяти відповідальність за проведення 

корінних політичних та економічних змін і об’єднати суспільство та владу в 

умовах неминучих криз. Цим суб’єктом виступає консолідована політична еліта 

з чітко окресленим вектором розвитку суспільства та зовнішньополітичних 

орієнтацій. У процесі модернізації є висока вірогідність політичної 

нестабільності, низького рівня керованості адміністративними одиницями та 

органами влади, зниження соціальних гарантій з боку держави, активізація 

різних форм суспільних об’єднань та протестних рухів, існування 

неінституціоналізованих структур.  
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У розділі зауважено, що трансформація еліти передбачає якісні зміни в 

середовищі владної еліти: формування нової групи в правлячій еліті на чолі з 

новим лідером, або завоювання влади контрелітою. Крім того, трансформація 

еліти може відбуватись за рахунок різкої зміни політичної платформи та 

шляхом включення представників контреліти. Відповідно, для суспільств, що 

трансформуються є характерними дві тенденції в процесі формування еліт: 

попередня еліта не втрачає повністю владу, а входить до складу нової еліти як її 

складова частина або як окремі представники, навіть за найрадикальніших 

сценаріїв змін, що відбулись. 

Акцентовано увагу на тому, що важливим чинником модернізації є 

консолідованість суспільства, оскільки суспільство, яке перебуває в стані 

соціокультурної кризи, є кризовим суспільством. Такий стан суспільства 

характеризується специфічним поєднанням параметрів соціального та 

культурного розвитку, який перетинається з усіма сферами суспільного життя 

та характеризується низьким рівнем прогнозованості суспільної поведінки та 

його сепарацією за національними, релігійними та економічними ознаками, а 

також абсентеїзмом великих соціальних груп. Зазначено, що складність 

процесу модернізації країн постсоціалістичного табору полягає саме у 

відсутності консолідації суспільства та еліти щодо необхідності її проведення. 

Прослідковано, що значна частина конфліктів за період незалежності України 

мають інституційний характер, оскільки перманентна зміна Конституції та 

законодавства, що стосується розподілу повноважень та правових 

взаємовідносин між різними органами влади призводить до порушення балансу 

влади та принципу його розподілу по вертикалі та горизонталі.  

У розділі підсумовується, що причини виникнення політичної кризи в 

Україні були отримані в спадок від УРСР, де в умовах тотального обмеження, 

політичних, економічних, культурних та релігійних прав жорстко 

централізована політична система забезпечувала певну стабільність 

функціонування. Спроби влади в процесі демократичного транзиту 

продовжувати використовувати для досягнення власних політичних інтересів 

жорстко централізовану систему державного управління зумовили виникнення 

та накопичення цілого ряду структурних змін. Простежено, що специфіка 

процесу політичної модернізації постсоціалістичних країн безпосередньо 

пов’язана з тим, що в цих державах відбувалась трансформація не 

авторитарного режиму в демократичний, а тоталітарного, для якого властиво 

поширювати контроль не тільки на політичну систему суспільства, а й на всі 

інші сфери суспільного життя, що зумовило ключові відмінності цього 

транзиту у порівнянні з авторитарним, який в умовах обмеженого плюралізму в 

різних суспільних сферах, а особливо в економічній та культурній, значно 

спрощує процес консолідації суспільства, встановлення демократичних норм та 

правил, а також сприяє формуванню демократичної культури та традицій. 

У третьому розділі «Політична криза як джерело інтенсифікації 

модернізації України» – визначено напрями політичної модернізації України 

та окреслено її перспективи шляхом подолання та врегулювання криз. 
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Підкреслено, що одноманітність у політичній сфері тоталітарних 

