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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність  дослідження.  Найважливішою  проблемою  сучасного  людства

стає створення образу майбутнього світу на основі розуміння співвідношення різних
типів культур, практики побудови взаємовідносин між державами з різним ступенем
соціально-економічного розвитку та місця окремої людини у мозаїчних подіях ХХІ
ст. У зв’язку з поглибленням трансформаційної кризи глобалізованого соціуму, яка
була  загострена  безпрецедентною  ситуацією  з  COVID-19,  відбувається  процес
актуалізації  прогностичної  функції  соціально-філософського  знання.  Показово-
публічне бажання консолідації  матеріально-технічних та інтелектуальних ресурсів
найбільш розвинутих світових держав заради подолання пандемічних і прагматико-
господарських  викликів  у  сучасному  часовому  просторі  існування  людства  на
практиці  сьогодення  обертається  драматичними  подіями  та  зіткненням  своїх
особистісних інтересів із безжальними викликами історичного моменту двадцятих
років  ХХІ  ст.  Соціокультурні  засади,  що  були  проголошені  на  Саміті  ООН
пріоритетними  векторами  сталого  розвитку  до  2030  р.,  вимагають  актуального
підтвердження  та  функціонального  механізму  їх  застосування  у  межах
життєдіяльності  світової  спільноти.  Планетарні  прагнення  таких  «Глобальних
цілей», як приведення у відповідність розвитку людства з екологічними вимогами
сьогодення,  досягнення  соціально-економічної  справедливості,  дотримання  прав
людини та підтримка морально-етичних принципів реалізації особистості у різних
сферах  людської  діяльності,  піддалися  випробуванням  трагічними  межовими
реаліями  безпеки  існування  кожної  окремої  людини  у  різних  куточках  світу.
Стрімкий характер щоденних змін у глобальній системі координат ставить вимоги
«щосекундного» прийняття нестандартних рішень з метою забезпечення практичної
реалізації зафіксованих колективних положень, рекомендованих до виконання. 

Мова  йде  про  те,  що  основою  вирішення  планетарних  кризових  проблем  є
застосування можливостей колективного розуму в епоху цифрових технологій для
забезпечення оптимальних механізмів комплексного прийняття рішень та методико-
практичних рекомендацій реалізації поставлених завдань. Саме такий підхід формує
засадничі  принципи  інтенційного  характеру  подальшої  колективної  діяльності.
Визначаючи  колективну  інтенційність  як  консолідуючу й  мобілізуючу ознаку
соціальної  дії,  яка  виражає  групові  цінності,  сумісні  інтереси  і наміри  в  умовах
якісної зміни суспільної структури зазначимо, що вона разом з тим, виступає дієвим
інструментом адаптації учасників такої взаємодії до нових реалій соціального буття.

Прагнення  світової  спільноти  єдиними  зусиллями  долати  виклики
глобалізованого  світу  наштовхується  на  цілий  ряд  теоретико-методологічних
проблем  соціальної  взаємодії  та  практики  колективної  діяльності  в  ситуації
культурного різноманіття існування людини. Моделі уніфіковано-стандартного світу,
за  умов  множинності  таких  світів  і  мозаїчного  соціокультурного  переплетення
національних  ідей  і  прагнень,  не  відповідають  сучасним  реаліям  життя  світової
спільноти.  Саме  тому  новітні  формати  колективної  діяльності  створюють  базові
засади  інструментального  моделювання  соціокультурних  трансформацій  та
забезпечують  процес  становлення  і  вдосконалення  самої  людини,  адже  завдяки
творчій діяльності людина стверджується як певний тип особистості у соціальній
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структурі,  тому  актуальність  обраної  нами  теми  дисертаційної  роботи  є
безперечною.

Ступінь  наукового  опрацювання  проблеми.  Оригінальні  версії  аналізу
соціального  простору  у  рамках  традиції  вітчизняних  прихильників  діяльнісного
підходу презентують у своїх працях В. Андрущенко, Є. Бистрицький, М. Бойченко,
Л. Дротянко, В. Іванов, С. Кримський, В. Лях, М. Михальченко, М. Попович та ін.
Зазначені  аспекти  аналізуються  у  роботах  таких  класиків  соціальної  теорії,  як
Дж. Александер, М. Вебер, Ю. Габермас, Е. Дюркгейм, П. Рікер та ін. Окремо серед
праць  зарубіжних  дослідників  необхідно  відмітити  доробок  М.  Олсона,  який
розвинув основи економічної теорії суспільних благ, розкрив природу такого явища,
як лобізм, а також проаналізував причини виникнення держави, політичних партій і
профспілок. Широке коло значень людської діяльності розглядається гуманітаріями
у межах соціокультурного підходу у працях К. Жоля, А. Кавалерова, Л. Компанієць,
А. Макінтайра, О. Поліщука, М. Поповича, Ч. Тейлора, В. Шинкарука та багатьох ін.
Обстоюється думка про соціальну дію як ціннісний феномен, така ідея представлена
у  працях  М.  Вебера,  Е.  Гуссерля,  Мангайма,  К.  Маркса  та  ін.  Л.  Климанська
зазначає,  що  люди  усвідомлюють  свій  спільний  інтерес  і  можуть  організувати
колективну  дію  для  реалізації  колабораційного  потенціалу.  У  роботах  С.  Щербак
висвітлюється співвідношення таких понять як інтерсуб’єктивність і  соціальність.
При  аналізі  екзистенційно-психологічного  аспекту  колективної  діяльності
найчастіше  виділяють  два  підходи,  які  здійснюють  вплив  на  мотиваційний  і
операційний аспекти коопераційних взаємин, основи яких були закладені у працях
Л. Виготського, С. Рубінштейна, О. Леонтьєва, В. Ляха та інших. Завдяки діяльності
реалізується не тільки інтенційно-праксеологічний вимір людського існування, а й
відбувається  формування  життєвого  сенсу  свідомості  людини.  Так,  виникнувши,
свідомість  не  стала  осторонь  діяльності,  а  справляє  на  неї  безпосередній
екзистенційний  вплив,  утворюючи  тісний  взаємозв’язок,  який  С. Рубінштейн
сформулював у вигляді принципу єдності свідомості і діяльності. 

Інституціонально-практичний аспект формування теорії  колективної діяльності
представлений у публікаціях В. Воронкової, Е. Герасимової, С. Крилової, В. Муляра,
Т.  Розової,  В.  Савельєва  та  ін.  Особливу  концептуалізацію  теорія  колективної
поведінки отримала у царині теорії програмуванні у вигляді теорії мультиагентних
систем  у  роботах  У.  Ешбі,  К.  Шенон,  а  серед  вітчизняних  дослідників  у  О.
Бочкарьова.  Окремим  напрямком  досліджень  теми  колективної  дії  у  світовій
науковій літературі є аналіз патологічних форм реалізації колективної дії, зокрема,
на прикладі розгляду соціальних засад функціонування клієнтел – це дослідження
зарубіжних вчених М. Крозьє, Дж.-Ф. Медара, а також вітчизняних дослідників Я.
Паська і М. Томенка. 

У роботі обґрунтовується думка про те, що індивіди, які діють у колективі або
соціальній групі, набувають статусу соціального капіталу в сучасному суспільстві,
який характеризується такими рисами як доцільність, предметність, універсальність
і  творчість.  Незважаючи  на  велику  кількість  розвідок  з  цієї  проблематики,  тема
інтенційної  колективної  діяльності  не  втрачає  своєї  актуальності  дотепер.
Паралельно  зі  змінами  у  постсучасному  суспільстві  й  практичними  вимогами  у
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нових  сферах  діяльності  соціуму  відбувається  процес  вдосконалення  і  розвитку
самої  людини,  така  ситуація  вимагає  кардинального  соціально-філософського
переосмислення сучасної гуманітарної проблематики.

Зв’язок  роботи  з  науковими  програмами,  планами,  темами.  Дисертаційне
дослідження  є  складовою  науково-дослідної  роботи  «Комплексна  соціальна
допомога  вразливим  категоріям  населення  як  пріоритетний  напрям  соціальної
політики  України»  (№  державної  реєстрації  0118U002061),  що  виконувалася
співробітниками  кафедр  соціальної  філософії,  філософії  освіти  та  соціальної
політики; економіки освіти та штатними науковими співробітниками Національного
педагогічного університету імені  М. П. Драгоманова у 2018-2020 рр.  У дисертації
досліджено  проблему  модернізації  парадигми  сучасної  соціальної  держави  та
колективні можливості ефективного управління у світі цифрових технологій.

Тема  дисертації  затверджена  на  засіданні  Вченої  ради  Національного
педагогічного  університету  імені  М. П. Драгоманова (протокол  №7 від  24 лютого
2015 р.).

