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Автор зазначає, що коло досліджень проблеми віртуальності набуло активного 

поширення в рамках соціально-філософського осмислення технологічного світу ХХІ 

століття. Через це головними ідеями теоретичних і практичних розробок соціально-

філософської галузі стає вивчення віртуальності як певної величини співвідношень 

на межі стику матеріального та ідеального в сучасній інформаційно-технологічій ері 

людства. Феномен віртуального позначений і значним заглибленням у соціальне 

буття ХХІ століття, доповнюючи, дооформлюючи,  повністю переконструйовуючи 

саму його суть.  

З початку дисертаційного дослідження висвітлюються історичні особливості 

парадигми конструювання. В них соціальне буття постає таким, що в своїй основі 

постійно змінюється, ускладнюється, доповнюється, через що його вкрай складно 

вивчити. Також вказується проблематика обрання дослідниками основи, через яку 

відбувається бачення тенденцій соціального. Вона постійно видозмінюється, 

переносить свої акценти, а наприкінці ХХ століття перекладає свою увагу на 

постматеріальне й віртуальне. Зазначається зв’язок та спадковість ідей різних 

філософів та їх поглядів. Визначаються ключові феномени та явища соціального, що 

виступають поєднуючим елементом для конструктивістських теорій як напрямку в 

цілому. 

Спираючись на історичні особливості розвитку парадигми, наступним кроком 

роботи постає з’ясування семантики терміну «віртуальність», що буде 

використовуватись протягом усього тексту дослідження. Віртуальність відходить 

від свого однобокого виміру розуміння виключно як явища інформаційно-



технологічного часу. Додається значне історично-філософське підґрунтя для 

точного розуміння терміну. Показується стан соціального, в якому віртуальність як 

об’єкт з неповним існуванням у характеристиках матеріальної присутності стає 

фактором, що все більше корегує картину соціального буття. На прикладах 

зазначено, що віртуальність сьогодні починає впливати на соціальні феномени та 

елементи суспільного, які активно оформлюють соціальне буття людства у 

глобальному плані.  

Розроблений підхід є однією з перших спроб осмислення феномену 

віртуального у його прикладному соціально-філософському розумінні як виміру 

соціального конструювання. Необхідність такого бачення зумовлена й тим, що 

віртуальне в ХХІ столітті поширюється у найдрібніші галузі нашого соціального 

буття. Більш того, віртуальне починає все більше визначати саму подобу нашого 

буття. А тому й бачення соціальних реалій ХХІ століття потребує розробки 

адекватних теорій та методологій наукового осмислення віртуального. Особливість 

авторського підходу міститься в глибинній розробці розуміння «віртуального», що 

одночасно поєднує, як інформаційно-технологічне, так й історично-філософське 

семантичне навантаження категорії щодо розумінь соціального буття ХХІ століття. 

При проведенні дисертаційного дослідження проходить послідовний соціально-

філософський аналіз понять “віртуальне”, “ конструювання”, “ структури”, 

“повсякденне”, “мова”. Це робиться, як за допомогою використання 

загальнологічних методів, так і більш вузькоорієнтованих методик (актантно-

мережевий підхід). 

Дослідження віртуального як визначального всередині процесів 

конструювання соціального дає автору можливість позначати його ключовим 

соціальним метафеноменом, посередництвом якого реалізуються практики збірки 

соціального у функціонально цілісний конструкт, відобразити специфіку механізмів 

конструювання соціальної реальності в умовах ХХІ століття, зазначити особливості 

процесів конструювання всередині сучасного українського соціуму. 

     Велика увага в тексті приділена пошуку методологічних, мовних та 

повсякденних аспектів і специфік, які поєднують суспільство у функціонально 



цілісний конструкт. Авторська методологія роботи закладає й безпосередню 

практичну спрямованість основних засад дослідження, заявлених у прикладній 

частині роботи.  В них підкреслюється значущість віртуального для формування 

унікальних соціальних взаємодій, що утворюються, як на індивідуальному, так і на 

глобальному рівнях. Для виконання цього завдання автор звертається до концепцій 

Е. Гуссерля, А. Шюца, І. Гофмана, Д. Серла, Д. Ло, що дозволяє найбільш повно 

висвітлити предмет  дослідження. 

Ситуація глобальних викликів ХХІ століття, осмислених у прикладній частині 

роботи, вимагає нових навичок облаштування життя, нового розуміння соціальних 

взаємодій і відносин. Саме тому питання присутності віртуального поставлене саме 

у контексті процесів соціального конструювання та в рамках соціально-

філософського бачення, а безпосередня основа роботи передбачає розробку 

ключових соціально-філософських засад впливу феномену віртуального на процеси 

конструювання соціального.  

Методологічна частина роботи спрямована на осмислення досить широкого 

пласту питань сучасної соціальної філософії, у зв’язку із чим протягом всього тексту 

плідно застосовується конструктивістська, структуралістська, феноменологічна, 

герменевтична методології, які у практичному вимірі спираються на авторське 

актантно-мережеве розуміння соціальних взаємодій. Логіка дослідження ретельно 

підходить до викладу різних методик щодо проблеми віртуального, для детального 

вироблення чіткої авторської позиції. 

Значний науковий потенціал закладений в частині роботи, де віртуальне 

подається у його баченні надтісної структурної взаємопов’язаності із феноменом 

мови. Слово в такому розумінні постає віртуальним відбитком означуваного 

предмету як самого по собі, означенням його чуттєвого образу, сконструйованого 

уявою у нашій свідомості наслідком мовленевої діяльності. Закріплення такого 

трактування мови задають в роботі елементи аналітичної філософії. Вони 

розробляють мову як самовідтворюючий елемент при конструюванні соціальних 

взаємодій. Такий специфічний ракурс бачення мови мається на увазі в роботі, коли 

зазначається, що мова творить соціальне, постаючи гранично окресленою 



віртуальною системою наративів, якими можна описати світ. При цьому баченні 

мовне структурно-функціонально позначається за фундаментальну антропологічну 

основу для конструювання структур соціального, що має віртуальну основу свого 

буття.  

Відображено взаємозв'язок віртуального в процесах конструювання 

соціального із феноменом повсякденного, який є ключовим при формуванні 

технологічного світу сучасності. Віртуальне розглядається як елемент, що 

посередництвом значного впливу на повсякденне формує особливу логіку 

взаємозв’язку матеріального і соціального в ХХІ столітті. В дисертації ретельно 

прописано авторське розуміння віртуального як нематеріального, потенційно 

можливого у прояві, існуючого у певній мірі трансцендентно.  Це ж розуміння 

водночас максимально взаємозалежне з його трактуванням  як постіндустріального, 

інформаційного, технологічного явища ХХІ століття.  

 Кожен розділ послідовно, логічно розробляє значення й історико-філософську 

трансформацію значення терміну «віртуальне», що передували його сучасному 

розумінню в наукових парадигмах. Логіка формування методологічної частини 

дисертаційної роботи спрямована на те, щоб висвітлити глибину впливу феномену 

віртуального на перебіг сучасних процесів соціального конструювання. При аналізі 

ролі віртуального у процесах соціального конструювання у практичній площині 

доведені його, як позитивні, так і негативні аспекти впливу щодо творення об’єктів 

соціального. Позначено, що на сучасному етапі розвитку суспільства віртуальне 

починає привносити нові способи соціальної взаємодії, що ґрунтуються на все 

більшому використанні досягнень технологічного, яке значним чином 

опосередковує комунікацію.  

Автором акцентується ключова увага щодо основи, на якій будуються процеси 

«збірки» соціального або його окремих структур. Нею виступають феномени мови й 

повсякденності, поза рамками яких неможливо побудувати цілісний конструкт 

соціального, які формують практичне наповнення нашого соціального буття. 

Прослідковується безпосередня спадковість у поглядах філософів різних 

історичних епох, їх спроби утворити теоретичний конструкт, який би був 



максимально відповідний епосі, що дозволяє класифікувати як «конструктивістів» 

доволі широкий ряд значних філософів і дослідників соціального простору. Автор 

визначає троїсту структуру соціального конструктивізму: скептицизм, 

феноменологія, символічний інтеракціонізм, від яких бере своє коріння напрямок. 

Вказується на універсальність конструктивізму як методики дослідження, 

організації соціального простору та порядку взаємодій індивідів у ньому. При 

проведенні дослідження визначено методологічною необхідністю максимально 

точне розуміння співвідношеннь між навколишнім фізичним середовищем, 

утвореною соціальною реальністю та уявленнями кожного індивіда про середовище, 

в якому він існує. 

Текст роботи підводить до висновку, що в гуманітарному знанні, а особливо в 

соціально-філософській галузі, почав виокремлюватися конструктивістський підхід 

як узагальнююча міждисциплінарна квінтесенція. А феномен віртуального 

всередині процесів конструювання соціального дозволяє більш адекватно та 

прогностично, щодо реального стану суспільних процесів та відносин, вивчати 

картину соціальної дійсності. 

 

Ключові слова: віртуальність, соціальне конструювання, конструкт, мова, 

повсякденність, соціальна структура, актантні мережі. 
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The author notes that the range of studies on virtual distribution became 

significantly spread within the social and philosophical understanding of the technological 

world of the XXI century. Thereby the main ideas of theoretical and practical development 

of socio-philosophical field is a study of virtuality as a certain dimension ath the junction 



material of and ideal in the modern information technology era. The phenomenon of 

virtuality marked as a significant deepening of the social life of the XXI century, 

complementing it, formalizing, reconstructing its very essence completely. 

From the beginning, the historical features of paradigm design are shown, where 

social life is presented as being fundamentally changed, complexifying, complementing, 

and therefore gerring extremely difficult to study. It also indicates the problems of 

researchers to elect the basis, through which the vision of social trends is shown. It’s 

constantly changing, moving its focuses, and at the end of the XX century shifts its 

attention to the рostmaterial and virtual. Communication and continuity of ideas and 

philosophers of different views is marked as well. The Key developments and social 

phenomena are indetified, acting as a combining element for constructivist theories 

direction in general. 

Based on the historical features of the paradigm development, the next step was to 

clarify of the semantics of the term "virtual" that is used throughout the text of the 

research. The virtual deviates from its one-side understanding of measument solely as a 

phenomenon of information technology time. A significant historical and philosophical 

basis for the term understanding is added as well. There is a social situation shown, in 

which a virtual object with an incomplete existence in characteristics of material presence 

becomes the factor that more and more adjusts the picture of social life. The examples 

indicate that virtuality today begins to influence social phenomena and social elements that 

are actively and globally framing all the social life of mankind. 

The developed approach is one of the first attempts of understanding the 

phenomenon of the virtual in its socio-philosophical applied understanding as the 

measurement of social construction. The need for such vision is due to the fact, that in the 

XXI century the virtual is being spread within all the areas of our social life. Moreover, the 

virtual begins to define more the very likeness of our being. And so the vision of the social 

realities of the XXI century needs to develop adequate theories and methodologies of 

virtual scientific understanding. 

The pecularity of the author's approach provides a detailed development of 

understanding the "virtual", which also combines the information technological meaning, 



as well as the historical and philosophical meaning on the category of social existence of 

the XXI century. Throughout the text, there is a serial social-philosophical analysis of the 

concepts of "virtual", "design", "structure", "casual" and "language" performed. This is 

done both by using general philosophical methods as well as specific approaches 

(actantially-chained approach). 

Research of the virtual in its complete presence in the processes of social 

construction gives the author the opportunity to mark it as a key social phenomenon, 

through which practices of assembly of social into integral construction are realised to 

show the specific mechanisms of the social reality construction in terms of the XXI 

century, to note the specifics of the design processes in the modern Ukrainian society. 

     Much attention is paid to the search of methodological, lingual and everyday 

aspects and specifics, which combine the society into the complete functional unit. The 

author provides a direct practical focus on concept of the research, which is mentioned in 

the last sections. They emphasize the importance of the formation of unique virtual social 

interactions that are formed, both at individual and global levels. For the development of 

this task, the author refers to the concepts of E. Husserl, A. Shyuts, J. Hoffmann, D. 

Searle, J. Lo, that confirms the multivariate methodology of the research. 

The situation of global changes, which is comprehended in the practical part of the 

research, requires new skills of life arrangement, a new understanding of social 

interactions and relationships. Because of this problem, the problem of the virtual is set in 

the context of social construction and within the social and philosophical vision, and direct 

basis covers the development of key social and philosophical foundations of the virtual 

presence phenomenon in the processes of social construction. 