суспільств, державна власність на засоби виробництва, існування єдиної 

ідеології та заборона релігійних організацій, неможливість існування 

громадських організацій, непідконтрольних державі, протягом тривалого часу 

створили певною мірою унікальну ситуацію в умовах транзиту та значно 

посилили рівень його кризовості. Фактична абсолютна монополія протягом 

семи десятиріч зумовила зникнення будь-якого плюралізму у всіх сферах життя 

суспільства. В таких умовах, на відміну від авторитарного режиму, 

модернізація відбувається не тільки політичної системи, а й у всіх інших 

сферах суспільного життя: монопольне становище одних організацій 

змінюється плюралізмом. Саме ці особливості зумовили сутнісні структурні 

відмінності у процесі транзиту постсоціалістичних країн, що має ключове 

значення у процесі врегулювання політичних криз. При цьому важливим 

моментом є те, що для досягнення високого рівня демократичного розвитку 

необхідне не копіювання інститутів демократії, а здатність їх застосувати для 

вирішення наявних конфліктів та протиріч у суспільстві. Доведено, що 

довготривалість процесу трансформації політичної системи України сприяла 

зростанню кількості чинників кризи і, як наслідок, криз у різних сферах 

суспільного життя та зумовила зміну їх структури, характеру, спрямованості та 

типу, що визначається інституційною слабкістю сформованих демократичних 

інститутів. Формування демократичних інститутів на основі тривалого 

функціонування тоталітарного режиму в умовах відсутності консолідованого 

суспільства та еліти є потенційно кризовим.  

Підсумовано, що загалом політична трансформація постсоціалістичних 

країн відбувалась декількома шляхами: проведенням реформ в результаті 

“пакту” (Польща, Угорщина); в результаті мирних “оксамитових революцій” та 

“співочих революцій” (Болгарія, НДР, Чехословаччина, Монголія, Албанія, 

Литва, Латвія, Естонія) та немирної революції (Румунія); унаслідок розпаду 

(СФРЮ та СРСР). Обгрунтовано, що важливим досвідом для України у питанні 

стабільності є наслідки розпаду ЧСФР, що отримав назву “оксамитового 

розлучення”, оскільки він відбувався мирним шляхом в умовах трансформації. 

За рівнем інтеграції політичної та економічної систем вона була близькою до 

країн колишнього СРСР. 

З’ясовано, що результатом процесу трансформації у культурній сфері 

стало зростання кількості чинників кризи: класичний конфлікт поколінь 

посилився наслідками вестернізації системи цінностей; різке зростання рівня 

майнового розшарування; нівелювання значення культурно-освітнього рівня; 

посилення територіальних, культурно-історичних відмінностей внаслідок 

спекулювання територіальною, культурною та етнічною ідентичністю різних 

політичних сил у політичній боротьбі. Наголошено, що постійний дефіцит 

ресурсів, характерний для країн, що трансформуються, посилюють також 

популістські заходи влади, яка у такий спосіб намагається забезпечити собі 

підтримку електорату, прикриває власні прорахунки в управлінні країною та 

ілюструє візуальну стабільність. Корупція формує у владної групи жадобу до 

збагачення, що викликає дисбаланс системи та її виснаження, а також породжує 
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в майбутньому кризи в різних сферах суспільного життя. Констатовано, що за 

відсутності консенсусу у суспільстві (поділу суспільства) особливо важливим є 

існування чіткої вертикалі владних органів та їх підпорядкування, а також 

узгодженість відносно вектору розвитку внутрішньої та зовнішньої політики.  

Отже, до умов, що формують особливості криз у процесі політичної 

модернізації можна віднести такі: різка соціальна стратифікація суспільства 

внаслідок недосконалого проведення ринкових реформ, зміни у системі 

міжнародних та регіональних відносин, намагання політичних лідерів та партій 

артикулювати власні ідеологічні відмінності в умовах спільних 

зовнішньополітичних орієнтацій, активізація етнічних, релігійних та 

сепаратистських рухів, що провокують виникнення конфліктів. Відзначено, що 

успішне завершення більшістю східноєвропейських країн трансформаційних 

процесів у результаті формування консолідованої демократії дозволяє 

виокремити чинники, які забезпечили становлення та зміцнення демократичних 

інститутів.  

