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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження «Життєздатність суспільства: соціально-

філософський аналіз» обумовлена загостренням проблеми виживання не лише 

локальних, а й усієї глобальної людської спільноти, через що проблема 

життєздатності суспільних організмів стає плідним полем для соціально-

філософського аналізу. 

У сучасній світовій спільноті спостерігаються системні кризові процеси, які 

роблять проблематичним виживання не лише тих чи інших локальних людських 

спільнот, а й усієї сучасної цивілізації. Таке загострення проблеми виживання 

пояснюється особливостями сучасної ситуації людини, в якій виявляються 

неадекватними ті шляхи та засоби, якими ще донедавна більш чи менш ефективно 

активізувалися життєві сили людських спільнот і поновлювалася їхня життєвість. 

Такий стан справ перш за все зумовлений застаріванням традиційних для сучасної 

цивілізації світоглядних настанов, що завжди виступали джерелом життєдайної 

енергії для проблемних та кризових суспільств. 

Українське суспільство теж демонструє стійку тенденцію до поступового й 

неухильного зниження власної життєздатності, що виявляє себе у наступних фактах. 

Якщо ще десять років тому – у 2005 році – за індикаторами сталого розвитку, що 

найвиразніше характеризують життєздатність суспільства і базуються, передусім, на 

таких важливих показниках як безпека та якість життя людей, Україна посідала 47 

місце, то наразі (за підсумками 2013 року) – вона змістилася на 74 місце, 

перемістившись з групи країн з середнім рівнем людського розвитку до групи країн 

з низьким його рівнем. Втрати України в питанні якості життя людей вражають – 

лише протягом останніх 5 років ми втратили майже 20 позицій (з 66 місця у 2008 р. 

до 85 у 2013 р.). Подібної негативної динаміки не демонструє жодна інша країна. 

У 2013 році індекс сталого розвитку для України склав 1,865 що за загальною 

шкалою відноситься до низького рівня. За цим показником ми опинилися у групі 

слаборозвинених країн, зокрема – Намібія, Філіпіни, Гватемала, Іорданія, Трінідад і 

Тобаго, Венесуела та Непал, - більшість з яких, до речі, нас випереджає. Так само, як 

і переважна більшість держав так званого «радянського табору» та колишніх 

республік СРСР. Якщо ж проводити паралель із Росією, яка ще у 2005 році у 

рейтингу була нашою «сусідкою», наразі розрив між нами збільшився (РФ за 

індексом сталого розвитку 2013 р. посіла 57 місце, що є середнім рівнем). 

Тому проблема виживання сучасних людських спільнот – і українського 

суспільства зокрема – потребує теоретичної концептуалізації та практичної 

інструменталізації засобами соціально-філософської рефлексії. 

Теоретичні положення дисертаційного дослідження спираються на праці 

класиків філософської думки, таких як Аристотель, Геракліт, Екхарт, Кант, Маркс, 

Мілль, Лукрецій, Платон, Спіноза, на роботи сучасних вітчизняних – В. Беха, 

В. Воловика, В. Горбатенка, М. Горєлова, І. Грабовської, К. Ільяновича, Ф. Канака, 

В. Кізіми, О. Краснокутського, Л. Кривеги, В. Кузьменка, М. Лепського, 

В. Нагорного, О. Повзла, В. Манжури, С. Пролеєва, Б. Савчука, І. Сайтарли, 

В. Скворця, Л. Солонька, В. Тарана, І. Тохтарової, І. Чайки - та зарубіжних – 
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В. Афанасьєва, Д. Гіга, Д. Дефо, В.Л.М. Кінга, Е. Морена - філософів, на 

дослідження фахівців у галузі життєздатності – біологів В. Астахової, Я. Лещенка, 

С. Матусенка, В. Савченка, психологів Б. Ананьєва, М. Гур’янової, Г. Лактіонової, 

Д. Леонтьєва, О. Рильської, кібернетика С. Біра, суспільствознавців Б. Гаврилишина, 

С. Сулакшина та представників деяких інших наук – таких як І. Пригожин, Е. Ласло. 

Загальнофілософські ресурси дослідження складають теоретико-методологічні 

ідеї та досягнення постнекласичного етапу розвитку філософської думки, зокрема, 

таких її представників, як постструктуралісти М. Фуко та У. Еко, деконструктивіст 

Ж. Деріда та «постмодерністи» Ф. Гваттарі й Ж. Дельоз, покладені соціальними 

філософами – М.І. Лапіним, М. Каганом, Ю. Рєзніком, В. Манжурою та ін. в основу 

антропосоціокультурного підходу, з позицій якого здійснено дане дисертаційне 

дослідження. 

Загальнометодологічну основу даного дослідження утворює постнекласичний 

антропосоціокультурний підхід, що дозволяє концептуалізувати такий складний 

об’єкт як системна якість, якою є об’єкт даного дослідження, за допомогою 

тернарної логіки, що забезпечує деконструкцію і перетворення на тернарні 

композиції нерозв’язних бінарних опозицій категоріального апарату класичної та 

некласичної концепцій життєздатності. 

