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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. У сучасному світі за умов масового 

поширення електронних носіїв інформації та всебічної глобалізації усіх 

елементів буття суспільства ХХІ ст. віртуальний вимір соціального 

конструювання виходить за межі виключно технологічного розуміння, стаючи 

об’єктом досліджень культурології, психології, соціології й, неминуче, 

соціальної філософії, як за кордоном, так і в Україні. 

Віртуальність стає об’єктом дедалі більшої кількості досліджень через свою 

зростаючу конструюючу складову щодо повсякденної реальності кожного 

індивіда і буття соціального світу. Разом із тим бурхливий інформаційно-

технічний розвиток створює передумови для однобоких інтерпретації 

віртуального виміру соціально-конструктивної активності, в яких оперують 

виключно його технологічними похідними («віртуальна реальність», 

«віртуальний простір», «віртуальний симулятор» та ін.) без поєднання із 

класичною філософською рефлексією віртуального всередині структур 

соціального у розумінні як наявності в потенційності або вірогідності, 

можливості за певних умов. 

У сучасну добу актуалізується потреба у розробці цілісної теорії 

віртуального, яка зможе синтезувати відповідні здобутки його технологічного, 

наукового і філософського розуміння. В той же час створення єдиної методології 

синтезу результатів як технологічних, так і науково-філософських досліджень 

віртуального виміру соціального конструювання належить до сфери компетенції 

соціальної філософії. Саме вона дозволяє не лише спостерігати нові тенденції у 

соціальному, але й прогнозувати їх розвиток, робити відповідну рефлексію, 

пропонувати нові підходи до аналізу соціальної реальності. При цьому надати 

адекватну й прогностичну основу для такої філософської розвідки може і 

конструктивізм, оскільки тотальна присутність віртуального у ХХІ ст. 

конструює нову подобу сучасних суспільств, вимагаючи досліджувати раніше 

непоєднуване. Зазначені положення зумовлюють актуальність теми 

дисертаційного дослідження. 

Ступінь наукової розробки проблеми. Філософська контекстуалізація 

дисертаційної роботи відбувається на стику соціального конструктивізму, 

феноменології, етнометодології, символічного інтеракціонізму, філософії мови, 

структуралізму актантно-мережевого підходу.  

Тематика віртуального в сучасних дослідженнях досить диференційована 

та подрібнена між різноманітними галузями наукового знання, через що 

іменування «віртуальне» часто отримують явища й процеси, різноманітні за 

своїм походженням.  Активні дослідження віртуального почалися з кінця ХХ ст. 

В роботі враховуються суттєві напрацювання представників української 

філософії, що долучилися до дослідження цього феномена: Л. Н. Нікітіна, 

О. П. Дзьобаня, О. Г. Данільяна,  С. Б. Жданенка, К. С. Пивоварської, 

Ф. П. Власенка, В. М. Корабльової, О. В. Пруднікової та ін. Важливе значення 

для становлення методології дослідження віртуального в роботі відіграли праці 
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М. А. Лепського, Р. О. Додонова, які дозволили надати роботі прогностичного 

характеру. 

О. П. Дзьобанем і С. Б. Жданенко було розкрито метафізичний і морально-

етичний сенс віртуального для глобалізованих суспільств. В. М. Корабльовою 

позначено роль віртуального у конфліктах сучасності. К. С. Пивоварською 

досліджено підґрунтя віртуального у комунікаційних аспектах сучасності. 

І. Д. Малицькою розроблено витоки віртуального в освітній галузі сучасних 

суспільств.  

Одними з перших, хто оцінив значення й вплив феномену віртуальності, 

були переважно дослідники інформаційно-технологічного напрямку у філософії: 

М. Белл, У. Брікен, Ж. Бодріяр.  

Так, Д. Белл досліджував вплив віртуальності на медіапростір та її 

значення для структурної цілісності соціуму й функціонування. Його цікавили, 

перш за все, ті можливості, які надаються віртуальним комунікативним 

стратегіям всередині медіапростору. При цьому в його роботах сутність 

феномену віртуального при такому посередництві починала корелювати із 

соціальним у загальному його розумінні. 

Найбільш цікавими постають погляди У. Брікена, який вбачав у феномені 

віртуального можливість технологічно «доконструювати» реальність особливого 

роду – віртуальну реальність. У ній людство може формувати нову реальність, 

яка «розкладає свідомість», що дозволяє досліджувати ефекти, що виникають 

при переході від однієї реальності до іншої, порівнювати різноманітні реальності 

між собою.  

Ж. Бодріяр зробив наступний крок у осмисленні феномену віртуального, 

перманентно використовуючи цей концепт у своїй онтології соціального,  

опосередкувавши через нього власне бачення картини соціальної реальності, 

вказавши на втрату кордонів, змістів, значень та взагалі еталону «соціальної 

подоби». Але його роботи не виділяли саме віртуальне у окрему теоретичну 

даність щодо процесів конструювання соціального. 

Серед найбільш відомих авторів, що задають тон дослідженням 

віртуального сучасності, можна зазначити Девіда Чалмерса, Деніела Деннета, 

Алена Бадью, Славоя Жижека тощо. Головним спрямуванням їх теоретизувань 

було питання, як віртуальне та його «продукти» впливають на формування 

подоби соціальної реальності. 