Мета  дисертаційного  дослідження –  розробка  та  обґрунтування  цілісної
соціально-філософської  концепції  інтенційної  колективної  діяльності  як  рушійної
сили соціокультурної трансформації.  Для досягнення поставленої мети сформовані
такі дослідницькі завдання:
− проаналізувати  специфіку  методології  інтерсуб’єктивного  підґрунтя  соціальної
взаємодії,  ґенезу  уявлень  та  своєрідність  понятійно-категоріальної  матриці
соціокультурного змісту колективної діяльності;
− розкрити зміст колективної діяльності як a priori буття людини у соціумі;
− сформулювати соціокультурну доктрину спільного ціннісно-емоційного простору
сумісної життєдіяльності людини;
− дослідити архітектоніку соціальної взаємодії  у світі  глобалізованого соціуму та
з’ясувати можливі ризики та деструктивні тенденції;
− проаналізувати механізм самоактуалізації персонального потенціалу як феномену
соціальної згуртованості;
− дослідити соціальний капітал як ідентифікатор рівня колективної інтенційності;
− виявити  соціокультурні  домінанти  колективної  діджиталізації  соціального
капіталу.

Об’єкт  дослідження – феномен  колективної  діяльності  як  багатовимірне
уособлення соціальної взаємодії.

Предмет  дослідження –  інтенційна  колективна  діяльність  як  рушій
соціокультурної трансформації.

Методи  дослідження  зумовлюються  проблематикою  поставлених  завдань,
об’єкта  та  предмета  соціально-філософського  аналізу,  характером  і  джерелами
отримання  необхідної  інформації,  положенням  про  те,  що  феномен колективної
діяльності  займає  унікальне міждисциплінарне становище,  яке  поєднує соціальну
філософію,  культурологію,  феноменологію,  лінгвістику,  аксіологію,  етику  для
розкриття  специфіки  соціокультурних  особливостей  постсучасного  світу.
Діалектичний  метод,  у  свою  чергу,  забезпечив  дослідження  процесів  і  явищ
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соціальної  дійсності  з  точки  зору  системного  розвитку  та  взаємозв’язку.  Наш
науковий  аналіз  має  на  меті  продемонструвати  процес  розширення  змісту  та
практичного застосування в теорії колективної дії таких методологічних принципів
як  діалогізм  для  забезпечення  смислового  простору  співіснування  думок,
когнітивний  креатив  мовних  практик  та  метод  конференції  ідей.  Можливості
системного підходу забезпечили дослідження палітри ціннісних засад колективної
діяльності  у  всьому  розмаїтті  універсальних  координат  глобалізованого  світу.
Застосування  порівняльного  методу  дозволило  дослідити  кореляційну  залежність
колективних  дій  від  моделі  тієї  або  іншої  соціальної  системи.  Структурно-
функціональний  аналіз  виявив  взаємозалежність  процесів  соціального
конструювання від функціональних запитів окремих суспільних груп. Інституційний
аналіз  було  застосовано  для  дослідження  ефективності  соціально-інституційного
втілення  результатів  колективної  діяльності  незалежно  від  засобів  лобізму  та
клієнтели  до  програм  соціально-економічного  розвитку  на  державному  рівні.
Провідними  в  дисертаційному  дослідженні  виступають  герменевтичний,
аналітичний,  системно-логічний  та  синтетичний  методи.  Застосування
праксеологічного  підходу  надало  можливість  окреслити  перспективи  формування
теоретико-методологічних  засад  колективної  діяльності  в  подальшому  поступі
пізнавально-навчальних практик.

Наукова  новизна дисертації  полягає  в  тому,  що вперше  у  вітчизняному
соціально-філософському  дискурсі  здійснено  концептуалізацію  феномену
інтенційної  колективної  діяльності  як  рушія  соціокультурної  трансформації.  Ця
концептуальна новизна конкретизується у наступних положеннях, що виносяться на
захист, зокрема:

Вперше:
– запропоновано  соціально-філософський  аналіз феномену  інтенційності
колективної  діяльності  як  рушійної  сили  соціокультурної  трансформації та
сформоване  його  авторське  визначення як  соціального  виміру  людського  буття,
формою  прояву  якого  стає  інструментальна  модель  соціальної  згуртованості  на
підставі  інтелектуальної  інтуїції  задля  досягнення  соціокультурного  оптимуму
існування людини постсучасності;
–  сформульовано  механізм  гармонізації  інструментальної  моделі  соціальної
згуртованості,  який  не  може  бути  одноразовим  актом  мінливої  колаборації,  а  є
складним динамічним процесом, що потребує і проходить відповідні стадії у своєму
розвитку:  початковий  етап  актуалізації  найзагальніших  інтенційно-аксіологічних
рушіїв  соціальної  кооперації;  етап  «спектрального  аналізу»  ресурсів  і  діапазону
можливостей  спільної  діяльності;  етап  консенсусного  співтовариства,  який
підкріплюється нормативно-правовими договорами й угодами;
– визначено  соціальний капітал  як ідентифікатор рівня колективної  інтенційності,
який забезпечує здатність спільноти до самоорганізації  та сумісних дій на основі
довіри  між  людьми  завдяки  визнанню  єдиних  суспільних  норм  і  цінностей,  а  в
умовах  сьогодення  об’єднанню  сприяють  новітні  засоби  цифрової  комунікації,
соціокультурні домінанти колективної діджиталізації соціального капіталу.

Удосконалено:
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– уточнено  методологію  інтерсуб’єктивного  підґрунтя  соціальної  взаємодії  та
зафіксовано положення про те, що інтерсуб’єктивне визнання у сфері громадської
діяльності носить когнітивний і формальний характер, позаяк  Інший визнається як
суб’єкт суспільно-політичного життя та посідає позицію, яка є симетричною усім
іншим  учасникам  громадського  дискурсу  з  точки  зору  права,  але  у  практиці
суспільних взаємовідносин суб’єкти діяльності стикаються із ситуацією нерівності у
межах соціальної ієрархії,  оскільки доступ до владних, економічних і  культурних
ресурсів  є  обмеженим,  тому  боротьба  за  рівність  у  громадянських  і  політичних
правах ХХ-ХХІ ст.  переростає  у  боротьбу  за  економічний добробут  і  соціальний
захист;
–  уточнено  процес  самоактуалізації  персонального  творчого  потенціалу  як
феномену  соціальної  згуртованості,  причому  коли  люди  об’єднуються  заради
спільної  справи,  то вони завжди обирають ідеальний варіант колективного блага,
визнаючи  себе  при  цьому  частиною  такої  спільноти.  Солідарність  і  довіра  у
колективному  об’єднанні  стають  результатом  індивідуального  досвіду,  у  якому
кожен  є  відповідальним  за  іншого,  адже  їх  поєднують  спільні  інтереси  в  силу
загальної ідентичності. Зазначається положення про те, що концепти згуртованості
та колаборації характеризуються функціонально-цільовою єдністю, яка пов’язана із
самою природою суспільства як способу виживання людства, а також виключністю
персонального  сурвивалізму у  сфері  постійно-перманентних  соціокультурних
трансформацій;
– уточнено  архітектоніку  суспільної  взаємодії  у  світі  глобалізованого  соціуму та
визначено структурні принципи та функціональні методики поєднання соціальних
груп  і  спільнот  з  урахуванням  факторів  суспільної  нерівності  та  соціальних
конфліктів у процесі формування архітектоніки супраіндивідуальної взаємодії. 

Набуло подальшого розвитку:
 –  уявлення про соціокультурну доктрину спільного ціннісно-емоційного простору
сумісної  життєдіяльності  людини  завдяки способу  адекватної  інтерпретації
структурної гармонізації суспільного устрою, виявлення афективних передумов та
важелів  громадської  діяльності,  аналізу  впливу  емоційних  чинників  на  здатність
критичного  осмислення  соціальної  реальності,  рефлективно-реактивного
колективного  сприйняття  та  перетворення  дійсності з  метою  запобігання  появі
деструктивних тенденцій у процесі  суспільної взаємодії  в умовах глобалізованого
соціуму;
– положення  колективної  діяльності  як  a  priori буття  людини  у  соціумі  та
здійснюється  спроба  подолання  розбіжностей  між  науково-схематизованою  та
реально  репрезентованою  в  сучасному  суспільстві  взаємодією  між  соціальними
інституціями  та  індивідуумом,  завдяки  яким  відбувається  виконання  рольових
суспільних приписів.

Теоретичне  та  практичне  значення  дослідження.  Отримані  результати
дисертаційного  дослідження  дають  обґрунтоване  цілісне  уявлення  про  феномен
інтенційності  колективної  діяльності  як  рушія  соціокультурної  трансформації в
процесі глобалізаційних перетворень у його основних вимірах і формах. Це дозволяє
розширити можливості  теоретико-методологічного  аналізу  проблематики  сутності
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колективно-інтенційних  сполук  у  суспільстві  нових  можливостей,  сприяє
формуванню  соціокультурної  доктрини  спільного  ціннісно-емоційного  простору
сумісної  життєдіяльності  людини  та  з’ясувати  ризики  та  деструктивні  тенденції
основних  рушійних  сил  та  напрямків  соціалізації  українського  суспільства.
Результати  розвідки  забезпечують  інваріантною  ціннісною  характеристикою
складові  соціокультурного  трансформаційного  процесу  як  механізму  формування
інструментальної  моделі  соціальної  згуртованості  заради  досягнення  суспільного
оптимуму на основі  статусного значення соціального капіталу та  його домінанти
колективної діджиталізації.