Аналізуючи досвід постсоціалістичних європейських країн, можна 

виокремити такі стабілізуючі чинники модернізації суспільства в умовах 

політичної кризи: формування ефективної системи стримувань та противаг, 

децентралізація влади та розвиток місцевого самоврядування, запровадження 

ефективної виборчої системи, що враховує багатоманітність інтересів та 

оновлюваність політичної еліти, зміна типу політичної культури та активний 

розвиток інститутів громадянського суспільства в бік посилення впливу і 

контролю за органами державної влади, роль ЗМІ як «четвертої гілки влади». 

Підкреслено, що використання пропорційної виборчої системи з відкритими 

списками сприяло структуризації суспільства та зумовило формування 

стабільної конструктивної консолідованої партійної системи. Крім того, 

завдяки використанню пропорційної виборчої системи досягається не тільки 

стабільність парламентів, але й урядів, що створює передумови формування 

ефективної нормативно-правової бази для подальшого розвитку демократичної 

трансформації. При цьому одним з головних застережень є те, що загальний 

успіх процесу демократизації постсоціалістичних країн не перебував у 

безпосередній залежності від різних моделей конституційного дизайну, 

оскільки дієздатність виборчої системи залежала від визнання політичними 

акторами демократичних норм, стандартів та культури виборчих перегонів, а 

також визнання неупередженості при підрахунку результатів.  

Загалом, відмінності в розвитку процесів демократизації є наслідками 

різного вихідного стану колишніх соціалістичних країн, при їх ніби подібності: 

неоднорідним ступенем тоталітарності, тривалістю досвіду державності, 

тривалістю періоду тоталітаризму, рівнем національної ідентичності, 

належністю до певного типу цивілізації. 

Відзначається, що на сьогодні в Україні налічується ряд причин 

продовження виникнення періодичних політичних криз у процесі модернізації. 

Зокрема, це наявність тимчасово окупованої території, триваючі бойові дії, 

специфіка економічного розвитку та залежність фінансової системи від 

міжнародної допомоги, триваючий процес децентралізації, недоліки 
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парламентсько-президентської форми правління, загальне зниження рівня 

довіри населення до органів влади та результатів реформ, загострення 

політичної боротьби напередодні проведення чергових парламентських та 

президентських виборів у 2019 році, посилення тиску на владу суміжних 

держав з метою забезпечення власних інтересів.  

У третьому розділі також окреслено перспективи політичної модернізації 

України в контексті подолання і врегулювання криз. Доведено, що 

врегулювання політичної кризи має відбуватись у рамках системної стратегії, 

спрямованої на планування та реалізацію заходів в особливих умовах 

розгортання кризи й ефективного інформаційного супроводу та забезпечення 

впровадження прийнятих політичних рішень. Наголошено, що врегулювання 

політичних криз спрямовано на можливість досягнення бажаних цілей розвитку 

суспільства внаслідок перетворення руйнівних змін у конструктивні. 

Зауважено, що цей процес включає попередження руйнування і колапсу 

системи та збереження її керованості в умовах кризи, а в подальшому 

мінімізацію негативних наслідків та використання позитивних аспектів у 

майбутній модернізації. Визначено складові елементи застосування політичних 

засобів в ході кризи та наголошено на ускладненні процесу модернізації 

політичного режиму в Україні через те, що за роки незалежності в державі була 

побудована гібридна демократично-авторитарна система, яка враховувала та 

обслуговувала обмежене коло інтересів окремих фінансово-промислових груп. 

Підкреслено, що важливе значення у врегулюванні політичних криз відіграють 

безпосередні зустрічі з представниками громадськості у будь-яких формах, 

публічна підтримка і легітимація прийнятих політичних рішень, донесення і 

роз’яснення їх суспільству, а також агрегування основних вимог населення 

шляхом прийнятття відповідних рішень. 

Наголошується, для країн, що перебувають у транзиті демократії, 

характерний почерговий прихід до влади політичних сил з різними ідеологіями, 

що може призвести до ситуації, за якої різні гілки влади обіймають 

представники протилежних політичних сил. Намагаючись отримати всю 

повноту влади та забезпечити власні політичні інтереси, політичні сили можуть 

створювати дублюючі державні органи та викривляти (розширювати) їхні 

повноваження. Тривалі періоди політичної нестабільності, які виникають за 

таких умов, створюють підґрунтя для виникнення політичних криз та 

конфліктів, до яких можуть бути залучені суміжні держави та світова спільнота. 