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

виконана відповідно до науково-дослідних тем: «Соціально-філософська 

концептуалізація тенденцій та проблем розвитку сучасного соціума», номер 

державної реєстрації 0112U001519 (вересень 2011 - вересень 2015 р.), 

«Удосконалення методології соціального пізнання, змісту та методики викладання 

філософських дисциплін на гуманітарних факультетах ВНЗ», номер державної 

реєстрації 0109У002518, затверджено наказом МОН України №1043 від 

17.11.2008 р., та планів науково-дослідної роботи кафедри філософії Запорізького 

національного університету. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка 

теоретичних засад практичного вирішення проблеми виживання постсучасних 

людських спільнот – й українського соціуму зокрема – в умовах системної кризи 

сучасної цивілізації. 

Для досягнення поставленої мети в рамках даного дослідження потрібно було 

вирішити наступні завдання: 

- проаналізувати ґенезу дослідження проблеми життєздатності та її 

філософської рефлексії; 

- з’ясувати специфіку феномену життєздатності суспільства та його сутнісні 

риси; 

- розробити методологічні засади постнекласичного соціально-

філософського аналізу феномена життєздатності суспільства; 

- дослідити основні форми соціовіталітетних практик як способів вирішення 

проблеми життєздатності людських спільнот на різних етапах людської історії; 

- з’ясувати загальносоціальні засади життєздатності людських спільнот; 

- з’ясувати специфіку системних соціальних передумов життєздатності для 

постсучасних суспільств; 
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- дослідити проблему збереження життєздатності українського соціуму в 

контексті соціовіталітетного досвіду; 

- з’ясувати специфіку реалізації постсучасних соціовіталітетних практик в 

умовах сучасного українського суспільства; 

- установити детермінанти підвищення життєздатності українського 

суспільства. 

Об’єктом дослідження є мисленнєві моделі феномена життєздатності як 

системної якості соціальних спільнот. 

Предмет дослідження – сутність життєздатності як системної якості людських 

спільнот, і перш за все сучасного українського суспільства, та шляхи її розвитку та 

вдосконалення. 

Методи дослідження. Дослідження феномена життєздатності здійснювалося 

на основі метатеоретичної рефлексії масиву соціально-філософських, 

соціогуманітарних, соціологічних, політологічних, економічних, соціально-

психологічних, також природничих та міждисциплінарних теоретичних та 

фактологічних ресурсів та текстів. Використовуються джерельна база та 

методологічні розробки вітчизняних та закордонних фахівців, матеріали ЗМІ, 

присвячені висвітленню проблеми життєздатності сучасних суспільств та її окремих 

аспектів. 

Основна проблема досліджувалася на базі антропосоціокультурного підходу 

за допомогою таких методів як історико-генетичний аналіз конкретних форм 

соціовіталітетних практик на різних етапах людської історії, моделювання феномена 

життєздатності як системної якості соціального організму на основі генералізації, 

типологізації та концептуалізації еволюціонуючих суспільних систем з подальшою 

інструменталізацією концептів та екстраполяційним структурно-функціональним 

моделюванням ефективних соціовіталітетних практик в умовах постсучасної епохи 

людської історії. 

Наукова новизна одержаних результатів дисертаційного дослідження 

сформульована у наступних положеннях, винесених до захисту: 

вперше: 

- категоризовано онтологічну специфіку життєздатності людських спільнот, 

обумовлену фундаментальною відмінністю людського буттювання – з модусу 

можливого до дійсного через необхідне – від тваринного існування як сущого серед 

сущого у модусі дійсності 

- обґрунтовано необхідність переходу постсучасних людських спільнот від 

негативної до позитивної форми гуманізму як передумови збереження їх 

життєздатності; 

- визначено соціальну сферу як пріоритетний об’єкт впровадження 

ефективних соціовіталітетних практик постсучасних людських спільнот – в тому 

числі й сучасного українського суспільства; 

уточнено: 

- дефініцію життєздатності суспільства як такої системної якості, що 

характеризує його спроможність забезпечувати власне існування та розвиток в 

умовах зростаючих загроз, оптимальним чином пристосовуючись до несприятливих 

для нього змін у природному і соціальному середовищі та постійно підтримуючи у 
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собі в такий спосіб власну життєвість, тобто здатність до перманентного 

самовідтворення; 

- сутність взаємозв’язку та відособленості ключових понять парадигми 

виживання – життєздатності, життєвості та життєстійкості; 

дістало подальшого розвитку: 

- уявлення про історичні типи людяності конкретних історичних форм 

суспільних відносин як системоутворюючі елементи такої системної якості 

суспільства як життєздатність; 

- уявлення про цінність креативності та її віталітетний потенціал, що 

зумовлює здатність суспільства перед лицем кризових ситуацій виробити 

необхідний об’єм адекватних їм інновацій та зберегти таким шляхом власну 

життєздатність; 

- уявлення про соціальне підприємництво як одну з найефективніших форм 

соціально-інновативної діяльності постсучасних людських спільнот. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці цілісної 

концепції збереження та розвитку життєздатності сучасного українського 

суспільства. Отримані результати можуть бути використані при розробці програм 

розвитку соціально-інновативної діяльності в Україні, у наукових дослідженнях 

віталітетного потенціалу креативності як процесу продукування адекватних 

відповідей на «виклики історії», а також курсів з філософії, соціальної філософії, 

філософії історії, філософської антропології. 