Практично  важливим  результатом  є  застосування  висновків  дисертаційного
аналізу  та  введення  відповідних  тем  до  складу  курсів  із  соціальної  філософії,
політології, культурології, соціології, присвячених проблематиці аналізу і розвитку
ціннісних  засад  колективної  діяльності,  а  також  при  підготовці  спецкурсів  для
студентів філософських, історичних та соціально-гуманітарних факультетів вищих
навчальних закладів України. Матеріали дослідження можуть бути використані при
вирішенні  конкретних  теоретико-методологічних  і  суспільно-гострих  проблем,
пов’язаних  із  розвитком  інституційних  структур  сучасного  громадянського
суспільства в Україні. 

Особистий  внесок  здобувача. Дисертаційне  дослідження є  результатом
авторської  дослідницької  роботи.  Ключові  теоретичні  та  практичні  положення,  а
також пропоновані висновки розроблені дисертантом особисто та були оприлюднені
у низці наукових публікацій й виступів на конференціях. У статті [6], підготовленій у
співавторстві  з  іншими  авторами,  внесок  дисертанта  полягає  у  визначенні
особливостей  максимізації  організаційних  систем  керування  взаємодіючими
структурами  в  концепції  рекрутингової  діяльності,  які  впливають  на  акумуляцію
людського капіталу організації (0,1 др. а.).

Апробація  результатів  дослідження.  Найважливіші  положення  та  результати
дисертаційного  дослідження  оприлюднені  на  науково-практичних,  наукових
вітчизняних, а також на конференціях за міжнародною участю, зокрема: «Актуальні
питання наукових досліджень» (м. Чернівці, 2016), «Пріоритетні напрями вирішення
актуальних проблем суспільних наук» (м. Одеса, 2016), «Сучасні тенденції розвитку
науки» (м. Львів, 2018), «Актуальні наукові дослідження різноманітних соціальних
процесів сучасного суспільства» (м. Одеса,  2018), «Актуальні питання суспільних
наук: наукові дискусії» (м. Київ, 2018), «Концептуальні, методологічні та практичні
проблеми соціальної  філософії,  філософії  освіти  та  освітньої  політики» (м.  Київ,
2019), «Стратегії та модуси соціального буття сучасної людини: захист та допомога»
(Київ-Чернігів,  2019),  «Соціальна  політика:  концепції,  технології,  перспективи»
(Київ – Ченстахово, Польща, 2020).

Публікації.  Основні положення дисертації  та отримані в процесі  дослідження
результати викладено у 15 публікаціях, з них 5 – статті у фахових наукових виданнях
з філософії, 1 – у наукометричних зарубіжних виданнях, 9 – y збірниках матеріалів
науково-практичних конференцій.

Структура  дисертації. Дисертація  складається  із  наступних  структурних
елементів: вступ, три розділи (дев’ять підрозділів відповідно), висновки до окремих
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розділів,  списки  використаних  джерел  до  окремих  розділів  дисертаційного
дослідження (274 позиції), а також загальних висновків до роботи. Загальний обсяг
дисертації складає 210 сторінок, основна частина дисертації − 180 сторінок.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У  вступі  представлена аргументація  актуальності  теми  дисертаційного

дослідження,  було  запропоновано  генезу  розуміння  інтенційної  колективної
діяльності  у  соціокультурних  процесах  епохи  постсучасності,  визначено  мету,
завдання,  об’єкт  і  предмет  дисертації  за  допомогою  обраної  методології
дослідження. У процесі вирішення поставлених завдань сформульовано положення
наукової  новизни та  практичне  значення  отриманих результатів,  надані  відомості
щодо апробації та публікацій результатів дисертаційної роботи, а також структури та
обсягу дисертації.

У першому  розділі  –  «Теоретико-методологічні  засади  дослідження
інтенційної  колективної  діяльності  як  соціофілософського  феномену» на  тлі
загальної характеристики сучасного соціокультурного контексту трансформацій було
проаналізовано  проблемний  континуум  дисертаційного  понятійно-категоріального
апарату  та  представлено  специфіку  теоретико-методологічних  принципів
дослідження. 

У  підрозділі  1.1.  –  «Генеза  розуміння  інтенційної  колективної  діяльності  у
соціокультурних  процесах» наголошується  на  тому,  що  будь-який  вид  діяльності
розглядається як цілеспрямована і невід’ємна риса людини, вона забезпечує собою
головну засаду формування соціокультурного середовища, яке стає основою єднання
нації, соціальної групи, колективу, громадської організації та сім’ї, а також виконує
функцію  рушійної  сили  цивілізаційного  поступу.  Саме  суспільство,  соціальна
спільнота та індивід як її окрема частина уособлюють собою суб’єкти діяльності,
якій належить вирішальна роль у впливі предметів природного та соціального світу
на  особистість.  У  результаті  проведеного  аналізу  можемо  стверджувати,  що
усвідомлення  категорії  спільного  отримало  своє  осмислення  завдяки  процедурі
співвідношення  з  категорією визнання,  коли  люди  утворюють  колективи  довкола
спільно визнаних норм. Самі колективи постають як результат взаємного визнання
певних  соціокультурних  норм.  Коли  ж  звертаємося  до  концепту  колективної  дії,
акцент  зміщується  з  пошуку  субстанційних  підстав  соціальної  ідентичності
колективів на функціональні, а глибше – ціннісні підстави для концентрації єдиних
зусиль людей у певних ситуаціях своєї життєдіяльності. 

Обґрунтовано думку про те, що індивіди, які діють у колективі або соціальній
групі,  є соціальним капіталом, а  колективна діяльність є основою колективної дії
сучасного  суспільства  та  характеризується  такими  рисами  як  доцільність,
предметність, універсальність, творчість, соціальність. Саме діяльність є основною
умовою й інструментом розвитку суспільства, що забезпечує процес становлення та
вдосконалення  самої  людини,  адже  завдяки  творчій  діяльності  людина
стверджується як певний тип особистості у соціальній структурі. Отже, у підрозділі
1.1.  проаналізовано  логіку  переосмислення  проблематики  колективної  діяльності
людини  в  умовах  постсучасного  суспільства,  яке  характеризується  практикою
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виробничої необхідності до особистого інтелектуального зростання самої людини у
нових сферах діяльності соціуму.

Підрозділ  1.2.  –  «Своєрідність  понятійно-категоріальної  матриці
соціокультурного  змісту  колективної  діяльності» пропонує  системний  аналіз
процесу формування понятійно-категоріальної  матриці,  яка є  необхідною умовою
подальшого  цілеспрямованого  дослідження  колективного  базису  соціальної
згуртованості  в  рамках  формування  цілісного  громадянського  суспільства.
Дослідження  теорії  сумісної  діяльності  виводить  нас  на  два  взаємозалежні
принципові  підходи  до  соціальної  поведінки  людини.  З  одного  боку,  суб’єкт
діяльності  сприймається  як  окремий  індивід,  котрий  може  приймати  самостійні
рішення на основі особистих інтересів та незалежно діяти, а з іншого боку він є
соціалізованим елементом, на який тиснуть соціальні норми поведінки та обов’язки
перед іншими суб’єктами суспільних відносин,  контролюючи нормативно-правові
інституції  –  усе  це  сприяє  поступовому  нівелюванню  особистісних  творчих
здібностей конкретної людини. У ситуації постійної взаємодії зазначених підходів
формується механізм цілеспрямованого збалансування індивідуальних поведінкових
проявів  з  процесом  багатовекторного  трансформування  соціокультурного
середовища,  а  ідеальним прагненням такої  взаємодії  стає  можливість  досягнення
комфортного співіснування всіх діяльнісних суб’єктів у сучасному суспільстві нових
можливостей незважаючи на мінливий характер такого постійного балансування. 

Доведено,  що  колективні  наміри  обов’язково  формуються  і  функціонують  в
модусі  спонукальної  активності  почуття  спільної  дії  та  готовності  (синергійної
настанови) робити щось разом. Окремі ж наміри, які, так би мовити, долучаються до
цього колективного модусу, є лише похідними від них індивідуальними інтенціями,
які  випливають з  колективно-дієвої  сполуки і,  як правило,  мають інший зміст та
форму  реалізації.  Відповідно,  для  отримання  результату  оптимальної  єдності  у
спільній  діяльності,  ключовою  ланкою  стає  процедура  досягнення  консенсусу,
збалансувавши тим самим колективні й індивідуальні наміри, які за своєю природою
ніколи не зможуть досягти адекватного ідеалу, але можуть зберігати на певний час
згуртовану  кооперацію  як  детермінанту  інтенційності  колективної  діяльності.
Можемо  визначити  поняття  інтенційності  колективної  діяльності  як  соціальний
вимір  людського  буття,  формою  прояву  якого  стає  інструментальна  модель
соціальної  згуртованості  на  підставі  інтелектуальної  інтуїції  задля  досягнення
соціокультурного оптимуму існування людини постсучасності.