In the methodological part, the significant quantity of the social philosophy 

problems is raised, due to that, throughout the text the constructivist, structuralist, 

phenomenological, hermeneutic methodology are used in practical terms, which are relied 

on author’s actantially-chained understanding of social interactions. The logic of study is 

provided in details the approaches to the presentation of different methods regarding the 

problem of the virtual and generates an author’s clear position. 



The particular scientific interest is provided in the parts of the research, where the 

virtual is presented as a linguistically created form of realization of one’s potential. The 

word in this sense appears as a virtual reflection of an indefinite subject as itself, its 

sensual image of difinition, constructed by our imagination and being a result of our 

linguistic activity. This understanding of the language is set by the elements of analytic 

philosophy. They develop language as self-reproducing (autopoetic) element when 

designing the social interactions. This specific angle of language vision is meant when it’s 

pointed out that it creates the social, becoming maximum system outlined virtual system of 

narratives, that one can describe the world. Herewith, the functional language phenomenon 

is defined as a fundamental anthropological basis for the social structures construction, 

which has a virtual foundation for its existence. 

The correlation of the virtual in the processes of constructing the social with a key 

element of everyday life is shown. Virtual is considered as an element, which by a 

powerful impact on everyday, forms a particular logic of interconnection between material 

and social in the XXI century. 

In the research the author describes in details the understanding of the virtual as an 

immaterial object, potentially possible in manifestation, existing somewhat of 

transcendentally. The same understanding is completely interdependent with its 

interpretation of a post-industrial, informational, technological phenomenon of the XXI 

century. 

 Each section consistently and logically develops the contents and historically- 

philosophical transformation of the term "virtual" that preceded its modern meaning in 

scientific paradigms. Peculiarities of the construction of the methodological part indicate 

that the research is intended to show the depth of the virtual course impact on modern 

processes of social development. When analyzing the virtual in the processes of social 

development, both positive and negative virtual manifestations in social objects creation 

were practically shown. It was indicated, that at the current stage of social development 

the virtual begins to introduce new ways of social interaction based on other methods of 

idealization. 



The author emphasizes the key focus on the basics, which the processes of social or 

its separate structures are built on. The basis is acted as the phenomena of language and 

everyday life, outside of which it is impossible to build a coherent social construct that, is 

formed by the practical content of our social life. 

A direct heredity is evident in the views of philosophers of different epochs and 

their attempts to create a theoretical construct, which would be at most appropriate to an 

era, allowing to classify as "constructivists" quite a wide range of great philosophers and 

researchers of social space. The author determined the tripartite social constructivism 

structure: skepticism, phenomenology, symbolic interactionism, which the movement 

takes its roots from. It’s pointed out the multipurposeness of constructivism as a research 

method, the organization of social space and the order of individuals’ interactions in it. 

The research defined a methodological need as the most accurate understanding of the 

relationship between the surrounding physical environment formed by social reality and 

perceptions of each individual on the environment in which it exists. 

Text work leads to the conclusion that human knowledge, especially in the field of 

social and philosophical began аallocate constructivist approach as a generalized 

interdisciplinary quintessence. A phenomenon of virtual, in construction processes within 

social, allows more adequately and predictably studies the phenomenon of social reality, 

regarding the real condition of social processes and relationships. 

 

Keywords: virtuality, social construction, construct, language, everyday life, social 

structure, actantial chains. 
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ВСТУП 

 

 

 

Актуальність теми дослідження. У сучасному світі за умов масового 

поширення електронних носіїв інформації та всебічної глобалізації усіх елементів 

буття суспільства ХХІ століття 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 інтерпретацій 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 
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прогностичну основу для такої філософської розвідки може і конструктивізм, 

оскільки тотальна присутність віртуального у ХХІ столітті конструює нову подобу 

сучасних суспільств, вимагаючи досліджувати раніше непоєднуване.  

Саме розвиток комунікаційно-інформаційної складової соціального буття 

людства на зламі ХХ-ХХІ століть ініціює спроби оформити прийнятне одновекторне 

розуміння феномену віртуального, його ролі в соціальному, сутнісних 

характеристик. Для соціально-філософської галузі знання віртуальне при 

осмисленні процесів конструювання соціального відкриває більш широкий горизонт 

розумінь. Воно надає можливість, оперуючи його семантичним розумінням як 

чистої потенційності, вірогідності, надаючи елементів ідейності (у Платонівському 

їх розумінні), до розгляду перспективно-можливих конфігурацій і станів буття 

всього, що іменується «соціальне». 

Одним з ключових питань наприкінці ХХІ століття постає вироблення 

розуміння того, як саме віртуальне, у його історично-філософському й у 

інформаційно-технологічному розумінні, здійснює вплив на соціальне та, як саме 

виявляє свою присутність всередині нього? Знайти відповідь на цю проблематику, 

загострену світом технологічного, означає отримати «виграш» у вигляді нового 

розуміння того, як функціонує надскладний механізм соціального буття людства в 

цілому, як твориться картина соціальної реальності суспільств сучасності. 

Актуальність соціально-філософського дослідження віртуального у зв’язку із 

процесами конструювання соціального загострена й тим, що саме віртуальне здатне 

детально інтерпретувати, надавати цілісну картину бачення з надвисокої широти 

явищ та феноменів, що сповнюють наше соціальне буття. Особливістю є й те, що 

ключовий акцент більшості академічних досліджень тематики віртуального у 

взаємозв’язку із соціальним робився на основі уявленості, нематеріальності та 

значному ресурсі залученості комп’ютерної техніки у комунікаційні процеси. Тут 

бачення феномену віртуального поставає неповним, бо його бачення спрямоване 

переважно на позначення технологічних досягнень бачення віртуального, а його 

філософсько-історичне розуміння: потенції, вірогідності, прихованої можливості, 
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що очікує свого вивільнення, було відкинуте за відсутністю нагальної 

методологічної необхідності на другий план.  

Процес масової інформатизації, постійної видозміни та трансформації 

глобалізованої культури людства, масового поширення інформаційних електронних 

технологій сформував потужний віртуальний комунікативний простір, що 

конструював новий історичний час, нове відчуття історії та ролі людини в ній, що 

вимагає й перегляду загальних онтологічних перспектив розвитку людства. 

Глобальна віртуальність ХХІ століття найбільш наочно й чітко бачиться нами у 

вигляді соціальних мереж, безперешкодному обміні неосяжними обсягами 

інформації в інтернет-просторі, наявності електронних банківських, соціально-

обслуговуючих послуг і баз даних, автоматизовано-комп’ютерізованих військових 

технологій і стимуляторів, що докорінно змінюють соціальну, геополітичну, 

економічну, культурну картину світу. Однак все це лише невелика видима частина  

присутності віртуального всередині соціального, його найбільш концентрований 

прояв ХХІ століття. 

Віртуальне активно почали досліджувати лише в другій половині ХХ століття 

у вигляді теорії симулякрів, символічного обміну, медіа, дискурсу тощо. Соціально-

філософські погляди на віртуальне переважно звертали увагу на те, як в 

соціальному, через появу новітніх технологій, що інтенсифікують комунікаційні 

процеси, твориться взаємодія індивідів всередині соціального простору, початок 

чому й закладали роботи Ж. Бодріяра й Ф. Ліотара. Саме на цьому етапі 

незаперечним поставав факт того, що соціальний простір постає збірним, 

конструйованим множиною індивідів із ще більшої множини окремих змістів, 

значень, уявлень, міфів і похідних від них дій в просторі соціального. Всі ці 

елементи для конструювання потенційно, як уявно у вигляді вже відомих і 

обґрунтованих до цього платонівських ідей, вже існують віртуально у свідомості 

індивіда (чи соціальної страти) у тому розумінні, що в нього владав Тома 

Аквінський. Віртуальне присутнє завжди від самого початку буття людини, бо 

структурно пов’язане із платонівським «світом ідей» й ідеями, які завжди присутні 

нашій свідомості, стосовно всього що існує навколо нас. Тут можна перерахувати 
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значний спектр: від чуттєвих образів у мисленні, які ми творимо «в-собі-й-для-

себе», осмислюючи оточуючу реальність і до ідеологій, міфології, культурних 

поведінкових норм, множини мов на планеті як потужних нематеріальних 

семіотичних структур. Все перераховане можна сприймати й класифікувати як 

віртуальне, бо воно не має під собою постійного «матеріального тіла» в просторі 

нашого буття, а, отже, існує віртуально. Проте з цього моменту посилюється й 

становлення віртуального як самостійного феномену. Причина в тому, що 

віртуальне все більше стверджується як споріднене, але не тотожне до ідеального, 

бо прагне все більше долати нематеріальність свого існування, як ключову 

характеристику властиву всьому ідеальному. 

Необхідність ґрунтовного, цілісного, соціально-філософського бачення зрізу 

«віртуальне – соціальне» позначена й тим, що соціальні процеси ХХІ століття в 

Україні, вкрай загострили питання віртуального всередині соціальних структур, які 

все більше прив’язуються до феномену віртуального: інтернет, банківська система, 

військова галузь, освіта, торгівля, форми масового проводження індивідами свого 

дозвілля. Ми вже не можемо казати, що на що більше впливає: ми на віртуально-

інформаційну складову широкого спектру технологічного, соціального, 

культурного, глобалізаційного чи вони на нас. Ми ще з більшою мірою складності 

задаємо собі питання: як саме віртуальне, що існує на «стику» між людиною й 

інформаційно-технологічним світом, коректує те віртуальне, що завжди було 

присутнє в нашому щоденному житті від самого початку буття у вигляді заявленої 

філософською думкою потенційності, нематеріальності, ідеальності, вірогідності. 

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. У роботі 



7 

 

враховуються суттєві напрацювання представників української філософії, що 

долучилися до дослідження цього феномена: Л. М. 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 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 дляглобалізованих 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, 
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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 пострадянському просторі: М. Носова, Р. Лєушкіна, Е. Таратути. Так, 

наприклад, М. Носова розробляє  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.  

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 посилюють у тексті дисертації формування 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 
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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. У свою 

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

експлікація феномену віртуального у просторі соціального передусім в 

інформаційно-технологічномувимірі. Між тим його філософсько-онтологічний зріз 

лишається мало дослідженим. При цьому 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. Одні дослідники, такі як Ернст фон Ґлазарсфельд, 

взагалі відходять на радикальні позиції, зазначаючи, що все соціальне має 

конструйовану природу й нічого не існує поза процесами конструювання. Інші 

дослідники, такі як С. Ґельфельдрих, точно й доволі справедливо зазначають 

широкий пласт конструктивістського у більшості значних філософських шкіл та 

онтологічних систем, приводячи таким чином історичне коріння парадигми 

конструювання. Та при цьому роль віртуального у процесах конструювання 

соціального більшою мірою «розпорошується» по різним галузям гуманітарного 

знання: психології, соціології, історії, досліджень медіа, мови, глобалізації й 

культури, оминаючи таким чином ґрунтовної соціально-філософської обробки. Саме 

для подолання цього недоліку попередніх досліджень проводиться ґрунтовне 

осмислення взаємовпливу феномену віртуального та процесів конструювання 

соціального на основі соціально-філософських досліджень Е. Гуссерля, А. Шюца, 

М. Гайдеґера, Н. Лумана, П. Бергера, Т. Лукмана, П. Бурдьє, Б. Латура, Дж. Міда та 

Г. Блумера, Дж. Ло, Г. Ґарфінкеля, І. Гофмана. 

Сьогодні науковці розглядають конструювання соціального як зручну 

методологію, додаючи віртуальність, породжену технологіями, для відповідності 

духу ХХІ століття. Й хоча тематика віртуального у зв’язку із соціальним має певну 

наукову традицію, все ж ґрунтовна розробка тематики у природному взаємозв’язку 

із процесами конструювання соціального залишається майже недослідженою й 

перспективною для соціально-філософського осмислення. 
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Зв’язок роботи з 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» 

(№0116U002518). 

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. 

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 столітті.  

Для досягнення поставленої мети в дисертаційній роботі були поставлені такі 

завдання: 

- обґрунтувати витоки й генеалогію віртуального у парадигмі 

конструктивізму,  наслідки для буття сучасних соціумів; 

- 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 столітті; 

- проаналізувати механізми конструювання соціальної реальності в умовах 

глобалізації; 

- визначити специфіку процесів конструювання сучасного українського 

соціуму, виявити роль віртуального в них. 
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Теоретико-методологічна основа дослідження. Методологічною основою 

дослідження є конструктивістський підхід, що дозволяє використовувати теоретичні 

положення філософії, психології, етнометодології, соціології, лінгвістики та інших 

наук. Специфіка дослідження задає за необхідну основу в роботі феноменологічний та 

мережевий підходи. У дослідженні при обробці текстів зазначених вище дослідників 

автор починає з використання загальнологічних методів: аналізу та синтезу, 

історичного, гіпотетико-дедуктивного, конструювання, абстрагування, системного, 

узагальнення, категоріального аналізу, формалізації. При цьому має місце й ряд 

інших підходів, що задали структуру роботи: 

Так феноменологічний підхід дозволив показати соціум як конструкт, що 

самовідтворюється та саморегулюється. Він 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, феноменів, світу матеріально-технічного, індивідів і груп індивідів 

тощо. 