Підсумовано, що під час врегулювання політичної кризи необхідно 

враховувати синергетичне розуміння політичної системи як багаторівневої. Це 

означає, що для подолання кризи недостатньо приймати однорівневі рішення, 

передбачаючи, що зміни, які відбудуться, можуть спричинити перебудову всієї 

системи. 

 

ВИСНОВКИ 

 

Дисертаційне дослідження, у якому здійснено аналіз кризи як чинника 

політичної модернізації України, дозволяє зробити наступні висновки: 



 14 

1. Наукові категорії «криза», «кризовість», «кризові явища», «економічна 

криза», «суспільна криза», «політична криза», «кризова політична ситуація», 

«системна криза», «політичний конфлікт», «політична модернізація» є 

базовими у визначенні змісту і суспільно-політичної природи кризи та 

характеризуються певною взаємозалежністю.  

«Політична криза» є різким загостренням політичних протиріч у 

суспільстві в умовах нестабільності, що зумовлює  трансформацію політичної 

системи, наслідком якої може бути як модернізація так і руйнування. 

Відмінність понять «політична криза» та «кризова політична ситуація» полягає 

в тому, що політична криза є формою політичного процесу, а кризова політична 

ситуація є складовою кризи як процесу та характеризується виникненням 

факторів кризи. Політична криза може бути вищою точкою розвитку 

політичного конфлікту, який передує кризі, але політична криза може виникати 

і без наявності політичного конфлікту, оскільки характеристикою конфлікту є 

зіткнення як мінімум двох протиборчих сторін з несумісними політичними 

інтересами в умовах протидії. Сутність кризи в сучасних умовах трансформації 

українського суспільства полягає у тому, що вона стає чинником модернізації 

політичної системи України.  

2. Криза як чинник політичної модернізації, передбачає комплексний 

аналіз усіх причин, факторів, умов, можливостей, наслідків, пов’язаних із 

перебігом кризових явищ у процесі трансформації політичної системи 

суспільства.  Базис методології дослідження криз складають системний і 

синергетичний підходи, що дають змогу найбільш повно осягнути складні 

процеси, що відбуваються у політичній системі суспільства, особливо у процесі 

її модернізації. У контексті синергетичного підходу стабільність та криза не є 

взаємовиключними поняттями, так як наявність кризи може стати фактором 

стабільного розвитку системи, оскільки абсолютна стабільність передбачає 

політичну стагнацію, що призводить до застою та розпаду структур 

політичного життя, наслідком якого є припинення політичного розвитку та 

руйнування політичної системи. Саме тому, криза дає імпульс для розвитку 

політичної системи та переходу її на якісно новий рівень. Системний підхід до 

розуміння кризових явищ виходить із концепції політичної системи, яка є 

сукупністю взаємопов’язаних елементів, що функціонують у соціальному 

середовищі. Її цілісність забезпечують діяльність, процеси, механізми 

відтворення та самовідтворення системи. Так, розвиток політичної системи 

пов’язаний з постійною зміною станів, які можна означити як стабільні та 

нестабільні. У цьому контексті кризові явища є складовими зміни політичної 

системи, зокрема, її модернізації.  

У зарубіжній політичній науці сформувався ряд підходів до розуміння 

політичної модернізації як наслідку кризи, серед яких можна виокремити, так 

звані, ліберальний та консервативний,  запропоновані американськими 

дослідниками Д. Аптером, Г. Алмондом, Д. Пауеллом та С. Хантінгтоном. 