Особливе місце в рамках розгляду зазначеної проблематики відводиться більш
цілісним  евристичним  концепціям,  які  тлумачать  колективну  інтенційність  та
кооперацію  як  певну  інструментальну  модель  суспільної  взаємодії.  Зокрема,
практика приписування групам інтенційних станів виконує важливу функцію, адже
це дозволяє передбачати та пояснювати діяльність таких колективних утворень як
корпорації,  політичні  партії,  владні  органи  та  інші  численні  інституції,  які  є
неодмінними  складниками  каркасу  будь-якого  соціуму.  Важливими  показниками
такої  інституціональної  форми  кооперації  стає  сама  необхідність  ефективної
взаємодії  заради  отримання  різного  роду  «дивідендів»  та  взаємна  довіра,  як
невід’ємний  атрибут  забезпечення  міцних  і  довготривалих  відносин  політично-



11

правового і економіко-господарського характеру.
Підрозділ  1.3.  –  «Методологія  інтерсуб’єктивного  підґрунтя  соціальної

взаємодії:  можливості  та  реалізація» присвячений  аналізу  концепту
інтерсуб’єктивності, який має важливе методологічне значення для соціальних наук.
Сьогодні  історично-сформовані  розбіжності  між  інтерпретативізмом  та
позитивізмом пов’язані із загальною орієнтацією соціальної теорії на природничий
ідеал  наукового  знання.  Так  позитивістське  соціологічне  направлення  вивчає
суспільство,  орієнтуючись  на  передбачувані  науковими  стандартами  процедури
ідеалізації,  а  так  званий інтерпретативізм орієнтується на  аналітичне  осмислення
природи  соціального,  задля  визначення  адекватних  методів  емпіричного
дослідження. Можемо стверджувати, що сучасні соціологічні підходи прагнуть до
створення комплексної теорії суспільних взаємовідносин, така тенденція зважає на
суб’єктивну  перспективу  соціальної  дії,  намагаючись  доповнити  об’єктивне
дослідження макросоціальних процесів і систем аналізом мікросоціального рівня. У
зв’язку  з  цим  інтерпретативна  і  позитивістська  тенденції  методологічно
об’єднуються у  варіант феноменологічної  соціології,  яка  використовує переважно
методи  емпіричного  дослідження,  а  завдяки  кількісним методам  стає  можлива
об’єктивність дослідження суспільства на різних структурних рівнях. У свою чергу,
соціокультурний  вимір  не  лише  забезпечує  членів  сформованого  колективу
спільними  схемами  інтерпретації  ситуацій,  а  й  виконує  функцію  легітимації
суспільно значущих норм і цінностей. Е. Дюркгейм, М. Вебер і Т. Парсонс звертали
особливу  увагу  на  консолідуючу  роль  «колективних  уявлень»,  звідки  індивіди
черпають  нормативні  орієнтири.  Власне,  інтерсуб’єктивний  характер  соціальної
реальності  стає очевидним лише тоді,  коли люди усвідомлюють себе як суб’єкти
політичного життя, для яких суспільний лад є не просто фіксованою реальністю, а
може становити предмет обговорення задля досягнення раціональної згоди. Саме до
цього  виміру  інтерсуб’єктивних  стосунків  відноситься  правове  визнання  (legal
recognition), яке виникає лише у процесі суспільно-історичного розвитку. 

Здійснено аналіз значення  методології  інтерсуб’єктивного підґрунтя соціальної
взаємодії для досягнення соціальної злагоди та зафіксовано положення про те, що
інтерсуб’єктивне визнання у сфері громадської діяльності носить чисто когнітивний
і формальний характер, позаяк  Інший визнається як суб’єкт суспільно-політичного
життя та посідає позицію, яка є симетричною усім іншим учасникам громадського
дискурсу  з  точки зору права,  але у практиці  суспільних взаємовідносин суб’єкти
діяльності стикаються з ситуацією нерівності у межах соціальної ієрархії. 

У другому розділі  –  «Комплексний аналіз  колективно-інтенційних сполук в
суспільстві  нових можливостей» продемонстровано сучасні  онтологічні  підходи
до аналізу колективних сполук, які перебувають у стані методологічної обмеженості,
а  також  запропонована  соціокультурна  доктрина  спільного  ціннісно-емоційного
простору сумісної життєдіяльності людини задля запобігання появі деструктивних
тенденцій у процесі соціальної взаємодії в умовах глобалізованого соціуму.

У підрозділі 2.1. – «Колективна діяльність як апріорі буття людини у соціумі»
зазначено, що історично зміст соціального поступу суспільства мав дискурсивний
характер,  завжди  визначався  принципами соціального  детермінізму,  обов’язковим
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врахуванням впливу об’єктивних і суб’єктивних чинників у історичному розвитку,
але незмінною константою зазначених процесів залишається колективна діяльність
людей у різних формах суспільних перетворень від революцій до демократичних
виборів. Відповідно метою підрозділу 2.1. стає спроба подолання розбіжностей між
науково-схематизованою  та  реально  репрезентованою  в  сучасному  суспільстві
взаємодією  між  соціальними  інституціями  та  індивідуумом,  завдяки  чому  й
відбувається  виконання  рольових  суспільних  приписів.  Було  висвітлено  позиції
М. Гайдеггера як феноменолога соціобуття людини, який наголошує на необхідності
розуміння апріорної залученості індивіда до зрегульованих суспільними нормами і
канонами  практик:  йдеться  про  принципову  пов’язаність  соціально-філософських
аспектів  феноменологічного  підходу  М.  Гайдеггера  з  поняттям  колективної
інтенційності,  що  має  надзвичайно  актуальне  поле  проблематики  ще  з  часів
аналітичної  філософії.  Відтак,  на  меті  стоїть  нарис  можливості  інтерпретації
гайдеггерівських  конструктів  das  Man,  Dasein  і  Mitsein  як  принципових
конститутивних  елементів  соціального  індивіда,  його  можливості  здійснювати  й
вдосконалювати  сумісну  громадську  діяльність.  Водночас,  необхідною  умовою
дослідження став аналіз положень Ф. Петті про те, що тип примусового обмеження,
який розглядається, не має принципово політичного забарвлення, а, скоріше, виявляє
себе  через  те,  як  соціальні  сили,  структури  або  системи  можуть  підірвати
(undermine)  інтенційні  настанови  цих  індивідуумів,  виступаючи  в  ролі
конститутивних  аспектів  їхньої  особистісної  автономії  (personal  autonomy).  Саме
такий  підхід  і  формує  головну  розбіжність  між  методологічними  засадами
індивідуалізму  і  колективізму  як  вихідних  постулатів  онтологічного  статусу  і
природи  колективної  діяльності.  Важливо  відзначити,  що  сутність  даного
співіснування не є фактичною, а залежить, радше, від того,  як здатність чи набір
здібностей,  досліджуються,  забезпечують  некаузальну  взаємопов’язаність
соціальних агентів, що долучені то певної коопераційної ланки. Можна резюмувати,
що  наведений  аспект  торкається  так  само  і  проблематики  концепції
«корпоративізму»,  а  саме:  розглядає соціальних агентів  як  онтологічно незводимі
сутності  чи,  принаймні,  припускає  їх  існування  інструментально  необхідним для
пояснення результатів певних різновидів колективної діяльності. 

Отже,  можемо  стверджувати,  що  сучасні  онтологічні  підходи  до  аналізу
колективних  сполук  перебувають  у  стані  методологічної  обмеженості,  адже  її
пропоненти  вважають,  що  надають  холістичні  пояснення  змісту  соціальної
реальності,  тоді  як такий,  заздалегідь лімітований аналіз  торкається лише одного
важливого її виміру. 

У  підрозділі  2.2.  –  «Соціокультурна  доктрина  спільного  ціннісно-емоційного
простору сумісної життєдіяльності людини» зауважується, що сучасна соціальна
наука  розглядає  виникнення,  функціонування  та  динаміку  видозмін  сталих
колективних формацій, виходячи з припущення про якості атомарності й граничної
раціональності  у  соціальних  індивідів,  що  входять  до  їх  складу.  На  противагу
моделям соціального аналізу, що тоталізують й схематизують онтологію суспільної
взаємодії та перетворень, даний підрозділ бере за основу соціально-філософський
підхід  щодо  емоційної  природи  колективних  проявів  у  процесі  сумісної
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життєдіяльності людини. Було запропоновано дослідити прояви сумісної діяльності
на  прикладі  певних соціальних об’єднань з  точки зору афективних факторів,  що
превалюють  у  міжособовій  взаємодії  членів  різноманітних  як  формальних,  так  і
спонтанних  колективів,  враховуючи  тип  сполуки,  організаційну  злагодженість  та
ефективність  результатів  їх  сумісної  діяльності.  Маючи  динамічний  характер,
колективні  емоції  часто є  проявом різних,  дуже часто діаметрально протилежних
громадських  тенденцій,  які  здатні  стрімко  розповсюджуватися  в  суспільстві  та
змінювати власну полярність від ейфорійного свята до негативно-критичної апатії.
Відповідно, завданням  даного підрозділу є застосувати попередньо запропоновану
феноменологічну методологію із  метою надання способу адекватної  інтерпретації
гармонійності  суспільного  устрою,  виявлення  емоційних  передумов  та  важелів
громадської  діяльності,  проаналізувати  вплив  емоційних  чинників  на  здатність
критичного  осмислення,  рефлективно-реактивного  колективного  сприйняття  та
перетворення дійсності. 