Заслуговують на увагу наукові праці авторів, що ґрунтовно досліджують 

віртуальне на просторі СНД: М. Носова, Р. Лєушкіна, Е. Таратути. Так, 

наприклад, роботи М. Носова розробляють цілком новий науковий напрямок під 

назвою «віртуалістика». В своїй основі розвідки цих авторів спрямовані на 

дослідження загальнофілософської природи феномену віртуального з метою 

оформлення самостійної наукової галузі знання про нього, дослідження окремих 

віртуальних реальностей, де «вплетеність» феномену віртуального у соціальне 

чітко спостерігається лише у окремих процесах чи ґалузях суспільного. При 

цьому відкидається можливість вивчення широкої конструктивістської функції 

віртуального щодо процесів всередині соціального простору.  
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Феноменологічні роботи Е. Гуссерля, А. Шюца, М. Гайдеґера 

використовуються в дисертації для того, щоб глибше зрозуміти входження 

феномену віртуального в процеси конструювання структур повсякденного. 

Праці У. Джеймса, Н. Лумана, П. Бергера, Т. Лукмана допомагають 

висвітлити соціально-психологічні аспекти процесів конструювання 

соціального. 

Розробки  П. Бурдьє, Б. Латура, Дж. Міда та Г. Блумера, Дж. Ло, 

Г. Ґарфінкеля, І. Гофмана розкривають у дисертаційній роботі розробці 

цілісного бачення соціального, де віртуальність, мова, повсякденність 

взаємодіють надскладним мережевим чином. 

Напрацювання таких мислителів, як К. Леві-Стросс, Л. Вітґенштайн, 

Р. Барт, Ф. де Соссюр, Е. Сепір, Б. Уорф, Дж. Серл, Г.-Г. Гадамер сприяли в 

роботі дослідженню феномену віртуального як тотально пов’язаного із 

феноменом мови та нарації, що в свою чергу є дзеркальним відображенням 

структур соціального.  

Конструктивізм став однією з найбільш впливових парадигм ХХ ст. В 

свою чергу, в глобалізованому ХХІ ст. у конструктивізмі на передній план 

виходить експлікація феномену віртуального у просторі соціального передусім в 

інформаційно-технологічному вимірі. Між тим його філософсько-онтологічний 

зріз лишається мало дослідженим. При цьому, як одночасно погоджуються такі 

дослідники, як Т. А. Алексєєва, А. М. Уланівський, Н. С. Іщенко, неможливо 

встановити єдину філософсько-теоретичну базу конструктивізму, як і 

неможливо зазначити, яка його функціональна природа: метод, підхід чи 

парадигма.  

Сьогодні науковці розглядають конструювання соціального як зручну 

методологію, додаючи до неї віртуальність, породжену технологіями, для 

відповідності духу ХХІ ст. Й хоча тематика віртуального у зв’язку із соціальним 

має певну наукову традицію, все ж ґрунтовна її розробка у природному 

взаємозв’язку із процесами конструювання соціального залишається майже 

недослідженою й перспективною для соціально-філософського осмислення. 

Зв’язок із науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота визначена науково-дослідницькими програмами кафедри філософії 

Донецького національного університету імені Василя Стуса і виконана в рамках 

комплексної науково-дослідної державної бюджетної теми кафедри філософії 

Донецького національного університету імені Василя Стуса «Соціально-

філософська рефлексія шляхів вирішення конфлікту на сході України» (№0116 

U002518). 

Метою дисертаційного дослідження є з’ясування соціально-

філософських вимірів феномену віртуального в процесах конструювання 

соціального з позначенням особливостей і перспектив зміни буття людства у 

ХХІ ст. 

Для досягнення поставленої мети в дисертаційній роботі були поставлені 

такі завдання: 

‒ обґрунтувати витоки й генеалогію віртуального у парадигмі 

конструктивізму,  наслідки для буття сучасних соціумів; 
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‒ визначити методологічну основу для осмислення феномену 

віртуального, детально з’ясувати його роль у перебігу процесів конструювання 

соціального; 

‒ дослідити соціальні феномени повсякденості та мови, за ключовим 

посередництвом яких віртуальне впливає на формування сучасного соціального 

буття; 

‒ розкрити закономірності і специфіку процесів конструювання 

соціального у ХХІ ст.; 

‒ проаналізувати механізми конструювання соціальної реальності в 

умовах глобалізації; 

‒ визначити специфіку процесів конструювання сучасного українського 

соціуму, виявити роль віртуального в них. 

Об’єктом дослідження є конструювання соціального в ХХІ ст. як 

складний та багаторівневий соціальний процес. 

Предмет дослідження – соціально-філософські виміри феномену 

віртуального у конструюванні соціального. 

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є 

конструктивістський підхід, що дозволяє використовувати теоретичні положення 

філософії, психології, етнометодології, соціології, лінгвістики та інших наук. 

Специфіка дослідження задає як необхідну основу в роботі феноменологічний та 

герменевтичний підходи. 
У дослідженні при використанні текстів зазначених вище дослідників 

автор починає з використання загальнонаукових методів: аналізу та синтезу, 

історичного, гіпотетико-дедуктивного, конструювання, абстрагування, 
системного, узагальнення, категоріального аналізу, формалізації. Знаряддям 

знаходження та вирішення протиріч, які містяться в основних поняттях і 

категоріях дослідження, у роботі виступає діалектика, зокрема принципи 
всезагального зв’язку, сходження від абстрактного до конкретного та єдності 

історичного й логічного. У дослідженні застосовується також 

метод символічного інтеракціонізму, що дозволяє звернути увагу на аспекти 
проявів віртуального у рамках звичних щоденних процедур мислення, 

спілкування, комунікації. Структуралістський підхід дозволив виділити окремі 
структури сучасного суспільства, що максимально залежні від феномену 

віртуального та механізмів його впливу. Синергетичне бачення дозволило 

показати соціум як саморегулюючу систему. Вона існує на основі механізму 
процесів постійного пере-/доконструювання логіки соціальної 

взаємопов’язаності між індивідами, порядками взаємодій між ними, практиками 

та комунікацією всередині соціального. Основа цих процесів складається з 
соціальних структур, змістів і значень, міфів, світу матеріально- технічного, 

індивідів і груп індивідів тощо. Мережевий підхід, а точніше, його актантно-

мережевий варіант, розроблений соціально-філософською галуззю STS («Science 

and Technology Studies»), надає можливість ввести у дослідження мережеве 

бачення суспільства як надскладної динамічної системи, в якій здатністю 

формувати, впливати й оформлювати процеси конструювання соціального 
простору володіють, як індивіди, так і явища, предмети й матеріальні об’єкти, 
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які вивільняють з віртуального стану існування ту чи іншу потенцію як 
можливий варіант стану буття, й, таким чином, задають у соціальній реальності 

нові порядки, форми й конструкти. 