Результати дослідження мають практичне значення для викладання курсів 

«Соціальна філософія», «Філософія науки», «Філософська антропологія». 

Апробація результатів дисертації. Основні положення і висновки дисертації 

обговорювалися на кафедрі філософії Запорізького національного університету, 

пройшли апробацію на Міжнародній науковій конференції "Українська спільнота: 

культурно-світоглядні перетворення в історичному досвіді та сьогоденні" (Київ, 

2010), Всеукраїнських науково-практичних конференціях «Проблеми управління 

економічним потенціалом регіонів» (Запоріжжя, 2011, 2012), V Міжнародній 

науковій конференції «Соціальне прогнозування та проектування майбутнього 

країни в умовах глобальних конфліктів» (Запоріжжя, 2015), а також на щорічній 

науковій конференції викладачів та студентів ЗДУ (2010 рік). 

Публікації. Основні теоретичні положення та результати дослідження 

викладено у 8 публікаціях, з них 4 - у спеціалізованих фахових виданнях, 1 – у 

міжнародному науковому періодичному виданні з напряму дисертації. Всі праці 

написані без співавторів. 

Структура та обсяг роботи. Структура дисертації обумовлена метою та 

головними завданнями дослідження. Дисертаційна робота складається зі вступу, 

трьох розділів, дев’яти підрозділів, висновків, списку використаних джерел. Обсяг 

роботи 187 сторінок основного тексту, список використаних джерел (у кількості 302 

найменування) – 33 сторінки. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У ВСТУПІ обґрунтовується актуальність теми дисертації, визначається стан її 

наукової розробки, формулюються мета і завдання, визначаються об'єкт та предмет 

дослідження, розкриваються методи вирішення проблем і наукова новизна 

отриманих результатів, подаються відомості про теоретичну та практичну цінність 

дисертаційного матеріалу. 

У першому розділі «ІСТОРИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ 

ПРОБЛЕМИ ЖИТТЄЗДАТНОСТІ СУСПІЛЬСТВА» проаналізовано існуючі 

спеціально-наукові підходи до вивчення сутності феномена життєздатності та 

з’ясовано специфіку життєздатності людського суспільства як об’єкта соціально-

філософського аналізу. На засадах антропосоціокультурного підходу визначено 

принципи та методи соціально-філософського дослідження життєздатності 

суспільства. 

У першому підрозділі «Ґенеза дослідження проблеми життєздатності та її 

філософської рефлексії» на основі аналізу поглядів на сутність та зміст 

життєздатності живих систем, як їх розглядають популяційна біологія, психологія 

особистості, педагогіка, історія, виокремлено наступні ключові передумови та 

відповідно індикатори життєздатності живої системи (зокрема й пра-людських 

популяцій): 1) розмаїття її складників як сутнісна передумова 2) її внутрішньої 

цілісності та організованості за обов'язкової умови 3) її постійного руху та розвитку, 

що робить біологічний вид як живу систему більш гнучким і придатним до змін та 

адаптацій. На основі здійсненого попередниками теоретико-філософського аналізу 

індикаторів життєздатності живої особини та популяцій таких особин дається 

робоче визначення життєздатності суспільства як його системної якості, що 

характеризує спроможність її носія забезпечувати власне існування та розвиток в 

умовах зростаючих загроз, оптимальним чином пристосовуючись до несприятливих 

для нього змін у середовищі його існування. 

У другому підрозділі «Специфіка феномена життєздатності суспільства та 

його сутнісні риси» розглянуто питання про передумови об’єктивності 

соціогуманітарного знання та можливості і складнощі вироблення певним чином 

верифікованих шляхів вирішення актуальних проблем постсучасного світу у 

соціогуманітарних науках, - проблеми життєздатності сучасних локальних 

людських спільнот і врешті-решт, - глобальної людської спільноти, на яку стрімко 

перетворюється людство в епоху глобалізації.  

Життєдіяльність людських спільнот, розглянута у її природно-історичній 

обумовленості процесом стрибкоподібного (з перервою безперервності) 

перетворення високорозвинених видових істот на істот іншого роду, які сьогодні 

називають себе людьми, дозволяє зрозуміти, що суть цього перетворення полягала у 

переході від певного різновиду притаманного усьому роду тварин видового способу 

існування як сущого серед сущого в наявному природному середовищі до якісно 

відмінного, родового способу буття такого роду істот, присутність яких у 

природному довкіллі, що не містить у собі готових умов їх видового існування, 

забезпечується перетворенням у необхідно заданий спосіб потенційно наявних у 
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ньому передумов на реальні умови існування істот цього виду. Людська спільнота 

не просто адаптується до змін середовища власного існування, а спричиняє його 

виникнення та безперервно підтримує подальше існування з пере-найдених у 

непридатному для видового існування природному довкіллі передумов власного 

існування. 

З огляду на онтологічну специфіку життєздатності людських спільнот, існуючі 

спеціально-наукові підходи до вивчення проблеми життєздатності як якості живих 

об’єктів у випадку дослідження життєздатності суспільства виявляються 

обмеженими у власному евристичному потенціалі. 

