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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. Глобалізація як формування світової 

цивілізації супроводжується боротьбою за світове лідерство, у якому «ареною» 

для протистояння масштабних суб’єктів стає глобальний рівень соціальних 

подій, що, за концептуальним визначенням «глобального села» М. Маклюена, 

швидко розповсюджуються на регіональні рівні, суттєво впливаючи на 

динаміку і спрямованість соціальних змін, процеси формування єдиних, 

загальнолюдських смислів. 

Відкритість соціального світу визначає процеси трансформації соціально-

економічної та політичної системи, що здійснюються через низку значущих 

соціальних подій, які спричиняють відчутні якісні перетворення в суспільстві, 

появу і видозміну існуючих соціальних явищ та процесів, а як наслідок – 

диференціацію самих соціальних подій.  

Відбувається технологізація соціальної події, що виявляється у появі 

нових спеціальних дисциплін (подієвий менеджмент, подієвий маркетинг, 

подієвий туризм) та відповідних професій, до компетенції яких відноситься 

формування і здійснення спеціальних запланованих заходів. Соціальна подія 

як вчинок (за М. Бахтіним) перетворюється на соціальну подію як продукт і 

технологію масової культури та засобів масової комунікації. Внаслідок чого 

виникає небезпека втрати або спотворення цілісності соціальної події шляхом 

заміщення одних смислів іншими та появи «псевдо-події» (за Г. Дебором).  

Інформаційні процеси і процеси дігіталізації обумовлюють зростання 

соціальної значущості інформаційних та інтернет-подій, які впливають на 

формування нових форм когнітивного й інтелектуального капіталу. Усе це 

актуалізує соціально-філософське вивчення соціальної події як феномена 

розвитку в єдності його просторово-часових характеристик. 

Численні соціальні події, що відбуваються в Україні, можуть свідчити як 

про результати фазового переходу на новий якісний рівень розвитку 

суспільства, так і, навпаки, про імовірність деградації соціальної системи, її 

занепаду. Складна зовнішньо- і внутрішньополітична ситуація в Україні 

(анексія Криму, збройний конфлікт на Донбасі), загрози подальшого 

погіршення соціально-економічних умов життя суспільства обумовлюють 

необхідність мобілізації дій суб’єктів соціальних подій у стратегії розвитку.  

На глобальному рівні актуалізують необхідність соціально-філософського 

осмислення феномена соціальної події суспільні потреби України в розвитку 

суб’єктності у світовому просторі як формування спрямованості діяльності 

держави та громадянського суспільства на послідовні та поступові соціальні 

події розвитку.  

Соціально-філософське осмислення соціальних подій у процесах 

глобалізації базується на теоретичних концепціях У. Бека, Д. Белла, 

Е. Гідденса, М. Маклюена, Е. Тоффлера та ін. 

Важливе значення для вивчення аспектів соціальної події мають ідеї, 

викладені в роботах К. Абульханової, Я. Ассмана, М. Бахтіна, М. Гайдеґґера, 
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Г. Дебора, Д. Девідсона, І. Дьяконова, Х. Йоаса, О. Лактіонова, 

М. Мамардашвілі, П. Нора, Д. Петренка, Л. Рубінштейна, П. Штомпки, 

О. Єрьоменка та ін.  

Вивчення хронотопічності соціальної події як зняття діалектичного 

протиріччя соціального часу та простору спирається на ідеї, що викладені в 

роботах В. Аршинова, Ф. Броделя, Г. Зіммеля, Р. Мертона, Ю. Плотинського, 

Ю. Семенова, О. Сорокіна, О. Філіппова, А. Уайтхеда. 

Обґрунтування синергетичного дискурсу сценарування соціальних подій 

обумовлене зверненням до напрацювань Г. Васильєва, В. Воронкової, 

О. Князєвої, С. Курдюмова, В. Кєласьєва, А. Назаретяна, С. Переслєгіна та ін. 

Визначення суб’єктів соціальних подій і характеристика проблем, що 

пов’язані з аспектами їх діяльності на сучасному етапі розвитку українського 

суспільства, ґрунтуються на здобутках, викладених у працях О. Бондаренко, 

Т. Бутченка, В. Воловика, В. Глазунова, В. Жадька, О. Краснокутського, 

Л. Кривеги, І. Надольного, Т. Ніколаєвої, С. Подмазіна, М. Поповича, 

В. Скворця, В. Снєжка, В. Тарана, О. Халапсіса, І. Чайки, І. Шавкун та ін.  

Соціально-філософське осмислення детермінант оптимізації взаємодії 

суб’єктів соціальних подій і розробка подієвих сценаріїв розвитку України 

базуються на результатах робіт В. Андрущенка, В. Беха, Ю. Бех, Р. Додонова, 

С. Кримського, Н. Крохмаль, М. Лепського, М. Михальченка, Б. Новікова та ін. 

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

виконана відповідно до науково-дослідної теми № ДР 0109У002518 

«Удосконалення методології соціального пізнання, змісту та методики 

викладання філософських дисциплін на гуманітарних факультетах ВНЗ», 

затвердженої наказом МОН України № 1043 від 17.11.2008 року; 

держбюджетної теми № 15/11 № ДР 0111У000106 «Соціологія політики: 

імітаційно-ігрове моделювання та прогнозування політичних ситуацій та 

процесів», затвердженої наказом МОН України № 177 від 30.11.2010 року; 

науково-дослідної теми № ДР 0114U002660 «Стратегічне прогнозування 

політичних ситуацій та процесів», затвердженої наказом МОН України №1193 

від 25.10.2012 року; планів науково-дослідної роботи кафедри соціології і 

перспективного плану розвитку факультету соціології та управління 

Запорізького національного університету. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є соціально-

філософський аналіз детермінант оптимізації соціальної події як феномена 

розвитку. 