Структуралістський підхід дозволив доповнити феноменологію, виділити 

окремі структури суспільної свідомості, що максимально залежні від феномену 

віртуального та механізмів його впливу. 

Елементи символічного інтеракціонізму дозволили звернути увагу на аспекти 

проявів віртуального у рамках звичних щоденних процедур мислення, спілкування, 

комунікації. Мережевий підхід, а точніше, його актантно-мережевий варіант, 

розроблений соціально-філософською школою STS («Scienceand 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, 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. 
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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. 

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 у соціальному конструюванні 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: 

- міждисциплінарне розуміння теоретично-практичної структури 

віртуального, в якому 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; 
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- 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.; 

- шляхи розробки цілісної теорії віртуального з визначенням ролі феномену 

в динаміці 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 здійснює 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. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою роботою 

автора. Висновки, положення щодо наукової новизни і ключові результати, які 
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увійшли до дисертації і становлять предмет захисту, були отримані здобувачем 

самостійно. 

Публікації. За темою дослідження автором опубліковано 10 робіт, в тому 

числі – 5 статей у фахових виданнях за переліком ВАК України. 

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.), Міжнародній школі 

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

міжнародних наукових конференцій. 

Структура та обсяг роботи 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. 
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РОЗДІЛ 1 

 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ВІРТУАЛЬНОГО У ПАРАДИГМІ СОЦІАЛЬНОГО КОНСТРУЮВАННЯ 

 

 

 

1.1 Дослідження процесів конструювання соціального в філософській 

літературі 

Будь-який факт розширення соціального буття у надширокій множині модусів 

його прояву провокує всі види існуючого сьогодні знання до постійного оновлення 

спектру парадигм, дисциплін, наукових підходів, методів та, як наслідок, 

методологій. Такий стан речей в ХХІ столітті став «ключем», в якому й досі йде 

вдосконалення існуючого нині рівня західної цивілізації та того щабля науково-

технічних, філософсько-теоретичних й, навіть, теологічних досягнень, які 

дозволяють надавати картині соціального буття постіндустріального вигляду. Та всі 

існуючі сьогодні галузі знання з їх надпотужними можливостями до подальшого 

розвитку були б неможливим без чіткої соціальної взаємодії між індивідами 

всередині західної цивілізації. Остання все більше розуміється як цілісний, чітко 

працюючий соціальний механізм, що приводиться до руху формальними й 

неформальними правилами взаємодії у процесах інтеракцій між індивідами. Тут для 

цілісного дослідження соціального кожна дисципліна галузі «про суспільство» має 

на меті встановити якомога більш точне розуміння співвідношень між навколишнім 

середовищем, утвореною соціальною реальністю та баченням індивідами 

особливостей влаштування фізичного простору, твореного соціальним на даному 

історичному проміжку часу, в якому вони існують повсякденно: від будинку, авто, 

робочого місця до населеного пункту, регіону, країни, континенту. 



16 

 

Складність цих співвідношень у ХХІ столітті постійно зростає й тому 

з’являється проблема складання індивідом для себе картини точної соціальної 

реальності, в межах якої він реалізує свою активність. Причиною останнього 

твердження є той факт, що соціальне в цілому постає як структура, що постійно 

оновлює та добудовує, довивчає й перевідтворює свою структуру. Соціум і творена 

ним соціальна реальність може розумітися одночасно у багатьох форматах її 

бачення: простір соціальних зв’язків та інтеракцій, система норм і вимог, певна 

карта соціальних очікувань, система цінностей або, навіть, простір, що виходить за 

рамки безпосереднього розуміння та сприйняття індивіда (як то трансцендентальні 

релігійні стани свідомості).  

Так, поступово, соціально-філософська думка дійшла факту, що єдина 

абсолютно вірна «оптика» для розгляду, методологія, підхід до розуміння соціальної 

реальності унеможливлюється тим фактом, що коло соціальних суб’єктів постає 

одночасно у ролі акторів пізнання соціальної реальності та у ролі об’єктів, що 

постійно привносять нове в соціальну реальність, заставляючи самих себе постійно 

перевивчати останню. 

Сьогодні питання до- й пере- осмислення соціальної реальності визначаються 

одним з найбільш перспективних напрямків вивчення соціального загалом. Бо з 

початком епохи постмодерну стало все складніше досліджувати та описувати 

соціальне максимально точно до реального стану «такого-як-є». Вже наприкінці ХІХ 

століття основним наріжним каменем розуміння суспільства й трактування твореної 

ним картини соціальної реальності стало розуміння сутності, навколо якої йде 

конструювання. Цю сутність вже неможливо було зводити виключно до 

ментальності, культури, національності, які все ще пропонували психологи, 

філософи, етнологи, культурологи, історики. Через це в гуманітарному знанні, а 

особливо в соціально-філософській галузі, почав виокремлюватися 

конструктивістський підхід, що дозволяв значно більш відповідно, адекватно та 

прогностично щодо реального стану речей всередині поля соціальних процесів та 

простору соціальних взаємодій, описувати картину дійсності. Це допомагало 

«вилучати» з соціального більше варіантів, фактів, емпіричних даних для його 



17 

 

осмислення. Таким чином, основи становлення соціального конструктивізму як 

методології дослідження та одночасно як варіанту світогляду, що формує картину 

соціальної реальності, оперуючи соціальними феноменами як збірними сутностями, 

починає поставати в соціальній філософії тим альтернативним варіантом 

дослідження, яке дозволяє поглянути на соціальне у ХХІ столітті якомога 

найточніше до реалій. 

З самого початку слід визначитися, що конструктивізм як форма наукової 

рефлексії не був водночас закладеним в науковому обігу, хоча й методологічно став 

певним струсом для ряду гуманітарних наук: соціології, психології, лінгвістики. Він 

найбільш активно зміцнювався в науковому обігу з початку ХХ століття, беручи 

своє коріння одночасно, як в раціоналістичних теоріях: реалізм, позитивізм, 

механіцизм, так і в пояснюючій епістемології постмодернізму згодом: 

деконструктивізм, редукціонізм, археологізм тощо. Але основною причиною, що 

провокувала оформлення конструктивізму як парадигми, стала гостра необхідність 

упорядкування та переоформлення, модифікації старих підходів щодо нових реалій 

соціального. Це відбувалось із метою подолання вад релятивізму 

загальнофілософської та міждисциплінарно-методологічних позицій. [1, с. 48] 

Якщо починати досліджувати конструктивізм як філософську картину 

світогляду, то в ньому постановки питання щодо формату бачення соціального 

проходили в одвічних філософських рамках опозитного у процесах пізнання на 

зламі «реальне – ідеальне». Тобто, для дослідника галузі соціального 

конструктивізму з самого початку реальність оточуючого світу оформлювалась у 

свідомості, як похідна від ідеального зовнішнього об’єкту, явища, що підлягає 

процесам осмислення. Такою ключовою понятійною похідною у течії соціального 

конструктивізму, певною ідеалізованою копією фрагменту реальності в свідомості 

індивіда став феномен «конструкту». Саме наявність процесу розробки філософами 

ідеальних конструкцій, які б максимально точно відтворювали у свідомості картину 

оточуючої реальності (фізичної, соціальної, економічної, культурної тощо), дає 

можливість відносити до родоначальників конструктивізму вже таких авторів 

потужних філософських систем Нового часу, як: Віко, Канта, Гегеля [2]. До 
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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. Слід зазначити, що напрямок конструктивізму і досі не 

є завершеним та сталим проектом наукової парадигми чи окремої методології, чітко 

оформленої теорії. У науках, що досліджують соціальне, його й досі відносять до 

соціально-філософської галузі. При цьому лише виокремлюють з нього той 

методологічний інструментарій, що потрібен в дослідженні більш вузьких галузей: 

математики, логіки, історії, економіки чи політології, або, навіть, на стику наук, як 

то біології, фізики й соціології. Останнє показала яскрава робота Б.Латура та С. 

Вулгара «Життя в лабораторії. Конструювання наукових фактів» [3]. 

Дослідники, зазначені в останньому прикладі, показали: конструктивізм в ХХІ 

столітті як загальнофілософський підхід стирає кордони між галузями знання, 

загострюючи у новому світлі на порядку денному наукового знання нове питання: а 

що взагалі можна вважати соціальним? Згодом це питання відійде у нову галузь 

соціальних досліджень, яку назвуть «сфера дослідження науки та технологій» 

(Science and Technology Studies, STS), яка сьогодні в значній мірі впливає на 

економіку, соціологію, аналіз ринків тощо [3].  

Та все ж проблематика безпосереднього становлення конструктивізму у 

соціальній філософії все ще постає суттєвою прогалиною. І досі сам термін 

«конструктивізм» викликає багатозначне розуміння. Через це більшість авторів 

вимагають чіткого визначення із відповіддю на питання, що собою являє 

конструктивізм: нову парадигму пізнання, новий тип осмислення буття, цілісну 

наукову методологію чи теорію [4, с.5]? На тлі цього твердження можна прийди до 

висновку: для цілісного розуміння соціального конструювання і як наукової 

парадигми, і як соціального феномену будь-яка з чотирьох вищезазначених форм 

його трактування вимушена акцентувати увагу одразу й на широкому ряді більш 

вузьких аспектів соціальної реальності, про що зазначив пізніше Б. Латур [3] 

(конструюванні знання, реальності, культур, елементів комунікації, мови, історії, 

технологій і т.п). Ця тенденція конструктивізму при дослідженнях сучасної 

соціальної реальності дозволяє включати в наукову роботу одночасно й надшироке 
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коло дослідників-постмодерністів: Ю. Габермаса, М. Фуко, Г. Ґадамера, Ж. Дерріди, 

Ж. Бодріяра, знаходячи в їх поглядах спільні паралелі та долаючи протилежності. 

Таким чином, як конструктивізм можна класифікувати й застосування у соціально-

філософських працях методику поліваріантості підходів. Остання дозволяє вливати 

в одну роботу часто нетипові та різногалузеві методології, наукові підходи, а тому 

ставити застарілі проблеми в абсолютно новому світлі. Таким прикладом може бути 

дослідницька діяльність Ірвінга Гофмана, який в роботі «Ув’язнення: Декілька есе 

про соціальний стан психічно хворих та інших позбавлених волі» зумів 

сконструювати одночасно висновки галузей символічного інтеракціонізму, 

соціології, психіатрії, соціальної психології та закласти фундаментальну основу для 

теорії фреймів, соціології матеріального (повсякденності) 60-х років ХХ століття [5]. 

В цей самий час таке міждисциплінарне існування конструктивізму між 

різними дисциплінами дало підгрунтя деяким дослідникам окремих дисциплін 

казати, що конструктивізм постає, не як змістовна самостійна парадигма й феномен, 

а більшою мірою, як популярний інструмент аналізу, при дослідженні соціального в 

постмодерний час, що робить конструктивізм метатеорією [4, с.5]. На цьому 

твердженні даної дисертаційної роботи дослідження підходить до ключового 

питання: як конструктивістська картина розуміння соціального, соціальної 

реальності чи її певного аспекту дає такі розширені можливості для пізнання? 

Настільки, що отримуючи висновки наприкінці певного окремого філософського 

теоретизування з застосуванням конструктивізму, неможливо чітко постулювати 

його в епістемології: це теорія, метод, парадигма, окремий напрям соціальної 

філософії (як в прикладі з розробками І. Гофмана [5])? Для чіткої відповіді на це 

питання та виходу на прикладні аспекти процесів соціального конструювання у 

наглядних прикладах, слід розглянути становлення соціального конструктивізму в 

соціально-філософській думці та чітко розуміти специфіку його застосування в 

рамках даної дисертаційної роботи. 

Тут актуальним є погляд дослідника конструктивізму А. М. Улановського, 

який вказує, що конструктивізм не є однією теорією, а існує в науковому просторі, 

як парадигма, що оформилася нині у три галузі: конструктивізм у вузькому 
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розумінні терміну, радикальний конструктивізм, соціальний конструктивізм. Та 

відокремлено розглядати кожну течію немає жодного сенсу [6]. Можна впевнено 

стверджувати, що сучасне соціально-філософське коріння конструктивізму 

тримається на «трьох китах», які постали на фронтиті соціального знання початку 

ХХ століття: на феноменології (Е. Гуссерль, опосередковано М. Гайдеґер, А. Шюц, 

Т. Лукман та П. Бергер), символічному інтеракціонізмі (І. Гофман, Дж. Мід та Г. 