У  результаті  дослідження  було  доведено,  що  аналіз  емоційної  складової
функціонування  соціуму  здійснюється  із  залученням  концептів  симпатії  та
солідарності,  завдяки ним формується принциповий фундамент інтерперсональної
діяльності, механізм регуляції та наочна модель гармонічної життєдіяльності членів
спільноти. Зазначено, що головний аспект емоційної природи соціальних відносин
полягає  у  тій  ролі,  якою  ми  наділяємо  акти  колективного  афективного  прояву,
зокрема, солідарного відчуття взаємозалежності, що, у свою чергу, передбачає дві
форми  відповідальності:  відповідальність  за  власні  дії  та  спільну  соціальну
відповідальність за дії інших членів сумісно-легітимізованого суспільного порядку.
Формування  доктрини  спільного  ціннісно-емоційного  простору,  при  більш
детальному аналізі, виявляється необхідним, бодай недосяжним, еталоном в умовах
сучасного  вкрай  поляризованого  глобального  світоустрою,  що  апелює  до
універсальних приписів продуктивної сумісної життєдіяльності.

У підрозділі 2.3. – «Архітектоніка соціальної взаємодії у світі глобалізованого
соціуму: ризики та деструктивні тенденції» досліджуються структурні принципи та
функціональні методики поєднання соціальних груп і спільнот, а також можливість
появи  деструктивних  тенденцій  у  нових  умовах  глобалізованого  світу.  У  ХХ  ст.
проблематика  соціальної  взаємодії  стає  предметом  вивчення  багатьох  сучасних
практико-емпіричних  соціальних  теорій  –  це  період  розвитку  символічного
інтеракціонізму, пов’язаного з іменами Д.-Г. Міда, Г. Блумера та І. Гофмана. У свою
чергу, П. Бурдьє розглядає соціальну взаємодію через поняття «габітусу» і «поля», а
в теорії комунікативної дії Ю. Габермаса виділяється цілераціональна дія (праця) і
комунікативна  взаємодія,  причому  підкреслюється  різниця  між  ними.  Не  можна
обійти увагою підхід Р.  Емерсона про розвиток макрорівневої концепції в рамках
теорії обміну, також теорію раціонального вибору, яка пояснює соціальне життя як
результат «раціонального» вибору соціальних акторів, де одним з найбільш відомих
цієї  теорії  є  Дж.  Коулмен.  Ще  однією  важливою  теорією,  що  вивчає  проблеми
соціальної взаємодії,  є  теорія конфлікту Р. Дарендорфа і  Л. Козера,  згідно з  якою
соціальна взаємодія розглядається через призму зіткнень, конфліктів суб'єктів цих
взаємодій,  які  згодом  можуть  привести  до  оновлення  відносин  і  подальшого
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згуртування  суб'єктів.  Безумовно  важливою  для  розуміння  природи  соціальної
взаємодії є феноменологічна соціологія Е. Гуссерля і А. Шюца, де основою моделі
соціальної  взаємодії  є  типові  інтерпретації  на  основі  попереднього  досвіду
учасників  взаємодії.  Соціальна  взаємодія  –  це  творення  соціальної  реальності,
стримуване  соціальними  і  культурними  структурами,  що  утворилися  раніше.
Базовою  основою  зазначених  підходів  є  концепція  конфліктного  функціоналізму
Л.Козера, що виділяє зазначені причинні ланцюги, як такі, що покликані здійснити
ґрунтовну дескрипцію джерел акумуляції конфліктом його адаптивних та системно-
інтегративних якостей. 

Отже, було доведено, що соціальна інтеракція, постає міжособовою реальністю,
в  якій  існує  мережа  зв’язків,  залежностей  та  (взаємо)обмінів,  які  формують
закономірні принципи побудови суспільного життя, але у запропонованому підході
бракує  цілісного  поєднання,  адже  він  не  враховує  роль  суспільної  нерівності  та
соціальних  конфліктів  у  процесі  формування  архітектоніки  супраіндивідуальної
взаємодії. Суспільне життя є протистоянням, у першу чергу, через притаманну йому
природну мінливість, але оскільки у людському суспільстві не існує сталості, саме
конфліктні ситуації зберігають творче ядро телеологічної консолідації,  можливість
екзистенційного вивільнення та стимул до раціонального оволодіння і приборкання
соціальних негараздів. 

У  третьому розділі  –  «Механізми  гармонізації  інструментальної  моделі
соціальної  згуртованості:  соціокультурний  оптимум» проаналізовано  такі
складові  соціокультурного  трансформаційного  процесу,  як  механізм  гармонійного
функціонування інструментальної моделі соціальної згуртованості задля досягнення
соціокультурного оптимуму на основі статусного значення соціального капіталу та
його соціокультурної домінанти колективної діджиталізації.

У підрозділі  3.1. –  «Самоактуалізація  персонального  творчого  потенціалу  як
феномен  соціальної  згуртованості» стверджується,  що  проаналізований  предмет
дослідження,  а  саме  інтенційність  колективної  діяльності,  є  пов’язаним  з
проблематикою  функціонування  суспільного  організму,  визначаючи  його  ступінь
інтеграції, рівень єдності ціннісних орієнтацій, міцності міжособистісних взаємин і
рівень узгодженості  поведінки членів групи,  спільності  або суспільства  в цілому.
Соціальна  згуртованість  виступає  результатом  і  фактором  людської  єдності  і
цілісності. Коли люди об’єднуються заради спільної справи, вони розуміють, що є
колективне благо,  і  готові  діяти заради нього,  визнаючи себе при цьому членами
спільноти: солідарність (згуртованість) є результат індивідуального досвіду, в якому
кожен відповідальний за іншого, адже вони мають спільні інтереси в силу загальної
ідентичності.  Додаткове  тлумачення  згуртованості  передбачає  активну  участь
людини в життєдіяльності суспільства, коли суб’єкт сам співвідносить доцільність і
засоби досягнення поставлених цілей, прораховує позитивні чи негативні наслідки
своїх  дій,  знаходить  розумну  міру  поєднання  особистої  мети  і соціальних
зобов’язань. Зазначено положення про те, що концепти згуртованості та колаборації
характеризуються  функціонально-цільовою  єдністю,  яка  пов’язана  з  самою
природою  суспільства  як  способу  виживання  людства,  а  також  виключністю
персонального  сурвивалізму в  сфері  постійно-перманентних  соціокультурних
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трансформацій.
Доведено,  що  у  процесі  відтворення  певної  колаборативної  таксономії,  яка

виділяє  інтраперсональну згоду як стан внутрішньої несуперечливості особистості
власним переконанням  й прагненням,  які  на  рівні  людини,  як  соціального  діяча,
проявляється в психологічній врівноваженості, моральній стійкості, єдності слова і
діла,  відповідальності  та  свободи,  а  результатом  стає  можливість  вільної
самоактуалізації  особистості у  межах  персонального  творчого  потенціалу,  її
головним  прагненням  стає  пошук  «золотої  середини»  у  процесі  гармонізації  й
узгодження  індивідуального  і  суспільного  аспектів.  Подібна  гармонійна спільна
діяльність стає настільки значущою в житті кожного члена групи, що він приймає її
цінності не під впливом розвитку комунікацій, переконання або примусу, але самим
фактом свого все  більш повного і активного залучення в інтенційну динаміку та
діалектику взаємодії.

Можемо стверджувати, що інтенційність колективної діяльності як рушійна сила
соціокультурної  трансформації є  соціальним  виміром  людського  буття,  формою
прояву  якого  стає  інструментальна  модель  соціальної  згуртованості  на  підставі
інтелектуальної  інтуїції  задля  досягнення  соціокультурного  оптимуму.  Визначено
три етапи зазначеної процедури: 1) початковий етап, що характеризується наявністю
в системі  взаємодії  соціальних груп,  які  прагнуть до порозуміння;  2)  на другому
етапі  починають  актуалізуватися  найзагальніші  інтенційно-аксіологічні  рушії
соціальної  кооперації.  Ініціювання  цього  етапу  інтерперсональної взаємодії
передбачає,  що  одна  зі  сторін  прагне  досягти  власних  цілей,  починає  шукати
компромісні сценарії обопільної злагоди. Саме у цей період з’являється імпульс до
каталізації спільної діяльності, узгодження інтересів і цілей, вироблення стратегії  і
тактики  по  їх  досягненню.  Саме  на  цьому  етапі  розробляється  програма  і  план
діяльності,  аналізуються  спектр  ресурсів  і  діапазон  можливостей;  3)  етап
узгоджених  дій  і  взаємодій  означає,  що  досягнута  в  його  рамках  домовленість
повинна  бути  підкріплена  договорами,  угодами  і починає  діяти  лише  за  умов
наявності консенсусного співтовариства.