Для реалізації визначеної мети необхідно вирішити такі наукові завдання: 

– проаналізувати ґенезу філософського осмислення феномена соціальної 

події; 

– розкрити сутність феномена соціальної події та зміст поняття, що його 

позначає; 

– обґрунтувати принципи та методи дослідження феномена соціальної 

події; 
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Проанализированы событийные сценарии развития Украины в диалектике 

внутреннего-внешнего, отжившего и нового, гражданского общества и 

государства: целостный, экстернальный, интернальный, инерционный, 

неустойчивый и сценарий распада. Определены детерминанты оптимизации 

субъектов социальных событий развития Украины на микро-, мезо-, макро- и 

метауровне, обусловленные спецификой социальных событий в их 

хронотопичности и поливариантости. 

Ключевые слова: социальное событие, субъекты развития, целостность, 

хронотоп, сценарии развития, детерминанты оптимизации. 

SUMMARY 

Panasenko S. V. The Phenomenon of Social Event. – Manuscript. 
Dissertation for a degree of Candidate of Philosophical Sciences on speciality 

09.00.03 – Social Philosophy and Philosophy of History. – Zaporizhzhya National 

University, Zaporizhzhya, 2015. 

The dissertation is dedicated to the investigation of the essence of the 

phenomenon of social event. The research of interpretation the definition of «social 

event» in the unity of the ontological, epistemological, axiological and praxeological 

aspects is improved. Further study of the traditions of philosophical understanding 

the phenomenon of social event is received. At the present stage it is represented the 

need for the development of holistic tradition. The systematic study of social event 

as the integrity in the unity of structural, functional and emergent complexity is 

presented. The types of social event by the degree of involvement in the event and 

participate in it is investigated. In the study of dialectic of social time and space in 

social event the rhythmicity and centric are determined. This led to consideration of 

symmetric and asymmetric chronotops. The synergistic discourse of event-scenarios 

is grounded. There are defined the determinants of the optimization interaction of 

subjects of social events in the development of Ukraine on the micro-, meso-, macro- 

and metalevel which are conditioned by specificity of social events in their 

chronotopos and polyvariety. 

Key words: social event, subjects of development, integrity, chronotop, 

scenarios of development, determinants of optimization. 
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– вивчити хронотопічність соціальної події як зняття діалектичного 

протиріччя соціального часу та простору; 

– пояснити соціальну подію як детермінанту соціального розвитку; 

– охарактеризувати суб’єктів соціальних подій у детермінації розвитку; 

– з’ясувати детермінанти оптимізації взаємодії суб’єктів соціальних 

подій розвитку в Україні на етапі її трансформації. 

Об’єкт дослідження – мисленнєві моделі осмислення феномена 

соціальної події. 

Предмет дослідження – детермінанти оптимізації взаємодії суб’єктів 

соціальних подій розвитку українського суспільства. 

Методи дослідження. Комплексність дослідження феномена соціальної 

події як цілісності визначена холістичним підходом, що пов’язує сукупність 

підходів, серед яких: герменевтичний, дискурсивний, етимологічний, 

діалектичний, діяльнісний, синергетичний, системний, праксеологічний. 

Аналіз ґенези соціально-філософського осмислення феномена соціальної події 

реалізовано за допомогою дискурсивного та герменевтичного підходів шляхом 

інтерпретації джерельної бази і текстів, що містять теоретичні концепти, 

вагомі для цілісного вивчення досліджуваного феномена. Вивчення 

предметного поля відбувалося на основі використання пізнавального 

потенціалу герменевтичного та етимологічного підходів. Дослідження 

хронотопічності соціальної події спиралося на принципи діалектичного 

підходу: сходження від абстрактного до конкретного і принцип єдності 

загального, особливого та одиничного. Експлікація соціальної події як 

детермінанти соціального розвитку потребувала звернення до системного (у 

дослідженні структурного складу та функціональної визначеності, історії та 

перспектив розвитку соціальної події) та синергетичного підходів (у фазових 

переходах як подіях нестійких складних систем та поліваріантності 

розгортання подій). Для визначення специфіки взаємодії суб’єктів соціальних 

подій доцільним стало використання діяльнісного та праксеологічного 

підходів. 

Наукова новизна одержаних результатів дисертаційного дослідження 

сформульована у таких положеннях, які винесено на захист: 

вперше: 
– обґрунтовано синергетичний дискурс сценарування соціальних подій 

розвитку за фазовими переходами, які представлені п’ятьма подієвими 

сценаріями, що становлять повнорежимну динамічну модель розвитку 

суспільства, в діалектиці внутрішнього-зовнішнього, віджилого та нового, 

громадянського суспільства і держави; 

– установлено зміст поліваріантності результату події як агрегацію 

характеристик хронотопічності соціальної події, що визначаються в єдності 

моно/полі ритмічності та моно/полі центричності на мікро-, мезо-, макро- і 

мета- рівнях; 

удосконалено:  
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– визначення «соціальної події» як соціально-філософського поняття, 

яке відображає цілісну завершеність зміни для співбуття особистості і 

суспільства у процесуальності, одночасності, результативності та єдності 

просторово-часових характеристик у суб’єкт-об’єкт-суб’єктних відносинах; 

– класифікацію суб’єктів соціальної події за ступенем причетності до 

події та участі в ній: організаторів (івентмейкерів та івентменеджерів), 

учасників (івенторів), спостерігачів, дослідників (івентологів), оповідачів, які 

функціонують на глобальному (мета-), суспільному (макро-), референтному 

(мезо-) та індивідуальному (мікро-) рівнях; 

– визначення діалектичного взаємозв’язку, з одного боку, соціальної 

події як набуття цілісності «зчеплення» взаємодії суб’єктів (результатом є 

емерджентність адитивності), що спрямована на зв’язування та погодження 

взаємодії (результатом є соціальна суперадитивність), з іншого боку, 

контрівенту як відбуття руйнування цілісності взаємозв’язків соціальних 

суб’єктів у «ломці», розриві, у якому відбувається протиставлення цілісності 

соціальної події фрагментарності (результатом є соціальна субадитивність); 

