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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. В умовах збільшення швидкості плину 

соціального часу люди все більше зосереджуються на теперішньому, а відтак, 

осмислення прийдешності відходить на другий план серед інших проблем 

буденного життя. Поступова інволюція людського вміння сподіватись руйнує 

інтенцію соціального розвитку за рахунок знищення її рухомої складової та 

повертає людину часів постмодерну до тваринного стану. 

Соціальне сподівання як феномен є проекцією спільного майбутнього, яка 

виступає інструментом переробки перспективи відносно суб’єктивного бачення 

кращого існування та відповіддю на інтроекцією прийдешнього – соціальне 

очікування. Порушення балансу «проекція – інтроекція» за рахунок заперечення 

першої є шляхом до колективізму в мисленнєвій активності, який стрімко почав 

розвиватись у рамках інформаційного суспільства. Відповідно, одним із 

головних завдань сучасного науковця є пошук і відновлення в правах людини як 

автора майбутнього, який здатен створити власний сценарій бажаного буття та 

запропонувати його іншим. 

Не менш важливу роль в актуалізацію дослідження осмисленого 

перетворення соціальної перспективи внесли докорінні цивілізаційні 

трансформації сьогодення. Фабрики думок почали формувати та безапеляційно 

нав’язувати людям «популярні» шаблони прийдешнього буття, де місця для 

особистого соціального сподівання стає все менше з кожним роком. 

До практичної боротьби індивідуалізму та колективізму в суспільному 

житті додаються протиріччя на рівні їх мисленнєвих моделей, які по-різному 

розкривають місце та роль людини у двадцять першому столітті. Україна 

унікальна тим, що наведені події активно розвиваються на її теренах, тому вкрай 

важливо зосередитись на осмисленні соціального сподівання, як перспективної 

практики, де особисте має належне місце у спільному, що відображається в 

регулюванні суспільних відносин. 

Виходячи з вище зазначеного, суть проблемної ситуації, яка вирішується у 

даному дисертаційному дослідженні, полягає у протиріччі між системною 

трансформацією використання соціального сподівання в постмодерних типах 

суспільства і відсутністю належної концептуалізації, яка б сприяла цілісному та 

всебічному вивченню вказаного типу проектування майбутнього як вагомого 

чинника у розбудові перспективних суспільних відносин. Вказане протиріччя 

актуалізує необхідність створення соціально-філософської концепції 

соціального сподівання. 

Однією з малодосліджених тем для зазначеного аналізу є осмислення 

темпорального сприйняття людиною себе та інформаційного суспільства, 

збагаченого символами та векторами розвитку. Попередньо соціальні сподівання 

вивчались опосередковано й були індикаторами настроїв членів суспільства та 

основою для прогнозування напрямків їх діяльнісної активності в процесі 

трансформації подальшого співіснування, але природа цього феномену також 

потребує належної дослідницької уваги, особливо в умовах необхідності 

відновлення його застосування у суспільних відносинах. 
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Використання соціального сподівання орієнтоване на діяльнісний підхід до 

оточуючого світу, а також на формування осмисленого бачення щодо його 

трансформації. Вказані аспекти аналізувались різними групами дослідників у 

галузі філософії, психології, соціології, політології та соціального 

прогнозування, але цілісний та ґрунтовний погляд на вирішення поставленої 

проблеми знайти вкрай важко. Первинне розуміння необхідності створення 

сценарію прийдешнього безпосередньо пов’язано з релігійним сприйняттям 

людиною навколишнього світу, яке досліджувалось у роботах А. Августина, 

Ф. Аквінського, Конфуція, Д. Аліг’єрі, Абу Хаміда Аль-Газалі, Айдин Алі-заде, 

П. Могили, П. Тілліха, Л. Успенського, М. Бердяєва, К. Леві-Стросса, 

В. Косякова, О. Богомолець та інших. 

Особливим виразником соціальних сподівань є голоси націй та поколінь, 

відлуння яких досліджувалось на основі аналізу робіт А. Кунанбаєва, 

Т. Шевченка, В. Винниченка, М. Горького, В. Маяковського, Е. Хемінгуея, 

М. Амосова, О. Солженіцина. Великий пласт щодо вивчення сприйняття та 

організації темпоральної активності в суспільстві підіймали та підіймають 

З. Фрейд, К. Г. Юнг, Е. Фромм, Г. Арендт, К. Лоренц, Л. Сонді, О. Леонтьєв, 

Д. Узнадзе, Ж. Нюттен, Д. Арієлі, К. Макгонігал, О. Мальцев. 

Основою для соціально-філософського осмислення феномену соціального 

сподівання стали роботи Г. В. Ф. Гегеля, І. Канта, А. Камю, Ж.-П. Сартра, 

П. Сорокіна, П. Штомпки, Р. Рорти, Е. Гуссерля, К. Ясперса, М. Гайдеггера, 

Е. Тоффлера, Ж. Бодрійяра, Д. Серля, М. Кагана, В. Воловика, С. Кримського, 

М. Поповича, Л. Микешиної, В. Воронкової, М. Лепського, Л. Кривеги, 

В. Кривошеїна, О. Спіркина, В. Палагути, Т. Бутченка. Крім того, національний 

аспект генезису філософського бачення прийдешнього розкривають у своїх 

роботах І. Бичко, В. Жадько, В. Таран, П. Бедзілля, І. Утюж, Р. Додонов, 

Т. Радбіль, А. Сагалаєв, О. Мойсюк, О. Прасол та інші. 

Попри наявність різнопланових дослідницьких робіт щодо сприйняття, 

переосмислення та опрацювання перспективи існування, таке дослідження 

створює можливість для вивчення практики використання соціального 

сподівання як унікального методу переосмислення оточуючого світу та 

систематизації сценаріїв подальшого розвитку подій в ньому. Подібний підхід, 

без сумніву, сприятиме гармонізації сприйняття майбутнього соціального 

простору та формуванню підґрунтя для цілеспрямованого розвитку українського 

суспільства на шляху до бажаної європейської мети. 

У дисертації запропонована стратегія концептуалізації феномену 

соціального сподівання, яка відрізняється від вже існуючих теоретичних 

конструкцій у наступному: а) відмова від однобічного розгляду сподівання як 

об’єктивованої складової управління соціальними процесами, яка аналізується в 

рамках соціально-гуманітарного дискурсу; б) намагання обґрунтувати соціальне 

сподівання як проекцію майбутнього співіснування, яка визначає вектор змін 

умов життєдіяльності на основі встановленої кінцевої мети суб’єкта суспільних 

відносин. У результаті такої рефлексії соціальне сподівання розглядається не як 

кількісний показник вподобань членів суспільства, а як якісний інструмент 

бажаної перебудови майбутнього суспільного життя. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконана відповідно до теми науково-дослідної роботи кафедри соціальної 

філософії та управління Запорізького національного університету «Формування 

інституційних засад публічного управління якістю соціальних послуг в умовах 

трансформації українського суспільства» (Державний реєстраційний номер 

0116U004920). В рамках цієї теми опубліковані статті та тези, які деталізували 

вплив проектування майбутнього на управління соціальними процесами задля 

розбудови збалансованого соціального простору в нашій країні. 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є соціально-

філософське осмислення феномену соціального сподівання як проекції 

майбутнього, аналіз його формування та реалізації у суспільному житті. 

Для реалізації визначеної мети дисертаційної роботи необхідно вирішити 

такі наукові завдання: 

- проаналізувати генезис соціально-філософського осмислення феномену 

соціального сподівання; 

- упорядкувати категоріальний апарат вивчення соціального сподівання в 

рамках соціально-філософської дискусії; 

- обґрунтувати методологічні принципи та підходи соціально-

філософського дослідження феномену соціального сподівання; 

- з’ясувати сутність і специфіку відображення соціального сподівання в 

соціокультурному просторі суспільства; 

- розкрити ціннісний аспект соціального сподівання при визначені 

пріоритетів майбутнього життя в суспільстві; 

- визначити роль соціального сподівання суб’єкта у відображенні вибору 

прийдешнього життя у суспільстві; 

- реконструювати місце соціального сподівання в процесі визначення 

суб’єктом шляху подальшого суспільного розвитку; 

- показати функціонування життєвого циклу соціального сподівання як 

закономірність суспільного розвитку; 

- встановити відображення діалектичної єдності соціального простору та 

часу у закономірному характері сподівання суб’єкта розвитку; 

- виокремити роль соціального сподівання у детермінації формування 

українського світогляду майбутнього; 

- охарактеризувати вплив соціального сподівання на обумовленість 

взаємодії «менталітет – ментальність» в українському суспільстві; 

- обґрунтувати місце соціального сподівання у спрямуванні оптимізації 

діяльності суб’єктів розвитку українського суспільства. 

Об’єкт дослідження – сукупність мисленнєвих моделей, які відображають 

процес проектування майбутнього на рівні безпосередньої взаємодії суб’єктів 

суспільних відносин. 

Предмет дослідження – детермінанти оптимізації розробки проектів, що 

створюють суб’єкти соціальних сподівань для гармонізації суспільного життя. 

Методологічні основи дослідження. Проведене дослідження було 

здійснено на основі комплексного підходу, який включав міждисциплінарну 

методологію та соціально-філософський аналіз. Методологічний фундамент 
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дисертації складають принципи об’єктивності, неупередженості, діалогу 

філософських поглядів, а також взаємозв’язку детермінізму та індетермінізму. У 

соціально-філософському дослідженні задіяні діалектичний, аксіологічний, 

феноменологічний та синергетичний підходи, що дало змогу сформулювати 

цілісний погляд на соціальні сподівання як засіб інкарнації прийдешнього. 

Діалектичний підхід дозволив визначити сутність, зміст і прояви феномену 

соціального сподівання у житті суспільства, а також встановити етапи його 

трансформації в суспільно-історичній ретроспективі. Аксіологічний підхід дав 

можливість виокремити рушійну силу проектування майбутнього для розвитку 

перспективи подальшого існування. Цінність прийдешнього отримала всебічну 

оцінку з позиції всіх учасників суспільних відносин. Крім того, аксіологічний 

підхід сприяв якісному розгляду культурного пласту проектування майбутнього. 

Феноменологічний підхід став підґрунтям для осмислення перспектив існування 

на індивідуальному та колективному рівні. Синергетичний підхід дав змогу 

оцінити вплив сподівань на функціонування соціального організму в умовах 

пришвидшення життєдіяльності людини в суспільстві. 