У третьому підрозділі «Принципи та методи соціально-філософського 

дослідження життєздатності суспільства» з’ясовано, що передумовою подолання 

зумовлених специфікою об’єкта нашого дослідження методологічних обмеженостей 

є об’єднання евристичного потенціалу теоретичної філософії як метатеорії з 

практикою теоретичного осмислення життєздатності. 

Спосіб дослідження феномена життєздатності суспільства базується на 

чотирьох засадничих принципах. Перший – принцип історизму. Оскільки існування 

є нічим іншим як безперервним пере-виникненням, життєздатність суспільства як 

соцієтальний феномен у її сучасному вигляді стала тим, чим вона є, у процесі свого 

історичного розвитку. Тому й поняття життєздатності суспільства як соціально-

філософська категорія мусить бути виведене, абстраговане від процесу її 

виникнення за логікою самого цього процесу. Другий – принцип системності, який 

передбачає, що дослідження життєздатності як системної якості живої системи тоді 

буде успішним, якщо у його процесі ми виявимося спроможними визначити той 

елемент в системі його якостей, який є системоутворюючим, і цілеспрямовано 

змінюючи який можна системно вплинути на його життєздатність. Третій, 

нерозривно пов’язаний з попередніми, - принцип співпадіння логічного й 

історичного. Четвертим засадничим принципом нашого дослідження є принцип 

конкретності істини. Щоб задовольнити цьому принципові, потрібно було здійснити 

екстраполяцію даних, одержаних на етапі ретроспективної концептуалізації 

феномена життєздатності суспільства, на перспективу нашої родової історії методом 

сходження від абстрактного до конкретного. 

У другому розділі «ЖИТТЄЗДАТНІСТЬ ЯК СИСТЕМНА ЯКІСТЬ 

СУСПІЛЬНОГО ОРГАНІЗМУ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ ЙОГО ІСТОРІЇ: 

ЗАГАЛЬНЕ ТА ОСОБЛИВЕ» на теоретико-методологічних засадах, 

сформульованих у підрозділі 1.3, досліджено сутність життєздатності як системної 

якості суспільного організму та шляхи її формування. 

У першому підрозділі «Основні форми соціовіталітетних практик у їх 

історичній послідовності» здійснено аналіз сутнісного зв’язку між життєздатністю, 

життєвістю та життєстійкістю соціальних організмів. Життєвість постає як 

вкорінена в онтології живого його якість, що склалася історично, природним 

шляхом. Життєстійкість живих об’єктів являє собою їхню здатність зберігати власну 

життєвість із одночасним збереженням власної природи. Життєздатність же 

проявляється під впливом кардинальної зміни середовища, яке, в свою чергу, для 

збереження життєвості організму вимагає адекватних змін у його природі. 
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Життєвість людських спільнот постає як процес їх постійного пере-виникнення 

шляхом безперервного пере-відтворення процесу суспільного виробництва як 

основи родового життя людей в природно-історично зумовлених соціальних 

формах, що за умов суттєвої зміни природних умов технокультурного відтворення 

умов видового життя локальних популяцій людських істот забезпечується 

соціокультурною життєздатністю таких популяцій вже як людських культурних 

спільнот, як соціальних організмів. Досліджено основні вузлові лінії розвитку 

феномена життєздатності суспільства у вузлових точках еволюції видового та 

родового життя людських істот та їх культурних спільнот шляхом створення та 

вивчення теоретичних моделей такої еволюції. Вивчені природні та соціальні 

об’єктивні чинники формування життєздатності як системної якості суспільного 

організму. Успішні соціовіталітетні практики свідчать, що життєздатність людських 

спільнот забезпечується безперервним підняттям рівня універсальності людського 

роду, яке, в свою чергу, забезпечується періодичним, переривчастим піднесенням 

людяності людських спільнот. 

У другому підрозділі «Загальносоціальні засади життєздатності людських 

спільнот у їх взаємозв’язку» досліджено віталітетний потенціал креативності та її 

продукту – інновацій – у збереженні життєстійкості людських спільнот на різних 

історичних етапах. Уточнена відмінність інноваційної діяльності від 

модернізаційної активності. Аналіз позитивного досвіду виживання локальних 

людських спільнот – від первинних до сучасних – свідчить, що їх виживання 

забезпечувалося здатністю до творчості, результатом якої були соціально значимі 

інновації як адекватна відповідь на проблемні ситуації, що виникали в процесі 

розвитку даних спільнот. Для заняття творчістю необхідний час, вільний від 

боротьби за виживання у фізіологічному сенсі, тож саме він і був тим основним 

ресурсом, за який велася між людьми боротьба на етапі цивілізації. Впродовж усієї 

первинної формації та епохи цивілізації відчуження вільного часу було необхідною 

передумовою досягнення максимально можливих темпів розвитку креативності, в 

принципі забезпечуючи потреби спільнот в інноваціях, які й дозволяли 

найкреативнішим з них вижити в умовах безперервних змін. Втім на кожному 

історичному етапі таке відчуження як прояв нелюдяності зрештою перетворювалося 

на перешкоду зростанню обсягів творчості. І у цій ситуації життєздатними 

виявлялися ті суспільства, що спромоглися поступово зменшувати обсяги 

відчуження, залишаючи дедалі більшій кількості індивідів дедалі більший обсяг 

вільного часу для розвитку. Таким чином універсальність як рівень розвиненості 

суспільства з точки зору техніки і технологій постає у нерозривній діалектиці із 

людяністю невід’ємним фактором розвитку творчості/креативності як ключового 

ресурсу життєздатності суспільства. 