Наукова новизна роботи позначена тим, що феномен віртуальності, 

незважаючи на свою популярність, чітку функціональну пов’язаність із 

природою ідеального та проявом свого значного впливу на буття людства, не 

був ґрунтовно досліджений поза рамками інформаційно-технологічного аспекту 

розуміння. Наукова новизна розкривається у таких положеннях, які виносяться 

на захист: 

Вперше: 

‒ у вітчизняній соціально-філософській літературі здійснюється 

комплексна експлікація сутності феномену віртуального як суперечливої єдності 

потенційного та актуального, ідеального і матеріального в творенні соціального 

XXI ст.; 

‒ віртуальне визначається як інформаційно-технологічно 

інтенсифікована форма трансцендентного конструктивного відтворення 

динамічно-безпосередньої єдності ідеально-символічних і матеріальних 

структур соціального буття; 

‒ віртуальне, контролюючи повсякденність та мову займає домінуючу 

роль у перебігу процесів конструювання соціального, а тому визначається як 

метафеномен ХХІ ст.; 

‒ обґрунтовується інтегроване розуміння феномену віртуального як 

необхідного компоненту цілісної методології дослідження суспільств ХХІ ст.;  

Набуло подальшого розвитку: 

‒ оновлене міждисциплінарне знання теоретично-практичної структури 

віртуального, в якій визначений інтегральний компонент – життєвий світ 

індивіда; 

‒ аналіз процесу соціального конструювання у філософії постмодернізму 

за допомогою розкриття співвідношень віртуального та соціального у 

механізмах утворення соціальних структур та породження значень у 

повсякденності та мові глобалізованих суспільств ХХІ ст.; 

‒ формування нової методологічної парадигми через індексацію 

віртуальним процесів соціального конструювання; 

‒ концепція віртуального як форми конституювання сенсів і значень тих 

елементів, із яких конструюється соціальний простір; 

‒ розуміння, що феномен віртуального у ХХІ ст. поєднує весь 

соціальний простір у єдине ціле мережею взаємозв’язків між матеріальним і 

духовним, об’єктивним і суб’єктивним, несвідомим і свідомим; 

‒ експлікація механізмів модифікації соціальних структур українського 

суспільства як комплексних форм зміни смислів, значень історії, культури та 

економічно-матеріальної сфери, спрямованих на відтворення цілісності 

соціального простору і часу у майбутньому. 

Уточнено: 

‒ специфіку процесів соціального конструювання та впливу на нього 

феномену віртуального у сучасному глобалізованому світі ХХІ ст.;  
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‒ шляхи розробки цілісної теорії віртуального визначенням динаміки 

технологічного виміру соціального буття в ХХ-ХХІ ст. 

Теоретичне й практичне значення роботи. Зміст та ідеї роботи сприяють 

цілісному розумінню феноменів, явищ і процесів у суспільствах ХХІ ст., 

специфічних особливостей буття глобалізованих соціумів та поведінки, дій, 

змістів при конструюванні ними соціальної реальності всередині цих суспільств. 

Розробка проблем поставлених у дисертаційні роботі та досліджені протягом 

усіх розділів роблять вагомий внесок у соціально-філософську картину 

розуміння сучасного світу. Результати дослідження можуть бути використані у 

подальшому прогнозуванні змін соціумів, їх ключових конструюючих процесів 

чи поведінки індивідів всередині окремих соціальних структур. 

Дисертаційна робота й опубліковані на її основі матеріали можуть бути 

використані в процесі викладання курсів «Філософія», «Соціальна філософія», 

«Політологія», «Соціологія» та «Культурологія», а також спецкурсів із соціально-

філософських аспектів соціального конструювання. 

Апробація результатів дисертації. Апробація результатів дослідження 

відбувалась під час обговорення концепції дисертаційного дослідження на 

засіданнях кафедри філософії Донецького національного університету імені 

Василя Стуса, науковому семінарі «Віртуальні виміри соціального 

конструктивізму» (м. Вінниця, 2016 р.), Міжнародних науково-практичних 

конференціях «Інтелектуальний капітал Євразійського союзу: проблеми 

ефективного управління та використання в суспільстві, заснованому на знаннях» 

(м. Мінськ, 2013 р.); «Святий князь Володимир й хрещення Русі: цивілізаційний 

вибір східнослов’янського світу» (м. Мінськ, 2015 р.); «Філософське знання й 

виклики цивілізаційного розвитку» (м. Мінськ, 2016 р.); Міжнародній школі 

«Молодіжного муніципального планування» (м. Запоріжжя, 2016 р.).  

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження викладено у 

10 публікаціях, з них 5 статей опубліковано у фахових виданнях України з 

філософських наук, у тому числі 2 статті – у виданнях, включених до 

міжнародних наукометричних баз. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою 

роботою автора. Висновки, положення щодо наукової новизни і ключові 

результати, які увійшли до дисертації і становлять предмет захисту, були 

отримані здобувачем самостійно. 