Перший підхід, представлений Д. Аптером, Г. Алмондом, Д. Пауеллом, 

акцентує увагу на становленні та трансформації автономних конкуруючих 

політичних структур та організацій, адаптації політичної системи до різних 
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суспільних інтересів, відновленні її рівноваги та створенні умов для політичної 

модернізації на основі узгодження різних соціальних інтересів, зростанні рівня 

політичної   участі.    У    другому     підході,   основоположником    якого   є    

С. Хантінгтон, основний акцент зроблено на політичному протиріччі між 

залученням широких суспільних мас до політичного життя та існуючими 

політичними інститутами, які контролює політична еліта, інтерес якої полягає в 

збереженні власного панівного становища шляхом створення нових політичних 

структур та механізмів з метою утримання своєї політичної влади. У такий 

спосіб, у модернізаційному потенціалі кризи можна вбачати постійний процес 

певних змін у політичній сфері щодо створення, зникнення та відновлення 

окремих політичних структур та інститутів. 

3. Одним з головних чинників початку трансформації політичного 

режиму виступають різні типи криз у суспільстві. Зокрема, економічна криза у 

СРСР на початку 80-х років ХХ століття зумовила необхідність проведення 

економічних та політичних перетворень, які отримали загальну назву 

“Перебудова”. Зі здобуттям   незалежності  Україна як органічна складова 

СРСР – жорстко централізована держава – продовжувала перебувати у стані як 

політичної, так і економічної кризи. Необхідність подолання криз в Україні 

зумовила продовження та поглиблення трансформації політичного режиму та 

проведення економічних реформ. Недосконалість і половинчастість політичних 

та економічних реформ і нереалістичні очікування громадян мали наслідком 

значне зростання рівня розчарування населення у демократії та міфологізацію 

радянського минулого як ідеалу соціальної справедливості. Відповідно, 

руйнування попередньої системи викликало спротив не тільки її прихильників, 

влади та бюрократичного апарату, а й значної частини населення. Наступного 

імпульсу процес модернізації отримав під час “Помаранчевої революції”, де 

переважали політичні гасла із закликами до впровадження демократичних 

цінностей. Однак після 2005 року в умовах активізації політичної боротьби 

серед політичної еліти ключові політичні та економічні реформи не відбулись, а 

стан транзиту було законсервовано.  

Специфіка процесу трансформації країн постсоціалістичного табору 

безпосередньо пов’язано з тим, що в цих державах відбувалась трансформація 

не авторитарного режиму в демократичний, а тоталітарного, для якого властиво 

поширювати контроль не тільки на політичну систему суспільства, а й на всі 

інші сфери суспільного життя, що зумовило ключові відмінності цього 

транзиту у порівнянні з авторитарним, який в умовах обмеженого плюралізму в 

різних суспільних сферах, а особливо в економічній та культурній, значно 

спрощує процес консолідації суспільства, встановлення демократичних норм та 

правил, а також сприяє формуванню демократичної культури та традицій. 

Політичні кризи у трансформаційних суспільствах мають відбуватись 

здебільшого у рамках системної стратегії, спрямованої на планування та 

реалізацію заходів в особливих умовах розгортання криз й ефективного 

інформаційного супроводу, забезпечення впровадження прийнятих 

антикризових політичних рішень. 
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4. До важливих чинників, що формують особливості політичної 

модернізації постсоціалістичних країн в умовах криз можна віднести такі як: 

різка соціальна стратифікація суспільства внаслідок недосконалого проведення 

ринкових реформ, зміни у системі міжнародних та регіональних відносин, 

активізація етнічних, релігійних та сепаратистських рухів, що провокують 

виникнення збройно-політичних конфліктів. 

На прикладі постсоціалістичних європейських країн, можна виокремити 

такі стабілізуючи чинники модернізації суспільства в умовах політичної кризи: 

формування ефективної системи стримувань та противаг, децентралізація влади 

та розвиток місцевого самоврядування, запровадження ефективної виборчої 

системи, що забезпечить оновлюваність політичної еліти, зміна типу політичної 

культури та активний розвиток інститутів громадянського суспільства в бік 

посилення впливу і контролю за органами державної влади, роль ЗМІ як 

«четвертої гілки влади». 