У дослідницьку базу були включені загальнонаукові та спеціальні методи 

вирішення поставлених завдань: термінологічний, компаративний та 

семіотичний аналіз (виокремлення сподівання від інших проекцій майбутнього); 

методи класифікації та типології (для виявлення різних проявів соціальних 

сподівань); теоретичні методи ідеалізації та екстраполяції (для вивчення 

життєвого циклу предмету дослідження). На основі обраних принципів, підходів 

та методів було сформульовано ставлення до соціального сподівання як до 

інструменту створення зрозумілого та бажаного прийдешнього, що спрямувало 

дослідницьку роботу на аналіз епістемологічної ролі цієї проекції майбутнього в 

організації суспільного життя. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у вирішенні зазначеної 

проблеми в галузі соціальної філософії – створення концепції соціального 

сподівання, яка охоплює каузальний (послідовність і паралельність осмислення 

та перетворення буття), контекстуальний (сценарії прийдешності), ціннісний 

(оцінка темпоральних станів існування) та процесуальний (інтенціональні акти 

соціальних змін) аспекти дослідження цієї проекції майбутнього, що дозволяє 

розкрити особливості її впливу на трансформацію подальшого існування в 

суспільстві. В дисертації: 

вперше: 

˗ побудовано суспільно-історичну модель генезису осмислення соціального 

сподівання, яка включає такі етапи: формулювання уповання для націленого 

досягнення обраного ідеалу в майбутньому; перехід до використання надії як 

суб’єктної проекції прийдешнього; систематизація методологічної бази 

висвітлення перспективи життя; виокремлення чуттєвої природи сподівання; 

філософська дискусія з приводу спрямованості та універсальності його наративу. 

У підсумку запропоновано перейти до аналізу сподівання як продукту чуттєво-

мисленнєвої активності суб’єкта суспільних відносин; 

˗ упорядковано категоріальний апарат соціально-філософського осмислення 

феномену соціального сподівання шляхом включення у поле наукової дискусії 
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таких концептів, як «проекція майбутнього», «сенситивно-ноетична модель», 

«візіонер сподівання», «автор сподівання», «суб’єкт сподівання», «об’єкт 

сподівання», «потенціал суб’єкта сподівання», «інтенціональний акт 

проектування», «аподиктична соціальність», «меллонтип», «футуросфера», що 

додало аналітики у сферу понятійного оформлення предмету дослідження; 

˗  здійснено концептуалізацію соціального сподівання в категоріях 

діалектичного, феноменологічного, аксіологічного та синергетичного підходів, 

що дозволило визначити цю проекцію як інструмент покращення умов 

прийдешнього існування на бажаний суб’єктивний лад, переосмислити 

властивості даного стимулятора суспільного життя та виокремити 

системоутворюючі процеси в ньому; 

˗ виявлені ціннісні властивості статусу соціального сподівання, які 

відображені у можливості суб’єкта даної проекції майбутнього володіти та 

використовувати потенціал для створення пріоритетних напрямків 

життєдіяльності, які відображаються у моделі «діяти – мати – бути» та 

закладають підґрунтя для ефективного написання та реалізації сценарію 

суспільного життя. Такий підхід дозволяє створювати сподівання на засадах 

безумовної соціальності та спрямованої перспективи подальшого співіснування; 

˗  запропоновано концептуальну модель впливу соціального сподівання на 

визначення домінуючих трендів розвитку суспільних відносин на основі 

порівняння, оцінки, вибору оптимальних сценаріїв перебігу подій та формування 

націленості на прийнятний стан існування. В основу моделі покладено 

параметри самостійності та корисності, які визначають суб’єктність у 

майбутньому соціальному просторі; 

˗ сформульовано ідею життєвого циклу соціального сподівання, яка 

передбачає впорядкування взаємодії учасників суспільних відносин шляхом 

налаштування гармонії внутрішнього та зовнішнього ритмів перспективного 

існування в суспільстві. В якості конкретного прояву циклічної природи даного 

проектування наведено повторювальну взаємодію «сподівання – очікування», 

яка залежить від можливості виходу на межу своїх сил і шансу стати суб’єктом 

проектування задля покращення суспільного життя. Водночас підкреслено 

посилену репетативність нереалізованих соціальних сподівань і зміну свободи 

подальшого життя в процесі успішного впровадження цієї проекції майбутнього; 

˗ наведена та обґрунтована роль соціального сподівання у спрямуванні 

оптимізації діяльності суб’єктів розвитку українського суспільства, яке 

передбачає встановлення співмірності проекції та потенційної реальності, 

створення сценарію майбутнього з урахуванням відпрацювання соціальних 

травм українців, утворення системи конструктивних підкріплень активності 

суб’єкта суспільних відносин для досягнення бажаних результатів. Крім того, 

позначено необхідність переходу від універсального спрощення проекції 

прийдешнього до збереження індивідуального у спільній картині буття; 

уточнено: 

˗  роль соціального сподівання при виборі варіантів майбутнього, яка 

змінюється в контексті обрання буття та небуття, насичення й виснаження волі 

суб’єкта суспільних відносин при перетворенні навколишнього середовища та 



6 

встановлення тривалості подальшого існування (орієнтація на співбуття) в ході 

ідентифікації із зовнішнім світом. Тобто розроблено концептуальну основу 

соціального сподівання як засобу для визначення напрямку суспільного розвитку 

за рахунок прикладення вольових зусиль для корекції активності між наміром і 

кінцевою метою при досягненні прийнятного відображення прийдешності; 

˗ основні аспекти впливу соціального сподівання на розвиток 

консолідуючих соціокультурних практик, який здійснюється за допомогою 

інкарнації іконотипу як технології медіації взаємодії суб’єктів суспільних 

відносин. Вона оформлюється через збалансоване застосування засобів 

самозбереження соціального організму та культивування героїчних вчинків на 

благо суспільства; 

˗ взаємозв’язок казкового, історичного та епонімічного у проектуванні 

майбутнього; темпоральні горизонти соціального сподівання в контексті 

визначення межі існування; синхронність подальшого плину життя людини та 

суспільства; орієнтир на футуросферу як сферу випереджальної активності 

людини, завдяки чому автор соціального сподівання може створити більш 

реалістичну картину бажаної прийдешності; 

набуло подальшого розвитку: 

˗  соціально-філософське осмислення впливу сподівання на формування 

українського світогляду майбутнього як цілеспрямованого руху від родового 

міфу до встановлення глобальних стандартів суспільної взаємодії, враховування 

суспільно-історичного бекграунду при розстановці акцентів між світоглядом та 

антисвітоглядом у нашій країні, а також на переоцінку ролі наукового світогляду 

під час створення суспільства загального добробуту в Україні; 

˗ з’ясування специфіки відображення соціального сподівання на рівні 

«менталітет – ментальність» у нашій країні, до якої відноситься: наявність 

архетипів, які містять травматичні сценарії національного розвитку та 

обумовлюють подальше співіснування в суспільстві; підтримка сприйняття 

варіативності бачення прийдешнього, а також конкурентоспроможності 

візіонерів для покращення умов життєдіяльності членів суспільства; відновлення 

практики використання ментальних фреймів для встановлення вектору 

конструктивного перетворення майбутнього. 

Практичне значення одержаних результатів у створенні цілісної 

соціально-філософської концепції осмислення первинного рівня проектування 

майбутнього та винесення дослідження цього процесу на рівень філософського 

аналізу; розкритті основних аспектів життєвого циклу соціального сподівання, 

який розвивається через зняття протиріччя особистісного та соціального 

«майбутнього Я»; використанні отриманих результатів для формулювання 

перспективних ідентифікацій при розробці соціальних сподівань. Зазначені 

здобутки можуть бути використані під час розв’язання конкретних теоретичних 

і практичних проблем, пов’язаних із розвитком перспективних суспільно-

державних відносин, із розробкою програм соціального розвитку, а також із 

розбудовою української державності. 

Отриманні результати мають особливу цінність для побудови дієвої 

взаємодії людини з бажаним майбутнім, що дозволяє сформулювати розуміння 
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цілісного та цілеспрямованого життя на суб’єктивному рівні суспільної 

взаємодії. Крім того, результати дослідницької роботи використані у рамках 

підготовки університетських курсів «Онтологія творчості», «Аксіологія», 

«Соціальна політика в Україні», «Методики критичного мислення», які 

викладаються на факультеті соціології та управління Запорізького національного 

університету. Окремі положення роботи мають значення для планування 

соціальних заходів в організаціях і для підготовки тренінгів особистісного 

зростання, які торкаються світоглядної складової життя людини. 

Особистий внесок дисертанта. Висновки і рекомендації, що розкривають 

наукову новизну дисертаційної роботи, отримані автором самостійно. Публікації 

за темою дисертації є одноосібними. 

Апробація результатів дисертації. Основні ідеї та теоретичні положення 

дисертаційного дослідження обговорювалися на засіданнях кафедри соціальної 

філософії та управління Запорізького національного університету (2010-2020 р.), 

оприлюднювалися на наукових конференціях, круглих столах, інших 

аналогічних публічних заходах, серед яких: Міжнародна науково-практична 

конференція з питань патріотичного виховання молоді (м. Запоріжжя, 02-03 

грудня 2010 р.); Міжнародна науково-теоретична конференція «Вдосконалення 

методології соціального пізнання, змісту та методики викладання філософських 

дисциплін на гуманітарних факультетах ВНЗ» (м. Київ-Запоріжжя, 21-22 квітня 

2011 р.); Міжнародна наукова конференція «Соціальне прогнозування та 

проектування: модернізація політичної системи України» (м. Запоріжжя, 

28 березня 2014 р.); Міжнародна наукова конференція «Соціальне 

прогнозування та проектування майбутнього країни в умовах глобальних 

конфліктів» (м. Запоріжжя, 24 квітня 2015 р.); Всеукраїнська науково-практична 

конференція з міжнародною участю до 95- річчя Мелітопольського державного 

педагогічного університету імені Богдана Хмельницького «Дискурс в умовах 

соціокультурного простору» (м. Мелітополь, 20-21 квітня 2018 р.); Міжнародна 

наукова конференція «Соціальне прогнозування та проектування майбутнього 

країни: світогляд миротворення» (м. Запоріжжя, 23 березня 2018 р.); 

Міжнародна наукова конференція «Безпека в сучасному світі» (м. Дніпро, 27-28 

вересня 2019 р.); Всеукраїнська наукова конференція «Київські філософські 

студії» (м. Київ, 16-17 травня 2019 р.). 

Публікації. За результатами проведеного дослідження опубліковано 

одноосібну монографію «Феномен соціального сподівання» 

(21 умов. друк. арк.), 22 статті у наукових виданнях, спеціалізованих з 

філософських наук, з них: 20 – у фахових виданнях України; 2 – у періодичних 

виданнях іноземних держав за напрямком дисертації, 22 – у фахових виданнях, 

які включені до міжнародних наукометричних баз. Додатково 11 відображають 

матеріали дослідження: 1 стаття в інших наукових виданнях та 10 тез, 

надрукованих у збірках матеріалів наукових конференцій за напрямом 

підготовленої дисертації. Усі публікації написані без співавторів. 