Структура та обсяг дисертації визначається метою, завданнями та 

логікою дослідження. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, які 

включають  у себе шість підрозділів, висновків і списку використаних джерел. 

Загальний обсяг дисертації – 235 сторінок, з них 215 основного тексту. Список 

використаних джерел становить 19 сторінок і налічує 222 найменування, з них 

63 іноземними мовами. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, охарактеризовано 
ступінь її наукової розробки, визначено об’єкт, предмет, мету і завдання 
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дослідження, його теоретико-методологічну основу, розкрито наукову новизну, 
науково-теоретичне і практичне значення одержаних результатів. 

Перший розділ «Теоретико-методологічні засади дослідження 
віртуального у парадигмі соціального конструювання» присвячений 
дослідженню виникнення конструктивістської парадигми, її ґенезі, розгляду 
наукового статусу віртуального в її структурі. 

У підрозділі 1.1 «Дослідження процесів конструювання соціального в 
філософській літературі» розглянуто передумови виникнення і становлення 
конструктивістської теорії. 

Проблема співвідношення ідеального й матеріального, з яких 
конструюється світ нашого буття, постійно поставала в історії філософії і в 
подальшому поступово переміщувалася у площину розгляду взаємовідносин між 
свідомістю і несвідомим. Й феномен віртуального постає тим елементом, що 
лежить на межі їх зіткнення. Роздуми про конструйоване присутні у 
представників філософії Нового часу (Р. Декарт, Д. Віко, Д. Г’юм, Д. Берклі). 
Надалі ідеї конструктивізму пов’язуються із логікою існування віртуального в 
класичній німецькій філософії (І. Кант), а пізніше прослідковується їх зв’язок із 
роботами Е. Гуссерля, М. Гайдеґера, Е. фон Глазарсфельда тощо.  

Парадигма конструктивізму пройшла довгу еволюцію від скептицизму до 
загальнонаукового вчення. Можна виділити три основні етапи становлення 
конструктивізму: 1) скептицизм; 2) феноменологія; 3) символічний 
інтеракціонізм. Доводиться, що питання до- й пере- осмислення соціальної 
реальності визначалися одними з найбільш перспективних напрямків вивчення 
соціального загалом. З початком епохи постмодерну стало все складніше 
досліджувати та описувати соціальне максимально точно до реального стану 
«такого-як-є». Й існуючі конфігурації соціального вже неможливо було зводити 
виключно до ментальності, культури, національності, які все ще пропонували 
психологи, філософи, етнологи, культурологи, історики.  

Саме наявність процесу розробки філософами ідеальних конструкцій, які б 
максимально точно відтворювали у свідомості картину оточуючої реальності 
(фізичної, соціальної, економічної, культурної тощо), дає можливість автору 
відносити до родоначальників конструктивізму вже таких авторів потужних 
філософських систем, як: Віко, Канта, Гегеля. До соціальних філософів-
дослідників галузі конструктивізму Новітнього часу відносять Е. Гуссерля, 
А. Шюца, Н. Лумана, П. Бергера, Т. Лукмана, П. Бурдье, Б. Латура, Дж. Ло та 
послідовників їх ідей. При цьому в роботі приймається дефініція того, що 
напрямок конструктивізму і досі не є завершеним та сталим проектом наукової 
парадигми чи окремої методології, чітко оформленої теорії.  

Ця тенденція конструктивізму при дослідженнях сучасної соціальної 
реальності дозволила автору включати в наукову роботу одночасно й надшироке 
коло дослідників-постмодерністів: Ю. Габермаса, М. Фуко, Г. Ґадамера, 
Ж. Дерріди, Ж. Бодріяра, знаходячи в їх поглядах спільні паралелі та долаючи 
протилежності.  

У підрозділі вказується на обов'язкову необхідність існування особливого 
феномену для збірки в єдине більш дрібних складових частин при процесах 
мислення всередині простору свідомості індивідів. Аргументується, що в цій 
ролі виступає уява як вищий психічний прояв процесів мислення, що існує 
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всередині трансцендентального простору свідомості індивіда. Відтак саме 
пояснення феномену уяви є вихідним для теоретичної розробки змісту поняття 
«віртуальність».  

У підрозділі 1.2 «Методологія дослідження віртуального у процесах 
соціального конструювання» обґрунтовано ключові методологічні аспекти 
парадигми конструктивізму, розглянуто взаємозв’язки між феноменом 
віртуального та процесами конструювання. 

Причиною посилення ролі конструктивізму стало те, що для вирішення 
ключових питань соціально-філософської галузі він з самого початку дозволяє 
залучати висновки й напрацювання, як надширокого спектру дисциплін 
гуманітарної думки, так і технологічних досягнень ХХІ ст. Це допомагає 
конструктивізму детально описувати категорією «соціальне» широкий спектр 
суспільних відносин, що склалися в рамках даного суспільства й інтегровані 
процесом спільної взаємодії індивідів чи груп індивідів у конкретних умовах 
простору й часу. 

Через експоненту посилення феномену віртуального у ХХ ст. 
конструктивізм (або його «зародки» з тих чи інших філософських систем) почав 
впливати на формування методологічного інструментарію, виводити зі стану 
«вірогідного» основи нових напрямків соціально-філософського знання, 
інтенсифікувати їх взаємодію одне з одним: соціологію, лінгвістику, психологію, 
політологію, семіотику тощо. Поступово в середині соціально-філософського 
знання почало оформлюватися його практичне підґрунтя у вигляді нових шкіл, 
підходів, субдисциплін, визначних парадигмальних зрушень: чикагська школа, 
структурний функціоналізм, символічний інтеракціонізм, етнометодологія, 
дискурс-методологія, лінгвістичний поворот та ін. 