Блумер) та етнометодології (Г. Ґарфінкель). Ці течії були взаємозалежними в своїй 

гносеологічній постановці та історичному розвитку й мали «кореневу» поєднуючу 

ланку: всі вони епістемологічно відходять на максимально або радикально (як 

дослідник фон Глазарсфельд) віддалені позиції відносно до позицій есенціалізму. 

Есенціалізм в даному твердженні слід розуміти, як уявлення про те, що соціальна 

реальність постає як така, що є залежною виключно від позаісторичних та 

незалежних від людської свідомості подій та факторів [7, с.36]. 

Найбільш визначним у процесах становлення конструктивізму ХХ-ХХІ 

століття стало те, що він зміг спрямувати свій науковий потенціал на комунікацію, 

соціальні взаємовідносини, семантику повсякденного, аспекти мовного, 

позасвідоме, абсолютно відмовляючись при цьому від претензій щодо 

формулювання універсальних істин розуміння соціального. Через це до 

конструктивістського напрямку можна віднести широкий спектр філософських 

систем минулого, з яких соціальний конструктивізм бере основи своїх ідей. І якщо, 

наприклад, витоки марксизму ХІХ століття дослідники бачать у троїстій структурі: 

німецька класична філософія, утопічний соціалізм і англійська політекономія, то 

подібну логіку можна перенести на конструктивізм і стверджувати, що історично 

він викристалізовувався в історії філософії, виходячи з трьох предтеч: 

давньогрецького антропоцентризму, скептицизму часів Просвітництва та останньої 

найбільш потужної складової - феноменології.  

Безпосередні елементи конструктивізму як наукової парадигми можна 

виокремити в епістемологічній традиції Давньої Греції. Так, дослідник Н. Іщенко 

вказує: коріння та значний науковий потенціал конструктивізму закладений ще в 

поглядах досократиків, які вказували на неможливість розуміння знання як точного 
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відображення об’єктивної реальності [8, 48-49]. Слід згадати, що давньогрецький 

філософ Ксенофан першим почав осмислювати кордони знання, механізми його 

достовірності та взагалі саму можливість виділення знання як такого з оточуючого 

світу. Саме Ксенофан заклав ілюзорність, відносність, і головне, «людський вимір» 

кожного знання про реальний світ. Водночас, цей «людський вимір» у баченні світу 

Ксенофана занурений у «Бога як єдине ціле». Семантично це слід розуміти сьогодні, 

як трактування всього існуючого у вигляді єдності, системи взаємопов’язаностей, 

всередині якої людина реалізує свої уявлення, очікування, інтерпретації реальності, 

якщо розглядати мовою сучасної філософської «оптики» [9., DK 21, B 23-26]. Таким 

теоретичним кроком у філософії була вкорінена ідея антропоцентричності будь-

якого знання. Цей не надто популярний на зорі філософії постулат активно 

розширювали та згодом перевели у практичну площину давньогрецькі філософи-

софісти. 

Софіст Протагор, з його ідеєю «міра усіх речей є людина», продовжив ідеї 

антропоцентричності, осмислюючи світ закритий в «лапки» людських відчуттів [10, 

с.175]. Платон, конструюючи власну онтологію буття, в своїх поглядах спробував 

подолати проблему антропоцентричності за допомогою постулювання системи 

відокремлених,але взаємопов’язаних окремих світів речей та ідей. Ідеї ж, на думку 

Платона, були такою самою реальністю, як і матеріальні речі, але недоступні у 

біологічних відчуттях для людини, що однак є основою для початку процесів 

мислення за Ксенофаном чи Протагором [11, с.432]. Всі ці теоретичні надбання 

дозволяли давньогрецьким філософам довести всім наступним поколінням 

мислителів, що людина може пізнавати світ виключно завдяки можливостям 

власного розуму: здатності поділу, визначення, оформлення, упорядковування 

власного «хаосу вражень». Саме це, на думку дослідника Моріса Клайна, поклало 

початок розуміння світу, як «структурованого цілого» [12, с.18]. А якщо певний 

конструкт має структуру, то з’являється логіко-теоретична можливість розкладати 

цю структуру на складові й перезбирати її. Таким чином, конструктивно 

осмислений антропоцентричний та сенсуалістичний вимір бачення елементів 

людського пізнання у поглядах філософів Давньої Греції оформив підґрунтя до 



22 

 

розвитку скептицизму у філософії, який став другою предтечею конструктивістської 

парадигми. 

Щодо цього етапу розвитку дослідник Е. фон Глазарсфельд, представник, який 

відходить на найбільш крайні «фанатичні» засади радикального конструктивізму, 

виокремлює для нас посилання на той факт, що скептицизм складно або абсолютно 

неможливо відділяти від конструктивізму. Так він стверджував, що «традиції 

скептицизму в філософії є настільки глибокими та значними, що скоріш не скептики 

є попередниками конструктивізму, а швидше конструктивізм постає різновидом 

сучасного скептицизму» [13, с. 199]. Тут, на думку дослідника Гельфериха, 

основою, навколо якої побудована концепція скептицизму, що в свою чергу є 

«матриця» для методології конструктивізму, стає сумнів у самій можливості 

існування істинного знання. Тому серед філософів-скептиків найбільш влучним для 

розвитку парадигми соціального конструктивізму німецьким дослідником 

Гельферихом виділяється давньогрецький філософ Секст Емпірик. Останній, на 

думку дослідника, «вчення скептиків розвинув не в якості теоретичних догм, а в 

якості форми життєвої практики» [14, с.62]. Секст Емпірик визначав скептицизм як 

мистецтво протиставлення будь-яких предметів, що мисляться, як уявляються, нам у 

свідомості. Саме можливість уявлення речей, на його думку, дає нам можливість 

чітко розуміти реальність та бути стриманими у судженнях. Тобто Гельфельдрих 

підкреслює, що Секст Емпірик в основі процесів мислення розглядав можливість 

людської свідомості бути певним простором - обсягом, подібно до нотатника або 

жорсткого диску комп’ютера у ХХІ столітті й «копіювати» оточуючу реальність, 

обробляти створені «копії» всередині себе. Вже на цьому етапі для даної 

дисертаційної роботи постає одне з ключових питань: що маніпулює «копіями» в 

цьому просторі «свідомість», у якому вигляді вони існують та корелюють із 

оточуючим фізичним світом. Платон, на думку фон Глазарсфельда, підійшов 

ближче до цього питання. У своїй цілісній філософсько-онтологічній системі він 

поставив питання про механізми співвідношення світу фізичних об’єктів 

об’єктивної реальності та їх ідей, як ключових зразків, відповідно до яких утворене 

все матеріальне.  
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Наступний вектор, в якому розвивався конструктивізм знайшов продовження 

в Новий час у дослідженнях Р.Декарта. Останній створив дуже цікаву для 

конструктивізму теорію «сogito» у його розумінні як акту пізнання, рефлексії 

відносно оточуючого світу, при якій суб’єкт, що пізнає, розуміє своє пізнання та 

збирає знання про реальність у єдиний цілісний конструкт [15, с.128]. Революційним 

було те, що під термін «сogito» філософ вкладав розуміння не самого лише суто 

механізованого явища «мислення», що нерідко приписують автору. Так М. Гайдеґер 

відмічав, що Р.Декарт розумів під цим терміном скоріше «сконструйовану одиницю 

суб’єктності, в якій відтворено щось (з реального світу речей), а охоплена окрема 

річ саме тут і зроблена видимою для свідомості» [16, с.72]. Цим Р.Декарт хотів 

показати, що його метод «радикального сумніву», та взагалі метод як операція 

людської свідомості, неможливий без сконструйованого бачення буття у вигляді 

єдності волі, відчуттів та уяви, що складає основу «сogito» [17, с.231]. Уся оточуюча 

реальність (як соціальна, так і матеріальна, фізична) може успішно освоюватися 

лише цілісним феноменом людського «сogito» за допомогою радикального сумніву, 

а не самим лише відокремленим «чистим» процесом мислення. Й саме лише на такій 

основі, на думку Р. Декарта, можливе конструювання всієї системи знання, як 

окремого індивіда, так і всього суспільства в цілому про буття. Згодом така 

філософська платформа «сogito» трактована як відокремленість, погляд «через-

самого-себе», замкнутість на собі (у плані гносеологічних практик), стане певною 

теоретичною основою, «конструктом» для семантики Гайдеґерівської категорії 

«dazein», яку він зробив ключовим елементом своєї філософської системи.  

Неможливо не помітити, що Р.Декарт в своїй філософії, застосовуючи метод 

радикального сумніву, одночасно конструює підґрунтя і для екзистенціальної 

філософії ХІХ століття (робіт Гуссерля, Гайдеґера, Ясперса) [18, с.6]. Звідси можна 

робити висновок, що Р. Декарт вперше зумів підвести філософську думку до чітко 

окреслених конструктивістських тенденцій розвитку, непрямо вказати на значення 

методу конструювання, а тому й «помітити» та ввести в науковий обіг «метод», як 

специфічний алгоритм пізнання буття у процесах нашої свідомості.  
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Феноменологія Е. Гуссерля, розвиваючись у цьому ключі, наприкінці ХІХ 

століття поширювала конструктивістські елементи розвитку, ствердивши 

необхідність вивчення безпосереднього досвіду свідомості, що пізнає, з наступним 

виділенням специфічних особливостей останньої. Пізніше Гуссерль зможе подолати 

декартівське «небачення» різниці трансцендентального та емпіричного. Це буде 

долатися у гуссерлівській методології «винесенням за дужки тільки лише тіла, 

залишаючи всередині свою емпіричну психіку («cogito» Декарта)» [19, с.781]. 

Надалі для даної дисертаційної роботи це значний момент. Е. Гуссерль став першим, 

хто виділив значення нашої свідомості як окремого поля - простору 

(Ego / Cogito / Cogitatum), в якому йде «обробка» позаматеріальних явищ та 

феноменів, «відчутих» образів матеріальних предметів із оточуючої соціальної 

реальності. Це перше розуміння віртуального як такого в цілісній онтологічній 

філософській системі. 

До початку становлення конструктивістських ідей феноменологічної віхи в 

розвитку філософії критично важливе значення для закріплення конструктивізму 

ХХ-ХХІ століття як парадигми, що має свою методологію, аргументацію, зробили 

такі філософи, як Джамбатіста Віко, Джордж Берклі, Девід Г’юм та Іммануїл Кант. 

Філософські системи цих мислителів стали такими, що кардинальним чином 

впливали на зріз онтологічного статусу матерії. Віко та Берклі стали яскравим 

прикладом філософії суб’єктивного ідеалізму та вдалої спроби подолати у побудові 

філософських наукових конструктів посилань на Бога як вищий розум й основу 

всього сущого. Останнє, в рамках епістемологічного бачення ХVІІІ століття, за 

своїм значенням можна було порівнювати хіба що з ідеями радикального 

конструктивізму Е. фон Глазарсфельда, який обґрунтував свої погляди науковими 

розробками Гайнца фон Ферестера та Умберто Матурани [19, с.45-46; 21]. Вже Дж. 

Віко можна вважати прибічником конструктивістської позиції, так як він вказував, 

що природа знання є суто операціоналізованним явищем. Тобто знання він бачив 

лише в розуміннях процесів активності суб’єкта й того, що людству дано розуміти 

лише те, що вони самі створили, поєднавши разом між собою доступні у сприйнятті 

елементи реальності [19, с.114]. Але Віко слід розрізняти як конструктивіста в 
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галузях історії та філософії історії. Як приклад, можна навести твердження Віко того 

факту, що індивід не може реконструювати минуле таким саме, яким воно 

безпосередньо є. Бо минуле не здатне уникнути інтерпретації через осмислення в 

рамках тих традицій та знань, якими ми, наприклад, читачі цього тексту, володіємо 

безпосередньо на момент процесу читання [19, с.2]. Цей конструктивістський 

погляд не втратив актуальності та був підхоплений, посилений згодом в паралелях з 

філософською системою герменевтика, історика та філософа Г.Г. Гадамера. Це ще 

раз підтверджує наведену вище в даному тексті історичну спадкоємність та 

розґалудженість «родоводу» конструктивізму. Мається на увазі гадамерівське 

Vorverständnis («перерозуміння», «упереджено-розуміння») якогось об’єкту в 

історичному тексті, що досліджує автор, що передує розумінню об’єкта описаного 

структурою тексту. Однак, на відміну від більш загальних у Дж. Віко, свої висновки 

Г.Г. Ґадамер зумів конструювати у більш вузьку та складну галузь філософської 

герменевтики [22]. І все ж в обох прибічників ідей конструктивізму (й у Дж. Віко, й 

у Г.Ґ. Ґадамера) проблема правильності розуміння «текстів» в кінцевому рахунку 

зводиться до питання вже існуючих (сконструйованих) структур у процесах 

мислення та свідомості як простору, «світу», декартівського «cogito», розвиненого 

далі Гуссерлем, в якому це конструювання проходить.  