5. Причини виникнення політичної кризи в Україні були отримані в 

спадок від УРСР, де в умовах, тотального обмеження політичних, економічних, 

культурних та релігійних прав  жорстко централізована форма політичної 

системи забезпечувала певну стабільність функціонування. Результатом 

процесу трансформації у культурній сфері стало зростання кількості причин та 

ускладнення умов кризи: класичний конфлікт поколінь посилився наслідками 

вестернізації системи цінностей; різке зростання рівня майнового 

розшарування; нівелювання значення культурно-освітнього рівня; посилення 

територіальних, культурно-історичних відмінностей внаслідок спекулювання 

територіальною, культурною та етнічною ідентичністю різних політичних сил у 

політичній боротьбі. 

На сьогодні в Україні існує ряд причин продовження виникнення 

політичних криз у процесі модернізації політичної системи: наявність 

тимчасово окупованої території, триваючі бойові дії, специфіка економічного 

розвитку та залежність фінансової системи від міжнародної допомоги, 

складний процес децентралізації, недоліки парламентсько-президентської 

форми правління, загальне зниження рівня довіри населення до органів влади 

та результатів реформ, загострення політичної боротьби напередодні 

проведення чергових парламентських та президентських виборів у 2019 році, 

посилення тиску на владу суміжних держав з метою забезпечення власних 

інтересів. 

6. Врегулювання політичних криз спрямовано на можливість досягнення 

бажаних цілей розвитку суспільства внаслідок перетворення руйнівних змін у 

конструктивні. Цей процес включає попередження руйнування і колапсу 

системи та збереження її керованості в умовах кризи, а в подальшому 

мінімізацію негативних наслідків та використання позитивних аспектів у 

майбутній модернізації.  В Україні ускладнено процес модернізації політичного 

режиму через те, що за роки незалежності в державі була побудована гібридна 

демократично-авторитарна система, яка враховувала та обслуговувала 

обмежене коло інтересів окремих фінансово-промислових груп. 
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Інформаційна складова врегулювання кризи має включати ряд елементів, 

від яких залежить успіх упровадження антикризових заходів та прийняття їх 

суспільством: узгоджена інформаційна політика, визначені спікери, які мають 

високий рівень авторитету у суспільстві, та надійні засоби комунікації, здатні 

донести інформацію до кінцевого споживача без викривлень. Важливе значення 

у врегулюванні політичних криз мають відігравати безпосередні зустрічі з 

представниками громадськості у будь-яких формах, публічна підтримка та 

легітимація політичних рішень та донесення і роз’яснення їх суспільству, а 

також агрегування основних вимог населення шляхом прийняття відповідних 

політичних рішень. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Петров А.М. Криза як чинник політичної модернізації України. – 

Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за 

спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси. – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки 

України. – Київ, 2017. 

Розглянуто поняття «криза» не як деструктивний, а як позитивний чинник 

та охарактеризовано кризовість як синдром модернізації політичної системи 

України. 

Узагальнено теоретико-методологічні підходи до вивчення кризових 

явищ суспільно-політичної модернізації як параметрів, що, з одного боку 

знижують функціональність політичної системи, а з іншого, виявляють збої, що 

гальмують внутрішню здатність її елементів, структур та інституцій до 

відтворення і вдосконалення. Прослідковано закономірності зовнішнього 

впливу на розвиток криз в політичній системі, зокрема розглянуто українсько-

російське протистояння як взаємовплив політичних систем зі схожими 

кризовими феноменами, що перебувають на різних стадіях розгортання. 

Поглиблено розуміння поняття кризи як фазового процесу в модернізації, що, 

відтворюючись на новому етапі розвитку, з одного боку, загрожує цілісності 

системи та може призвести до її руйнування, а з іншого – може виступити 

інтенсифікатором модернізаційних змін. Обґрунтовано перспективи подальших 

наукових політичних розвідок криз як інтенсифікаторів модернізації з метою 

аналізу та прогнозування перспектив реалізації суспільно-політичної 
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модернізації сучасної України. 