У третьому підрозділі «Позитивний гуманізм як системна передумова 

життєздатності постсучасного суспільства» з’ясовано, що на постсучасному етапі 

задля забезпечення власної життєвості людство має змінити вектор розвитку, 

узгодивши його із напрямком, необхідно заданим законами Природи. Для цього 

необхідно знайти рішення таких завдань, які ще ніколи перед ним не поставали, і в 

настільки стислі терміни, аналогів яким в людській історії немає. Тож має йтися про 
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розвиток масової креативності, долучення до творчості якщо не кожної людини, то 

максимально можливої кількості людей. Постсучасні людські спільноти для 

посилення та підтримання власної життєздатності мають спиратися не на 

ексклюзивну, а на масову техно- та соціокультурну креативність, навчившись 

спрямовувати максимальну кількість вільного часу з традиційних для всієї епохи 

цивілізації галузей виробництва предметів престижного споживання до соціальної 

сфери, на потреби розвитку людини. Є всі підстави вважати, що людство вже 

досягло вказаного рівня своєї універсальності, оскільки переваги більш людяних 

суспільних відносин сьогодні вже цілком очевидні, що знаходить своє вираження в 

практиках соціального підприємництва. Саме в соціальному підприємництві 

найбільш природним способом суміщаються людяність та розвиток, що 

взаємодоповнюють та взаємопідтримують один одного, являючи собою домінуючі 

тренди еволюції життєздатних людських спільнот, успішність яких у вказаному 

відношенні постала як гарантія існування людської цивілізації. 

У третьому розділі «СТАН ЖИТТЄЗДАТНОСТІ СУЧАСНОГО 

УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА СПОСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ РІВНЯ» 
інструменталізовано концептуальну модель життєздатності людських спільнот до 

специфічних умов сучасної України та досліджені практичні шляхи підвищення 

життєздатності української спільноти. 

У першому підрозділі «Життєздатність українського суспільства в 

історичній ретроспективі» в результаті аналізу досвіду виживання українства зі 

збереження національної ідентичності в умовах відсутності власної державності, 

перебування всередині іншоетнічних утворень та панування чужих соціокультурних 

цінностей, зроблений висновок про провідну роль культури у збереженні його 

життєвості. При цьому роль провідників у боротьбі за збереження соціокультурної 

ідентичності належала не формальним політичним чи духовним елітам, а саме 

представникам широких народних верств, які прагнули такої ідентичності. Із 

набуттям власної державності докорінно змінилися умови буття українського 

соціуму, який перейшов від державного соціалізму до класичного капіталізму, з 

його тотальним ігноруванням будь-яких соціальних потреб. Здійснювані чисельні 

реформи являють собою у кращому випадку модернізацію, вдосконалення вже 

існуючої моделі, яка день у день доводить власну безперспективність. Поодинокі 

інновації, що мають місце, носять виключно технологічний характер, що самі по 

собі нездатні розв’язати проблему виживання суспільства на постсучасному етапі. 

Необхідні ж системні, соцієтальні інновації, відсутні. На основі аналізу окремих 

показників життєвості суспільства зроблений висновок про актуальність питання 

виживання українського соціуму. Перед українським суспільством постала нагальна 

необхідність зміни власне парадигми подальшого розвитку шляхом вироблення 

адекватних ситуації, що склалася, соцієтальних інновацій, що мають охопити 

передусім розвиток людини – тобто, соціальну сферу, яка й має стати основною 

сферою запровадження інновативної поведінки. 

У другому підрозділі «Соціальне підприємництво у віталітетних 

практиках сучасного українського суспільства» досліджена одна з 

найефективніших форм соціально-інновативної діяльності – соціальне 
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підприємництво. Вирішення соціальних проблем силами державного сектору в силу 

їх широкого кола, недосконалості системи бюджетного фінансування та 

обмеженості бюджетних коштів довело власну неефективність. Як підприємництво 

взагалі, будучи новаторським, творчим за своєю суттю, соціальне підприємництво 

дозволяє виробити принципово нові підходи до вирішення соціально значимих 

питань. Воно забезпечує залучення додаткових ресурсів у галузь соціального 

відтворення чи мобілізацію вже наявних ресурсів на більш адекватних принципах 

розподілення, дозволяє оперативно перерозподіляти ресурси у відповідності до змін 

у соціально-економічній ситуації і, звісно, є потужним чинником реалізації 

новаторських соціальних програм, що є принципово неможливим у державному 

секторі. Переконливим доказом практично необмежених можливостей соціального 

підприємництва став потужний волонтерський рух пост-Майданівського періоду, 

який розв’язував – і донині розв’язує - найрізноманітніші соціальні проблеми, 

подолати які урядові інституції нездатні, а приватний сектор – просто ігнорує. Саме 

соціальне підприємництво у соціальній сфері може швидко і суттєво покращити її 

життєво важливі параметри, - зменшити безробіття, підвищити платоспроможний 

попит населення, підвищити конкурентоспроможність депресивних територій і 

конкурентоспроможність розташованих на цих територіях підприємств через 

зниження собівартості робочої сили з одночасним підвищенням її якості. 