Британський емпіризм як «протогалузь» конструктивізму в обличчі філософа 

Дж. Берклі вносить в конструктивізм його сучасну методологічну основу, додаючи 

до онтологічної схеми процесів пізнання формулу «існувати – бути тим кого 

сприймають» й обов’язково використовувати при цьому порівняння. Дж. Берклі 

вказував, що неможливо розуміти якусь річ, не порівнюючи її: «неможна нічого 

казати про дві речі доти, доки вони не будуть порівняні». А для існування самої 

можливості адекватного порівняння необхідно заздалегідь побудувати (за 

допомогою cogito) уявну модель речі. А це може відбутися лише за умов утворення 

її точного віртуального відображення у свідомості: «Ідея не існує без того, щоб її 

спочатку не сприйняли. Всі значні слова є наслідком ідеї. Все наше знання про ідеї. 

Всі ідеї приходять ззовні чи зсередини» [23, p.44-45]. Тож можна впевнено 

стверджувати, що Дж. Берклі став філософом, хто одним з перших почав виводити 
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конструктивізм як парадигму: бачення ідей як нематеріальних сконструйованих 

елементів, що собою відтворюють устрій буття та розуміння методу порівняння, як 

основи для переосмислення (переконструювання) цих ідей. На думку «дослідниці-

берклієзнавця» М.Азертон саме ці нововведення оформили ключ, в якому далі 

розвивалося будь-що класифіковане як «наукове» в Новому часі. Ключове тут – 

відкидання всього зайвого, окрім сенсорної репрезентації та сталих процедур 

осмислення репрезентованого: «Ми маємо відкидати докази Берклі про існування 

Бога та сприймати виключно його теорію сенсорної репрезентації. Слід прийняти й 

той факт, що ми живемо в світі, який розуміємо лише виключно завдяки 

регулярності та впорядкованості нашого досвіду…» [24, p.244-245].  

Ідею Дж. Берклі про оточуючий нас світ речей як таких, що проявляють свої 

якості виключно через органи відчуття суб’єкта, запозичив й розвинув й Д. Юм. 

Подальший розвиток ідей Дж. Берклі, помножений на раціоналізм, дозволив Д. Юму 

стверджувати, що «розуму нічого не явлено (у матеріальному розумінні категорії 

«явлено»), окрім відчуттів і жодна даність досвіду не дозволяє розуму побачити 

справжній зв’язок цих відчуттів з предметами». Таким чином, Д. Юм остаточно 

довів, що ідеї, як основний «матеріал», яким ми мислимо за Дж. Берклі, не можуть 

бути перевіреними на правильність, оскільки не існує ніякого іншого методу їх 

перевірки, окрім «людського» (відчуттів) [25]. Ці знакові для конструктивізму ідеї 

Д. Юма закріплювали новий «суто конструктивістський» принцип каузальних 

уявлень про світ. На перший план цього принципу «суто людського методу 

перевірки» Д. Юм виводив повсякденну звичку, навик, згодом позначені як 

«хабітулізація» у П. Бурдьє. Саме в повсякденному й рутинному, тому що з часом 

робиться без осмислення, на думку філософа, виробляється й перевіряється 

найбільш «правильне» бачення речей, феноменів, явищ, відносно якого знання й 

соціальне буття впорядковується [20, с.150].  

Та все ж найбільш ґрунтовним та системним конструктивістом можна 

називати Іммануїла Канта. Він підвів межу та чітко окреслив подальший розвиток 

конструктивізму, заклавши ідею апріорних форм пізнання світу та законів 

формування системи знань про світ. Мета знайти ключові критерії істинності знання 
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роблять Канта схожим у поглядах з його вчителем Мартіном Кнутценом. Але для 

конструктивістської парадигми важливо те, що Кант сфокусував свою увагу на 

проблематиці основ людського буття, щоб обґрунтувати кнутценівське «causa sui», 

вже не як залежне від Бога, а як можливість бачити «джерело усіх речей» [26, p.32]. 

Цілісна філософська система Канта з його ідеями апріорності категорій мислення та 

феноменом «річ-в-собі» впевнено доводить, що у «до-пізнанні» можливе лише те, 

що ми самі для себе й «в-собі» створили. Кант першим почав свідомо 

використовувати в своїй філософській системі окрему феноменологічну дійсність. В 

ній процес мислення спрямований не стільки на вивчення оточуючої дійсності, 

скільки на дослідження механізмів конструювання та тотожності своїх уявлень 

(ідей) до цієї оточуючої дійсності.  

Кант оформив процеси пізнання як форми судження, а фактично як окремі 

види конструктів (апріорні та апостеріорні), що синтезуються між собою через 

відчуття. Сам факт виділення розуму як окремого світу-простору трансценденції, що 

пізнає, «по своєму» вбирає в себе й обробляє всі форми реальності, в яких нам 

наданий оточуючий світ вже можна вважати вказівкою на те, що в процесі пізнання 

суб’єкт має справу виключно з феноменологічною конструйованою дійсністю, 

формує систему знань не відповідно до законів природи, а відповідно до законів 

власного трансцендентного світу [27, с.272]. 

Таке формування трансцендентного бачення картини світу дозволило Канту 

стверджувати, що кожен феномен мусить мати підґрунтя не у матеріальних речах, 

які сприймаються виключно чуттєво, а брати основу й фундаментальному розумінні 

«матерії» як ідеї перш за все. Це спрямувало вектор теоретизувань Канта на 

твердження того, що вся наша пізнавальна діяльність проходить у вигляді роботи «в 

ідеї, а не в дійсності»: «Я знаю, що у таких випадках звертаються до самого терміну 

Бога, через який і має бути визначене його буття. Однак, легко помітити, що це 

проходить в ідеї, а не в дійсності» [26, p.34]. Протофеноменологічні кантівські 

ідеали упорядкованості, системності, осмисленості категорій мови як «основи 

буття» для ідей стали основою для соціального конструктивізму як феномену другої 

половини ХХ століття [20, с.137]. Деякі дослідники, такі як Колін Тербейн (C. 
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Turbayne), кажуть про безпосередню похідність ідеалізму поглядів Канта від 

філософсько-ідеалістичних поглядів Юма, що ще раз підтверджує й вказану в даній 

дисертаційній роботі генеалогію соціального конструктивізму [28]. Для даного 

дисертаційного дослідження ключовим постає той факт, що Кант головну роль при 

взаємодії феноменів «досвід-категорія» («чуттєвість/спостереження-

розум/мислення») приділяв самій непоясненій природі людської уяви. Остання 

«облаштовує й наповнює» нематеріальний простір людської свідомості, в якому 

народжуються/обробляються ідеї, змісти, судження, мовні категорії як початкові 

множини, більш дрібні підконструкти, з яких і конструюється цілісна реальність 

індивіда. Кант вказував на уяву як на фундаментальну функцію, яка не може бути 

прирівняна ні до спостереження, ні до процесів мислення. Тобто Кант підхопив та 

розвинув ідеї Рене Декарта щодо категорії «уява» як інструменту пізнання [17, 

с.231]. 

 На цьому моменті кантівська система філософії явно приводить основну ідею 

даної дисертаційної роботи до питання щодо можливостей скептицизму 

(«протоконструктивізму») як «форми життєвої практики», яка вже зазначалася 

дослідником Хельфельдрихом [14, с.62]. Цей автор вказував на обов'язкову 

необхідність існування особливого феномену для «збірки» в єдине більш дрібних 

складових частин при процесах мислення всередині простору свідомості. Кант 

вбачає такий феномен в уяві як вищому психічному прояві процесів мислення, що 

існує всередині трансцендентального простору свідомості індивіда: «Без цієї 

здатності (функції уяви) ми б не мали жодного знання, хоча ми рідко усвідомлюємо 

її в собі» [29, с.93]. Саме ця здатність поставала в філософській системі Канта як 

третя пізнавальна здатність, що лежить посередині зрізу «спостереження-

осмислення».  

Саме з цього моменту в філософській галузі науки закладаються можливості 

герменевтичного напрямку розвитку. Гайдеґер вказував, що Канту «не вистачило 

духу» розвинути далі ідею уяви як елементу збірки аперцепцій реальності та 

потужного інструменту мислення. Саме вона поєднувала всі елементи (множини) 

реальності у єдину цілісну картину та збирала у єдине ціле трансцендентний простір 
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мислення кожного індивіда, де картина реальності й конструюється. Через сильні 

сумніви Канта як автора цей елемент не вдало вписувався у його філософську 

концепцію та теоретичні розуміння «чистого», тому більшою мірою відносилося 

автором до психологічного. До ідей М. Гайдеґера логіка даного тексту підійде 

пізніше. Та слід вказати, що цей фундаментальний автор ХХ століття звернув увагу 

на той факт, що саме Кант запропонував конструктивістське вирішення проблем 

пізнання: об’єкт має пристосовуватися до знання, а не навпаки. Підтверджує цю 

думку й дослідник Т. Рокмор: «По Канту коперніканське відкриття геліоцентричної 

системи було лише гіпотетичним, яке підтвердилося пізніше працями Ньютона. Ця 

заява приводить Канта до бачення науки як галузі синтетичних суджень апріорі, 

несумісну з нашим сучасним поглядом на науку як галузь знання, що підтверджена 

досвідом» [31, с.41]. 

Так пізніше це твердження в конструктивістському руслі доведуть й соціальні 

психологи Ж. Піаже та Дж. Келлі, стверджуючи, що процеси пізнання завжди 

містять в собі редукцію нового з оточуючої соціальної реальності до вже існуючих 

структур мислення, що складені в онтогенезі [30]: «Так як абсолютне трактування 

світу неможливе, ми маємо бути задоволені рядом послідовних наближень до 

нього» [32, с.25]. На думку філософа-дослідника процесів пізнання та соціальної 

реальності П. Погосяна, саме Кант став тим філософом у розвитку конструктивізму 

в соціально-філософській галузі, що заклав ключову складову: реальність як 

абсолютне знання про світ речей і феноменів постає виключно як результат 

«підсумкової діяльності нашого глузду» [33, p.132]. У ХХ столітті переосмислення й 

доробки теоретичного надбання робіт скептиків та системи німецької класичної 

філософії вилилося у зародження потужного напрямку феноменології у 

філософській думці, який повністю переосмислював і суттєво перекроював всі 

попередні системи філософії, задаючи новий «тон» теорії пізнання.  

Передвісником нової потужної філософської течії й, як наслідок, нових 

методологій цілого ряду дисциплін стали роботи Е. Гуссерля з його революційними 

термінами феноменологічного повороту, трансцендентального Я, інтенційності [34]. 

Для розуміння конструктивізму як феномену та конструювання соціального як 
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наукової парадигми філософія Гуссерля стала фактичною методологічною точкою 

народження прикладних досліджень соціальної реальності, феномену соціального в 

цілому та «кордонів» його пізнання, що згодом буде значно більш детально 

систематизовано в соціально-філософських роботах А. Шюца [35], П. Бергера, Т. 

Лукмана[36] та соціологічних розробках М. Спектора, Дж. Кістьюза [37], Г. Міллера 

та Дж. Голстейна [38]. 

Неможливо показати всю важливість робіт Е. Гуссерля для філософської 

онтології, методологій ряду дисциплін та субдисциплін ХХ століття й сучасності в 

рамках виключно однієї роботи. Для даного тексту необхідними постають розуміння 

Гуссерля конструктивістських засад пізнання всієї реальності: «Сутність свідомості, 

що здійснюється, лежить в певних фактах: мисленні та спогляданні, які як акти 

мають розрізнятися» [38, с.321]. При такому існуванні процесів пізнання буття для 

нього було головним, щоб вироблені уявлення про соціальну реальність не 

протиставлялися одне одному та не входили між собою в конфлікт. Можна 

помітити, що тут бере своє коріння й соціальний інтеракціонізм: «Будь-які єдності є 

суть єдності змісту… реальність та світ – лише найменування значних змістовних 

одиниць» [39, с.90-92]. Звідси можна зробити висновок, що Е. Гуссерль розумів 

пізнання «горизонтів непізнанної дійсності» як процес конструювання, що наділяє 

усе раніше невідоме/незрозуміле певним змістом, вкладає невідоме у вже 

заздалегідь відомий і визначений порядок речей. І при цьому привілегійована 

функція була виділена Е. Гуссерлем уяві.  