Домінантним положенням методології дисертаційної роботи є те, що 
віртуальне є ключем, який приводить до дії конструктивізм як процес. 
Віртуальне оперує нематеріальним набором похідних якостей, що в сумі 
складають «ідею» чогось, й, щонайголовніше, потенційно вірогідних 
взаємозв’язків між різними ідеями. 

Другий розділ «Соціальне конструювання як процес творення 
соціальних феноменів» присвячений аналізу провідних механізмів збірки 
соціального та позначенню ключових феноменів, взаємодіючи з якими 
віртуальне здійснює свій вплив на конфігурації зв’язків елементів конструкту 
соціального 

У підрозділі 2.1 «Механізми конструювання соціального у взаємодії 
феноменів повсякденного й віртуального» аналізується комплекс теоретичних 
й практичних питань, пов’язаних із розумінням та інтерпретацією проблематики 
взаємодії феноменів віртуального та повсякденного, що підсумком своєї 
взаємодії оформлюють соціальні структури. 

Автор зазначає, що безпосередній процес конструювання соціальної 
реальності відбувається в рамках феномену повсякденності, який був 
запропонований Альфредом Шюцем у теорії «множинних світів» для 
прикладної концептуалізації гуссерлівської категорії «життєвий світ». У роботах 
Шюца, Гофмана, Ґарфінкеля повсякденність поставала рівнем елементарних 
порядків інтеракції «один до одного» мас індивідів, що формує унікальні 
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суспільні утворення (структури соціального), які є одночасно й віртуально 
існуючими «правилами» для життєвого світу кожного індивіда.  

У підрозділі доводиться, що повсякденність для дослідників 
феноменологічного спрямування постала тим феноменологічним соціальним 
простором, що творить, корегує, зберігає й відображає основну кількість 
конструюючих наше буття практик, що існують та оформлені завдяки 
віртуальному. Роботи А. Шюца, П. Бурдьє, Г. Ґарфінкеля підтверджують таку 
логіку. 

Саме через посилення необхідності досліджувати феномени «у 
взаємозв’язку з» із середини 60-х-70-х років ХХ ст. дослідники бачать 
конструювання соціального перш за все пов’язаним із структуралістською 
логікою існування. Лише структури як одиниці соціального, в розумінні 
дослідників, конструюють соціальне як цілісну матерію, бо кожен дрібний 
елемент (предмет, феномен, індивід, символ) може трактуватися лише у баченні 
відношення/залежності/зв’язку із більшим, всеохоплюючим «шматком» 
повсякденної соціальної реальності, в рамках якого він існує (індексований, 
спаяний), або фреймом якої він постає.  

У підрозділі 2.2 «Мова та віртуальне як засоби конструювання 
структур соціального» показано онтологію віртуального всередині самої 
природи мови, яка  контролює динаміку, специфіку, подобу соціальних 
структур. 

У структурній лінгвістиці постулат про тотожність структур мовного і 
соціальних структур посів значне місце вже з початку другої половини XX ст. У 
підрозділі він розробляється задля доведення віртуальної природи існування і 
формування мови. Показується, що найбільш доступним способом осягнення 
свідомості іншої людини є інформація, яку носій досліджуваної свідомості 
передає за допомогою мови.  

У дисертаційній роботі мовні структури аналізуються як одиниці 
конструювання, що дозволяють більш конкретно описувати картину соціальної 
реальності. Але сам механізм збірки структур, визначення особливостей 
взаємодій всередині них відповідно до контексту, в якому вони існують (як 
«indexicality»), одночасне й точне перенесення (як «transposition») в середину 
них віртуально існуючих шюцевських кінцевих галузей змістів сотень тисяч 
індивідів певного соціуму, суцільно залежать від ключового елементу – мови. 
Таким чином, явище структурації та феномен мови в роботі досліджуються 
поряд з повсякденністю, як тотальні, при процесах конструювання соціального. 

Лише у ХХ ст. ряд лінгвістів й філософів переформатували, поглибили 
погляд на феномен мови: Ф. Сосюр, Л. Вігтегштейн, М. Гайдеґер, В. Куайн, 
Г.-Г. Гадамер, Д. Серл, С. Пінкер. 

Якщо феномен повсякденності актуалізує у верховній реальності 
віртуальні замкнені галузі змістів у матеріальному вигляді, то феномен мови 
віртуально представляє для нашої свідомості (категоріально) явища та події 
нашої реальності, долучаючи буття «до себе», роблячи його й себе неподільними 
у розумінні. 

У третьому розділі «Роль віртуального у сучасній соціальній 
реальності» автором здійснюється дослідження ролі віртуального у бутті 
сучасних глобалізованих суспільств ХХІ ст. в цілому й України зокрема. 
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У підрозділі 3.1 «Віртуальність у контексті процесів конструювання 
глобалізованих суспільств ХХІ століття» обговорюються механізми та 
особливості присутності феномену віртуального у сучасних західних країнах, 
зазначаються його особливості. 

Зазначається, що у віртуальності ХХІ ст. максимально поєднується 
технологічно-інформаційний й історично-філософський сенс. Вона настільки 
актуалізує потенцію речей назовні, що вони самі стають акторами всередині 
соціального поля. Речі постають «актантами», тобто своїми функціональними 
взаємовідношеннями творять актантні мережі взаємовідносин між усім, що 
наповнює соціум. Тіла, одяг, жести, приміщення, транспорт, зброя, банкомати, 
комп’ютери, сучасна побутова техніка – все це наслідки стратегічної логіки 
віртуального як тотального метафеномену, бо повною мірою конструюють, 
визначають подобу нашої повсякденності як єдиної справжньої реальності. 