дістало подальшого розвитку: 
– концепція культури П. Тілліха в дослідженні етапів осмислення 

феномена соціальної події в ґенезі соціально-філософської думки, що 

представлені домінацією, узгодженням та діалектикою традицій 

гетерономності, автономності і теономності та їх узгодженням на сучасному 

етапі в дослідженні феномена соціальної події як цілісності в традиції 

холіномності; 

– дослідження детермінант оптимізації взаємодії суб’єктів соціальних 

подій розвитку України, що на мікро-, мезо-, макро-, метарівнях визначається 

специфікою соціальних подій в їх хронотопічності та поліваріантності, у 

визначенні комплексного вектора розвитку в історично обумовленому тяжінні 

до Європейського чи Євразійського світових компонентів у фазовому переході 

формування світової цивілізації, що пов’язане зі стратегією взаємодії з макро- 

та мета- суб’єктами. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці 

цілісної концепції соціальної події як результату і детермінанти розвитку 

України. Доробок автора є основою для вирішення загальнотеоретичних і 

конкретних практичних проблем розвитку українського суспільства в єдності 

суб’єктів соціальних подій розвитку на мікро-, мезо-, макро- та метарівнях. 

Одержані висновки дисертаційної роботи можуть бути використані для 

розробки подієвих сценаріїв та моделей розвитку суспільства як соціального 

організму країни. 

Результати дослідження мають практичне значення для викладання курсів 

«Соціальна філософія», «Філософські проблеми управління», «Соціально-

гуманітарна політика», «Соціологія управління», «Соціологія міжнародних 

відносин», «Соціологія», «Сталий людський розвиток» та ін.; розробки 

державних, галузевих та регіональних програм розвитку. 
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холиномности как холистического согласования мультипарадигмального 

дискурса традиций дальнейшего социально-философского осмысления 

феномена социального события. 

Сформулировано определение «социального события» как социально-

философского понятия, которое отражает целостную завершенность 

изменения для сосуществования личности и общества в процессуальности, 

одновременности, результативности и единстве пространственно-временных 

характеристик в субъект-объект-субъектных отношениях. Определение 

подытоживает родовые и видовые характеристики, анализ этимологического 

объема понятия в единстве онтологического, гносеологического, 

аксиологического и праксеологического аспектов.  

Изучение социального события как целостности реализовано в контексте 

анализа структурной, функциональной и эмерджентной сложности, а также 

пространственно-временных характеристик и модальностей.  

Прослежена взаимосвязь в социальном событии центричности и 

ритмичности как основных пространственно-временных характеристик. 

Выделены моно- и полиритмичность как наложение различных ритмов в 

социальном событии, и аритмичность как нарушение ритмичности или 

временное отсутствие ритма вообще, а также моно- и полицентричность, и 

ацентричность как разрушение или исчезновение центра, что обусловливает 

рассмотрение симметричных (единство пространственно-временных 

характеристик, как их гармонизация и согласование в социальном событии) и 

асимметричных (преимущество пространственных или временных 

характеристик) хронотопов социального события. 

Обоснованно пять событийных сценариев, представляющих собой 

полнорежимную динамическую модель социального развития общества в 

условиях устойчивости и неустойчивости социальной системы: неустойчивый 

прогресс, неустойчивый регресс, нормализация устойчивости / 

неустойчивости, устойчивый прогресс, устойчивый регресс, которые 

характеризуются аттракторами выживания, роста или стагнации и странными 

аттракторами роста или упадка, направленностью векторов развития, 

преобладанием процессов инерции или динамики и разной событийной 

насыщенностью.  

Определено доминирование процессов гомеостаза как сохранение 

состояния равновесия благодаря авторегуляции системы (нормализация 

устойчивости/неустойчивости, устойчивый прогресс), гомеореза как бурных 

фазовых переходов с динамическими преобразованиями и новообразованиями 

(неустойчивый прогресс, неустойчивый регресс) и гомеоклаза как разрушение 

социальной системы и появления на месте отжившего нового социального 

организма (стойкий регресс). 

По степени причастности к событию и участия в нем исследованы типы 

субъектов социального события: организаторы (ивентмейкеры и 

ивентменеджеры), инициирующие наступление событий, участники 

(ивенторы), наблюдатели и исследователи (ивентологи). 
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16. Левада С. В. До класифікації соціальних подій / С. В. Левада // «Рівень 

ефективності та необхідність впливу суспільних наук на розвиток сучасної 

цивілізації». Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 29-30 

березня 2013 року. – Львів : ГО «Львівська фундація суспільних науки», 2013. 

– С. 16-18. 

АНОТАЦІЯ 

Панасенко С. В. Феномен соціальної події. – Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук 

за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. – 

Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2015. 

У дисертації здійснено соціально-філософське осмислення феномена 

соціальної події. Удосконалено системне визначення поняття «соціальна 

подія» в єдності онтологічного, гносеологічного, аксіологічного та 

праксеологічного аспектів. Дістало подальшого розвитку вивчення традицій 

філософського осмислення феномена соціальної події, що на сучасному етапі 

представлене потребою в становленні холістичної традиції. Здійснено 

системне вивчення соціальної події як цілісності в єдності структурної, 

функціональної та емерджентної складності. За ступенем причетності до події 

та участі в ній досліджено типи суб’єктів соціальної події. Виокремлено моно-

, поліритмічність та аритмічність, а також моно-, поліцентричність та 

ацентричність у вивченні діалектики соціального часу та простору в соціальній 

події, що зумовило розгляд симетричних та асиметричних хронотопів. 

Досліджено синергетичний дискурс подієвих сценаріїв розвитку. Визначено 

детермінанти оптимізації взаємодії суб’єктів соціальних подій розвитку 

України на мікро-, мезо-, макро- та метарівнях, що обумовлені специфікою 

соціальних подій в їх хронотопічності та поліваріантості. 

Ключові слова: соціальна подія, суб’єкти розвитку, цілісність, хронотоп, 

сценарії розвитку, детермінанти оптимізації.   