Те, на що, на думку Гайдеґера, у Канта «не вистачило духу» при осмисленні 

робіт скептиків та зазначених ідей Р. Декарта, зробив Гуссерль. Він вважав, що за 

допомогою уяви, її можливості фантазувати на підґрунті, що задане мисленням і 

відчуттям, ми можемо приходити до абсолютно нового, більш високого рівня 

пізнання. Останнє характеризується тим, що, на відміну від тваринного світу, 

оформлене у єдиний потік всієї множини змістів (абстрагування). Гуссерль зазначав: 

«Якщо брати переживання, що відноситься до роду «фантазія щодо речі», то 

фантазія є репродуктивним механізмом, визначеним темпорально як акт свідомості. 

Кожна свідомість має або характер «відчуття», або «фантазму» [40, с.115]. Тому 
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можо погодитись із думкою дослідника Я. А. Слініна, що «гуссерлівська 

феноменологія постає новою формою конструювання смислових структурних 

одиниць реальності, суттєву роль в створенні яких бере на себе й уява, бо згідно 

того, що сказано Гуссерлем у «Логічних дослідженнях», «не існує предметів поза 

тих об’єктів, що існують перцептивно» [41, с.80]. На думку М. Мерло-Понті ряд 

Гуссерлівських нововведень, перевів філософію у абсолютно нове русло: 

«Філософія. У неї все попереду. У осяяннях Гуссерля, Гайдеґера і Сартра, в 

інтуїціях біологів, етнологів та психоаналітиків ми маємо лише можливість 

здогадуватися про те, якою вона може бути» [40, с.4]. Підсумовуючи вищезазначене, 

можна стверджувати, що феноменологія першою ввела повністю конструйовану 

нами реальність буття, де ми виступаємо одночасно суб’єктами, що конструюють 

картину оточуючої дійсності («життєвий світ») у свідомості, та одночасно об’єктами 

цього ж «життєвих світів» інших індивідів навколишньої соціальної реальності. 

Вже після робіт Гуссерля, який значно спирався на філософські та 

психологічні ідеї Ф. Брентано та К. Штумпфа, цілісна онтологічна парадигма 

феноменології заклала практичний вектор подальшого дороблення та розвитку 

конструктивістської парадигми у вигляді символічного інтеракціонізму. Цей 

напрямок виступав у ролі практичного вектору осмислення процесів та механізмів 

«збірки» картини соціальної реальності на індивідуально- комунікативному рівні. 

Парадигма символічного інтеракціонізму переводила виведену Гуссерлем 

феноменологічну парадигму та її переосмислені категорії на індивідуально-

побутовий рівень розгляду, що деталізує й поєднує в собі процеси соціальної 

взаємодії (двосторонньої комунікації) та конструювання результатів цієї взаємодії. 

Саме необхідність практичної площини розвитку досліджень соціального визначила 

остаточний вигляд, в якому оформився конструктивізм у ХХ столітті.  

Перші «зародки» соціального конструктивізму в інтеракціоністському світлі 

можна знайти у М. Вебера, який бачив будь-яке соціальне утворення як реальність, 

що бере початок з наслідків соціальних дій індивідів. Вебер першим ввів у 

соціологію конструкти у вигляді ідеально-типових моделей, що показало 

методологічну спроможність конструювання до безпосереднього аналізу аспектів 
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соціального [42, с.31]. Такий підхід отримав подальший розвиток в напрямі 

американського прагматизму (У. Джеймс та Дж. Дьюі), який став «транзитною 

точкою» для соціального інтеракціонізму. Соціальний інтеракціонізм як етап 

виділення соціально-соціолого-конструктивістської парадигми бачення світу 

поширився завдяки роботам Г. Міда та Г. Блумера [43]. Мід конструював картину 

соціального у індивіда, як такого, що інтерпретує, збирає для себе дійсність. Для 

Міда комунікація поставала основою для процесу конструювання картини 

реальності світу, а інтенціональність такої комунікації головним чином полягає в 

посиленні уваги до себе, а не до інших: «Для конструювання ідентичності 

необхідно, щоб особистість реагувала сама на себе. Окрема людина до тих пір не є 

ідентичністю в рефлексивному розумінні, доки не постає сама для себе об’єктом» 

[43, с.224]. Відповідно до феноменологічних засад Е. Гуссерля, Г. Мід показував 

необхідність «відокремлення» в своїй свідомості (cogito/інтенції/суб’єктності) як в 

просторі для конструювання, уявного тематизованого себе, яким «я» є в очах інших 

людей. Це, на думку Міда, дозволяє індивіду конструювати себе як особистість, 

свою поведінку, ідентичність, взаємодії, інтенції, очікування, бажання відповідно до 

«картини реальності» [43, с.220].  

Пізнавальна цінність такої картини, сконструйованої логікою методології 

символічного інтеракціонізму, виявила себе в тому, що в ній було винесено за 

дужки класичну соціологічну методологію (так звану «веберівську»). В останній 

лише суспільство є центральною, тотальною й домінуючою «оптичною призмою»: 

збіркою інститутів, норм, правил, розпорядків, через які дослідники вивчають 

суспільне. В інтеракціонізмі ж ключове, що має значення – активність суб’єкта, яку 

він також конструює, як бажає: «Неважливо, що розуміється під культурою: звичаї, 

традиції, норми, цінності, правила і т.п. – це завжди похідна від діяльності людей. 

Це відноситься й до соціальної структури загалом, усіх її аспектів, що виражені в 

термінах (у їх герменевтичному розумінні як символів) соціальної позиції, статусу, 

ролі, авторитету та престижу» [43, с.218]. Саме на цьому підґрунті пізніше Г. 

Блумер зазначав, що суспільство є діяльність перш за все. Таким чином, Г. Мід та 

Г.Блумер обґрунтували першу суто конструктивну практичну теорію бачення 
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соціального, беручи за основу філософсько-феноменологічне осмислення феномену 

буття. Світ складається з об’єктів, відносно до яких можна в довільному порядку 

формувати своє відношення або наділяти тим чи іншим символічним значенням. 

Останнє може бути кардинально різним і тому саме знання про своє/чуже 

символічне постає елементом, що має першочергове змістоконструююче значення.  

Конструктивізм соціально-філософського вектору виокремлює в просторі 

свідомості індивіда соціальне й продуковану ним картину соціальної реальності в 

окрему безпосередність, яка по відношенню до індивіда постає як конструкт, що 

містить в собі: сукупність інформації про реальність (дану у відчуттях), самого 

індивіда, фрагмент реальності, у який він занурений. Специфіка погляду 

конструктивізму на соціальну реальність постає у тому, що в ньому вона перестала 

бути константою та перестала сприйматися в соціально-філософських дисциплінах 

як безпосередня даність. Через це до цієї конструктивістської специфіки погляду на 

природу соціального був висунутий ряд критики, в якій були поставлені питання 

щодо необхідності занадто деталізованого (мікрорівневого) пояснення механізму 

появи символів, відсутності кореляції з впливом історизму та культури. Також 

закидалась неможливість верифікації теоретичних установок [44, с.81]. Але в цілому 

це не можна вважати достатньо справедливими зауваженнями, бо інтеракціонізм 

постав «сирим конструктивізмом», метатеорією, розробленою на стику соціології та 

феноменології, яка згодом була «дороблена» у вигляді ряду конструктивістських 

«теорій середнього рівня», що намагалися максимально точно позначати 

особливості того чи іншого соціального утворення.  

Однією з таких теорій можна назвати етнометодологію Ґарфінкеля, що також 

вкрай детально підходила до процесів конструювання комунікації, мовних аспектів, 

ролі матеріальних речей в соціальному, норм на прикладі повсякденного рівня 

спілкування [45]. Однак для досліджень соціальної філософії ця підгалузь розвитку 

конструктивізму в «чистому» вигляді не підходить, а самі лише ключові її елементи, 

так як у повному своєму варіанті вона пролягає більшою мірою в площині 

досліджень суто практичної соціології. Через це, після феноменологічного 

перенесення уваги на осмислення змістів, символів, комунікації, закладеної 
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соціальним інтеракціонізмом, ключовою роботою, з якої бере початок згадана 

етнометодологія Ґарфінкеля, постає філософська система А. Шюца, викладена в 

роботі «Феноменологія соціального світу» [46].  

А. Шюц бачив феноменологію Гуссерля незавершеним проектом на 

соціологічно-прикладному рівні й тому деталізував, надавши широких 

дослідницьких можливостей методиці соціального конструювання. Шюц 

«перепояснив» і максимально наблизив категорію «життєвого світу» Гуссерля до 

соціального: «Світ повсякденного життя вказує своїм походженням і значенням на 

активність людини» [46, с.14]. Таким чином, А. Шюц намітив конструктивістський 

характер соціальної реальності індивідів (як єдності «множинних реальностей» у 

Шюца), а сума ж інтеракцій повсякденностей мас індивідів і «збирає» у єдину 

цілісність соціальну реальність окремого суспільства. Соціальна реальність 

суспільства, на думку А. Шюца, складалася не виключно з самих оброблених 

чуттєвих даних індивідів про соціальне, а й головною мірою, виходячи з 

повсякденної «рутинізованої», вже завчасно сповненої віртуально існуючих у 

суспільстві «зразків», норм (усереднені множинні світи) діяльності. Індивіди ці 

«зразки» перевіряють практично, доповнюють власним досвідом, корегуючи зміст 

соціальної реальності суспільства в цілому. Через таке пояснення світ соціальної 

реальності індивіда, в розумінні А. Шюца, виходив за рамки розуміння як виключно 

зовнішньо оформленого феномену, і обов’язково опосередковувався простором 

свідомості індивіда, який утверджував його для себе в повсякденності через мову, 

символи, трактування, світ матеріальних речей, неформальні норми і т.д. 

Такий процес конструювання соціальної реальності уявою індивіда не 

розумівся А. Шюцем, як такий, що проходить абсолютно індивідуально. Люди, на 

його думку, конструюють «типіфікації» (окреслюють «кінцеві кордони змісту» для 

феноменів певної галузі, як зазначено пізніше в його роботах) - трактування, що 

характеризують і розрізняють класи речей, явищ, феноменів, формуються з 

безпосереднього досвіду. Вони не є абсолютно унікальними в своїй основі для 

кожного окремого суб’єкта, але змішуючись із «типіфікаціями» суми інших 

індивідів, набувають більш-менш спільну основу й згодом розділяються усіма 
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членами суспільства. Не зважаючи на це, А. Шюц робив акцент на тому, що кожен 

індивід все ж розставляє «певні акценти» в розумінні таких «типіфікацій», які він 

назвав «скінчені галузі змісту»: «Кожен індивід має унікальну біографію, тому 

інтерпретує та відчуває світ трохи інакше, аніж інші» [46, с.43]. 

 Якщо в феноменології Гуссерля простором для вміщення/обробки перцепцій 

постає свідомість, то Шюц також виділяє за необхідне існування подібного 

простору. В своїй теорії він вважає за нього «здоровий глузд» як феномен, що 

містить в собі певний обсяг природної установки індивіда, яка впливає на його 

«відчуття світу трохи інакше» («інтерсуб’єктивність»). Саме «здоровий глузд» був 

певним «прошарком», обсягом знань, що дозволяв створити рамки («закласти 

кордони») конкретної історико-культурної епохи, в якій існують повсякденні 

ситуації буття, які ми трактуємо однаково, що й дозволяє нам розуміти одне одного. 

Це можливо (на думку автора) лише за допомогою передбачення дій інших 

суб’єктів.  

На цьому підґрунті А. Шюц і стверджував, що суспільство як єдність, 

комунікативне утворення з більш-менш однорідними трактуваннями всього 

соціального спроможне існувати, коли є вже заздалегідь сконструйовані 

«типіфікації», глибоко вкорінені в «здоровому глузді» (термін запозичений у 

Гуссерля). Ці «типіфікації» конструюють стандарти сприйняття й трактування 

соціальних норм, зв’язків, мовних оборотів та мови в цілому, суспільних інститутів. 

Таким конструктивістським кроком Шюц, окрім переводу в практичну площину 

досягнень феноменології, подолав і критику соціального інтеракціонізму, якому 

закидалося ігнорування впливу норм, соціальних інститутів, цінностей. Комунікація 

виступає за А. Шюцем у ролі інструменту, що допомагав уяві наповнювати обсяг 

«здорового глузду» тими «типіфікаціями», що чітко упорядковували б досвід 

індивідуальної свідомості, коли вона входила у соціальний світ, квінтесенція якого 

закріплена у повсякденному бутті [46, с.22].  