Обгрунтовується, що віртуальне є стрижневим феноменом ХХІ ст. Отже, 
його вивчення фокусує напругу між певним класом подій/феноменів/предметів у 
соціальному просторі, а у візуальному зображенні виступає «павутиною», 
мережею зв’язків, що поєднує феномени, матеріальні предмети, індивідів, 
інформацію всередині соціального поля єдиною логікою існування. 

Феномен віртуального здійснює цілеспрямовану експансію саме через 
рутинізовані повсякденні практики та мову, які цілком оформлюють життєвий 
світ кожного індивіда. Тому віртуальне ми вже майже не бачимо, але й не 
уявляємо без нього повсякденне буття. 

У підрозділі 3.2 «Феномен віртуальності у конструюванні соціального 
простору сучасної України» особливе місце належить осмисленню якісних 
змін всередині українського суспільства та держави останніх років, 
зазначаються ризики й особливості феномену віртуального для 
переконструювання соціальних структур України на сучасний цивілізаційний 
манер. 

Показується, що в Україні феномен віртуального спрямований 
першочергово на зміну змісту категорій простору й часу з метою 
переконструювання соціальної реальності всієї країни в цілому. Феномен 
віртуального в українських реаліях нерозривно пов’язаний із природою 
ідеального, розчиненого у на перший погляд мізерних, віртуальних як 
потенційних за своїм проявом, пов’язаних із семіотичним світом змістів, 
значень, символів, що наповнюють простір комунікації українців у безлічі їх 
повсякденних взаємодій.  

У наведених у підрозділі прикладах доводиться, що кожен конструкт 
соціального в українському суспільстві залишається собою доти, доки він 
зберігає у часі й просторі стійкість множин чи мереж відносин між своїми 
структурами, що засновані природою феномену віртуального та конструюють 
його подобу як такого. Лише після вирішення питань просторової й часової 
проблематики українське суспільство зможе подолати непорозуміння у питанні 
вибору потенційно існуючих варіантів подальшого розвитку. 
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ВИСНОВКИ 

1. На сучасному етапі конструктивізм дедалі більше утверджує свої 

позиції у предметному полі соціально-філософської онтології соціумів ХХІ ст. 

Посилення позицій конструктивізму всередині «знання про соціальне» як 

спільного розуміння усіх дисциплін, що осмислюють суть суспільств, відбулося 

внаслідок ускладнення структури й функціональних можливостей соціального 

простору ХХІ ст. й виникнення ряду унікальних проявів всередині нього: 

глобалізації, технологізації, інформатизації, комунікації, постіндустріалізації.  

2. У ХХІ ст. феномен віртуального все більш активно втручається у 

процеси творення соціального. Він постає одразу в двох формах. По-перше, 

«віртуальне» у його існуючій до середини ХХ ст. філософській інтерпретації як 

потенції-можливості: ідеї, об'єкту або стану, риси, характеристики, що у 

матеріальній дійсності ще не існує, але може виникнути за певних умов. По-

друге, додане до терміну з середини ХХ – початку ХХІ ст. семантичне розуміння 

як нематеріальної реальності через пристосування феномену під потреби світу 

інформаційно-технологічного. Віртуальність при дослідженні процесів 

конструювання соціального у обох семантичних розуміннях постає рушійною 

силою, що суттєво трактує, описує сам факт появи й перебіг процесів 

конструювання. 

3. Питання процесів конструювання соціального у центрі досліджень 

соціального з початку ХХ ст. Як безпосередній процес, конструювання 

соціального відбувається в рамках повсякденності. Остання постає тотальним за 

своїм впливом рівнем елементарних порядків інтеракції «один-до-одного» мас 

індивідів, що формує унікальні суспільні структури соціального, які є одночасно 

й віртуально існуючими «правилами» для життєвого світу кожного індивіда. 

Повсякденність перш за все постає фізичним простором, матеріальною основою 

для конструювання реальності.  

4. Конструктивізмом соціальне було визначено як феномен, що не може 

бути абсолютно точно пізнаним, бо йде постійний процес його доповнення, 

перебудови, розширення (ідейний внесок скептицизму). На цій основі 

конструктивісти теоретично довели необхідність вивчення всього соціального як 

продукту соціальної інтерсуб’єктивності (ідейний внесок інтеракціонізму), в 

якому люди визначають, поясняють, взаємодіють, інтерпретують для себе 

унікальну й неповторну оточуючу дійсність.  

5. Мова вбирає у себе повсякденність суспільства, її об’єкти та практики, 

які згодом «зашифровує» в собі у власному культурному коді (нерідко 

незрозумілому іншим культурам), надає такі віртуальні референції нам для 

осмислення. На цьому тлі можна стверджувати, що мова в цілому творить 

соціальне, постаючи гранично окресленою віртуальною системою наративів, 

якими можна описати світ. Мова як фундаментальний антропологічний «хребет» 

конструювання структур соціального має віртуальну основу свого буття, бо у 

своєму існуванні вона не має жорсткої прив’язки до матеріального світу, тому 

постійно оновлюється відповідно до всієї «матерії» соціального, має вплив на 

кожну структуру, предмет, явище в суспільстві.  
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6. У ХХІ ст. віртуальне з класичного філософського розуміння як 

нематеріального, потенційно можливого у прояві, такого, що не існує 

матеріально, існуючого у певній мірі трансцендентно (образ, модель, 

множинний світ та ін.) максимально зрощується з її розумінням як 

постіндустріального, інформаційного, технологічного. Електронні засоби 

комунікації суттєво змінюють вигляд сучасних соціумів, привносячи віртуальне 

через технологічне: комп’ютери, мобільний зв’язок, супутники, швидкісні 

літаки, автоматизовані виробництва тощо. «Віртуальність», у її комунікаційно-

технологічному розумінні ХХІ ст., по своєму відношенню до повсякденності 

бажає конструювати її віртуальність, у філософському розумінні, закладеному 

людською свідомістю в повсякденному, бо прагне змінити наповнення множини 

кінцевих галузей змістів нашої свідомості. Віртуальне інформаційно-

технологічної ери намагається максимально переконструювати повсякденність 

посередництвом використання яскравих соціальних практик та об’єктів 

(телебачення, інтернет, медіа, симулякри).  