АННОТАЦИЯ 

Панасенко С. В. Феномен социального события. – Рукопись. 
Диссертация на соискание научной степени кандидата философских наук 

по специальности 09.00.03 – социальная философия и философия истории. – 

Запорожский национальный университет, Запорожье, 2015. 

В диссертации совершено социально-философское осмысление феномена 

социального события. Выделены этапы его изучения по традициям 

гетерономности как определенность социального события от внешних 

факторов; автономности как обусловленность события субъектом; 

теономности как определенность события божественными высшими силами. 

На современном этапе возникает необходимость становления традиции 
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Апробація результатів дисертації. Основні положення та висновки 

дисертаційного дослідження обговорювалися на кафедрах соціології, 

соціальної філософії та управління Запорізького національного університету, у 

доповідях на міжнародних конференціях: ІV, V, VІІ «Міжнародна науково-

практична конференція з питань патріотичного виховання молоді» (Запоріжжя, 

2010, 2011, 2013); ІІ, ІІІ «Соціальне прогнозування та проектування 

майбутнього України» (Запоріжжя, 2012, 2013); науково-теоретичній 

конференції «Вдосконалення методології соціального пізнання, змісту та 

методики викладання філософських дисциплін на гуманітарних факультетах 

ВНЗ» (Запоріжжя, 2011); науково-практичній «Рівень ефективності та 

необхідність впливу суспільних наук на розвиток сучасної цивілізації» (Львів, 

2013); на одній всеукраїнській: VІ студентсько-аспірантській «Філософія: нове 

покоління. Філософія та науки» (Київ, 2011); на одній регіональній: ІV 

науково-практичній конференції студентів і молодих вчених «Молода наука» 

(Запоріжжя, 2011). 

Публікації. Основні висновки дисертації викладені в 16 наукових 

одноосібних публікаціях, з них 7 – у спеціалізованих фахових виданнях, з яких 

1 стаття опублікована у міжнародному науковому періодичному виданні з 

напряму, з якого підготовлено дисертацію, 1 стаття опублікована у фаховому 

виданні України, включеному до міжнародних наукометричних баз. Додатково 

відображає результати дисертаційного дослідження 1 параграф у монографії. 

Структура та обсяг роботи зумовлені метою і завданнями 

дисертаційного дослідження. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, 

які об’єднують сім підрозділів, висновків і списку використаних джерел. Обсяг 

роботи: 168 сторінок основного тексту та 27 сторінок списку використаних 

джерел (241 найменування). 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У ВСТУПІ розкривається актуальність теми дослідження; розглядається 

зв’язок з науковими програмами, планами і темами; визначаються мета і 

завдання, об’єкт та предмет; пояснюються методи дослідження; 

обґрунтовується зміст положень наукової новизни, а також практичне 

значення одержаних результатів; подається інформація щодо апробації та 

публікації результатів дисертаційного дослідження; зазначається структура та 

обсяг роботи. 

У першому розділі «ІСТОРИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 

ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНА СОЦІАЛЬНОЇ ПОДІЇ» досліджуються 

історико-філософські та методологічні підвалини вивчення феномена 

соціальної події. Простежуються етапи і традиції ґенези його соціально-

філософського осмислення. Понятійне визначення «соціальної події» 

здійснюється шляхом синтезу родових та видових характеристик у єдності 
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онтологічного, гносеологічного, аксіологічного та праксеологічного аспектів. 

Обґрунтовується методологічний інструментарій дослідження. 

У підрозділі 1.1. «Ґенеза філософського осмислення феномена 

соціальної події» виділяються етапи осмислення феномена соціальної події за 

традиціями гетерономності, автономності та теономності. 

На першому етапі (Стародавні Індія, Китай, Греція, Рим) превалює 

традиція гетерономності як визначеність соціальної події від зовнішніх 

чинників, що проявляється в ідеях фаталізму, детермінізму (адживізм, 

буддизм), зароджуються ідеї автономності як обумовленість події суб’єктом 

(Сунь-Цзи). Надалі домінація традиції гетерономності виявляється в ідеях 

причинної обумовленості (Демокрит, Аристотель, Зенон), продовжується 

формування традиції автономності як зумовленість настання події суб’єктом в 

ідеях свободи волі (Хрисип, Цицерон) та формується підґрунтя для традиції 

теономності як визначеності події божественними вищими силами в концепції 

долі (Гомер, Сенека, Марк Аврелій). 

На другому етапі (Середньовіччя) домінуючою стає традиція теономності 

(Августин Аврелій, Боецій), при цьому автономна традиція розвивається 

латентно через ідеї осмислення психологічної події як внутрішньої події 

спілкування людини з Богом. 

На третьому етапі (Відродження) відбувається звернення уваги до людини 

та її автономності, здійснюються спроби узгодження традицій гетерономності 

як звернення до ідей причинності, автономності з акцентом на свободі волі та 

теономності у зверненні до концепції долі (Ф. Марсіліо, Н. Макіавеллі). 

На четвертому етапі (Новий час) має місце як діалектика гетерономності 

та автономості як казуальності і свободи волі (І. Кант), так і повернення суто 

до гетерономної традиції у причинній взаємообумовленості подій (Б. Спіноза, 

Д. Юм, Г. Гегель, Ф. Шелінг). Дістає розвиток концепція психологічної події 

(І. Гербарт) у традиції автономності. 

На п’ятому етапі (кінець ХІХ-ХХ ст.) постають розрізнені аспекти 

домінуючої традиції автономності, що набуває продовження в ідеї 

психологічної події як результату внутрішнього процесу (І. Дройзен), 

взаємовпливу суб’єкта і події (О. Герцен), у вивченні досвіду суб’єкта 

(А. Уайтхед), концепції події мови у розумінні події як результату 

інтерпретації суб’єкта (Г. Ґадамер), події як піклування, присутність 

(М. Гайдеґґер).  