Структура дисертації. Мета, завдання та логіка дослідження визначають 

зміст і структуру роботи, яка складається зі вступу, чотирьох розділів (містять у 

собі 12 підрозділів), висновків та списку використаних джерел. Загальний обсяг 
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роботи – 406 сторінок, з яких – 360 сторінок основного тексту. Список 

використаних джерел складається з 291 найменування. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У Вступі обґрунтовано актуальність дослідження феномену соціального 

сподівання як проекцій майбутнього у наукових дослідження та у 

повсякденному житті, сформульовано наукову проблему, мету і завдання 

роботи, визначено об’єкт і предмет, вказані методи дисертаційного дослідження, 

визначено ступінь наукової новизни і значення одержаних результатів, подано 

відомості про апробацію результатів роботи, а також вказано особистий внесок 

здобувача та кількість публікацій за темою дисертації, охарактеризовано 

структуру роботи. 

У першому розділі «ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНА 

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНУ СОЦІАЛЬНОГО 

СПОДІВАННЯ» проводиться критичний аналіз джерел за темою дисертації, 

визначаються основні віхи дослідження проектування майбутнього, 

розкривається зміст основних понять дотичних до подібного проектування та 

встановлюється їх вплив на розвиток соціального сподівання, а також 

виокремлюється категоріальний апарат пошукової роботи та її методологічна 

база. 

У підрозділі 1.1 «Генезис соціально-філософського осмислення феномену 

соціального сподівання» охарактеризовано ступінь висвітлення теми 

соціального сподівання у соціально-філософському дискурсі, встановлено 

існуючі етапи його вивчення та варіанти тлумачення його ролі у суспільному 

житті. Одним із перших етапів можна виділити час осмислення боротьби за 

власне буття в контексті фундаментальних перетворень, де виділяється модус 

візіонера-провідника, що змінюється від воїна (Сунь-Цзи, Я. Цунетомо, 

Конфуцій), (Плутарх, Сенека) до іконотипу духовного наслідування 

(А. Августин, А. Х. Аль-Газалі). Цей етап остаточно оформився протягом 

періоду Середньовіччя та позначився появою уповання, а також теологічного 

обґрунтування важливості намірів у реалізації обраного напрямку майбутнього. 

Говорячи про концептуалізацію соціального сподівання, необхідно 

звернутись і до періоду Відродження, в якому зародилась ціла течія 

утопістського бачення прийдешнього існування зі зменшення місця для образу 

Бога, який би впливав на спільне майбутнє (Т. Мор, Т. Кампанелла). Людина 

перебрала на себе роль провідника у бажаний світ загального благополуччя. 

Деталізація пізнання навколишнього світу в епоху Просвітництва та повна 

відмова від Бога призвели до огортання проекцій майбутнього у «мисленнєві 

обладунки» Нового часу (Р. Декарт, Б. Спіноза, Т. Гоббс). Це підвищило 

ефективність подібного проектування, призвело до суб’єктивації бачення 

перспективи й до поступового переходу на використання надії в організації 

суспільного життя. 

Вагомими етапами дослідження соціального сподівання були 

систематизація методологічної бази для вивчення мисленнєвих проекцій 
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(І. Кант, Г.В.Ф. Гегель, Е. Гуссерль), а також деталізація співвідношення 

сподівання та очікування завдяки інтенції на об’єкт або суб’єкт у майбутньому 

(Е. Кассірер, М. Гайдеггер, К. Ясперс). У цей період зазначена проекція 

прийдешнього отримала свою форму та зміст, але до позначення та введення в 

широкий вжиток необхідні були надзвичайні умови подальшого існування. 

Особливе місце у створенні концепції соціального сподівання зайняла 

дослідницька фаза з активізації вивчення психосоціальної природи людини, а 

також її зв’язок із сприйняттям плину людського життя (З. Фрейд, К.Г. Юнг, 

Х. Арендт, Л. Сонді). Тут було закладено фактичне розуміння процесуальності 

соціального сподівання як складової взаємодії «проекція – реальність», а також 

створено основу для оцінки придатності варіантів майбутнього. 

Оновлений вибір між буттям і небуттям наблизив людину до фактичного 

настання прийдешнього та його безпосереднього сприйняття як трансформації 

ціннісного світу під час науково-технічних революцій (А. Камю, Т. Парсонс, 

Е. Тоффлер, М. Каган). Даний період дав поштовх для активного впровадження 

сподівання у повсякденному житті людини та аналізу його змісту в контексті 

прогнозування майбутніх подій. 

Нагромадження інформаційних потоків у суспільстві повернуло 

філософську дискусію з приводу цієї проекції прийдешнього в бік визначення 

спрямованості її наративу (М. Бахтін, Ю. Лотман, Дж. Сьорль) та пошуку 

універсалізації його використання (Ж. Бодрійяр). Даний етап є періодом 

систематизації поглядів на наповнення соціального сподівання, а також 

окреслення параметрів взаємодії перспективних дійових осіб та напрямків 

маніпуляції при впровадженні цієї проекції майбутнього на практиці. 

В якості наступного дослідницького етапу можна вказати вивчення 

соціального сподівання як продукту чуттєво-мисленнєвої активності суб’єкта 

суспільних відносин, основою для якого стали роботи В. Воловика, 

В. Воронкової, В. Глазунова, В. Палагути, М. Поповича, С. Кримського, 

М. Лепського, Т. Бутченка. Зазначений етап є предтечою для формулювання 

відокремленого дослідницького напрямку в цій сфері. 

Отже, аналіз існуючих напрямків дослідження проекцій майбутнього 

дозволив виявити наступні тенденції їх соціально-філософського осмислення, 

які позначились на концептуалізації феномену соціального сподівання, а саме: 

періодична зміна акцентів на суб’єкт та об’єкт взаємодії при створенні сценарію 

подальшої життєдіяльності; інтенція на поступову деталізацію кінцевої мети 

проектування; орієнтир на встановлення цінності взаємодії «суб’єкт – світ 

майбутнього»; постійне ускладнення будови соціального сподівання, позначене 

необхідністю вдосконалення умов співіснування в суспільстві. 

У підрозділі 1.2 «Сутність феномену соціального сподівання та зміст 

поняття, що його позначає» автор визначає напрямок дослідницької роботи 

стосовно розуміння соціального сподівання, його відмінностей від інших 

проекцій майбутнього, а також спрямованості людської активності під час 

вибору варіантів сценарію подальшого розвитку подій в суспільному житті. 

Спираючись на вищесказане, для розуміння сутності феномену соціального 

сподівання необхідно проаналізувати його походження, яке пов’язане з якісним 
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стрибком у опрацюванні майбутнього, що став відповіддю на суспільні виклики 

та стимулював заходи зі збільшення реалістичності настання потрібного 

результату у прийдешньому. У підсумку сформульована думка про те, що 

соціальне сподівання як продукт чуттєво-аналітичної активності: а) залежить 

від свідомої боротьби з почуттями страху, відчаю, розчарування, яка може 

виступати і засобом самозахисту після зустрічі з невідомим, і основою для 

встановлення довіри між учасниками перспективних суспільних відносин; 

б) завжди має у своєму підґрунті надію як чуттєве відображення майбутнього, 

що індукує осмислення та втілення сценарію подальшого існування, який 

розробив суб’єкт соціальних змін; в) сприяє переосмисленню сформульованого 

сценарію сумісної життєдіяльності в суспільстві, що не відповідає попередньо 

встановленим стандартам і межам співіснування. 

Власне соціальне сподівання – це соціально-філософське поняття, у якому 

відображаються діяльнісні відносини суб’єкта із соціальною реальністю, 

сформовані на домінуючій сенситивно-ноетичній проекції, яка реалізується за 

допомогою досягнення конвенції щодо шляху отримання встановлених 

результатів у майбутньому. 

Діалектичною протилежністю соціального сподівання є очікування 

суспільства, які містять у собі загальноприйняту та об’єктивовану картину 

майбутнього. Якщо соціальне сподівання є пошуком і втіленням концепту 

суб’єктивного існування у спільній перспективі, то очікування є використанням 

конвенційної моделі щодо прийнятного в прийдешньому, яким вимірюють 

«схвалене» та пізнаване майбутнє в суспільстві. 

Трансформація у розуміння поняття «соціальне» та домінування приватного 

у постмодерному суспільстві наштовхнули на думку, що сподівання має 

аподиктичну соціальність, яка виступає відображенням спільного бачення 

перспективи взаємодії «Я – соціальний світ». Цей зв'язок модусу «Я-майбутній» 

із навколишнім середовищем є наслідком топологічних пошуків активними 

учасниками соціального сподівання свого місця у прийдешньому суспільному 

житті. 

Результат зазначених пошуків відображається у наступному розмаїтті цієї 

проекції майбутнього в реальності: 

- перенесення уваги протягом проектування на його чуттєву та аналітичну 

складові (ірраціональні та раціональні сподівання); 

- відношення до необхідності вибору між буттям та небуттям, баланс у 

подібному обранні, а також корисність одного з варіантів у процесі осмислення 

власної долі у світі (екзистенційні та есхатологічні сподівання); 

- наявність досвіду існування у соціумі, а також його місце в організації 

суспільних відносин (апріорні (наївні) та апостеріорні (фундаментальні) 

сподівання); 

- визначення темпоральних пріоритетів реалізації цього досвіду задля 

досягнення зафіксованого результату в перспективі (аверс-, реверс-, зараз-

сподівання); 
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- зміна спрямованості суб’єкта проекції майбутнього під час її формування 

та реалізації в соціальному просторі (сподівання-виправдання, сподівання-

спокута). 

Відтак, сутність феномену соціального сподівання полягає у створенні 

особливого взаємозв’язку членів суспільства, який обумовлений цінністю 

подальшого співіснування та підтримується за допомогою усвідомленої, 

цілеспрямованої, наполегливої та послідовної діяльності щодо долучення до 

належних умовах життєдіяльності. 

Підрозділ 1.3 «Методологічні принципи та підходи соціально-

філософського дослідження феномену соціального сподівання» став 

фундаментом для оформлення дослідницької стратегії, яка вибудовувалась для 

осмислення місця соціального сподівання в чуттєвому та раціональному баченні 

майбутнього існування. 
Зважаючи на те, що предметом дослідження є багатогранний феномен, 

спрямований на організацію перспективних змін у суспільстві, то для його 

вивчення були використані принципи об’єктивності, неупередженості, діалогу 

філософських поглядів, а також взаємозв’язку детермінізму та індетермінізму. 

Наведені принципи закладають фундамент для цілісного та всебічного розгляду 

соціального сподівання на всіх рівнях суспільного життя. 

Обрана стратегія орієнтувала автора роботи на висвітлення всієї 

багатоманітності проявів соціального сподівання і спрямовувала його до 

дослідницьких пошуків, які ґрунтувались на наступній методологічній базі: 

1. Діалектичний підхід дозволив визначити процес сподівання як 

проектування майбутнього в ході суб’єктної взаємодії в соціальному світі. На 

цьому ж тлі вдалось встановити зв’язок цієї проекції прийдешнього з 

необхідністю вдосконалення умов життєдіяльності, до якого в залежності від 

наявної ситуації додаються суб’єктність, інтенція, колективність, суспільно-

державна легітимація, детермінація соціальної активності й деталізація 

використання. 