Таке теоретичне підґрунтя дало розвиток конструюванню Шюцем нового 

бачення соціальної реальності у вигляді «теорії множинних світів». Шюц 

перерозглянув зміст соціального буття, повністю переклавши його у світ взаємодії 
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ментальних процесів мислення та оточуючого нас світу матеріальної реальності. 

Таке феноменологічне переосмислення традиційних «веберівських» засад бачення 

суспільства поступово дозволило А. Шюцу створити модель соціального як світу, 

складеного із множинних реальностей (семантично - кордонів реальностей, кінцевих 

галузей змістів). Такими частинами соціальної реальності у Шюца постають безліч 

більш дрібних реальностей: фантазії, сну, релігійних емоцій, мистецтва, навіженості 

(у хворих), політики, культури, які в просторі соціального щільно накладені одне на 

одного поверх, взаємодіють через щоденну дійсність та світ матеріальних речей. І 

саме тому надають кожному індивіду власний унікальний «когнітивний стиль» (є 

індивідом як таким) [48, с.17]. Всі ці світи фізично, якщо можна так казати про них, 

існують у життєвому світі індивіда. Але, за А. Шюцем, єдиною ланкою їх поєднує й 

«приводить до руху» лише повсякденність як єдина абсолютна реальність, з якою 

ми звіряємо конструкти «множинні світи», що у своїй єдності дають нам загальне 

розуміння соціального й матеріального світу – соціальну реальність як таку [49, 

с.426]. 

Можна стверджувати, що Шюц в своїх роботах [46, 48, 49] вперше з 

дослідників створив повністю конструктивістське бачення соціальної реальності. 

Остання постає, як неможлива в існуванні без загальної соціальної згоди (яку й 

задає феномен повсякденності), відносно бачення тих чи інших інститутів, явищ, 

феноменів, а тому оновлює веберівську традицію інтерпретації соціального. 

Соціальна реальність перейшла у бачення конструйованої індивідом 

інтерсуб’єктивної сфери розуміння, яка поділяється з іншими людьми у 

повсякденності, бо в ній «феномени реальності вже систематизовані в зразках, що 

здаються незалежними від мого розуміння, й які на нього й накладаються» [50, с.15].  

 Таким чином, конструктивістська соціально-філософська парадигма до 

середини ХХ століття остаточно оформила в науковій думці доцільність 

дослідження соціальної реальності крізь певні «призми» адекватні до історичного 

проміжку часу, що одночасно, як обробляють, так і вміщують в собі норми 

схематизації світу: cogito, «здоровий глузд», життєвий світ, Dazein, габітус, 

симулякри, уява (опосередковано) і т.д. 



37 

 

 Далі конструктивістська парадигма дослідження соціального в своїй основі 

розвивалася у діалектичному зв’язку із філософською системою А. Шюца. Коли А. 

Шюц постулював вищевикладене бачення соціального, переосмисливши в своїх 

роботах [46, 48, 49] феноменологію Гуссерля [40], напрацювання Г. Міда, Дьюї [43] 

та психологізм У.Джеймса [51, §21], він змінив неокантіанський формат філософії 

осердя соціогуманітарного знання. Ним був започаткований масштабний 

методологічний перехід: від дослідження в соціальному цінностей та інститутів, до 

розгляду проблем змістів, значень та мотивів як певного трансцендентного 

віртуального виміру. Шюц вказав на множинність, наслоювання різних світів 

(фантазії, сну, релігійних емоцій і т.п). Але поставив нову серйозну проблематику: 

як при конструюванні індивідами соціального та утворенні цілісної картини 

соціальної реальності регулюється перехід між множинними світами, їх кордони 

взаємодій та взаєморегуляцій. Дослідникам було вкрай необхідно вирішити це 

питання, яке й сам А. Шюц зазначив у своїх роботах, але все ж не почав 

деталізувати ті «кордони скінченої галузі змісту, до яких переживання і належать» 

[48, c.16]. 

 Тут дослідники, яких можна класифікувати як конструктивістів, прийшли до 

двох векторів можливого вирішення цього питання. 

Перше вирішення даної проблематики знайшлося у вже зазначеного на початку 

роботи І. Гофмана у вигляді теорії фреймів як конструктивістської теорії середнього 

рівня. У нього комунікація у світі повсякденного буття індивіда є комутатор, який 

встановлює зв’язок між «світами», але не визначає іх кордонів. Тут на передньому 

плані постає явище фреймування як феномену, що позиціонує такі переходи. 

«Фрейм» (frame) твориться в інтеракції будь-якого рівня й задає обмеження (рамки) 

взаємодіям в просторі й часі, виступаючи одночасно, як «схема інтерпретацій того, 

що відбувається», «матриця можливих подій» у взаємодіях індивідів, що творять 

соціальне. Головна мета фрейму як феномену та фреймування як методу – створити 

кордони, рамки (frames) між надшироким рядом ситуацій соціальної реальності, 

вказати за аналіз чого саме відповідає кожен окремо взятий із життєвих світів 

шюцевської теорії й зміст якій соціальній дії/взаємодії він надає [52, с.108]. 
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Конструктивісти-опоненти можуть вказувати, що при такому баченні 

конструювання соціальної реальності Гофман занадто методично виходить на 

індивідуальний рівень конструювання та теоретизування, що його більшою мірою 

цікавлять виключення з правил (психічні заклади, реклама, театр). Тут другим 

доповнюючим підходом постає бачення соціального, викладене в роботі П.Бергера 

та Т. Лукмана «Соціальне конструювання реальності. Трактат по соціології знання» 

[36]. Дослідники підійшли до вирішення зазначеної проблеми трактування й 

переходів змістів на стику шюцевських «світів» менш деталізовано, але не менш 

ґрунтовно. У них можна побачити «подвійне конструювання» світу соціального. 

Бергер й Лукман вказували на першочергову роль соціальної інтеракції у 

формуванні трактувань, інтерпретацій та змістів, феноменів, але й зазначали вже 

згадану структуру «здорового глузду», в рамках якого «підганяються» одне до 

одного «фрагменти реальності» під час процесу комунікації. За Бергером та 

Лукманом світ соціального складається з конструктів, але самі конструкти є за 

своєю сутністю ідеями, які чітко відповідають своєму історичному періоду. На 

відміну від І. Гофмана, П. Бергер та Т. Лукман не занадто ускладнюють структуру 

соціального новими явищами на зразок фреймування. Вони вказують, що мова є тим 

соціальним «інтегратором», що максимально чітко дає можливість взаємодіяти та 

розрізняти в соціальній реальності змісти «множинних світів». На їх думку можливі 

недосконалості, що виникають у процесах комунікації, виправляються саме 

мовними аспектами: «Завдяки своїй здатності виходити поза кордони «тут-й-зараз» 

мова поєднує різноманітні зони реальності (у шюцевському їх баченні як 

множинних світів) повсякденного життя та конструює їх у єдине змістовне ціле. Ці 

виходи мають просторовий, часовий та соціальний вимір» [36, с.70]. Але мова не 

розуміється ними в баченні самостійного конструктивістського засобу 

саморегуляції. Вона виступає посередником, а в суспільстві є ряд спеціалістів, 

інститутів («соціальний запас знання» в їх роботі), які є визнаними, традиційними як 

правильними «тут-і- зараз», й беруть на себе право за допомогою мови трактувати 

окремі фрагменти соціальної реальності або корегувати все соціальне взагалі. Саме 

контроль над мовою надає можливість контролювати та легітимізувати будь-які 



39 

 

зміни/злами інституцій. Таким чином, можна знов казати про «подвійне 

конструювання». Бергер та Лукман в своїй теорії змогли поєднати елементи, як 

класичного веберівського, так і з феноменолого-соціологічного шюцевського бачень 

взаємодій індивідів/акторів/агентів в соціальному. Творений у такому розумінні 

соціальний простір постає вже як конструкт не повністю залежний лише від стану 

свідомості та набору знань індивіда. Як можна зробити висновок з роботи Бергера та 

Лукмана, соціальна реальність постає залежною від свідомості та повсякденних 

практик індивіда, що глибоко укорінюють символічне. Символічність речей та 

явищ, на думку авторів, кодифікує реальність та дозволяє згодом зчитувати її. 

Фактично, це феномен повсякденності А. Шюца, завдяки якому символічність 

закріплюється в соціальній реальності. Людська повсякденна активність 

(інтелектуальна, фізична, емоційна тощо) постає стрижневою, бо в ній криються 

рутинізовані найбільш звичні пласти потреб та інтересів індивідів, які 

безпосередньо визначають сам стан соціальної реальності, сконструйований в їх 

свідомості [36, с.62].  

Схоже бачення соціального відтворив і П. Бурдье, який доповнив 

конструктивістське бачення соціального введенням в соціологію терміну «габітус». 

Його дослідник розумів як систему сприйнятих надіндивідуальних схильностей при 

осмисленні, структуризації, символізації соціального простору: «він (габітус) 

система пропорцій, що породжує й структурує практику агента та його уявлення. 

Він дозволяє спонтанно орієнтуватися в соціальному просторі й адекватно 

реагувати..» [50 с.65]. Габітус є конструкт обумовлений історичним часом, який 

нав’язує індивідам системи мислення та оцінки. Наприклад, поділ людей в 

залежності від культурного капіталу (інтелігенція, робітничий клас), поділ за 

соціально-економічним статусом (буржуа, пролетаріат). Але необхідність такого 

поділу вже конструюється не безпосередньо індивідом, а диктується «історичним 

сприйняттям», яке, завдяки феномену мовного, поділяється й поширюється 

індивідами через ЗМІ, науку, мистецтво. Пізніше Бурдьє вийшов за допомогою 

цього терміну на проблематику механізмів «підтримки-оновлення» існуючого 

формату соціальної реальності («конвертація капіталів» у роботах П.Бурдье [53, 54]) 
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за допомогою соціальних інститутів як структур соціального, що надають ролі, 

схеми-типізації, практичний зміст й, головне, легітимацію тим чи іншим 

повсякденним практикам, що наповнюють соціальну реальність. При цьому мова 

постає у Бурдьє надінститутом, який дозволяє елементам соціального капіталу 

контролювати конструювання соціальних ролей та дій, оціночних та символічних 

типізацій відповідно до габітусу як системи сталих схем взаємодії, що вписує 

соціальні інтеракції у відповідний історичний проміжок часу [54, с.110-117]. 

Починаючи з Р. Декарта й закінчуючи Е. Гуссерлем, вказувалося на «простір» 

(свідомість), в який відчуття будуть винесені у максимально тотожному до 

зовнішнього об’єкту вигляді, з метою подальшої обробки процесами мислення. 

Автором вже зазначалося, що саме Кант першим розглянув, що «спонтанність 

нашого мислення потребує, щоб різноманіття було перерозглянено, засвоєно та 

пов’язано для отримання знання», вивівши цим проблему пізнання до необхідності 

«участі» уяви в ньому [29, с.81]. Класифіковані вище як конструктивісти А. Шюц, П. 

Бергер та Т.Лукман, Г.Мід, П. Бурдье у своїх роботах осмислили прикладне 

індивідуальне значення операціоналізації уявою елементів конструювання картини 

навколишнього світу в просторі нашої свідомості. Тому абсолютно неможливо 

відділити феномен уяви від «простору» свідомості, в якому «містяться» конструкти 

(у вигляді ідей), відбувається безпосереднє «складання» картини реальності. 

Негласно функція уяви у кожного автора зводилася до вироблення найбільш 

продуктивних і функціональних «одиниць» конструювання, які мають допомогти в 

обробці ще «сирого» матеріалу для процесів «мислення-відчуття»: створення й 

взаємодія «множинних світів» у повсякденності (Шюц); роль інтеракцій, мови й 

механізми формування «соціальних конструктів» (Бергер і Лукман), розуміння «Я» 

(Мід), функціонування «габітусу» (Бурдье). Єдина, вона ж головна, вимога: ці 

одиниці мають бути певним чином точно синхронізовані, максимально точно 

співвіднесені з оточуючою дійсністю.  