7. Головний аспект, що починає визначати особливості соціального буття 

у ХХІ ст., – це питання «зіткнення» матеріального та віртуального. Бо 

віртуальне в ХХІ ст. починає значно виходити за рамки потенційності у факті 

свого існування, прагнучи закріпитися в матеріальності повсякденного буття. 

Мода, громадська думка, реклама, комунікативні стратегії PR, реклама, інтернет 

не будуть мати жодного сенсу, якщо не будуть індексовані із матеріальними 

предметами, застосованими у повсякденності широкого спектру індивідів того 

чи іншого суспільства. В ХХІ ст. в соціальному просторі  актором, поруч із 

індивідами, соціальними інститутами, віртуальне (посередництвом технологій) 

починає робити й суто матеріальні речі повсякденного буття, які змінюють 

порядки наших соціальних взаємодій, впливають на коло нашої комунікації, 

викривають ту потенцію речей, що до теперішнього етапу розвитку людства 

була у віртуальному стані.  

8. Проблематика феномену віртуального постає сьогодні ключовою у 

двох векторах, що забезпечують життєздатність України як цілісної 

синергетичної системи: існуванні єдиного й неповторного українського 

соціального організму у всій множині його проявів та функціонуванні інститутів 

держави, яка все ще тримає за основу свого існування й функціонування хиткі 

рудименти пострадянської логіки соціальних взаємодій. Віртуальне, маючі 

вплив на доцентрові процеси всередині українського суспільства, спрямоване 

насамперед на приведення курсу розвитку українського суспільства у 

відповідність із глобалізованим цивілізаційним контекстом. В ХХІ ст. Україна 

як цілісна система, як синергетичне утворення, прагне максимально 

саморегулюватися для виживання. Для цього вона почала руйнувати застарілі, 

пострадянські, віртуально існуючі в бутті (множинних світах свідомості 

громадян) неформальні правила, що оформлюють процеси конструювання 

соціального.  
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апреля 2016 г. – Минск: Издательство Национальной академии НАН Беларуси, 
2013. – С. 41. 

8. Кирницкий О.В. Феномен Крещения Руси как практика социального 
конструирования / О.В. Кирницкий // Международная научная конференция 
НАН Беларуси «Святой Владимир и крещение Руси: цивилизационный выбор 
восточнославянского мира»: материалы международной научно-практической 
конференции, г. Минск, 14-15 мая 2015 г. – Минск: Издательство Национальной 
академии НАН Беларуси, 2015. – С. 28. 

9. Кирницький О. В. Розвиток парадигми соціального конструктивізму в 
історії соціально-філософської думки / Олег Володимирович Кирницький // 
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Вісник Донецького національного університету. Серія філософські науки. – 
2016. – №1. – С. 21-33. 

10. Кирницький О. В. Віртуальні аспекти функціонування українського 
суспільства // Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною 
участю «Філософія. Людина. Суспільство» присвячена 80-річчю заснування 
Донецького університету, м. Вінниця, 4-5 квітня 2017, Донецький національний 
університет імені Василя Стуса. – С. 82-85. 

 

АНОТАЦІЯ 

Кирницький О.В. Віртуальний вимір соціального конструювання. – 
Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за 
спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія і філософії. – Запорізький 
національний університет. – Запоріжжя, 2017. 

Дисертація акцентує увагу на необхідності оновлення погляду щодо 
парадигми соціального конструювання на початку ХХІ ст. Автором 
встановлюються специфічні історичні властивості процесів віртуального й 
методик конструювання соціального, які закладали основу для оформлення 
сучасного стану напрямку. В роботі визначаються як філософсько-історичні, так 
і прагматичні причини трансформації поглядів на соціум та на методики його 
дослідження.  

Основною метою роботи є бачення необхідності максимально точного 
розуміння співвідношення між навколишнім середовищем, утвореною 
соціальною реальністю та світосприйняттям кожного індивіда.  

Текст підводить до висновку, що в гуманітарному знанні, а особливо в 
соціально-філософській галузі, почав виокремлюватися конструктивістський 
підхід як узагальнююча міждисциплінарна квінтесенція. Вона дозволяє більш 
адекватно та прогностично описувати картину соціальної дійсності. 

Ключові слова: соціальний конструктивізм, віртуальне, соціум, значення, 
інтеракція, конструкти, порядки взаємодій. 

АННОТАЦИЯ 

Кирницкий О.В. Виртуальное измерение социального 
конструирования. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук по 
специальности 09.00.03 – социальная философия и философия истории. – 
Запорожский национальный университет. – Запорожье, 2017. 

Диссертация акцентирует внимание на необходимости обновления взгляда 
на парадигму социального конструирования в начале XXI в. Автором 
определяются специфичные исторические свойства процессов виртуального и 
методик конструирования социального, заложивших основу для оформления 
современного состояния парадигмы. В работе определяются как философско-
исторические, так и прагматические причины трансформации взглядов на 
социум и на методики его исследования. 
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Вначале работы автор анализирует историко-философский подтекст 
формирования конструктивистских взглядов. Одновременно в тексте 
указываются особенности авторских взглядов на конструкт социального как в 
целом, так и в каждое отдельное историческое время от Древней Греции до 
конца ХХ в. Автор определяет виртуальные особенности, тенденции и 
преимущества каждой конструктивистской модели осмысления социальной 
частности и отделяет те аспекты, что стали ключевыми для внимания 
философов. В работе подчеркиваются исторические изменения практик 
конструирования, когда феномен социального коренным образом меняется, 
усложняется, дополняется, поэтому его крайне сложно исследовать. Дальнейшее 
развитие получила проблематика избрания исследователями основы, через 
которую происходит изучение тенденций социального. Научный взгляд 
постоянно видоизменяется, переносит свои акценты и в конце ХХ в. обращает 
внимание на постматериальное и виртуальное. Отмечается связь и 
преемственность идей различных философов и их взглядов. Определяются 
феномены и явления социального, выступающие соединительным элементом 
между конструктивистскими теориями. 