У підрозділі  3.2.  –  «Соціальний  капітал  як  ідентифікатор  рівня  колективної
інтенційності»  здійснено спробу дослідити трансформаційні процеси в суспільстві
постсучасності, які завжди супроводжуються формуванням нових зв’язків і відносин
за допомогою соціальних мереж. У цьому плані соціальний капітал визначає міру
консолідації  людей,  характер  соціальних  взаємодій,  їх  ціннісно-світоглядну
орієнтацію,  ефективну реалізацію потенційних можливостей суспільства  у різних
областях.  Теоретико-методологічне  осмислення  сутності  соціального  капіталу,
виявлення його змісту і значення надзвичайно важливе для розкриття цивілізаційних
і  регіональних особливостей морального  розвитку  суспільства,  розуміння  витоків
соціокультурних  процесів,  ефективного  управління  різними  сферами  соціальної
практики. 

На  сучасному етапі  розвитку суспільства  соціальний капітал  сприймається як
взаємні очікування і зобов'язання між людьми, які накопичуються у певний період
часу,  які  можуть  приносити  прибуток.  Підвищення  якості  соціальної  взаємодії
нерозривно пов’язане із  розвитком і  процесом накопичення соціального капіталу,
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чим  сприяє  формуванню  стабільних  структурних  основ  постіндустріального
суспільства.  Розширення  комунікацій  в  світовому  співтоваристві  стимулює
підвищення  довіри  серед  різних  верств  населення,  країн,  сприяє  вирішенню
суспільних  і  соціальних  проблем.  Потреба  у  вивченні  соціального  капіталу
визначається появою нових ролей для держави і бізнесу, які надають особливу увагу
правам  та  обов'язкам  громадян,  розробляють  партнерські  позиції  соціального
капіталу. 

Тенденція глобалізації життєвого простору світової спільноти вимагає розвитку
суспільних  відносин  на  принципах  довіри  та  взаємодопомоги,  об’єднаних
спільністю цілей виживання і безпеки, справедливих норм політико-правового життя
та дотримання загальнолюдських цінностей планетарного існування. Тому можемо
стверджувати,  що  опосередковано  кризовий  стан  практично  у  всіх  сферах
функціонування сучасного світу пов’язаний саме із втратою таких позицій визнання
довіри та необхідності взаємодопомоги.

Отже,  в  основі  розуміння  феномену  соціального  капіталу  –  чергова  спроба
наповнення визначення поняття «ресурсів» не тільки економічно-господарським, але
й соціокультурним змістом. Подібно до культурного капіталу, соціальний капітал не
існує поза людиною, але й не є атрибутом окремої особистості. 

Виникнення соціального  капіталу  лімітовано  можливими розладами в  частині
трансляції  норм  довіри  не  тільки  всередині  вузької  групи  (сім'ї,  друзів,  місцевої
громади),  але  і  в  більших  масштабах.  Радіус  довіри  безпосередньо  корелює  з
«розміром»  соціального  капіталу.  Крім  того,  окрема  складність  полягає  в
необхідності  поділу усіма соціальними акторами, які конвертували свої ресурси в
«суспільне благо» одних і тих самих норм, цінностей і моралі. Соціальний капітал,
відповідно  до  інституціонального  підходу,  сприяє  виникненню  широких
громадських  коаліцій,  забезпечує сталий  соціально-економічний  розвиток
суспільства, його згуртованість і конкурентоспроможність у світовому масштабі. Як
антипода  відкритого  соціального  капіталу,  закритий  –  спирається  на  обмежену
мораль, що передбачає поділ індивідів на своїх і чужих, до яких застосовані різні
моральні  норми  і  принципи.  Переважання  в  суспільстві  закритого  соціального
капіталу корелює з пайовою представленістю державних структур в регулюванні і
контролі соціально-економічних процесів. Зниження радіусу довіри стає фактором
стримування  процесів  демократизації,  ефективності  і  продуктивності  суспільної
взаємодії.

У  підрозділі  3.3.  – «Соціокультурні  домінанти  колективної  діджиталізації
соціального капіталу» здійснено спробу прогностичного аналізу сучасного процесу
діджиталізації соціального капіталу. Можна, зокрема, вказати на суттєві відмінності
в організаційній структурі веб-активізму порівняно з нецифровими кампаніями, коли
сучасні масові рухи, що генеруються в інтернет мережі, породжують колективні дії
анонімного  характеру,  які  не  обов'язково  вимагають  фізичної  присутності  чи
ідеологічної симпатії. Додатковою очевидною перевагою онлайн-колективності є те,
що  різні  соціальні  мережі  сприяють  пошуку  та  розповсюдженню  інформації,
зменшуючи вартість доступу та політичної участі, надаючи широкі можливості не
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лише для отримання інформації,  але  й для коментування,  обговорення та  обміну
інформацією. 

Позитивний ефект має процедура широкого використання найрізноманітніших
платформ  соціальних  медіа,  функціонування  яких  посилює  та  заохочує  більший
рівень  суспільної  інтеграції,  підтримує  поліфонію  думок  та  особистих  позицій,
залучає громадян до діалогу. Рівноправний доступ до інформації кваліфікує сучасні
колаборативні  онлайн  платформи  як  егалітарні,  прозорі  засоби  спілкування,  а
пріоритет таких принципів прозорості уможливлюється і підсилюється тим фактом,
що усі учасники мережі можуть зробити свій внесок у спільний інформаційний пул,
виступаючи не лише як споживачі,  а  й шляхом створення та перевірки сумісного
інформаційного поля.  Виходячи з  такої  інтерпретації,  зазначається,  що віртуальні
мережі є унікальною платформою для консолідації життєдіяльності різноманітних
об’єднань людей на основі їх спільного взаємозв'язку, сумісних намірів, обопільних
інтересів та цінностей, що призводить до налагодження комунікативної взаємодій з
потенційним синергійним ефектом.

Можемо стверджувати, що невід’ємна упередженість у Інтернет-співтоваристві
існує як розділення між користувачами, які мають та позбавлені змоги контролювати
обмін  інформацією та  комунікативні  практики інших  членів.  З  огляду  на  те,  що
стандартні  типи  соціальної  нерівності  значною  мірою  компенсуються  у
віртуальному  просторі,  роль  класичних  форм  капіталу  також,  ймовірно,  суттєво
зменшиться та видозміниться. Так, культурний капітал може бути оцифрованим за
допомогою  інтерналізованої  технологічної  соціалізації  користувачів,  яка
безпосередньо відповідає масштабу, охопленню та вдосконаленню їх цифрових схем
використання. Подібно до культурного капіталу, соціальний капітал не існує поза
людиною, але і не може бути атрибутом окремої особистості. Він визначається як
здатність спільноти до самоорганізації та сумісних дій на основі довіри між людьми,
які  визнають  єдині  суспільні  норми  і  цінності,  а  сьогодні  їх  активно починають
об’єднувати новітні засоби цифрової комунікації, такі як соціокультурні домінанти
колективної діджиталізації соціального капіталу.

ВИСНОВКИ
Відповідно  до  сформульованої  мети  та  завдань  дисертації  є  обґрунтовані

підстави сформулювати наступні загальні висновки:
По-перше, проаналізувавши проблемний континуум дисертаційного понятійно-

категоріального апарату, було наголошено на тому,  що будь-який вид діяльності
розглядається як цілеспрямована і невід’ємна риса людини, вона забезпечує собою
головну засаду формування соціокультурного середовища, яке стає основою єднання
нації, соціальної групи, колективу, громадської організації та сім’ї, а також виконує
функцію  рушійної  сили  цивілізаційного  поступу.  Зважаючи  на  таке  розуміння
діяльності, суттєвий аспект її дослідження дістав відображення у працях соціально-
філософського  спрямування  як  спосіб  буття  людини,  а  також  і  як  суспільно-
історичний процес. Обґрунтовано думку про те, що індивіди, які діють у колективі
або соціальній групі,  є  соціальним капіталом,  а  колективна діяльність є  основою
колективної  дії  сучасного  суспільства  та  характеризується  такими  рисами  як
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доцільність, предметність, універсальність, творчість, соціальність. Саме діяльність
є  основною умовою й  інструментом розвитку  суспільства,  що забезпечує  процес
становлення  та  вдосконалення  самої  людини,  адже  завдяки  творчій  діяльності
людина стверджується як певний тип особистості у соціальній структурі. У свою
чергу,  методологія  інтерсуб’єктивного  визнання  у  сфері  колективної  діяльності
носить  чисто  когнітивний  і  формальний  характер,  позаяк  Інший  визнається  як
суб’єкт суспільно-політичного життя, і в цьому відношенні він посідає позицію, яка
є симетричною усім іншим учасникам громадського дискурсу. Проте, в реальному
процесі  життєтворення «рівні» з  точки зору права  суб’єкти діяльності  практично
стикаються з позицією нерівності у соціальній ієрархії, оскільки вони мають часто
обмежений  доступ  до  владних,  економічних  і  культурних  ресурсів.  Саме  тому
боротьба за рівність у громадянських і політичних правах у ХІХ-ХХ ст. переросла у
боротьбу за економічний добробут і соціальний захист.