Ключові слова: криза, кризовість, політична криза, системна криза, 

політична трансформація, політична модернізація. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Петров А.М. Кризис как фактор политической модернизации 

Украины. - Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук 

по специальности 23.00.02 - политические институты и процессы. - Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченко, Министерство 

образования и науки Украины. - Киев, 2017. 

Рассмотрено понятия «кризис» не как деструктивный, а как 

положительный фактор и охарактеризовано кризисность как синдром 

модернизации политической системы Украины. 

Обобщены теоретико-методологические подходы к изучению кризисов в 

контексте общественно-политической модернизации как параметров, что с 

одной стороны снижает функциональность политической системы, а с другой 

обнаруживает сбои, тормозящие внутреннюю способность ее элементов, 

структур и институтов к воспроизводству и совершенствованию. Прослежены 

закономерности внешнего влияния на развитие кризисов в политической 

системе, в частности рассмотрено украинско-российское противостояние как 

взаимовлияние политических систем с похожими кризисными феноменами, 

находящимися на разных стадиях развертывания. Углублено понимания 

понятия кризиса как фазового процесса модернизации, что, воспроизводясь на 

новом этапе развития, с одной стороны, угрожает целостности системы и может 

привести к ее разрушению, а с другой - может выступить интенсификатором 

модернизационных изменений. Обосновано перспективность дальнейших 

научных политических исследований кризиса как интенсификатора 

модернизации с целью анализа и прогнозирования перспектив реализации 

общественно-политической модернизации современной Украины. 

Ключевые слова: кризис, кризисность, политический кризис, системный 

кризис, политическая трансформация, политическая модернизация. 

 

ANNOTATION 

 

Petrov A. Crisis is a factor in modernizing Ukraine. - Manuscript. 

Dissertation for the Candidate degree in political science, specialty 23.00.02 - 

Political Institutions and Processes. - Kyiv National Taras Shevchenko University, 

Ministry of Education and Science of Ukraine. - Kyiv, 2017. 

The concept of "crisis" is considered not as destructive, but as a positive factor 

and characterized by crisis as a syndrome of modernization of the political system of 

Ukraine. 

The theoretical and methodological approaches to the study of the crisis 

phenomena of socio-political modernization as a parameter that, on the one hand, 
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reduce the functionality of the political system, and on the other reveal failures that 

impede the internal ability of its elements, structures and institutions to reproduce and 

improve, are generalized. The regularities of external influence on the development 

of crisis phenomena in the political system have been observed, in particular, the 

Ukrainian-Russian confrontation as a mutual influence of political systems with 

similar crisis phenomena, which are at different stages of deployment, is considered. 

An in-depth understanding of the concept of a crisis syndrome of modernization as a 

phase process, which, reproducing a new stage of development, on the one hand, 

threatens the integrity of the system and can lead to its destruction, and on the other 

hand, it can act as an intensifier of modernization changes. The relevance and 

perspective of further scientific political investigations of crisis phenomena as 

modernization intensifiers is grounded in order to analyze and forecast the prospects 

for the implementation of socio-political modernization of modern Ukraine. 

According to the results of the analysis of the experience of the processes of 

transformation of European countries, we can state that there are no similar ways of 

passing this process. At the same time, the important point is that countries that have 

not primarily seen their goal of achieving democracy, but understood it as a way, 

have achieved greater development in comparison with others. Thus, it can be argued 

that in order to achieve a high level of democratic development, it is not necessary to 

copy the institutions of democracy, and the ability to apply them to solve existing 

conflicts and contradictions in society. 

In general, political science regards the political crisis as one of the forms of 

the political process, the qualitative characteristic of which is political instability. For 

a political organization of society characterized by the constant emergence of crises 

and conflicts. This is a normal phenomenon for dynamic systems, except when it 

threatens the actual existence of the system. Usually the crises and conflicts and their 

results partially provide the implementation of the functions of the political system 

such as: the definition of goals, objectives, ways of development of society; 

organization of activity; definition and distribution of material goods; harmonization 

of interests of state institutions, etc.; and their forms serve as ways of implementing 

innovations. 

Key words: crisis phenomenon, crisis, political crisis, systemic crisis, 

transformation, modernization. 

 