У третьому підрозділі «Через людяність до універсальності – шлях 

підвищення життєздатності українського суспільства» запропоновані практичні 

шляхи підвищення життєздатності постсучасного українського суспільства на 

засадах людяності та універсальності шляхом впровадження практик соціального 

підприємництва на противагу провідній нині у сучасному українському суспільстві 

комерціалізації, що у гонитві за отриманням прибутку гальмує розвиток соціальної 

сфери і, відповідно, позбавляє більшість українців можливості розвитку, 

відволікаючи дедалі більші ресурси на задоволення першочергових потреб, як 

освіта, медицина, комунальні послуги і т. ін. Соціальна сфера, попри те, що у 

Конституції України наша держава декларується як соціальна, поступово 

перетворюється на площину для політичних спекуляцій та популістських 

передвиборчих гасел. Події останніх років переконливо довели, що українське 

громадянське суспільство, попри надзвичайно низьку ефективність держави, має 

достатній творчий потенціал, необхідний для вироблення системних соцієтальних 

інновацій, які б дозволили українському суспільству зберегти власну життєвість. За 

умови підтримки соціального підприємництва на державному рівні, ухвалення 

необхідної законодавчої бази – і в цьому може бути корисним досвід країн ЄС, де 

вже сьогодні активно розвивається підприємництво, пріоритетом якого є саме 

розв’язання соціальних проблем, - Україна має всі шанси подолати негативні 

наслідки тотальної комерціалізації та шляхом гуманізації суспільства нарешті 

наблизитися до ідеалу ефективної правової соціальної держави з європейським 

рівнем соціальних гарантій. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Життєздатність суспільства являє собою таку його системну якість, що 

характеризує його спроможність забезпечувати власне існування та розвиток в 

умовах зростаючих загроз, оптимальним чином пристосовуючись до несприятливих 

для нього змін у природному і соціальному середовищі та постійно підтримуючи у 

собі в такий спосіб власну життєвість, тобто здатність до перманентного 

самовідтворення. 

Невід’ємними моментами самовідтворення суспільства постають: 1) 

виживання його індивідуальних носіїв – індивідів, які зі своїми вітальними 

потребами та їх постійним зростанням, їх можливостями, закладеними у суспільних 

зв’язках, і є основою для розвитку соціуму як системи; 2) відтворення у соціумі 

історично зумовлених соціокультурних практик та зв’язків; 3) оптимізація стосунків 

із Природою як біологічним середовищем існування соціуму. 

2. Ключові поняття парадигми виживання – життєздатність, життєвість, 

життєстійкість – постають у тісному взаємозв’язку, втім не є тотожними. Життєвість 

– вкорінена в онтології живого його якість, що склалася історично, природним 

шляхом і необхідною передумовою якої є адекватність внутрішньо притаманних 

живим об’єктам якостей та моделей поведінки водночас як їх власній природі, так і 

умовам середовища. 

Життєстійкість постає як здатність живих об’єктів зберігати власну життєвість 

з одночасним збереженням власної природи, що забезпечується певним запасом 

міцності, необхідним набором якостей та ресурсів, які дозволяють їм протистояти 

несприятливому впливу середовища. 

Життєздатність полягає у спроможності організму в умовах кардинальних 

змін середовища виробити адекватні їм зміни у власній природі. В результаті цих 

змін формується життєвість якісно нового типу. 

3. Життєздатність локальних популяцій високоорганізованих людиноподібних 

істот, тваринний спосіб присутності яких у природі вичерпав свою життєвість, 

виявилася у їх «виокремленні з природи», суть якого полягала у переході від 

притаманного усьому роду тварин видового способу існування як сущого серед 

сущого в наявному природному середовищі до якісно відмінного, родового способу 

буття, коли присутність істот у природному довкіллі, що не містить у собі готових 

умов їх видового існування, забезпечується перетворенням у необхідно заданий 

спосіб потенційно наявних у ньому передумов на реальні умови існування істот 

цього виду. 

Життєвість людських спільнот постає як процес їх постійного пере-

виникнення шляхом безперервного пере-відтворення процесу суспільного 

виробництва як основи родового життя людей в природно-історично зумовлених 

соціальних формах, що за умов суттєвої зміни природних умов технокультурного 

відтворення умов видового життя локальних популяцій людських істот 

забезпечується соціокультурною життєздатністю таких популяцій вже як людських 

культурних спільнот, як соціальних організмів. 

4. Як свідчить аналіз соціовіталітетних практик успішних людських спільнот, 

їх життєздатність на різних етапах людської історії забезпечувалася здатністю до 
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творчості, креативністю як вищою формою соціальної активності суб’єкта 

суспільного розвитку, що розкриває саму сутність людини як перетворювача 

середовища. Результатом креативності, творення принципово нових об’єктів 

культури та культурних практик є соціально значимі інновації, що відповідають 

рівневі розвитку суспільства, всередині якого виникають, та слугують адекватною 

відповіддю на проблемні ситуації, що постають в процесі розвитку соціуму. 