На шостому етапі (з середини ХХ ст.) відбувається осмислення соціальної 

події в контексті тріади істина-суб’єкт-буття (А. Бадью), визначається 

комунікативний зміст осмислення феномена (К. Ясперс, Ю. Габермас) як 

взаємодія автономної та гетерономної традицій, діяльнісний смисл події як 

вчинку (М. Бахтін) та етапу розвитку особистості (С. Рубінштейн, 

К. Абульханова) постає як взаємодія автономної та гетерономної традицій.  

На сучасному етапі в розвитку системного та синергетичного підходів 

постає потреба вивчення традиції холіномності як холістичне визначення 
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12. Левада С. Подієвий підхід в контексті вдосконалення методики 

викладання філософських дисциплін / С. Левада // Вдосконалення методології 
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березня 2012 року. – Запоріжжя: КСК-Альянс, 2012. – С. 42-45. 
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зовнішнього, віджилого та нового, громадянського суспільства і держави: 

цілісний сценарій прогресивного розвитку, екстернальний, інтернальний, 

інерційний, нестійкий та сценарій розпаду. Визначено заходи щодо оптимізації 

діяльності суб’єктів соціальних подій в Україні на мікро-, мезо-, макро- та 

метарівнях у визначенні комплексного вектора розвитку у фазовому переході 

формування світової цивілізації, що пов’язане зі стратегію взаємодії з макро- 

та мета- суб’єктами розвитку. 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Статті у фахових виданнях: 

1. Левада С. В. Генезис філософського осмислення феномена соціальної 

події / С. В. Левада // Культурологічний вісник: Науково-теоретичний 

щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – Запоріжжя, 2012. – Вип. 28. – 

С. 202-209. 

2. Левада С. В. Суб’єкт-об’єкт-суб’єктні відносини у соціальній події / 

С. В. Левада // Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник 

Нижньої Наддніпрянщини. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 31. – С. 227-232. 

3. Левада С. В. Просторово-часові модальності соціальної події / 

С. В. Левада // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: 

збірник наукових праць / гол. ред. В. Г. Воронкова. – Вип. 55. – Запоріжжя : 

Вид-во ЗДІА, 2013. – С. 216-228. 

4. Левада С. В. Суб’єкти соціальних подій розвитку / С. В. Левада // 

Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: збірник 

наукових праць / гол. ред. В.Г. Воронкова. – Вип. 56. – Запоріжжя: Вид-во 

ЗДІА, 2013. – С. 128-139. 

5. Левада С. В. Синергетичний дискурс подієвих сценаріїв розвитку / 

С. В. Левада // Нова парадигма : [журнал наукових праць] / голов. ред. В. П. Бех. 

; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова ; творче об’єднання «Нова 

парадигма». – Вип. 117. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – 

С. 36-48. 

6. Панасенко С. В. Подієві сценарії розвитку України / С. В. Панасенко // 

Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник 

наукових праць / гол. ред. В.Г. Воронкова. – Вип. 59. – Запоріжжя, РВВ ЗДІА, 

2014. – С. 243-253. 
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соціальної події у багатоманітності проявів та мультипарадигмальності 

традицій осмислення феномена соціальної події. 

У підрозділі 1.2. «Сутність феномена соціальної події та зміст 

поняття, що його позначає» у відповідь на необхідність уточнення 

предметного поля досліджуваного феномена на сучасному етапі з’ясовується 

соціально-філософський зміст поняття, що розкриває сутність феномена 

соціальної події.  

Визначення «соціальної події» підсумовує родові та видові 

характеристики, аналіз етимологічного об’єму поняття в єдності із соціально-

філософськими аспектами, які інтегровано у понятті. Онтологічний аспект 

виражений єдністю об’єктивного і суб’єктивного в закономірному 

соціальному процесі зміни станів у співбутті життя особистості, соціальних 

груп, суспільства та людства в цілому. Гносеологічний аспект відображає 

пізнавальний, евристичний характер соціальної події як соціально-

філософського поняття, що відображає суб’єкт-об’єкт-суб’єктні відносини в 

розгортанні пізнання єдності визначеного-невизначеного, закономірного-

випадкового, передбачуваного-непередбачуваного, очікуваного-

неочікуваного. Аксеологічний аспект полягає у значенні соціальної події як 

відображенні міри суспільного та особистого життя. Праксеологічний аспект 

розуміння події визначається її діяльнісною складовою, що пов’язана з 

самовизначенням суб’єкта в події.  

Вказані аспекти доповнюють атрибутивні характеристики, які визначені 

процесуальністю, одночасністю, сучасністю, результативністю, завершеністю 

події та модальні характеристики, що пов’язані з єдністю процесу в 

просторово-часовому значенні, у часових модусах минулого, теперішнього і 

майбутнього в соціальному просторі соціальних змін.  

У підрозділі 1.3. «Принципи та методи дослідження феномена 

соціальної події» опрацьовується методологічний інструментарій 

дослідження, який складається з комплексу підходів, що пов’язуються на 

основі холістичного: герменевтичний, дискурсивний, етимологічний, 

діалектичний, діяльнісний, синергетичний, системний, праксеологічний. 

У визначенні методологічних принципів дослідження простежується 

сходження від абстрактного (від предметного поля соціальної події, що 

відображено у понятійних смислах) до конкретного (визначення феномена 

соціальної події в розвитку України, детермінант її оптимізації), єдності 

історичного та логічного як єдності результатів ґенези філософського 

осмислення соціальної події й визначенні загального, особливого та 

одиничного в концептуалізації соціальної події. 

Відповідно до використаних принципів діалектики реалізується 

холістичне застосування методологічних підходів. Сходження від 

абстрактного до конкретного відбувається в послідовності застосування від 

герменевтичного та етимологічного до праксеологічного та діяльнісного 

підходів. Дослідження феномена соціальної події в єдності історичного і 
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логічного базується на зверненні до дискурсивного та герменевтичного 

підходів у єдності із синергетичним та системним підходами. 