2. Виокремлення апостеріорних корелятів індивідуального та колективного 

досвіду проектування спиралось на феноменологічний підхід як напрямок аналізу 

векторів реалізації соціальних сподівань і вдосконалення цього процесу на 

практиці. Феномен соціального сподівання розкривався через редуціювання 

розмаїття поглядів на майбутнє, яке виходить на осмислену організацію 

прийдешнього життя. 

3. За допомогою включення у дослідницьку стратегію аксіологічного 

підходу було розкрито те, що конструктивність перспективної активності 

залежить від домінанти в оцінці подальшого існування, яка реалізується у 

необхідних ціннісних системах та орієнтаціях. Крім того, зафіксовано, що 

визначені пріоритети впроваджуються за допомогою універсалізації створення 

соціальних сподівань, що впливає на стандартизацію подальших суспільних 

відносин. 

4. З огляду на те, що дане проектування майбутнього містить елементи 

самоорганізації, то необхідно було включити у епістему авторських пошуків і 

синергетичний підхід, який сприяв відкриттю привабливості окремих соціальних 
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сподівань, що виконують роль атрактора для загалу. Крім того, цей підхід 

допоміг виявити параметри взаємопроникнення внутрішнього та зовнішнього 

соціальних світів у пошуку варіантів гармонізації співіснування в прийдешності. 

Детальний розгляд феномену соціального сподівання за допомогою 

методів трансцендентної дедукції, феноменологічної редукції, екстраполяції та 

ідеалізації сприяв осмисленню можливостей суб’єкту суспільних відносин і 

потенціалу простору, де будуть впроваджуватись бажані умови життєдіяльності. 

Виокремлення різновидів даної проекції майбутнього ґрунтувалось на 

використанні компаративного та термінологічного аналізу, які дали можливість 

деталізувати практику розстановки пріоритетів у взаємодії «індивідуальне – 

колективне», «іманентне – трансцендентне», «оптимістичне – песимістичне», 

«наївне – осмислене». Водночас важливим доповненням став семіотичний аналіз 

сценаріїв майбутнього, який допоміг визначити місце іконотипу у 

функціонуванні соціального сподівання та встановити значення долі його автора 

при впровадженні цієї практики в суспільному житті. 

Іншими словами дослідження феномену соціального сподівання 

ґрунтувалось на конвенційному методологічному комплексі, який поєднував 

висвітлення основних тенденції осмислення невідомого майбутнього, що 

насувається на суб’єкта проектування та встановлення специфіки обрання ним 

подальшого шляху у спільне прийдешнє. 

У другому розділі «ФЕНОМЕН СОЦІАЛЬНОГО СПОДІВАННЯ ЯК 

ВІДОБРАЖЕННЯ МАЙБУТНЬОГО В СУСПІЛЬСТВІ» розкривається 

досвід створення проекції прийдешнього у соціокультурному просторі, 

аналізується її міра в ціннісному світі, а також визначаються засоби формування 

цілеспрямованої активності у досягненні бажаного в суспільному житті. 
У підрозділі 2.1 «Соціальне сподівання в соціокультурному просторі 

суспільства» розповідається те, що соціальне сподівання має подвійну 

культурну контекстуальність, яка поєднує сховище досвіду проектування 

майбутнього й оціночний фільтр для соціалізації суб’єктів суспільних відносин. 

Текст цієї культури формується за допомогою таких інструментів, як 

патернізація та атрактція, що функціонують відображення напряму подальшого 

розвитку подій. 
Потенціал патернізації полягає у закладені соціокультурного порядку 

створення соціальних сподівання і відображається в розумінні проектного 

простору бажаного, який міститься в роботах голосів нації та лідерів думок. 

Л. Армстронг, М. Приймаченко, А. Кунанбаєв, Т. Шевченко, Н. Піросмані, 

В. Винниченко, М. Амосов, М. Каріма, О. Солженіцин, а також інші відомі діячі 

стали виразниками омріяного світу майбутнього, доповнили світськими рисами 

релігійний ідеал візіонера та вказали своїм послідовникам зразок належного 

існування. 

Елементом взаємного впливу соціального сподівання та соціокультурного 

середовища є код благополуччя, який формується успішними членами 

суспільства під час вибору найбільш вдалої програми продовження життя в 

ньому та враховує встановлені орієнтири по акумуляції потенціалу перетворення 

прийдешнього. Саме цей процес оволодіння потенцією буття позначається як 
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критерій ефективності соціальних сподівань, який використовується при 

визначенні можливості його втілення у суспільному середовищі. 

Соціокультурний простір містить таку картину бажаного майбутнього, яка 

окреслюється мірою безпеки і ризику, а також є результатом використання 

раніше вказаних у цьому підрозділі інструментів культивування цілеспрямованої 

соціальної активності. Вони детермінують розвиток даних проекцій 

прийдешнього та визначають відображення життєвого шляху суб’єкта 

соціального сподівання. 

Постмодерне суспільство залишає людині тільки ризик, що задає основу для 

того, щоб вона сподівалась лише на власні сили. Ця ситуація обумовлює 

домінування зараз-сподівання як пошук моментального задоволення потреб 

суб’єкта суспільних відносин у наявних умовах існування в суспільстві. 

В якості базової складової соціокультурної конфігурації потрібного при 

створенні соціального сподівання виступає іконотип, який виступає зразковим 

відбитком та стимулом для корекції найближчого майбутнього суб’єкта 

суспільних відносин. Наприклад, інтерпретація образу жінки в процесі 

формування перспективи людської активності може містити такі варіанти 

прийдешнього, як захист батьківщини, здобуття персонального затишку та 

збудження потреби у продовженні власного існування. У такому разі наратив 

соціального сподівання є культурною цитацією актуальної моделі жіночого 

життя, яка наповнюється і змінюється в процесі кооперації учасників 

проектування. 

Система вказаних регуляторів соціального простору напрацьована задля 

запобігання неконтрольованому використанню зразків бажаної прийдешності. 

Втрата керованості при формулюванні соціокультурного контексту подальшого 

існування впливає не тільки на зміну вектору суспільного розвитку, а й на 

нівелювання його значення у суспільстві постмодерного типу. 

Отже, осмислення відображення потенцій учасників суспільних відносин у 

соціокультурному просторі дало розуміння меж та інструментів проектування 

майбутнього, які визначають реалізацію соціальних сподівань. Зазначимо, що 

фіксація культурного контексту в цій сфері має вирішальний характер для 

подальшого життя кожного учасника проектування, незалежно від інтенсивності 

їх соціальної активності на покращення індивідуальної та колективної 

перспективи. 

У підрозділі 2.2 «Соціальне сподівання як визначення ціннісних 

пріоритетів майбутнього життя в суспільстві» викладення дослідницької 

позиції базується на тому, що фундаментом для розвитку ціннісних властивостей 

соціального сподівання є воля до зміни умов існування за власним сценарієм 

(суб’єктність) та ефективність використання потенціалу учасників суспільних 

відносин. Ціннісний спектр зазначеного проектування розкривається за 

допомогою аналізу життєвих пріоритетів суб’єкта соціального сподівання, з яких 

викладається шлях до кінцевої мети майбутнього життя. 
Перевага в бік чуттєво-емоційного або раціонального під час створення 

соціального сподівання залежить від кількісного складу його суб’єкта, а відтак 

по-різному відображається в процесі формулювання ціннісних орієнтацій та 



14 

входження в аксіосферу суспільства. Перехід від цінностей-потреб до цінностей-

норми та далі до цінностей-значень є логічним шляхом індивідуалізації 

осмислення буття в майбутньому, який віддзеркалюється у соціальному 

сподіванні. Цей спектр ціннісних властивостей визначає актуальні напрямки 

подальшого суспільного розвитку та задає перспективні вектори проектування в 

зазначеній сфері. 

У нашому випадку мірилом аксіологічної оцінки соціального сподівання є 

володіння потенціалом перетворення умов життєдіяльності, який визначає 

характер презентації суб’єкта суспільних відносин у соціальному світі. Формула 

Ж.-П. Сартра «діяти – мати – бути» інкарнує у процес створенні цієї проекції 

майбутнього цінність володіння не тільки речами, але й інформацією, знаннями, 

відносинами і своєю роллю в них. Тобто мається на увазі широкий спектр 

ідентифікації «Я – бажаний світ майбутнього». 

Доступність володіння потенціалом існування забезпечує належну 

аксіологічну оцінку суб’єкта соціального сподівання. Недосяжність окремих 

об’єктів у ціннісному світі також має привабливість для учасника суспільних 

відносин. Проте, нереалізовані проекції майбутнього провокують 

неконтрольоване повернення до довгоочікуваних образів бажаного життя. Ця 

повторюваність рухає людину вперед у соціальному просторі, але вона і руйнує 

її майбутнє, так як зникає раціональна компонента проектування. 

Основою ціннісного світу є фундаментальні сподівання, які розкривають 

фактичне значення перспективного буття для кожного проектанта. На цьому 

ґрунті розробляються патерни, які використовуються у створення пріоритетних 

варіантів соціальних сподівань і мають загальноприйнятий характер. 

Засобом кардинальних змін у аксіосфері суспільства є акме-сподівання, які 

сформовані для досягнення найбільших вершин успіху в життєдіяльності 

суб’єкта суспільних відносин. Разом з цим, невдале освоєння невідомого 

майбутнього може вплинути на появу антисподівань як небажання повертатись 

до подібного розвитку подій, яке служить відповіддю на повторюваність у 

перетворенні прийдешнього. 

Відтак, ціннісні властивості статусу соціального сподівання полягають у 

встановленні потенціалу буття його суб’єкта, а також у забезпеченні можливості 

самостійно обирати свій шлях у суспільному житті. Реалізація оціночного 

комплексу «воля – власність – потенціал існування» закріплює успіх у 

вписуванні людських бажань у загальне бачення майбутнього за допомогою 

зміни ідентифікації та осмислення власного внеску в сумісний благоустрій 

суспільства. 

У підрозділі 2.3 «Соціальне сподівання суб’єкта як відображення вибору 

майбутнього життя» сформульовано концептуальну модель соціального 

сподівання, яка фіксує обраний варіант вибору прийдешнього на основі оцінки, 

екстраполяції та реалізацію проекцій подальшого існування для визначення 

найбільш привабливої його картини. 
Додання суб’єктності в цей процес кардинально змінює напрямок 

перспективного розвитку соціального сподівання від ілюзії до реальності. У 

такому разі особливу роль відіграє бачення важливості існування в суспільстві, 
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яке дозволяє зробити вибір на користь сумісного та збалансованого розвитку 

прийдешності. 
Процес вибору майбутнього поєднує психічну та розумову активність 

суб’єкта суспільних відносин, яка відображається в ступені раціональності 

соціальних сподівань. І чуттєві, і осмислені проекції в цій сфері спрямовані на 

кінцеву мету, яка встановлює стандарт належного існування. Проте, вектори її 

реалізації мають різну ефективність. 