5. Для занять творчістю необхідні вільні від забезпечення фізичного 

виживання ресурси – передусім, час. Протягом переважної більшості історії людства 

розвиненість одних соціумів, або певних індивідів, що його утворювали, 

забезпечувалася за рахунок нерозвиненості інших, які мали забезпечувати фізичне 

виживання і для себе, і для тих, хто займався творчістю. 

Тривалий час нелюдяність (або недолюдяність) була неминучим супутником 

розвитку, а нерозвиненість частини соціуму – невід’ємною передумовою 

життєздатності соціуму як цілісності. Але кожний наступний крок у сходженні 

людського роду до вершин своєї родової універсальності здійснювався внаслідок 

підвищення людяності еволюціонуючих людських спільнот. 

Зі зміною суспільних формацій змінювався рівень універсальності спільнот – 

тобто, рівень їх розвитку з точки зору техніки і технологій, - а також із необхідністю 

ним обумовлений тип їх людяності. У первісну епоху виживання носило 

буквальний, тваринний характер і залежало від наявності засобів до існування, і 

життєздатність первісних соціумів забезпечувалася, передусім, технічними та 

технологічними інноваціями. Спільноти, які зазнавали у цій боротьбі поразки, були 

приречені на фізичне знищення. 

У вторинну епоху боротьба за засоби до існування перетворюється на 

боротьбу за засоби до розвитку. При цьому переможені у боротьбі соціуми не 

зазнають фізичного знищення, а лише втрати культурної суб’єктності – тобто, їх 

ресурси відчужуються соціумом-переможцем для потреб власного культурного 

розвитку. Найціннішим ресурсом, за який точиться боротьба, стає вільний час. 

На постсучасному етапі власної історії людство досягло того рівня власної 

універсальності, коли нелюдяність (або недолюдяність) перестає бути необхідною 

передумовою забезпечення подальшого розвитку суспільства, і розвиток кожного, 

або ж максимальної кількості індивідів, стає досяжним. 

6. На постсучасному етапі людської історії здійснюваний всупереч логіці 

еволюції Природи технокультурний розвиток людства призвів його до протистояння 

із Природою, внаслідок чого саме виживання людської спільноти опинилося під 

загрозою. Для збереження власної життєвості людству необхідно виробити 

принципово нові форми спільного родового життя людей, що має стати результатом 

соцієтальних інновацій – настільки ґрунтовних і чисельних, що аналогів цьому у 

людській історії немає. 

Постсучасні людські спільноти для посилення та підтримання власної 

життєздатності мають спиратися на масову техно- та соціокультурну креативність, 

культивування якої забезпечується максимально досяжним розвитком максимальної 

кількості людських індивідів, навчившись спрямовувати максимальну кількість 

вільного часу у соціальну сферу як сферу розвитку людини. Відмова від сучасних 

негативних форм гуманізму, що знаходять своє вираження у практиках відчуження 
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ресурсів розвитку, та перехід до позитивної форми гуманізму стане завершальним 

етапом становлення родової сутності людини. 

7. Із набуттям власної державності умови буття українського соціуму 

докорінно змінилися, ознаменувавшись переходом від державного соціалізму до 

класичного капіталізму, з його тотальним ігноруванням будь-яких соціальних 

потреб. Здійснювані протягом порівняно нетривалої доби незалежності чисельні 

реформи українського суспільства являють собою у кращому випадку модернізацію, 

вдосконалення вже існуючого моделі, яка день у день доводить власну 

безперспективність. Поодинокі інновації, що мають місце, носять виключно 

технологічний характер та нездатні розв’язати проблему виживання суспільства на 

постсучасному етапі. 

Перед сучасним українським суспільством постала нагальна необхідність 

зміни власне парадигми подальшого розвитку на засадах підвищення рівня власної 

людяності шляхом вироблення адекватних ситуації, що склалася, системних 

соцієтальних інновацій, що мають охопити передусім розвиток людини – тобто, 

соціальну сферу, яка й має стати основною сферою запровадження інновативної 

поведінки. 

8. Однією з найефективніших форм соціально-інновативної діяльності у 

постсучасних людських суспільствах постає соціальне підприємництво, яке 

дозволяє вирішувати найрізноманітніші проблеми у соціальній сфері, забезпечуючи 

при цьому якомога повніше залучення членів соціуму, що, в свою чергу, здешевлює 

вартість соціальних послуг та підвищує якість людського капіталу. Саме розвиток 

соціального підприємництва, в якому найбільш природним способом суміщаються, 

взаємодоповнюючи та взаємопідтримуючи одне одного, домінуючі тренди еволюції 

життєздатних людських спільнот – людяність та розвиток, - забезпечить підвищення 

рівня життєздатності сучасного українського суспільства. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Цупренко З. В. Життєздатність суспільства: соціально-філософський аналіз. 

– 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 розкрито сутність феномена життєздатності суспільства. Дано 

визначення ключових понять парадигми виживання: життєздатність, життєвість та 

життєстійкість. Проаналізовано соціовіталітетні практики успішних людських 

спільнот у їх історичній послідовності. Досліджено віталітетний потенціал 

креативності та соціально значимих інновацій у їх відмінності від модернізаційної 

активності. Розкрито діалектичний зв’язок між універсальністю і людяністю як 

системоутворюючими елементами життєздатності суспільства й передумовами 

розвитку її ключового ресурсу - креативності. Запропоновані практичні шляхи 

підвищення життєздатності постсучасного українського соціуму шляхом розвитку 

соціального підприємництва. 