У другому розділі «ДІАЛЕКТИКА СОЦІАЛЬНОГО ПРОСТОРУ ТА 

ЧАСУ В СОЦІАЛЬНІЙ ПОДІЇ» розкривається сутність феномена соціальної 

події як цілісності. З’ясовуються просторово-часові модальності 

хронотопічності соціальної події. Досліджується синергетичний дискурс 

подієвих сценаріїв розвитку.  

У підрозділі 2.1. «Хронотопічність соціальної події як зняття 

діалектичного протиріччя соціального часу та простору» визначається 

хронотопічність соціальної події як цілісності в контексті вивчення єдності 

структурної, функціональної та емерджентної складності, а також її 

просторово-часових характеристик і модальностей.  

Шляхом морфологічного аналізу в діалектиці цілого та частини 

досліджуються складові елементи соціальної події: передумови, привід, 

причина, умови, суб’єкт, об’єкт, предмет, результат, наслідки.  

За ступенем причетності до події та участі у ній вивчаються типи суб’єктів 

соціальної події: організатори – івентменеджери (займаються 

технологізованою організацією подій, здебільшого представлені суб’єктами 

управлінського рівня в соціальній системі) та івентмейкери (одиничні або 

колективні соціальні суб’єкти, що ініціюють настання подій і здатні 

протистояти навіть управлінській системі); учасники – івентори (можуть 

знаходитися «в тілі» управлінської системи, залучаючись до соціальної події, 

проте не маючи впливу на її настання); спостерігачі і дослідники (івентологи); 

оповідачі.  

Динамічна складність системи зв’язків між суб’єктами та об’єктами в 

соціальній події має прояви в численних суб’єкт-суб’єктних та суб’єкт-об’єкт-

суб’єктних відносинах у соціальних подіях від мікро- до мезорівня.  

Емерджентна складність характеризується через появу в цілісній системі 

нової інтегративної якості/якостей або нових соціальних відносин у проявах 

адитивності, суперадитивності та субадитивності як єдності конструктивного 

та деструктивного в суб’єкт-об’єкт-суб’єктних відносинах. 

Простежується взаємозв’язок у соціальній події моно-, полі-, 

ацентричності та моно-, полі-, аритмічності, що проявляються на різних рівнях: 

мікро-, мезо-, макро- та мета-. Можливі різні варіації, наприклад, 

метамоноцентричність як панування на глобальному рівні єдиного 

метасуб’єкта. Хоча метарівень лишається поліцентричним, відомі приклади 

біполярності світової спільноти у період протистояння США та СРСР під час 

«холодної війни» та розподілу і перерозподілу зон впливу у світі. Серед 

хронотопів соціальної події виділяємо: симетричні (проявляється в єдності 

просторово-часових характеристик як гармонізація й узгодження «в потрібний 

час у потрібному місці») та асиметричні (перевага, домінація просторових або 

часових характеристик у цілісності соціальної події).  

У підрозділі 2.2. «Соціальна подія як детермінанта соціального 

розвитку» встановлюється взаємозв’язок суб’єктного, об’єктного, 
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діалектичний, діяльнісний, синергетичний, системний, праксеологічний. 

Логіка дисертаційного дослідження відображає принципи: сходження від 

абстрактного до конкретного, єдності історичного та логічного і визначення 

загального, особливого та одиничного. Обґрунтування інструментарію 

дослідження спрямоване на вивчення феномена соціальної події в детермінації 

розвитку.  

4. Визначення предметного поля та методологічних підвалин 

дослідження дало змогу перейти до вивчення хронотопічності соціальної події 

як цілісності, що здійснене в контексті аналізу системності структурної, 

функціональної та емерджентної складності, а також просторово-часових 

характеристик і модальностей. Простежено взаємозв’язок у соціальній події 

центричності та ритмічності як основних просторово-часових характеристик. 

Виокремлено моно- і поліритмічність як накладення різних ритмів у соціальній 

події, та аритмічність як порушення ритмічності або тимчасова відсутність 

ритму взагалі, а також моно- і поліцентричність, та ацентричність як 

руйнування або зникнення центру, що обумовлює розгляд симетричних та 

асиметричних хронотопів соціальної події. Характеристики хронотопічності 

соціальної події агрегує поліваріантність, що обумовлена нелінійністю 

соціального розвитку. 

5. Обґрунтовано п’ять подієвих сценаріїв, що становлять повнорежимну 

динамічну модель соціального розвитку суспільства за умов стійкості та 

нестійкості соціальної системи: нестійкий прогрес, нестійкий регрес, 

нормалізація стійкості/нестійкості, стійкий прогрес, стійкий регрес, що 

характеризуються атракторами виживання, росту або стагнації та дивними 

атракторами росту або занепаду, спрямованістю векторів розвитку, процесами 

інерції або динаміки та різною подієвою насиченістю. Визначено домінацію 

процесів гомеостазу як збереження стану рівноваги завдяки авторегуляції 

системи (нормалізація стійкості/нестійкості, стійкий прогрес), гомеорезу як 

бурхливих фазових переходів із динамічними перетвореннями і 

новоутвореннями (нестійкий прогрес, нестійкий регрес) та гомеоклазу як 

руйнування соціальної системи та появи на місці віджилого нового соціального 

організму (стійкий регрес). 

6. За ступенем причетності до події та участі в ній досліджено типи 

суб’єктів соціальної події: організатори (івентмейкери та івентменеджери), 

учасники (івентори), спостерігачі, дослідники (івентологи), оповідачі. 

Охарактеризовано суб’єктів соціальних подій розвитку в Україні, що 

представлені на метарівні глобальними суб’єктами (НАТО, ООН, ТНК, 

Женевський Суд, Трибунал у Гаазі), на макрорівні – масштабними 

(суспільство, народ як соціальний організм країни), на мезорівні – локальними 

(громадські організації, політичні партії, державні, економічні, культурні 

інститути, освітні та наукові установи), на мікрорівні – одиничними (людина) 

суб’єктами. 