Взаємодія «індивідуальне – колективне» набуває вирішального значення в 

процесі вибору картини бажаної життєдіяльності в суспільстві. Індивідуальне 

перетворюється на цілісне колективне за рахунок привабливості проекції 

майбутнього, також її схвалення на загальносуспільному рівні. 

У даному випадку масштабованість соціального сподівання надає йому 

характер інтерсуб’єктності. Вона впливає на утворення зв’язків між суб’єктами 

суспільних відносин, які виходять з ідентичності проекцій майбутнього. 

Ідентифікація «свій – чужак» розповсюджується на вибір співіснування в 

суспільстві, виходячи зі схваленого зразку прийдешності. 

Акценти у виборі між хаосом і порядком залежать від накоплених 

здібностей до зміни життя на бажаний лад. Водночас чим краще умови 

існування, тим частіше суб’єкт сподівання замислюється над необхідністю їх 

збереження. Аналізуючи перспективу існування, даний суб’єкт, як довів 

А. Диксіт, нерідко обирає середнє значення для бажаного обсягу надбаного в 

майбутньому. Проте, важливою умовою ефективної реалізації соціального 

сподівання є закладення поправки на можливість індивідуального подолання 

колективного спротиву з боку трансляторів схвалених суспільних вподобань. 

Свобода суб’єкта соціального сподівання є виразником цього протистояння 

зі світом, який змінюється від приватної ініціативи до тренду прийдешнього 

розвитку. Втім, вибір майбутнього – це не тільки пізнання, оцінка та вольове 

зусилля, але і здатність протидіяти страху перед невідомим і факторами, що 

можуть його викликати. 

Свобода й творчість як найвищі людські цілі напряму залежать від стану 

соціального простору, тому бажаючи цих благ у перспективі, суб’єкт має 

аналізувати можливості, настрої та характер взаємодії у оточуючому 

суспільному середовищі. Відтак, будь-яка проекційна конструкція має 

аподиктичний соціальний характер, що обумовлено необхідністю досягнення 

спільного бачення перспективи. 

Таким чином, концептуальна конструкція соціального сподівання як 

відображення вибору майбутнього включає порівняння власного бачення 

прийдешності із запропонованим сценарієм спільного розвитку та дії по 

перетворенню ситуації на суб’єктивну користь. У процесі цього аналізу 

визначається як власна перспектива, так і потенціал оточуючого середовища, за 

рахунок чого формується оптимальна картина подальшого суспільного життя. 

У третьому розділі «СОЦІАЛЬНЕ СПОДІВАННЯ СУБ’ЄКТА У 

ЗАКОНОМІРНОМУ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА» описується вплив 

суб’єкта даної проекції прийдешнього на появу незворотних та спрямованих змін 

у суспільному житті, аналізується процес функціонування соціального 
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сподівання, встановлюються закономірні зв’язки між ним і реальністю, 

деталізуються складові вказаної проекції та їх відображення у єдності 

соціального простору та часу. 
У підрозділі 3.1 «Соціальне сподівання як визначення шляху суспільного 

розвитку суб’єктом» було показано вектори змін, які задаються різними 

проекціями прийдешнього. Якщо сподівання відображає вольову націленість 

суб’єкта на досягнення якісних перетворень, то несподіванка є результатом 

випадкових і несистемних метаморфоз суспільного життя. 

Вказана проекція майбутнього може виступати як стимулом, так і реакцією 

на зміни подальшого розвитку подій. Проте, якщо у першому випадку 

прийдешність виходить з-під рук перетворюючого суб’єкта суспільних відносин, 

то у другому – це лише наслідок його сприйняття об’єктивних соціальних змін. 

Процесуальною складовою соціального сподівання, яка впливає на 

викладення образу прийдешності на наявну дійсність є інтенція, що 

розкладається на три складові: намір, кінцева мета та дороговказ. Ці складові 

визначають наповнення та спрямованість сценарію бажаного співіснування в 

суспільстві. 

Даний процес розкривається у вигляді цілеспрямованій активності щодо 

організації майбутнього, що відображається і у вольовому зусиллі суб’єкта 

соціального сподівання, і у наявних регуляторах суспільного життя. У такому 

разі інтенція може будуватись на основі відомого та сприяти напрацюванню 

послідовного ланцюга перетворень, а може бути орієнтиром у невідоме і базисом 

для розробки неочікуваних загалом змін. Тобто опрацювання прийдешнього 

відбувається через встановлення шляху до кінцевої мети, яку необхідно 

реалізувати протягом земного буття, а також поза ним. 

В якості запоруки успіху реалізації соціального сподівання висунута думка 

про необхідність компаративного аналізу намірів і практичної діяльності його 

суб’єкта, що потенційно є кроком для полегшеного досягнення бажаного в 

майбутньому. Наміри суб’єкта сподівання є відображенням змісту його сценарію 

прийдешнього, спрямованого на створення дієвих механізмів для досягнення 

потрібних умов існування. Реалізація цих намірів можлива за рахунок зняття 

напруження автохтонного простору суспільної взаємодії в контексті осмислення, 

апробації та впровадження впливу алохтонів на подальше життя в ньому. 

Зазначена суб’єкт-суб’єктна взаємодія виносить на поверхню проблему 

маніпуляції вибором шляху перспективного розвитку та необхідність 

встановлення рівня її конструктивності, який залежить від збереження 

суб’єктності під час створення та реалізації соціального сподівання. 

Одним із небагатьох виходів для її збереження є культивування 

осмисленого ризику в процесі суспільної взаємодії, який відповідав би 

закладеній мірі сподівання та підтримував самобутність членів суспільства, які 

піддаються впливу. Ця автономність автора та суб’єкта соціального сподівання 

унеможливлює деструктивне втручання у їх майбутнє. 

У підрозділі 3.2 «Життєвий цикл соціального сподівання як 

закономірність суспільного розвитку» розвивається думка, що вказаний цикл є 

відображенням життєвого шляху людини та містить п’ять складових: 
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зародження, виношування, народження, реалізація в реальному світі та смерть. 

Зазначена проекція прийдешнього виконує функцію маяку, який спрямовує 

суспільний розвиток на користь суб’єктів проектування. Цей цикл соціального 

сподівання пов’язує людину з навколишнім світом та спонукає її до обрання 

шляху досягнення достатності буття. 
На початку циклу, в ході створення цієї сенситивно-мисленнєвої проекції, 

активну роль відіграє свобода волі та межа її реалізації в суспільстві, які задають 

чуттєву основу соціального сподівання та визначають потенціал його суб’єкта. 

Функціонування даного циклу має хвилеподібний характер, де збільшення 

активності учасників перспективної взаємодії веде до накопичення 

автохвилювань соціального простору, на піку яких змінюється тенденція 

розвитку суспільства. 

Найвищою стадією циклу є зустріч автора проекції прийдешнього з 

реальними умовами зовнішнього середовища, під час якого визначається 

потенціал її дійових осіб щодо запланованих перетворень. У такому разі 

запорукою реалізації соціального сподівання є довіра між його учасниками для 

втілення цілісного бачення перспективи в соціальному просторі. 

Виразником цієї стадії циклу є повторювальна взаємодія «сподівання – 

очікування», в якій змінюються показники суб’єктної активності відповідно до 

накопичення та використання вольових зусиль при виконанні поставлених цілей. 

Такі зусилля обумовлюють збереження або зміну статусу проекції 

прийдешнього. 

На затуханні циклу додаткове значення отримує цінність кінцевого 

результату соціального сподівання та його надтемпоральна вага. Крім того, треба 

додати, що кожна його стадія пов'язана зі зміною свободи учасників 

проектування майбутнього, що відображається у встановлені рамок подальшого 

існування. 

В цілому, рух зазначеної проекції прийдешнього можна описати за 

формулою «передпізнання – передрозуміння – перетворення», яка спрямована на 

вибудовування зв’язку її автора з подальшим суспільним життям. Зняття 

соціального сподівання відбувається або через його реалізацію, або через 

інверсію до більш простих форм сприйняття майбутнього внаслідок руйнації 

встановленого сценарію проекції під тиском суспільного середовища. 

Проте, можливе подальше продовження функціонування соціального 

сподівання за допомогою переходу на загальносуспільний та крос-культурний 

рівні, які обумовлюються кон’юнктурою життя та конкуренцією візіонерів за 

домінування в прийдешньому. 

Цей перехід здійснюється на основі медіації інтенціональної активності, яка 

відбувається за допомогою фасилітації та партиципації при розбудові спільної 

картини подальшого існування. Тобто життєвий цикл соціальних сподівань 

розвивається, змінюється та переходить від однієї стадії до іншої шляхом 

конвенції поглядів на спільні переваги майбутнього. 

У підрозділі 3.3 «Діалектична єдність соціального простору та часу у 

закономірному характері сподівання суб’єкта розвитку» наголошується на 

тому, що взаємодія «проекція прийдешнього – соціальна реальність» є 
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відображенням послідовного розвитку та реалізації погляду активного учасника 

суспільних відносин на майбутнє. 
Витоком даної активності є казкова уявність, в якій презентується прообраз 

суб’єкта розвитку, що має можливість змінити плин суспільного життя на 

бажаний лад. Ще в казці формуються два варіанти протікання майбутнього, які 

виступають у вигляді діалектичної протилежності «країна мрій – безнадійне 

місце вічного небуття». 
Сценарій соціального сподівання формується за допомогою побудови 

хронології подій, яка відображає закономірний характер розгортання цієї 

проекції прийдешнього у вигляді подолання відстані між теперішньою та 

майбутньою ідентифікацією в процесі розвитку суспільного устрою. Тобто 

утворюється зв’язок між темпоральними ідентифікаторами існування, який 

формує актуальну історію суспільного життя. 

Соціальне сподівання є регулятором організації людського співіснування за 

рахунок підтримки змінності індивідуальної та колективної домінанти у 

впорядкуванні соціальної реальності. У вказаних домінантах присутній 

взаємозв’язок щодо складу учасників перспективних відносин. Якщо збільшення 

кількості авторів соціального сподівання уповільнює процес майбутніх 

перетворень, то збільшення суб’єктів його реалізації пришвидшує настання 

бажаного прийдешнього. 

Окрім казки та історії, використовується позначення суб’єктивного погляду 

на розвиток подій у вигляді встановлення епоніму як координати протікання 

життя суб’єкта суспільних відносин. Казковий, історичний та епонімічний часи 

маркують відрізки розгортання проекції майбутнього як засобу розвитку та 

видозмінення існування у соціуму. Іншим аспектом активності суб’єкта 

суспільних відносин у вказаної діалектичної єдності є соціальний простір, в 

якому ми знаходимо відображення дійових осіб сподівання, їх оцінку умов 

існування та спрямованість на реалізацію даної проекції на практиці. 