Ключові слова: життєздатність суспільства, життєвість, життєстійкість, 

соціовіталітетна практика, креативність, інновація, універсальність, людяність, 

соціальне підприємництво. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Цупренко З. В. Жизнеспособность общества: социально-философский 

анализ. – 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 раскрыта сущность феномена жизнеспособности общества как 

такого его системного качества, которое характеризует его способность 

обеспечивать собственное существование и развитие в условиях нарастающих 

угроз, оптимальным образом приспосабливаясь к неблагоприятным для него 

изменениям в природной и социальной среде и постоянно поддерживая в себе таким 

образом способность к перманентному самовоспроизводству. 

Дано авторское определение ключевых понятий парадигмы выживания – 

жизнеспособность, жизненность и жизнестойкость – в диалектическом единстве их 

взаимосвязи и обособленности. При этом жизненность трактуется как качество, 

присущее всему живому, укорененное в его онтологии, сложившееся исторически. 

Жизнестойкость понимается как способность живого объекта сохранять свою 

жизненность с одновременным сохранением собственной природы. 

Жизнеспособность же живого объекта рассматривается как качество, 

проявляющееся под влиянием кардинальных изменений среды, которые для 

сохранения жизненности организма требуют адекватных им изменений в природе 

данного объекта. 
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Раскрыта суть возникновения человечества как рода, состоящая в переходе от 

определенной разновидности присущего всему роду животных видового способа 

существования как сущего среди сущего в данной природной среде к качественно 

отличному, родовому способу бытия такого рода существ, присутствие которых в 

природной среде, не содержащей в себе готовых условий их видового 

существования, обеспечивается за счет преобразования необходимо заданным 

образом потенциально имеющихся в нем предпосылок в реальные условия 

существования существ этого вида. 

Исследованы основные узловые линии развития феномена жизнеспособности 

общества в узловых точках эволюции видовой и родовой жизни человеческих 

существ и их культурных сообществ путем создания и изучения теоретических 

моделей такой эволюции. Изучены природные и социальные объективные факторы 

развития и активизации жизнеспособности как системного качества человеческих 

сообществ. Как свидетельствует позитивный опыт выживания человеческих 

сообществ, их жизнеспособность перед лицом природы обеспечивается 

непрерывным подъемом уровня универсальности человеческого рода (сначала на 

уровне локальных человеческих сообществ), а этот подъем в свою очередь 

обеспечивается периодичным, прерывным нарастанием человечности человеческих 

сообществ. При этом уровень человечности - или скорее недочеловечности - 

общества измеряется объемом свободного времени, с необходимостью 

отчуждаемого у одной части социума на нужды развития другой его части, на 

которую и возлагаются функции творчества. 

Получило дальнейшее развитие осмысление виталитетного потенциала 

креативности как способности к вырабатыванию социально значимых инноваций, 

обеспечивающих оптимальную адаптацию социума к изменившимся условиям 

природной или социальной среды. Показано, что на постсовременном этапе 

развития человечества как глобального сообщества в условиях невиданного ранее 

противостояния человека и Природы для сохранения жизненности человечеству 

необходима смена существующих парадигм развития, что, в свою очередь, требует 

такого объема творчества, что ключевым условием выживания человечества 

становится приобщение к творчеству максимально возможного количества людей. 

Уточнено представление о социально-инновационной деятельности как 

проявлении жизнеспособности общества в ее отличии от модернизационной 

активности, являющейся скорее проявлением жизнестойкости социума, при условии 

стабильной среды вполне достаточной для выполнения задачи выживания 

сообщества, однако в условиях кардинальных изменений в среде не только 

неэффективной, но и зачастую губительной в социовитальном отношении 

практикой. 

Исследована роль социального предпринимательства в решении задач 

выживания постсовременного украинского социума в постоянно меняющихся 

неблагоприятных условиях как почвы для возникновения социетальных инноваций, 

являющихся адекватными ответами на вызовы современности. Предложены 

практические пути повышения жизнеспособности постсовременного украинского 

общества на принципах человечности и универсальности. 
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SUMMARY 

 

Tsuprenko Z. V. Viability of a society: socio-philosophical analysis. – Manuscript. 

The thesis for the degree of Candidate of Philosophical Sciences by speciality 09.00.03 

– Social Philosophy and Philosophy of History. – Zaporizhzhya National University, 

Zaporizhzhya, 2015. 

The thesis reveals the essence of the phenomenon of society’s viability. The 

definitions for the key phenomena in the survival paradigm – viability, vitality and 

resilience – are given. Successful human communities’ socio-vital practices in their 

historical succession are analysed. The vital potential of creativity and socially significant 

innovations as opposed to modernisation activity is studied. The dialectical connection 

between universality and humanity as the system-building elements of the society’s 

viability and the premises for developing its key resource – creativity – is revealed. 

Practical means for increasing postmodern Ukrainian society’s viability through 

developing social entrepreneurship are suggested. 

Key words: society’s viability, vitality, resilience, socio-vital practice, creativity, 

innovation, universality, humanity, social entrepreneurship. 

 