По-друге, розкривши зміст колективної діяльності як апріорі буття людини у
соціумі  було  визначено, що історично зміст  соціального  поступу  суспільства  мав
дискусійний  характер  та  визначався  принципами  соціального  детермінізму,  був
пов’язаний  з  об’єктивними  та  суб’єктивними  чинниками  історичного  розвитку,
різними формами суспільних перетворень,  але  незмінною константою зазначених
процесів  залишається  колективна  діяльність  людей.  Відповідно,  здійснюється
спроба  подолання  розбіжностей  між  науково-схематизованою  та  реально
репрезентованою в сучасному суспільстві взаємодією між соціальними інституціями
та  індивідуумом,  завдяки  яким  відбувається  виконання  рольових  суспільних
приписів.  Можемо  стверджувати,  що  сучасні  онтологічні  підходи  до  аналізу
колективних  сполук  перебувають  в  стані  методологічної  обмеженості,  адже  її
пропоненти  вважають,  що  надають  холістичні  пояснення  змісту  соціальної
реальності,  тоді  як такий,  заздалегідь лімітований аналіз  торкається лише одного
важливого її виміру. 

По-трете, сформулювавши  соціокультурну  доктрину  спільного  ціннісно-
емоційного простору сумісної життєдіяльності людини, було доведено положення
про  те,  що аналіз  емоційної  складової  функціонування  соціуму  здійснюється  із
залученням  концептів  симпатії  та  солідарності,  завдяки  ним  формується
принциповий фундамент інтерперсональної діяльності, механізм регуляції та наочна
модель гармонічної життєдіяльності членів спільноти. Такий підхід не применшує
значення когнітивних і вольових здібностей людини на користь емоціям і почуттям,
а  визнає  необхідність  збалансованого  підходу  до  визначення  власної  моральної
значущості  та  раціонального  впливу  у  межах  широко  стратифікованого  соціуму.
Зазначено, що головний аспект емоційної природи соціальних відносин, полягає у
тій  ролі,  якою  ми  наділяємо  акти  колективного  афективного  прояву,  зокрема,
солідарного  відчуття  взаємозалежності,  що,  у  свою  чергу,  передбачає  дві  форми
відповідальності:  відповідальність  за  власні  дії  та  спільну  соціальну
відповідальність за дії інших членів сумісно-легітимізованого суспільного порядку.
Доведено,  що  процес  формування  доктрини  спільного  ціннісно-емоційного
простору,  при  більш  детальному  аналізі,  виявляється  необхідним  еталоном,  що
апелює до універсальних приписів продуктивної сумісної життєдіяльності;
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По-четверте, дослідивши  архітектоніку  соціальної  взаємодії  у  світі
глобалізованого соціуму та з’ясувавши можливі ризики та деструктивні тенденції
було  доведено,  що  соціальна  інтеракція  постає  міжособовою  реальністю,  у  якій
функціонує  мережа  зв’язків,  залежностей  та  (взаємо)обмінів,  які  формують
закономірні принципи побудови суспільного життя, але у запропонованому підході
обов’язковим є звернення до проблем суспільної нерівності та соціальних конфліктів
у процесі формування архітектоніки супраіндивідуальної взаємодії. Суспільне життя
є  протистоянням  через  притаманну  йому  природну  мінливість,  але,  оскільки  у
людському суспільстві не існує сталості, саме конфліктні ситуації зберігають творче
ядро телеологічної консолідації, можливість екзистенційного вивільнення та стимул
до  раціонального  оволодіння  і  приборкання  соціальних  негараздів.  Звідси  легко
викристалізовується  основна  причина  соціального  антагонізму.  Ретельно
проаналізувавши діалектику міжособистісних відносин, було доведено, що вона так
само демонструє конфліктну суспільну практику боротьби серед різних соціальних
груп і прошарків населення, расових або групових інтересів і паралельно повинна
розумітися на психологічному та системному рівнях.

По-п’яте, в  результаті  аналізу механізму  самоактуалізації  персонального
творчого  потенціалу  як  феномену  соціальної  згуртованості,  було  розроблено
механізм  гармонізації  інструментальної  моделі  соціальної  згуртованості  заради
досягнення соціокультурного оптимуму. Було доведено, що у процесі  відтворення
певної  колаборативної  таксономії,  вона  проявляється  у  психологічній
врівноваженості, моральній стійкості, відповідальності та повазі до свободи інших.
А  результатом  стає  можливість  вільної  самоактуалізації у  межах  персонального
творчого потенціалу. Головним прагненням такої особистості стає пошук «золотої
середини» у процесі гармонізації й узгодження індивідуального і суспільного блага. 

Стверджується,  що  механізм  формування  інструментальної  моделі  соціальної
згуртованості не може бути одноразовим актом мінливої колаборації, а є складним
динамічним  процесом,  який  потребує  і  проходить  відповідні  стадії  у  своєму
розвитку:  початковий  етап  актуалізації  найзагальніших  інтенційно-аксіологічних
рушіїв  соціальної  кооперації;  етап  «спектрального  аналізу»  ресурсів  і  діапазону
можливостей  спільної  діяльності;  етап  консенсусного  співтовариства,  який
підкріплюється нормативно-правовими договорами й угодами. 

По-шосте, дослідивши соціальний капітал як ідентифікатор рівня колективної
інтенційності,  було доведено положення про те,  що соціальний капітал визначає
міру  консолідації  людей,  характер  соціальних  взаємодій,  їх  ціннісно-світоглядну
орієнтацію,  ефективну реалізацію потенційних можливостей суспільства  в різних
областях. На сучасному етапі розвитку суспільства соціальний капітал сприймається
як  взаємні  очікування  і  зобов’язання  між  людьми,  які  накопичуються  у  певний
період  часу  і  можуть  приносити  прибуток.  Було  наголошено,  що  тенденція
глобалізації  життєвого  простору  світової  спільноти  вимагає  розвитку  суспільних
відносин  на  принципах  довіри  та  взаємодопомоги,  об’єднаних  спільністю  цілей
виживання і безпеки, справедливих норм політико-правового життя та дотримання
загальнолюдських  цінностей  планетарного  існування.  Можна  стверджувати,  що
розуміння феномену соціального капіталу  можна доповнити визначенням поняття
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«ресурсів»  не  тільки  економічно-господарським,  але  й  соціокультурним  змістом.
Подібно до культурного капіталу, соціальний капітал не існує поза людиною, але і не
може бути атрибутом окремої особистості.

По-сьоме, виявивши  соціокультурні  домінанти  колективної  діджиталізації
соціального  капіталу,  було  доведено  позитивний  ефект  процедури  широкого
використання найрізноманітніших платформ соціальних медіа, функціонування яких
посилює  та  заохочує  більший  рівень  суспільної  інтеграції,  підтримує  поліфонію
думок та  особистих  позицій,  залучає  громадян до діалогу.  Усе це  призводить до
активізації  збору та обробки інформації,  оскільки цифрові канали зв’язку можуть
формуватися відповідно до конкретних очікувань користувачів, порядку денного та
запитів. Цифрові медіа дозволяють створювати та підтримувати сприятливі умови
колективної  діяльності  за  допомогою  сукупності  комунікаційних  процесів,  що
проводять  чітку межу між приватною та  державною сферою.  Було  доведено,  що
рівноправний  доступ  до  інформації  кваліфікує  сучасні  колаборативні  онлайн
платформи як егалітарні, прозорі засоби спілкування, а пріоритет таких принципів
прозорості  уможливлюється і  підсилюється тим фактом,  що всі  учасники мережі
можуть зробити свій внесок у спільний інформаційний пул, виступаючи не лише як
споживачі,  а  й  шляхом  створення  та  перевірки  сумісного  інформаційного  поля.
Можемо зазначити, що віртуальні мережі є унікальною платформою для консолідації
життєдіяльності різних груп людей на основі їх спільного взаємозв’язку, сумісних
намірів,  обопільних  інтересів  та  цінностей,  що  призводить  до  налагодження
комунікативної взаємодії з потенційним синергійним ефектом.