Ці особи ініціюють періодичне збудження соціального простору, яке 

пов’язано з їх протиборством за право на організацію подальшого життя. Рівень 

конфронтації візіонерів та суб’єктів соціального сподівання визначається 

ступенем диференціації проекцій майбутнього. Боротьба розгортається за 

суб’єктність, за кращі умови існування, а також за можливість розвивати своє 

бачення бажаного в окресленій соціальній реальності. 

Бачення організації соціального часу розповсюджується так само від 

конкурентоспроможної особи до домінуючої суспільної групи з інтенцією на її 

сподівання. Описана ситуація пояснює закономірну зміну швидкості наповнення 

футуросфери, яка залежить від протікання популярності авторів соціальних 

сподівань. 

Основоположним відображенням сподівання суб’єкта у соціальному 

просторі є його активна життєдіяльність, яка розкривається у встановленні 

власної межі можливого, а також у фіксації відстані до потрібного в 

майбутньому. У такому разі вагоме значення відіграє синхронність суспільної 

взаємодії, яка забезпечується збалансованим співвідношенням проекцій 

подальшого суспільного життя. 
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Відсутність цієї синергії у баченні майбутнього та посилення соціального 

тиску травмує внутрішній простір людини, яка втрачає здатність до розвитку, що 

фактично призводить до відмови від побудови особистої перспективи у 

спільному просторі суспільної взаємодії. Зазначена ситуація викликає втрату 

статусу суб’єкта проектування. 

Проте, подолана травма є стимулятором для поновлення участі в 

соціальному сподіванні, що обумовлено успішним досвідом виходу на межу 

існування та ототожнення «Я-реального» з «Я-ідеальним». Отже, вихід є у 

відновленні та підтримці спрямованої взаємодії «перспективна активність – 

бажана прийдешність». 

У четвертому розділі «ФЕНОМЕН СОЦІАЛЬНОГО СПОДІВАННЯ ЯК 

ДЕТЕРМІНАНТА РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА» 

визначено розстановку акцентів у цій сенситивно-ноетичній проекції в 

українському суспільстві, серед яких: підґрунтя національної практики 

створення соціального сподівання та її вплив на світоглядні орієнтири; 

відображення даної проекції майбутнього на окремих рівнях ментальної 

взаємодії у нашому суспільстві; осмислення соціального сподівання як 

інструменту встановлення вектору вдосконалення активності суб’єктів 

суспільного розвитку в Україні. 

У підрозділі 4.1 «Соціальне сподівання у детермінації формування 

українського світогляду майбутнього» обґрунтовується думка, що досвід 

«промальовування» прийдешнього дає можливість людині інтегруватись у 

суспільство за рахунок експлікації її бачення прийдешнього на існуючу 

соціальну світосистему. У такому разі необхідно виділити світогляд майбутнього 

як редуційований продукт розумової активності, заснований на усвідомленому 

його сприйнятті та трансформації на суб’єктивну користь. 
Соціальне сподівання у світоглядному контексті містить чуттєву та 

раціональну оцінки існування, гармонійне поєднання яких дає можливість 

сформулювати напрямок подальшого розвитку суб’єкта суспільних відносин. 

Також варто вказати на те, що умови навколишнього середовища обумовлюють 

і появу антисвітогляду як індетерміністського підходу до організації суспільної 

взаємодії. 

Відчуття скороминущості життя в Україні народжує своє темпоральне 

заперечення цінності раціональної активності в суспільстві, що пов’язано зі 

складністю державотворення та періодичними протистояннями з іншими 

країнами. Описаний стан українського суспільства впливає на домінування 

антисвітогляду, в якому немає місця для соціального сподівання у 

повсякденності, що можна спостерігати у практиці погляду на майбутнє 

терміном до одного дня. 

Причиною подібного явища є нетотожність розробленої проекції та 

зовнішнього світу, який оточує суб’єкта суспільних відносин. Якщо зовнішній 

простір менше ніж соціальне сподівання, то це призводить до спроб його 

секвестрації та активізації очікувань у житті членів суспільства. 

Коли ж створене соціальне сподівання набагато менше в потенційному 

масштабі за зовнішній світ, то на перший план виходить проблема самореалізації 
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у ньому, яка полягає у пошуку місця потенційного суб’єктного існування, 

відповідно до можливостей сьогодення. Ця ситуація сталась у рамках взаємодії 

«глобальний світ – Україна». 

У цьому пункті роботи ми прийшли до висновку, що проектування 

прийдешнього є спрямованою практикою впливу на якісне змінення оточуючого 

світу, яке окреслено світорозумінням в окремому суспільстві. Запорукою 

формування цілісного українського світогляду майбутнього є подолання 

ізольованого існування на спільній території, що можливо не тільки за рахунок 

відпрацювання соціальних травм та відновлення комунікацій між українцями, 

але й буквально в умовах спільної праці на благо країни, де кінцевий продукт 

стає їх метою та підґрунтям для створення соціальних сподівань. 

Отже, соціальне сподівання виступає складовою для детермінації світогляду 

майбутнього, який розвивається через ідентифікацію учасників перспективних 

суспільного відносин. При цьому, суб’єкт сподівання забезпечує своє існування 

шляхом обміну проекції майбутнього на спільну надійність, що є важливим 

етапом світоглядного будівництва прийдешнього в Україні. Тобто соціальне 

сподівання впливає на самореалізацію людини в обраній світосистемі за рахунок 

визначення місця та ролі в ній, що заохочує до створення належних умов 

співіснування в нашій країні. 

У підрозділі 4.2 «Вплив соціального сподівання на обумовленість 

взаємодії «менталітет – ментальність» в українському суспільстві» 

висвітлюється проектування майбутнього на основі впорядкування наявних 

ментальних відбитків, у яких міститься апостеріорна практика життя, що 

екстраполюється на спільну прийдешність. 
Наше суспільство має значний бекграунд травматичного досвіду війн, 

техногенних катастроф, геноциду, руйнівних соціальних криз і 

деіндустріалізації, що значно звузило горизонт для створення соціальних 

сподівань і вплинуло на зміст національного менталітету. Перенесення акцентів 

на осмислення ментальних відбитків як сховища цього досвіду стимулюватиме 

вироблення розуміння необхідності активування практики соціального 

сподівання, за допомогою якої напрацьовуються більш обумовлені реакції на 

зміни в українському суспільстві. 

У цій сфері велике занепокоєння викликає необдумане залучення 

алохтонних практик організації майбутнього, які неприйнятні для трансформації 

соціокультурним нормам життєдіяльності в нашій країні. Замість подібної 

експансії в Україні має підтримуватись автохтонна активність щодо осмисленого 

вибору варіантів подальшого суспільного існування. 

Існують два варіанти встановлення векторів соціального розвитку при 

створенні соціального сподівання. По-перше, це диктат майбутнього, який 

встановлюється примусово в інтересах однієї з соціальних груп, що займає 

домінуючу позицію. По-друге, це формулювання еталонних зразків 

прийдешнього розвитку, які притягують прихильників і підживлюють 

досягнення бажаного існування. Ці дві тенденції в організації майбутнього 

обумовлюють характер ментальних реакцій на зміни у суспільному житті. 
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В нашій країні присутні обидві тенденції, що пояснюється співіснуванням 

залишків радянського світосприйняття та елементів ринкової ментальності. 

Подібна еклектика неприпустима, так як уповільнює розвиток українського 

суспільства. Зміни у цьому руслі починаються зі становлення простору 

конструктивної комунікації, який сприятиме визначенню спільної цілі та вільної 

конкуренції щодо права її фіксації в ході проектування майбутнього. 

Вагомий вплив соціального сподівання на рівні «менталітет – ментальність» 

здійснюється при розбудові ДНК нації, яка піддається хвилям вестернізації та 

захопленням східними традиціями впорядкованого співіснування. Даний процес 

відображається у пошуку нових ментальних фреймів, які б забезпечили гармонію 

прийдешнього життя в соціальному світі. Це новий виклик для українських 

авторів соціальних сподівань, де вони мають стати виразниками унікального 

бачення майбутнього для нашого суспільства у глобальній перспективі. 

Відповідно, акцент на цінність і значення думки інших членів суспільства 

повинен сформулювати основу для розвитку національної практики соціального 

сподівання. Для України важливим є вихід на належний рівень існування її 

громадян, що концентрує спрямованість потенціалу суб’єктної взаємодії при 

створенні цієї проекції майбутнього. Водночас пошук джерел для осмислення 

прийдешнього сприяє налагодженню симетричної взаємодії «менталітет – 

ментальність», що необхідно для покращення практики соціального сподівання. 

У підрозділі 4.3 «Соціальне сподівання у спрямуванні оптимізації 

діяльності суб’єктів розвитку українського суспільства» обґрунтовується 

думка, що розгляд внеску даної проекції майбутнього в оптимізацію соціальних 

процесів в Україні найбільш доцільно починати з аналізу адекватності розуміння 

потрібного та його співмірності з оточуючою реальністю. 

Подібне відображення розуміється як копіювання кращого зразку існування 

у навколишньому світі, що використовується для вдосконалення існуючої 

соціальної практики. Сьогодні є багато успішних прикладів копіювання, 

починаючи від наставництва та закінчуючи дублюванням методів матеріального 

виробництва та креативних практик. 

Крім того, за часів постмодерну набуло популярності створення симулякрів 

у соціальному просторі, що значно змінило процес створення соціального 

сподівання. У такому разі важливу роль відіграє розуміння ідентичності з 

оригіналом і право суб’єкта на неї у подальшому житті. 

При розбудові нашої країни використовувались і використовуються 

зовнішні запозичення для спрямування та впорядкування діяльності суб’єктів 

суспільних відносин. Проте, це копіювання не дає можливості сформулювати 

належне бачення кінцевої мети у майбутньому, так як чужий досвід складання 

соціального сподівання не може бути автентичним українським реаліям. 

Тобто зазначене відображення подальшого суспільного життя повинно 

базуватись не на копіюванні, а на соціальній рефлексії суб’єкта розвитку та 

підтримці його інаковості, яка б стала основою для формування унікального 

бачення перспективи національного співіснування та відобразилась в оновленій 

практиці соціального сподівання. 
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Наше суспільство сформувалось під зовнішнім тиском інших країн, що 

вплинуло на великий обсяг недовіри членів суспільства до еліт, а також один до 

одного. Деякі країни, вибудовуючи свій шлях у майбутнє, починали з відплати 

як Ізраїль, або з пошуку прощення як Німеччина, а також із самовідновлення як 

Сінгапур. В Україні має бути проведена належна оцінка власного досвіду 

темпорального існування та толеровано корисні вектори суспільного 

будівництва, які могли б відповідати інтересам всіх учасників суспільних 

відносин. 