7. Проаналізовано подієві сценарії розвитку України за фазовими 

переходами і фазами стабільності та нестабільності в діалектиці внутрішнього-
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі здійснено соціально-філософський аналіз 

детермінант оптимізації соціальної події як феномена розвитку. Теоретичні 

узагальнення і практичні напрямки вирішення поставлених завдань 

дослідження відображені у таких положеннях: 

1. Виділено етапи осмислення феномена соціальної події за традиціями 

гетерономності як визначеність соціальної події від зовнішніх чинників; 

автономності як обумовленість події суб’єктом; теономності як визначеність 

події божественними вищими силами та формування сучасного етапу 

холіномності.  

На першому етапі домінує традиція гетерономності в ідеях фаталізму, 

детермінізму, причинної обумовленості. Зароджуються традиції автономності 

в ідеях свободи волі та теономності в концепції долі. На другому етапі домінує 

традиція теономності, автономна традиція розвивається латентно через ідеї 

осмислення психологічної події. На третьому етапі спроба узгодження 

традицій як звернення до ідей причинності, розвиток автономності з акцентом 

на свободі волі та теономності у зверненні до концепції долі. На четвертому 

етапі відбувається звернення до гетерономної традиції в ідеях причинної 

взаємообумовленості подій, що доповнюється діалектикою гетерономності та 

автономності, та продовження концепції психологічної події в традиції 

автономності. На п’ятому етапі постають розрізнені аспекти домінуючої 

традиції автономності, що набуває продовження в ідеях психологічної події як 

результату внутрішнього процесу, взаємовпливу суб’єкта і події, у вивченні 

досвіду суб’єкта, концепції події мови у розумінні події як результату 

інтерпретації суб’єкта, події як піклування, присутність. На шостому етапі 

відбувається осмислення події в контексті суб’єктності, визначається 

комунікативний зміст осмислення феномена соціальної події, та діяльнісний 

смисл події як вчинку на етапі розвитку особистості постає як взаємодія 

автономної та гетерономної традицій. На сучасному етапі 

мультипарадигмальність дискурсу традицій соціально-філософського 

осмислення феномена соціальної події потребує їх холістичного узгодження і 

становлення традиції холіномності. 

2. У відповідь на необхідність холістичного переосмислення 

досліджуваного феномена на сучасному етапі здійснено уточнення 

предметного поля у визначенні поняття «соціальної події» як соціально-

філософського поняття, яке відображає цілісну завершеність зміни для 

співбуття особистості і суспільства у процесуальності, одночасності, 

результативності та єдності просторово-часових характеристик у суб’єкт-

об’єкт-суб’єктних відносинах. 

3. Розкриття змісту поняття «соціальна подія» як відображення 

предметного поля дослідження визначає єдність методологічного 

інструментарію, що становить собою сукупність підходів, які комплексуються 

на основі холістичного: герменевтичний, дискурсивний, етимологічний, 
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суб’єктивованого, об’єктивного відповідно до характеру суб’єкт-об’єкт-

суб’єктного зв’язку зі структурою знання у вигляді епістеме-техне-метіс, 

доповненої рівнем особистого знання в єдності всезагального-загального-

одиничного-особливого та відповідних рівнів функціонування: глобального, 

суспільного, референтного та індивідуального.  

Визначається, що детермінація розвитку соціальною подією відбувається 

у метисному, технологічному та загальному вимірах у циркуляції соціальних 

подій розвитку за векторами від конкретного до загального або від загального 

до конкретного на мікро-, мезо-, макро- та метарівнях. 

Обґрунтовуються п’ять подієвих сценаріїв, що становлять повнорежимну 

динамічну модель соціального розвитку суспільства за умов стійкості та 

нестійкості соціальної системи: нестійкий прогрес, нестійкий регрес, 

нормалізація стійкості/нестійкості, стійкий прогрес, стійкий регрес, для яких 

визначено домінацію процесів гомеостазу, гомеорезу та гомеоклазу.  

Сценарії нормалізації стійкості/нестійкості та стійкого прогресивного 

розвитку пов’язані з процесами гомеостазу як збереження стану рівноваги 

завдяки авторегуляції системи. Нестійкий прогрес та нестійка деградація як 

сценарії, що характеризуються найбільш бурхливими фазовими переходами, 

відбуваються в умовах гомеорезу із властивими йому динамічними 

перетвореннями і новоутвореннями. Стійка деградація врешті обумовлює 

гомеоклаз соціальної системи та якісного стрибка, що призводить до появи на 

місці віджилого нового соціального організму.  

Можливі варіанти подієвих сценаріїв розвитку представлені у вигляді 

рівневої, фрагментарної або цілісної реалізації відповідного сценарію та 

охарактеризовані за дискурсом самоорганізації для відкритих соціальних 

систем в умовах стійкості та нестійкості шляхом аналізу атракторів, фракталів 

і точок бі- або поліфуркації у процесах функціонування соціальної події.  

Соціальна подія визначається як стохастична детермінанта соціального 

розвитку, що виявляється в суб’єктності розвитку, у цілісності та єдності 

просторово-часових характеристик. 

У третьому розділі «ДЕТЕРМІНАНТИ ОПТИМІЗАЦІЇ 

ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОДІЙ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ» 
аналізуються умови діяльності суб’єктів соціальних подій розвитку, виходячи 

з їх потреб і характеристик на мікро-, мезо-, макро- та метарівні. З’ясовуються 

детермінанти оптимізації формування системи суб’єктів соціальних подій та їх 

взаємодії шляхом аналізу подієвих сценаріїв розвитку України за фазовими 

переходами. 