Невід’ємна  упередженість  у  Інтернет-співтоваристві  існує  як  розділення  між
користувачами, які мають та позбавлені змоги контролювати обмін інформацією та
комунікативні  практики інших членів.  Цифрова  нерівність  втілюється  інститутом
модераторів,  які  здійснюють  легітимізовану  символічну  цензуру  як  представники
домінантного положення у рамках кіберпростору. Ймовірно, роль класичних форм
капіталу суттєво зменшиться та видозміниться. Так, культурний капітал може бути
оцифрованим  за  допомогою  інтерналізованої  технологічної  соціалізації
користувачів, яка безпосередньо відповідає масштабу, охопленню та вдосконаленню
їх  цифрових  схем  використання.  Подібно  до  культурного  капіталу,  соціальний
капітал не існує поза людиною, але і не може бути атрибутом окремої особистості.
Він визначається як здатність спільноти до самоорганізації та сумісних дій на основі
довіри між людьми,  які  визнають єдині  суспільні  норми і  цінності,  а  сьогодні  їх
активно  починають  об’єднувати  новітні  засоби  цифрової  комунікації,  такі  як
соціокультурні домінанти колективної діджиталізації соціального капіталу.
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АНОТАЦІЇ
Ревін  Ф.  Г.  Інтенційна  колективна  діяльність  як  рушій  соціокультурної

трансформації. – На правах рукопису, 210.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук (доктора

філософії) за спеціальністю 09.00.03 – «Соціальна філософія та філософія історії»
(033  –  філософія).  –  Національний  Педагогічний  Університет  імені
М. П. Драгоманова, Київ, 2021; Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-
Хмельницький  державний  педагогічний  університет  імені  Григорія  Сковороди»,
Переяслав, 2021.

Дисертація  присвячена  спробі  здійснити  соціально-філософський  аналіз
феномену  інтенційної  колективної  діяльності  як  рушія  соціокультурної
трансформації. Наголошено на тому, що будь-який вид діяльності розглядається як
цілеспрямована  і  невід’ємна  риса  людини,  яка  стає  основою  єднання  нації,
соціальної  групи,  колективу,  громадської  організації  та  сім’ї,  а  також  виконує
функцію рушійної сили цивілізаційного поступу. Запропоновано системний аналіз
процесу формування  понятійно-категоріальної  матриці  та  представлено  авторську
дефініцію  інтенційної  колективної  діяльності,  а  також  методологію
інтерсуб’єктивного  підґрунтя  соціальної  взаємодії.  Продемонстровано  сучасні
онтологічні  підходи  до  аналізу  колективних  сполук,  а  також  запропонована
соціокультурна  доктрина  спільного  ціннісно-емоційного  простору  сумісної
життєдіяльності  людини  з  метою  запобігання  появі деструктивних  тенденцій  у
процесі  суспільної  взаємодії  в  умовах  глобалізованого  соціуму.  Подібно  до
культурного капіталу, соціальний капітал не існує поза людиною, але і не може бути
атрибутом  окремої  особистості.  Він  визначається  як  здатність  спільноти  до
самоорганізації та сумісних дій на основі довіри між людьми, які визнають єдині
суспільні  норми і  цінності,  а  сьогодні  їх  активно починають об’єднувати  новітні
засоби  цифрової  комунікації,  такі  як  соціокультурні  домінанти  колективної
діджиталізації соціального капіталу.

Ключові  слова: колективна  діяльність,  інтенційнійсть,  колективна
діджиталізація,  соціальний  капітал,  соціальна  згуртованість,  інтерсуб’єктивність,
соціокультурний оптимум, самоактуалізація особистості.

Ревин Ф.  Г.  Интенциональная коллективная деятельность  как двигатель
социокультурной трансформации. – На правах рукописи, 210.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук (доктора
философии)  по  специальности  09.00.03  –  «Социальная  философия  и  философия
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истории» (033 – философия). – Национальный Педагогический Университет имени
М.  П.  Драгоманова,  Киев,  2021;  Государственное  высшее  учебное  заведение
«Переяслав-Хмельницкий  государственный  педагогический  университет  имени
Григория Сковороды», Переяслав, 2021.

Диссертация посвящена  попытке осуществить  социально-философский анализ
феномена  интенциональной  коллективной  деятельности  как  двигателя
социокультурной  трансформации.  Отмечено,  что  любой  вид  деятельности
рассматривается  как  целенаправленная  и  неотъемлемая  черта  человека,  которая
становится основой единения нации, социальной группы, коллектива, общественной
организации  и  семьи,  а  также  выполняет  функцию  движущей  силы
цивилизационного развития. Предложен системный анализ процесса формирования
понятийно-категориальной  матрицы  и  представлена  авторская  дефиниция
интенциональной  коллективной  деятельности,  а  также  методология
интерсубъективного основания социального взаимодействия. Продемонстрированы
современные  онтологические  подходы  к  анализу  коллективных  объединений,  а
также  предложена  социокультурная  доктрина  общего  ценностно-эмоционального
пространства  совместной  жизнедеятельности  человека  с  целью  предотвращения
появления деструктивных тенденций в процессе общественного взаимодействия в
условиях  глобализирующегося  социума.  Подобно  культурному  капиталу,
социальный капитал не существует вне человека,  но и не может быть атрибутом
отдельной личности. Он определяется как способность общества к самоорганизации
и  совместным  действиям  на  основе  доверия  между  людьми,  которые  признают
единые  общественные  нормы  и  ценности,  а  сегодня  их  активно  начинают
объединять новейшие средства цифровой коммуникации, такие как социокультурные
доминанты коллективной диджитализации социального капитала.

Ключевые слова: коллективная деятельность, интенциональность, коллективная
диджитализация,  социальный  капитал,  социальная  сплоченность,
интерсубъективность, социокультурный оптимум, самоактуализация личности.

Revin  F.G.  Intentional  collective  activity  as  a  driving  force  of  sociocultural
transformation. - Qualifying scientific work on the rights of the manuscript, 210.

Dissertation for a candidate degree in Philosophy (Doctor of Philosophy) in specialty
09.00.03 – Social Philosophy and Philosophy of History (033 – Philosophy). –  National
Dragomanov  Pedagogical  University,  Kyiv,  2021;  Pereiaslav-
Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University – Pereiaslav, 2021.

The thesis is devoted to the attempt to carry out a socio-philosophical analysis of the
phenomenon of intentional collective activity as a driver of socio-cultural transformation.
The author emphasizes that any kind of activity is considered as a purposeful and integral
feature of an individual, which becomes the basis of unity of the nation, social group,
team,  public  organization  and  family,  and  serves  as  a  driving  force  of  civilizational
progress.

A systematic  analysis  of  the  formation  process  of  the  conceptual  and  categorical
matrix was proposed, which is a necessary condition for further purposeful study of the
collective basis of social cohesion in the framework of a holistic civil society. 
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The  author’s  definition  of  intentional  collective  activity  as  a  social  dimension  of
human existence was proposed,  the form of which is  an instrumental  model of  social
cohesion based on intellectual intuition in order to achieve the socio-cultural optimum of
postmodern human existence.

The modern  ontological  approaches  to  the  analysis  of  collective  connections  were
demonstrated  within  the  framework  of  complex  analysis  of  collective-intentional
connections, as well as the sociocultural doctrine of common value-emotional space of
joint human life was proposed in order to prevent the destructive tendencies in the process
of social interaction in a globalized society. 

The mechanism of harmonization of the instrumental model of social cohesion for the
purpose of achievement of a sociocultural optimum was presented. 

It has been proved that in the process of reproducing a certain collaborative taxonomy
which  distinguishes  intrapersonal  consent  as  a  state  of  internal  consistency  of  the
individual  with  its  own  beliefs  and  aspirations,  and  at  the  level  of  social  activist  it
manifests itself in psychological  balance,  moral stability,  responsibility and respect  for
others  which can be resulted in a possibility for  self-actualization within the limits  of
personal creative potential. 

The main inspiration of such individual is the search for the “golden mean” in the
process of harmonization of individual and social goods. Such harmonious joint activity
becomes so important in the life of each member of the group that he accepts its values not
under the influence of communication, persuasion or coercion, but through his more active
involvement in the intentional dynamics and behavioral interaction of the community. 

The author argues that the mechanism of formation of the instrumental model of social
cohesion cannot be a one-time act of changing collaboration, but is a complex dynamic
process that requires and passes the appropriate stages in its development: the initial stage
of actualization of the most general intentional axiological drivers of social cooperation;
stage of “spectral analysis” of resources and range of opportunities for joint activities;
stage of consensus community which is supported by regulations and legal agreements.

The author emphasizes that  the globalization’s tendencies of  the world community
requires the development of social relations based on the principles of trust and mutual
assistance united by common goals of survival and security, fair norms of political and
legal  life  and universal  values of  planetary existence.  The basis  for  understanding the
phenomenon  of  social  capital  should  be  supplemented  by  defining  the  concept  of
“resources” not only as an economic but also as a socio-cultural content. Like cultural
capital, social capital does not exist outside of people, but it cannot be an attribute of an
individual. It’s defined as the ability of the community to be self-organized for working
together on the basis of trust between people who recognize social norms and values, and
today  they  are  actively  united  by  the  latest  digital  communication  tools,  such  as
sociocultural dominants in a process of collective digitalization of social capital.

Keywords:  collective activity,  intentionality,  collective digitalization,  social  capital,
social  cohesion,  intersubjectivity,  sociocultural  optimum,  praxeology,  individual  self-
actualization.