Перехід до інформаційного суспільства в нашій країні додав у практику 

створення соціального сподівання корективу на швидкість масштабування 

бажаного та зворотної реакції на цей процес. У суспільну взаємодію увійшов 

меллонтип як новий засіб оптимізації створення проекцій майбутнього. Подібне 

універсальне пришвидшення розробки соціальних сподівань впливає на 

зниження осмисленості та якість організації подальшого життя, що говорить про 

брак балансу патернізації й атракції як бази збалансованої суспільної взаємодії в 

нашій країні. 

Соціальне сподівання виступає пропозицією обміну, яка відображає 

потенційний внесок людини в загальну картину співіснування. Проте обмін 

поглядами на подальше життя у соціальному світі має свою складність, тому що 

частка пропонує цілому свій власний варіант прийдешності. Задля реалізації 

цього обміну автор проекції майбутнього має врахувати відповідний масштаб і 

залучити більшість членів суспільства до впровадження запланованого. 

Відтак, соціальне сподівання в українському суспільстві впливає на 

збалансовану універсалізацію майбутнього та можливість вибору привабливої 

проекції покращення життя. Себто фактичним відображенням оптимізації 

діяльності суб’єкта розвитку українського суспільства є відтворення у 

соціальному сподіванні адекватних механізмів розвитку суспільних відносин і 

пошук місця одиничного у спільній перспективі. 

Україні потрібен простір перспективних можливостей, який сприятиме 

розгортанню діяльності щодо реалізації сподівань членів суспільства, які б могли 

стати суб’єктами його розвитку. Вдосконалення потребують не тільки умови 

життєдіяльності, а й підкріплення конструктивних почуттів від реалізації 

бажаного у соціальній практиці, щоб мати можливість знімати відпрацьований 

вектор реорганізації майбутнього. 

Таким чином, використання соціального сподівання для оптимізації 

діяльності суб’єкта розвитку українського суспільства – це створення вільного 

простору для розробки та впровадження мисленнєвої активності щодо пошуку 

шляхів формування конструктивного співіснування у країні та підтримка даного 

процесу на інституціональному рівні. 

У Висновках дисертації в рамках розробленої комплексної методологічної 

бази представлено теоретичне переосмислення та концептуалізацію дослідження 

феномену соціального сподівання, в якій розкривається націленість суб’єкта 

суспільних відносин на перетворення майбутнього на бажаний лад. У результаті 

проведеної дослідницької роботи були отримані такі наукові результати, які 

розкриваються у наступних положеннях: 
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1. На основі аналізу генезису філософського та соціально-гуманітарного 

дискурсу щодо функціонування соціального сподівання було виокремлено 

наступні етапи пізнавальної активності стосовно нього. Перший – теологічне 

обґрунтування спрямованості цієї проекції прийдешнього, визначення її 

основних учасників і форми в якості уповання. Другий – суб’єктивація даної 

діяльності за рахунок поступової відмови від релігійного візіонерства та 

переходу до використання надії. Третій – осмислення методології дослідження 

сподівання та заглиблення у характер взаємодії «автор візії – соціальна 

реальність». Четвертий – розгортання філософського осмислення сценарію 

подальшого існування і встановлення можливості створення утилітарного 

шаблону його масштабування. Автор бачить перспективу в дослідженні 

феномену соціального сподівання як проекції майбутнього, що спрямована на 

вдосконалення подальшої життєдіяльності учасників суспільних відносин. 

2. За допомогою обраного вектору дослідницької роботи було упорядковано 

категоріальний апарат соціально-філософського осмислення феномену 

соціального сподівання, де: по-перше, виокремлено його чуттєво-аналітичну 

природу, яка накладає свій відбиток на взаємодію «проекція майбутнього – 

футуросфера»; по-друге, встановлено спрямованість візіонера, автора та суб’єкта 

сподівання на забезпечення його належної реалізації у навколишньому світі. У 

підсумку соціальне сподівання сформульоване як соціально-філософське 

поняття, у якому відображаються діяльнісні відносини суб’єкта із соціальною 

реальністю, сформовані на домінуючій сенситивно-ноетичній проекції, яка 

реалізується у конвенції щодо шляху отримання бажаного майбутньому. 

Зазначимо, що в якості діалектичної протилежності соціального сподівання 

визначено очікування членів суспільства. Вони взаємодіють і суперечать 

предмету нашого дослідження. 

Опора на власні сили при зміні майбутнього на власний лад є характерною 

ознакою сподівання. Перенесення відповідальності за прийдешність на інших 

учасників суспільних відносин та вичерпання власних життєвих ресурсів 

стимулює активізацію очікування. 

При цьому, паралельно функціонують і уповання, і надія, які є чуттєвим 

відображенням майбутнього та не передбачають осмислення подальшого 

існування. Крім того, в побудові прийдешності вагоме значення відіграють 

почуття страху, відчаю та розчарування, але вони є антагоністами раніше 

вказаних проекцій майбутнього, які заважають їх фактичній реалізації на 

практиці. 

Поглибленням розуміння соціального сподівання стала розбудова його 

типології, де вагоме значення мають групування за відношенням суб’єкта 

проектування до продовження існування, за досвідом буття та його 

конструктивністю, за темпоральною спрямованістю проектної діяльності та її 

відповідністю соціальній реальності. Це заклало основу для відтворення 

цілісного погляду на концепт соціального сподівання. 

3. Обґрунтовано дослідницьку стратегію у вигляді конвенційного 

методологічного комплексу, який вплинув на обґрунтоване сумісне 

використання діалектичного, феноменологічного, аксіологічного та 
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синергетичного підходів. Дана стратегія дозволила визначити полісуб’єктність у 

створенні соціального сподівання, зрозуміти важливість потенціалу суб’єкта і 

простору реалізації проекції прийдешнього при формулюванні конвенційного 

погляду на гармонізацію майбутнього співіснування. 

До вивчення предмету дослідження було долучено методи 

феноменологічної редукції, трансцендентальної дедукції, екстраполяції, 

ідеалізації та семіотичного аналізу, які допомогли детально вивчити процес 

створення сценарію існування суб’єкта суспільних відносин. Також необхідно 

відмітити ефективність використання термінологічного та компаративного 

аналізу, які сприяли оформленню концепту соціального сподівання та 

подальшому визначенню його різновидів. 

4. З’ясовано сутність відображення сподівання в соціокультурному 

просторі, яка полягає у презентації та популяризації успішних прикладів 

життєдіяльності суб’єктів суспільних відносин за рахунок схоплення й 

перетворення соціальної реальності, а також перерозподілу потенціалу буття. 

Цей процес відбувається в рамках взаємодії патернізації та атракції. Вони 

виступають полюсами осмислення подальшого існування і встановлюють 

напрямок розробки та ухвалення спільної картини майбутнього. 

Головним інструментом тут є іконотип як базова складова для створення 

соціокультурної конфігурації бажаної прийдешності. Акцент на патернізації або 

атракції відображається у співвідношенні безпеки та ризику в суспільному житті, 

що задає соціокультурний контекст розвитку практики створення соціальних 

сподівань. 

5. Цінність аспекту проектування майбутнього розкривається у 

фундаментальних сподіваннях, які задають спрямованість учасників суспільних 

відносин до потрібних умов життєдіяльності. Міра цінності прийдешнього 

коливається між бажанням самозбереження та розумінням необхідності 

ризикувати заради референтного соціального простору, а також визначається за 

рахунок ідеалу подальшого буття. 

Отже, соціальне сподівання впливає на розвиток діяльнісного підходу до 

функціонування людини в аксіосфері суспільства. Цей підхід розкривається у 

формулі «діяти – мати – бути», що виступає ціннісним фільтром при виборі 

напрямку суб’єктної активності та відображається в сценарії вказаної проекції 

майбутнього. 

6. Сформульовано концептуальну модель впливу соціального сподівання 

суб’єкта на вибір варіантів долання дистанції між наявним і бажаним, а також 

проаналізовано вплив індивідуальної та колективної оцінки на даний процес. Під 

час зустрічі з оточуючим суспільним середовищем суб’єкт соціального 

сподівання робить вибір або на власну користь, або в інтересах інших, проте 

завжди виходячи з необхідності подальшого співіснування. 

Вибір майбутнього в сподіванні є методом сценарної оцінки перспективи, 

яка заснована на домінуючих трендах суспільного розвитку. Варто зазначити, що 

ця оцінка охоплює відразу всі часові горизонти. Попередній сценарій сподівання 

зіставляється з наявним розумінням буття, прийнятим у суспільстві. Разом з цим, 
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зазначений вибір є і дискусією «Я та Інші», в якій кожна зі сторін має власне 

бачення перспективного буття. 

Даний вибір пов'язаний з необхідністю продовження тривалості існування, 

яке передбачає контроверсію або конвенцію щодо покращення умов 

життєдіяльності. У цьому випадку спрямованість у виборі прийдешнього 

орієнтована або на нездійснене як максимальний результат, або на збереження 

статус-кво. Завданням автора соціального сподівання є розбудова усередненого 

сценарію, який не порушував би балансу при досягненні власного бачення 

життя. 

7. Визначено місце соціального сподівання суб’єкта у встановленні 

напрямку розвитку суспільства за рахунок прикладення практичних зусиль для 

досягнення прийнятного стану існування його членів. Вказаний процес 

розвивається як корекція між наміром і кінцевою метою проектування, що 

конкретизує картину подальших суспільних перетворень. 

У такому разі одним із головних інструментів соціального розвитку є 

інтенція при проектуванні прийдешнього, яка включає спрямованість, претензію 

і дію. З одного боку, вона сприяє проясненню та осмисленню омріяного життя 

суб’єкта суспільних відносин, а з іншого, стимулює прикладення практичних 

зусиль для реалізації поставленої мети. 

Вагомим аспектом у визначенні місця сподівання в процесі соціального 

розвитку є аналіз доцільності зовнішнього втручання. Маніпуляції в цій сфері 

можливі, якщо вони сприяють збереженню гармонійного співіснування в 

суспільстві та не руйнують суб’єктність його учасників. Отже, стороннє 

втручання не має загрожувати розвитку подальших суспільних відносин. 

8. Проаналізовано та показано функціонування життєвого циклу 

соціального сподівання, який містить п’ять стадій, що співпадають із періодами 

існування всього живого на землі. Ця проекція зароджується, виношується, 

наповнюється сенсом, а також реалізується у досягненні бажаної мети в 

соціальній реальності або закінчується фіаско під час осмислення, розбудови та 

перетворення прийдешнього. 

Цикл має хвилеподібний характер, що пов’язано з почерговим 

домінуванням сподівання та очікування, залежно від активності суб’єктів 

суспільних відносин, яка спрямована на трансформацію наявних умов 

життєдіяльності. Зміна домінант циклу обумовлена волею суб’єктів розвитку 

суспільства. Крім того, її обсяг є виразником поточного статусу проекції 

майбутнього. 