Автором предлагается основа для процессов «сборки» социального или 
его отдельных структур. Ею выступают феномены языка и повседневности, вне 
рамок которых невозможно определить теоретический конструкт социального, 
формирующий и практическое наполнение нашего социального бытия. 

Непосредственная наследственность во взглядах философов различных 
исторических эпох, их попытки создать теоретический конструкт, который был 
бы максимально соответствующим требованиям времени, позволяет 
классифицировать как «конструктивистов» довольно широкий ряд философов и 
исследователей социального. Автор отмечает тройственную структуру 
социального конструктивизма: скептицизм, феноменология, символический 
интеракционизм, от которых направление берет свои корни. Указывается на 
универсальность конструктивизма как методики исследования, организации 
социального пространства и порядка взаимодействия индивидов в нем. 

Основной целью работы является разработка максимально точного 
понимания соотношения между окружающей средой, созданной социальной 
реальностью и мировосприятием каждого индивида. 

Текст подводит к выводу, что в гуманитарном знании, особенно в 
социально-философской области, начал выделяться конструктивистский поход, 
как обобщающая междисциплинарная квинтэссенция. Она позволяет более 
адекватно и прогностически описывать картину социальной действительности. 

В ХХ в. в социально-философском знании было окончательно разработано 
основу конструктивистского подхода при исследованиях социальной 
реальности. Конструктивизмом социальная реальность была определена как 
структура, которая не может быть однозначно осмысленной, так как идет 
постоянный процесс ее обновления, дополнения, перестройки (идейный вклад 
скептицизма). Исходя из этого теоретического основания, именно 
исследователи-конструктивисты теоретически доказали необходимость 
изучения всего соціального как продукта социальной интерсубъективности 
(идейный вклад интеракционизма), в которой люди определяют, объясняют, 
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взаимодействуют, интерпретируют для себя окружающую действительность. 
Для совершенствования глубины исследований общества во всех его 
проявлениях социальное конструирование как методика применяет 
промежуточные элементы: фреймы, типификации, здравый смысл, символы, 
значения, области смысла (множественные миры), габитус и т.д. Эти элементы 
позволяют конструктивистам определять, объяснять, интерпретировать 
конфигурацию и особенности элементов социальной реальности максимально 
близко к пространству и времени, в которых такие элементы существуют. В это 
же время конструктивизм усиливает внимание к повседневности, как феномену, 
что тотально вмещает в себя все весь спектр социальных интеракций и 
выполняет культурно-категориальное перетрактовки символического внутри 
общества. Усилением внимания к интерсубъективному конструктивизм заложил 
фундамент перехода к пониманию языка, повседневности их аспектам как 
ключевым «цементирующим» элементам между социальным бытием и нашим 
сознанием. 

Уже в конце ХХ – нач. XXI вв. можно отметить, что внимание в 
конструктивистских исследованиях социального смещается к проблематике 
общепланетарных стратегий максимальной «привязки» воображения широких 
масс к ряду искусственных феноменов и явлений (симулякров). Симулякры 
мощным пластом бессознательного совершенствуют и корректируют 
повседневность целых социумов, таким образом изменяя их коренным образом. 
Среди них можно выделить такие постматериальные и виртуальные явления, как 
например, реклама, социальные сети, глобализация, кинематограф, 
компьютерные игры, постиндустриализации экономики, бренды, мода, курсы 
валют, идеологии, информационные технологии, интернет пространство и тому 
подобное. Все они все более активно становятся внешними факторами влияния 
на социальное, меняют наше повседневное бытие, «модифицируют» наше 
мировоззрение и определяют специфику процессов нашего познания XXI в. 

Ключевые слова: социальный конструктивизм, виртуальное, социум, 
значение, интеракция, конструкты, порядки взаимодействия 

SUMMARY 

Kirnitskiy O.V. Virtual Dimension of Social Constructive Activity. – 
Manuscript. 

The Dissertation is for academic degree of Candidate of Philosophical Science 

on specialty 09.00.03 – Social Philosophy and Philosophy of History. – Zaporizhzhya 

National University. – Zaporizhzhya, 2017. 

The thesis focuses on the theoretical filling and the need to update the paradigm 

of social constructivism at the beginning of the XXI century. The author revealed the 

specific virtual features of historical processes of social constructive methods that laid 

in the foundation for the becoming of modern constructivist paradigms and patterns. 

The work is discovered as the philosophical, historical, and pragmatic reasons for the 

transformation of views on society and its research methods. 

The author investigated the basic patterns of virtual on which social constructive 

activity or its individual structures may be formed. Phenomenon of virtual is 
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associated with the language and everyday life, beyond which it is impossible to 

indicate a theoretical construct of social and practical content that form our social 

existence. 

The text concludes that the humanities, especially in the social and 

philosophical field, began seceded a constructivist approach like generalizes the 

essence interdisciplinary. It allows to more adequately describe and to get prognostic 

picture of social reality. 
Keywords: social constructivism, virtual, society, values, interaction, 

constructs, orders of interactions 
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