У підрозділі 3.1. «Суб’єкти соціальних подій у детермінації розвитку» 

уточнюється розуміння суб’єкта розвитку, що може бути представлений як 

конкретною особистістю, так і спільнотою, суспільством у цілому. Ключовими 

характеристиками суб’єкта є наявність потреб та інтересів, цілеспрямованість, 

вольове начало, здатність приймати рішення, що особливо актуалізується на 

рівні масштабних суб’єктів розвитку країни. Для масштабних суб’єктів 
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соціальних подій розвитку вагомою умовою активності є вирішення 

соціальних проблем у суспільстві.  

Появу суспільних проблем вважаємо обумовленою тим, що розвиток 

відбувається в єдності хаосу та самоорганізації через ентропію як міру 

неорганізованості системи та негетропію як зворотного до ентропії явища, 

тобто міри впорядкованості системи. Відповідно вирішення суспільних 

проблем спрямоване на збільшення негетропії. 

Розглядаються аспекти соціальної події, що слугують підґрунтям для 

аналізу функціональних вимірів феномена. Основними функціями соціальної 

події є наступність як визначення етапності процесів розвитку, ідентифікація 

та самоідентифікація учасників соціальної події, функція саморефлексії, 

виявлення історичних закономірностей і діяльності, трансляція досвіду і 

традицій, реляційна функція як відображення суспільних і соціальних 

відносин. Мають місце дисфункції, гіпо- та гіперфункції соціальної події. 

Отже, соціальна подія є набуттям цілісності взаємодії суб’єктів 

(результатом є емерджентність адитивності) і спрямована на зв’язування та 

погодження їх взаємодії (результатом є соціальна суперадитивність як ефект 

емерджентної складності), натомість, контрівент є руйнуванням цілісності 

взаємозв’язків соціальних суб’єктів, розривом, у якому відбувається 

протиставлення цілісності соціальної події фрагментарності (результатом є 

соціальна субадитивність як втрата, як дисфункція соціальної події). Таким 

чином, у соціальній події поєднуються функціональні і хронотопічні виміри її 

цілісності у структурній, динамічній та емерджентній складності. 

Аналізуються суб’єкти соціальних подій у детермінації розвитку України, 

необхідною умовою діяльності яких є консолідація, а основними проблемами: 

безсуб’єктність, громадська пасивність, множинність суб’єктів управління, 

протистояння малого, середнього та великого бізнесу тощо.  

Характеризуються суб’єкти соціальних подій розвитку на мікро-, мезо-, 

макро- та метарівні. Взаємодія суб’єктів кожного з рівнів у соціальних подіях 

виявляються у різних форматах подієвих відносин зв’язування цілісності: від 

співпраці до конфліктів з крайніми деструктивними проявами у вигляді 

тероризму. 

У підрозділі 3.2. «Детермінанти оптимізації взаємодії суб’єктів 

соціальних подій розвитку в Україні на етапі її трансформації» 
визначається, що детермінація соціальних подій розвитку відбувається на 

метисному, технологічному та загальному рівнях і проявляється в циркуляції 

соціальних подій розвитку за векторами від конкретного до загального або від 

загального до конкретного, має стохастичний характер, може бути 

представлена зовнішніми або внутрішніми, а також об’єктивними та 

суб’єктивними детермінантами соціальних подій розвитку. 

Джерелами розвитку є протиріччя (індивідуального та колективного, 

глобалізації та регіоналізації, масовізації і самобутності, системності та 

фрагментарності) і проблеми, що пов’язані із суб’єктами соціального розвитку.  
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Взаємодія суб’єктів політичної, економічної, соціальної та культурної 

сфер обумовлена необхідністю вирішення низки проблем: врегулювання 

протистояння політичних еліт, оптимізація взаємодії суб’єктів державного 

управління та інституцій громадянського суспільства, створення позитивних 

культурних образів, формування українських ТНК, створення стратегії 

конкурентних переваг, зміна економічного менталітету. 

Аналізуються подієві сценарії розвитку України за фазовими переходами 

і фазами стабільності та нестабільності в діалектиці внутрішнього-

зовнішнього, віджилого та нового, громадянського суспільства і держави: 

цілісний сценарій прогресивного розвитку (як єдність екстернального та 

інтернального сценаріїв), екстернальний (зосередження зусиль на міжнародній 

співпраці, пріоритет на взаємодію із масштабними суб’єктами світового 

розвитку, превалюють соціальні події мета- та макрорівнів), інтернальний 

(концентрація на проекті розвитку через налагодження взаємодії суб’єктів 

соціальних подій навколо національних інтересів, вирішення внутрішніх 

протиріч, формування альянсів, кластерів), інерційний (відсутність соціальних 

подій розвитку, домінування негативних соціальних подій, що тяжіють до 

загострення потенційних кризових станів, балансування між стійкістю і 

нестійкістю), нестійкий (перехід від одного хаотичного стану до іншого, що 

обумовлюють хаотичні соціальні події) та сценарій розпаду (настання 

масштабного контрівенту, кризи, далі колапсу, що призводить до гомеоклазу 

соціальної системи).  

Відсутність взаємодії між суб’єктами соціальних подій посилює 

протистояння олігархії та народу у діалектиці громадянського суспільства і 

держави, що тяжіє до функціонування або неофеодального режиму, або 

режиму охлократії, або зростання нового режиму з громадянського 

суспільства. 

Функціонування інерційного сценарію обумовлене атрактором 

консервації існуючого стану, реалізація цілісного, екстернального й 

інтернального сценаріїв – атрактором поступального руху, для нестійкого 

сценарію і сценарію розпаду є характерним атрактор спадного руху.  

Задля спрямованості вектора розвитку українського суспільства до 

цілісного подієвого сценарію шляхом оптимізації взаємодії суб’єктів 

соціальних подій необхідно реалізувати такі заходи: налагодження узгодженої 

діяльності суб’єктів державного управління та інституцій громадянського 

суспільства; втілення у внутрішній і зовнішній політиці балансу між 

відкритістю та закритістю суспільства; розробка власного проекту розвитку; 

стимулювання і підтримка у становленні громадської активності та 

суб’єктності на мікро-, мезо-, макро-, мета- рівнях українського суспільства та 

ін. 
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