Встановлено, що з кожним новим кроком створення соціального сподівання 

збільшується свобода вибору варіантів розвитку подій для учасників 

проектування. Проте, кожен подоланий відрізок на шляху до його реалізації 

обмежує їх свободу, що пов’язано з фіксацією результатів у оточуючому 

суспільному середовищі. 

Зауважимо, що тривалість життєвого циклу соціального сподівання може 

бути продовжена при переході на загальносуспільний рівень. Цей перехід 

формується в рамках корекції інтенцій конкуруючих суб’єктів сподівання задля 
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напрацювання їх співпричетності до конструктивного наповнення 

прийдешності. 

9. Визначено характер соціального сподівання суб’єктів розвитку, який 

формується в процесі періодичного хвилювання соціуму в ході їх конкуренції за 

ресурси життєдіяльності, яка відображається на діалектичній взаємодії 

соціального простору та часу. Зазначений процес впливає на розстановку ролей 

дійових осіб у сценарії соціального сподівання, до яких віднесено візіонера, 

автора та суб’єкта проекції майбутнього. Всі вказані ролі є рухомі і залежать від 

ініціативності учасників відносин та їх внеску у спільний розвиток майбутнього. 

Крім того, обґрунтовано важливість пошуку співмірності внутрішнього та 

зовнішнього світів людини в рамках визначення напрямку подальшого життя. 

Також важливим чинником впливу на суб’єктність учасників проектування 

прийдешності є синхронність хронометражу його протікання з перебігом подій 

у процесі суспільної взаємодії. Зміна акцентів від казкового, історичного до 

епонімічного впливає на реалістичність соціального сподівання, яка 

збільшується при перенесенні інтенції на створення епоніму його автора у 

встановлених межах суспільного життя. 

10. Доведено, що соціальне сподівання впливає на зміну світогляду в 

процесі переходу від родового міфу до національної ідеї та далі до 

загальнолюдської організації перспективної соціальної взаємодії. При цьому 

складні та мінливі умови співіснування в суспільстві обумовлюють активність 

суб’єкта сподівання, що збільшує ризик інволюції розуміння світобудови і 

повернення до спрощеного сприйняття оточуючої дійсності та догматизації 

даного процесу. 

Відтак, соціальне сподівання детермінує трансформацію українського 

світогляду майбутнього в рамках осмислення існування на більш далекоглядну 

перспективу шляхом побудови сценарію тривалих і послідовних суспільних 

змін. Також зазначене проектування визначає бачення національної світобудови 

в контексті встановлення зв’язку «проекція – реальність» та відносно параметрів 

функціонування системи виробництва та розподілу потенціалу суб’єкта 

розвитку у соціальному світі. Заперечення цього підґрунтя веде до повторної 

міфологізації у сприйнятті світобудови, що небезпечно для майбутнього 

українського суспільства. 

11. Доповнено та розширено розуміння ролі соціального сподівання в 

обумовленій взаємодії «менталітет – ментальність» на національному рівні, де 

перший є апостеріорним фундаментом для створення цієї проекції, а друга – 

сформованою системою реакцій на зміни у наявному життєвому просторі. У 

даному випадку велике значення мають умови реалізації соціальних сподівань, 

які відображені у географічному та геополітичному положенні нашої країни, яке 

задає необхідність пошуку спільного вектору майбутнього співіснування. 

Роль соціального сподівання полягає у тому, що громадянин може 

фіксувати та зберігати у ньому конструктивні моделі перспективної взаємодії в 

українському суспільстві, які потребують осмислення травматичного 

національного досвіду та трансформації його відбитків у менталітеті. У даному 

випадку направленість ментального фрейму на гармонію буття та небуття не 
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тільки повертає візіонерство у зміст національного менталітету, але й дозволяє 

наблизитись до балансу індивідуальних та колективних ментальних реакцій на 

зміни у навколишньому соціальному світі. 

12. Встановлено вплив соціального сподівання на спрямування оптимізації 

діяльності суб’єктів розвитку українського суспільства. Він полягає у 

забезпеченні співмірності відображення бажаного майбутнього у цій проекції 

майбутнього з реальним станом справ, що зумовлено трендом на постійне 

підвищення ефективності даного суб’єкта у розвитку суспільних відносин. 

Визначено тенденцію на розповсюдження меллонтипу як напрямку 

шаблонування футуросфери в Україні, яка перейшла до постмодерного типу 

суспільної взаємодії. Ця ситуація потребує відновлення балансу використання 

патернізації та атракції при організації практики соціальних сподівань у нашій 

країні. 

З попередньої тези виходить наступна, яка полягає у тому, що соціальне 

сподівання спрямовує вдосконалення перспективної суспільної взаємодії за 

рахунок підтримки інаковості та полісуб’єктності, що відбувається на основі 

конкуренції авторів даної проекцій прийдешнього та забезпечення 

функціонування простору можливостей – «ринку» варіантів подальшого 

існування. Тобто ще одним вектором оптимізації діяльності суб’єкта розвитку 

має стати вивчення використання соціального сподівання, аналіз взаємозв’язків 

його учасників, а також підтримка гармонійної взаємодії «проектант – суспільна 

спільнота». 

Водночас стимулювання будь-яких соціальних змін потребує визначення 

параметрів їх фіналізації. Осмислення співвідношення поглядів і позицій на 

умови існування виступає базою для створення сценарію соціального 

сподівання, а також сприяє встановленню кінцевого пункту його реалізації в 

суспільному житті. 
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АНОТАЦІЯ 

Масюк О.П. Феномен соціального сподівання . – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за 

спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. – Запорізький 

національний університет, Запоріжжя, 2020. 

Дисертаційна робота присвячена концептуалізації феномену соціального 

сподівання в контексті побудови проекції майбутнього, яка сприяє націленості 

суб’єкта суспільних відносин на конструктивне й взаємовигідне співіснування. 

Здійснено обґрунтування концепту соціального сподівання як домінуючої 

сенситивно-ноетичної моделі перспективної діяльності суб’єкта суспільних 

відносин. 

Проаналізовано наявні практики соціального сподівання в українському 

суспільстві та вплив цієї проекції на оптимізацію діяльності суб’єкта його 

розвитку. У ній передбачено необхідність дотримання співмірності 

відображення суспільства у вказаній проекції з реальними соціальними 

процесами. Надано пропозиції щодо подальших досліджень з означеної 

проблематики. 

Ключові слова: уповання, надія, очікування, соціальне сподівання, 

життєвий цикл, соціальний простір, соціальний час, проекція майбутнього, 

меллонтип. 

АННОТАЦИЯ 

Масюк О.П. Феномен социальной надежды. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора философских наук по 

специальности 09.00.03 – социальная философия и философия истории. – 

Запорожский национальный университет, Запорожье, 2020. 

Диссертация посвящена концептуализации феномена социального надежды 

в контексте построения проекции будущего, которая способствует нацеленности 

субъекта общественных отношений на конструктивное и взаимовыгодное 

сосуществование. Осуществлено обоснование концепта социального надежды 

как доминирующей сенситивно-ноетической модели перспективной 

деятельности субъекта общественных отношений. 

Проанализированы имеющиеся практики социальной надежды в 

украинском обществе и влияние этой проекции на оптимизацию деятельности 

субъекта его развития. В ней предусмотрена необходимость соблюдения 

соразмерности отражение общества в указанной проекции с реальными 

социальными процессами. Изложены предложения, касательно дальнейших 

исследований обозначенной проблематики. 

Ключевые слова: упование, надежда, ожидание, социальная надежда, 

жизненный цикл, социальное пространство, социальное время, проекция 

будущего, меллонтип. 
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ANNOTATION 

Masiuk O.P. Social hope phenomenon. – Manuscript copyright. 

The dissertation for degree of Doctor Philosophical science in specialty 

09.00.03 – Social Philosophy and Philosophy of History – Zaporizhzhya National 

University, Zaporizhzhya, 2020. 

The relevance of the dissertation. The review of research in the field of 

understanding the future shows the constant focus of researchers to achieve the desired 

result from the implementation of a subjectively constructed sequence of events in the 

future. This understood as the social hope. In addition, the end of the last century 

marked by a strengthening of views on the future uncertainty, where the social hope is 

a visualization of protection from the inevitable onset of nothing. 

At the beginning of the twenty-first century, many tragic events, manufactured 

catastrophes, epidemics and wars deprived people of hope for sustainable development 

and established a new post-apocalyptic approach to intensive life here and now. This 

focus on the transformation of the humankind’s future is a test by which one can give 

way to existing life or become an active participant in social relations. This dilemma 

of the organization of further existence increases the relevance of our research of the 

social hope phenomenon as a reaction against the event saturation of postmodern 

society, which is the conceptual foundation for further development of study in this 

area. 

The purpose of the dissertation is social-philosophical understanding of the social 

hope phenomenon as a projection of future existence, analysis of its formation and 

realization in public life. 

The scientific novelty is to solve the problem of social hope phenomenon in the 

field of social philosophy – the creation of the social hope concept, which includes 

causal, contextual, value and procedural aspects of the study of this projection of the 

future and reveals the features of its impact on the transformation of further existence 

in society. 

The dissertation is devoted to conceptualizing the social hope phenomenon in the 

context of constructing of a projection of the future, which contributes to the focus of 

an active participant of public relations on constructive and mutually beneficial 

coexistence. The chosen research strategy based on the uniting of philosophical views 

included the joint use of dialectical, phenomenological, axiological and synergistic 

approaches. The research base included general scientific and specific methods of 

solving the set tasks: methods of classification and typology for the identification of 

varieties of social hopes. We also used terminological analysis to separate the hopes 

from other projections of the future and methods of idealization and extrapolation to 

analyze the life cycle of the research subject. This allowed us to reach for the following 

results. 

We substantiated the social hope concept as a dominant sensitive-noetic model of 

the prospective activity of the subject of public relations. It contains volitional activity 

for the realization of the subject’s potential, based on the assessment of the current 

situation and the systematization of ways to realize the desired future. In the stream of 

the research, we identified the role of social hope as a tool for understanding and 
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transformation of the future, which helps to improve the clarity of the vision of the 

social world, as well as its transformation in the desired direction. The work proves the 

influence of social hope on the social development direction through the application of 

volitional efforts to appropriate the potential for existence and fixing acceptable living 

conditions in society. The author raised the question of the level of constructiveness of 

manipulation which using against the author of social hope and should not affect his or 

her subjectivity in the process of social relations. 

The study analyzed the existing practices of social hope in Ukrainian society and 

the impact of this projection on the optimization of the subject of its development. It is 

stated the need to comply with the proportionality of the reflection of society in this 

projection to real social processes. In addition, it is emphasized the importance of 

preserving multi subjectivity as a fundamental condition for ensuring the freedom to 

choose one's own future and its implementation on a competitive basis in the process 

of improving social interaction. Suggestions about further research on the specified 

issue are set out. 

Key words: recumbence, hope, expectation, social hope, life cycle, social space, 

social time, projection of the future, mellontype. 
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