Можна казати, що для кожного з дослідників явище уяви, постаючи «за 

загальним трактуванням як здатність споглядання без наявності предмета» [55, 

с.278], дозволяло вийти за рамки повсякденного бачення соціальної реальності. Але 
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ці дослідники мали такі ж самі функції споглядання (відчуття) та мислення, як 

ключові «необхідності» достовірного пізнання, що й мільйони інших індивідів-

дослідників їх часу. Відрізняв їх лише феномен уяви. Для ключа, в якому піде далі в 

роботі переосмислення механізмів конструктивізму сучасності, слід звернутися до 

ідей М. Гайдеґера, який надзвичайно детально розібрав кантівську «Критику» [29], 

«витягаючи» з неї уточнений «авторський» варіант пізнання вже для власної 

фундаментальної онтології [56, с.141]. В тексті даної роботи вже попередньо 

зазначалося, що Гайдеґер, при герменевтичній обробці тексту Канта [29, §28 - 36], 

вказав на історично втрачену Кантом пряму вказівку на уяву як третю пізнавальну 

здатність. Він помітив, що розум привносить у вироблені ним терміни, як форму, 

так і зміст. Наповнення йде саме через «посередництво синтетичної єдності 

різноманіття в наглядному представленні (спостереженні) взагалі», тобто через силу 

уяви [56, c.143]. При подальшому дослідженні тексту [29, §10] Кант поставав 

конструктивістом у чистому розумінні цього терміну, бо за текстом «Критики 

чистого розуму» схеми утворення понять у свідомості постають, як «ніщо інше як 

апріорні визначення часу за певними правилами» [29, с.130]. Гайдеґер викрив у 

Канта трактування того, що будь-яка схема мислення на емпіричному рівні 

осмислення постає як опосередкований продукт уяви між двома елементами: 

сингулярністю споглядального образу та загальноприйнятим розумінням терміну 

(нім. «мисленням-про-термін»). Для Гайдеґера поза уявою як «посередником 

мислення» й всього пізнання взагалі, реальні речі, дані у відчуттях, їх «прототипи», 

дані у вигляді ідей у просторі свідомості, не можуть бути оброблені жодним 

практичним чином. За М. Гайдеґером, ми б не могли відтворювати оточуючу нас 

реальність у єдиний, цілісний у часі потік мислення, без можливостей уяви, яка 

оперує відчуттями, для збірки (конструювання) єдиного цілого в нашому мисленні, 

що ми називаємо «оточуюча дійсність». Фактично, так Гайдеґер вивів здатність уяви 

до трансцендентальної аперцепції, що долає розрив між спогляданням та 

мисленням. Така функція, на його думку, давала можливість ідентифікувати всю 

даність наших процесів пізнання світу у єдиній точці часу «тут-і-тепер» та задавати 

єдність буття. У Гайдеґера феномен уяви, долучений до споглядання та мислення, 
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вкладав саму суть «знов-пізнання» (нім.«Wiedererkennen» дослівно) та формував 

саму структуру суб’єктивності індивіда, закладаючи можливість самоосмислення її 

існування у часі. Це стало одним з ключових моментів, яким Гайдеґер відмежував 

свій термін «Dasein» від кантівського «суб’єкту» [55, с.280]. Гайдеґер бачив уяву як 

«річ-в-собі», кажучи мовою Канта, що формулює для нас ґенезу форми та змісту 

чистих розумових понять, задає можливі кордони (frames) «синтезу аперґензії» [55, 

с.275]. Це робило для нього уяву попередньою умовою для оформлення понять у 

свідомості, бо відчуття надають занадто «необроблений» матеріал для осмислення. 

 Сьогодні суть уяви в процесах соціального конструювання переходить на 

якісно новий рівень. Вона доповнює нестачу знань несвідомим і символічним, 

робить бачення реальності максимально доступним та спрощеним у суспільстві 

глобального споживання, дозволяє бачити та сприймати саме символічне (але 

частіш за все без трактування останнього), робить реальність більш яскравою, 

намічаючи окремі вектори пізнання та стратегії осмислення буття. Але через всі 

зазначені функціональні наповнення уяви, помножені на технологічно-

інформаційний зсув постіндустріальних суспільств кінця ХХ – початку ХХІ 

столітть, все частіше уява постає такою, що за допомогою комп’ютерно-

інформаційного повністю заміщує осмислене буття й зміщує кордони реальності 

світу, змінюючи потенційні можливості пізнання в бутті індивіда.  

Саме через зростання ролі уяви в процесах конструювання картини соціальної 

реальності сьогодні зростають загальнопланетарні стратегії максимальної 

«прив’язки» уяви широких мас до ряду штучних феноменів та явищ (симулякрів). Ці 

вдалі спроби максимально впливати на процеси уяви згодом потужним прошарком 

несвідомого вивели з стану «потенційного буття» у наш світ повсякденності такі 

постматеріальні й віртуальні «феномени-стратегії», як, наприклад, реклама, 

соціальні мережі, глобалізація, кінематограф, комп’ютерні ігри, постіндустріалізація 

суспільств, бренди, моду, курси валют, ідеології, інформаційні технології, інтернет 

простір і т.д. Всі вони активно й, безумовно, через посередництво уяви стають її 

зовнішнім чинником, фактичним віртуальним продовженням уяви у повсякденному, 
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що конструює наш світогляд соціального й матеріального, визначає процеси нашого 

пізнання. 

Через них сьогодні уяву вже не можна розглядати як кантівську «річ-в-собі», 

як розглядав Гайдеґер. Вона, завдяки ривку розвитку інформаційно-технологічного, 

що привнесло віртуальне у наше буття, виходить за рамки «в-собі», максимально 

прив’язуючись до оточуючого нас матеріального середовища, додає до себе все нові 

й нові функції, активно спираючись на новітні технологічні прориви людства, 

складені в останні десятиліття. Виведене Гайдеґером функціональне бачення уяви 

формує суттєву деталь в підході до конструкту сьогоднішнього соціального в 

цілому. 

Саме уява робить розрізнення, допомагаючи знаходити/формувати/відрізняти 

змістовні наповнення категорій, якими ми оперуємо. Таким чином, будучи 

посередником у схемі пізнання «споглядання - мислення» [29, §10; 55, с.273-280], 

уява віртуально «зображує» для процесів пізнання всієї широти та яскравості буття, 

саме наповнення категорій, у «фреймах» яких ми осмислюємо цей світ. При такому 

функціональному навантаженні категорії «уява» знання вже не переходить до 

розуміння виключно як набору фактів про сутнісні властивості та співвідношення 

дійсності. На додачу до цього приходить розуміння «знання» як змістовного, 

цільового, суто соціального співвідношення між людиною та соціумом, утвореною 

оточуючою реальністю [57, с.338]. Якщо не розуміти знання й уяву із таким 

«доданим» змістом, то в ХХІ столітті наше мислення не буде нічим відрізнятися від 

комп’ютерного алгоритму обробки інформації. 

Це й позначає той факт, що феномен «уява», вкладений значним елементом у 

всю вищевикладену історичну модель оформлення конструктивізму, в сучасності 

ХХ-ХХІ століть більш доцільно буде постулювати в теоретизування у рамках 

терміну «віртуальність». Остання сьогодні є тотальною за масштабами, бо впливає, 

захоплює, контролює й модифікує людську уяву. Але для цього «віртуальність» слід 

розуміти не виключно у її популяризовано-радикалізованому одному лише науково-

технічному баченні. На цьому тлі слід згадати, що все більше термін «віртуальна 

реальність» постає сьогодні феноменом, який можна зустріти на кожному кроці. Для 
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точного та відповідного щодо наявного стану буття дослідження в даній роботі 

«віртуальність» має вбирати в себе й філософсько-історичне своє наповнення. 

«Віртуальність» не слід плутати з «віртуальною реальністю» - простором, 

створеним під впливом інформаційних технологій. Мета останньої – максимально 

занурити суб’єкта у простір, який не має відношення до реального/матеріального, з 

метою симуляції якогось досвіду, впливу на сприйняття й знання суб’єкта (ігри, 

військові стимулятори, кімнати віртуальної реальності, військові дрони тощо). 

Головна мета – надати досвід, можливо, зовсім непотрібний, як це роблять 

комп’ютерні ігри, з втратою різниці для уяви індивіда між реальним та 

сконструйованим, віртуальним. Так, Брікен звертав увагу на те, що зміни, які 

вносить віртуальна реальність, не обмежуються комп’ютерними додатками: 

«Комп’ютерні системи можуть генерувати віртуальне середовище, цілі 

мультисенсорні світи, в які люди вступають, як активні учасники. Цифрова 

інформація стає «як би реальною», змінюючи наші уявлення про обчислення, 

символи, сенс, метафізику, про самих себе й культуру. Віртуальні реальності є 

більш, ніж реальними» [57].  

Пізніше, «паразитуючий» на уяві рівень віртуалізації мислення індивідів у 

інформаційному постіндустріальному суспільстві дозволяє вже Ж. Бодріяру казати 

про початок породження культурою симулякрів, процесів символічного обміну та 

описати механізми їх творення за допомогою комунікації та ЗМІ. У Бодріяра 

віртуальне розуміється, як неіснуюче у матеріальному еквіваленті, таке, яке стає 

надлегким, «приємним» для уяви, що дозволяє їй не працювати в процесі обробки 

реальності індивідом на зрізі «сприйняття – осмислення». Тому через віртуальне, 

засноване й додане інформаційно-технологічним ХХІ століття, соціальна реальність 

починає у Ж. Боріяра все більше перетворюватися у конструйовану гіперреальність, 

в якій маса симулякрів-знаків роблять нескінченне посилання на неіснуюче 

матеріально, залишаючи самий лише обмін символами, що непідкріплені 

розумінням/існуванням їх матеріального еквіваленту. Віртуальним при цьому постає 

не тільки символ, але й його мережа потенційних зв’язків та взаємозалежностей із 

безліччю інших «сусідніх» феноменів, предметів та явищ. Таким чином, Ж. 
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Бодріяром конструюється абсолютно нове бачення буття, соціальної реальності та 

реальності взагалі [59]. 

Звуження у ХХ столітті розуміння «віртуального» виключно до 

конструювання соціальної реальності на основі штучних символів, симуляції, 

матеріально неіснуючого, за баченням Ж. Бодріяра, як одного з найбільш відомих і 

популярних дослідників віртуального, відкидає широкий пласт герменевтичного 

трактування цього терміну. Звісно, віртуальне, за Бодріяром, відіграє ключову роль 

у конструюванні постіндустріального, сучасного суспільства «тотальної симуляції» 

[59, с.16]. Та віртуальне – це перш за все, в перекладі з лат. «virtualis» - «можливий», 

у своєму існуванні, а не обов’язково симульований комп’ютерними технологіями та 

неіснуючий у матеріальному. Віртуальність розумілася у філософії як потенція: 

об'єкт або стан, риса, характеристика, що у дійсності не існує, але може виникнути в 

ній за певних умов. До цих умов ця потенція все ж існує, але в нематеріальному, 

нечуттєвому, віртуальному щодо нас стані. Тома Аквінський, який одним з перших 

застосував термін у своїй визначній філософсько-онтологічній системі, вкладаючи у 

віртуальність (в роботах – лат.«virtual») розуміння та функціональне наповнення 

категорії «потенційність», під якою також розумів можливість (буття), сутність, 

причину, виявлену за певних умов й у певний час. Василій Великий у своїх роботах 

також використовував бачення віртуального (грец. «δυναμις» - динаміс) для 

обгрунтування людського буття. Герменевтично обидві категорії (як «virtual» так й 

«δυναμις») поєднуються у вказаних авторів тим, що розуміються, як сутності 

матеріальних об’єктів, що містяться у потенції й розкривають себе під час втілення 

у дійсності за наявності сприятливих умов. Вони постали апофеозом і підсумком 

осмислення античних ідей: «ентелехії» у Аристотеля, «симулакрума» у Платона. 

Пізніше, Микола Кузанський для уточнення даного терміну наводилась аналогія із 

насінням плодового дерева, яке маленьке, незначне й його можна тримати в руці, 

але в якому потенційно знаходиться сама можливість (за певних умов) появи цілого 

дерева [60, с.86]. 

Дунс Скот розширив поняття, конструюючи свою картину світосприйняття з 

використанням категорії «віртуальне». Під нею він розумів необхідність повного 
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занурення у наш суб’єктивний досвід, так як з простого сприйняття речі багато 

властивостей неможливо встановити: «першим об’єктом нашого інтелекту є сущє, 

оскільки у ньому постають дві першості нашого розуму, а саме першість загального 

(системного) та першість віртуальності» [61, с.273]. На цьому «дунсівському» 

принципі діє нині й віртуальність комп’ютерно-інформаційного світу. Вона 

намагається максимально занурити індивіда (або весь соціум загалом) у окремий 

світ суб’єктивного (віртуальна реальність, симуляції), прагнучи при цьому надати 

індивіду можливість «вимикати» уяву як таку у процесах пізнання буття, 

здобуваючи контроль над ним.  

 Категорія «віртуальність» була незатребуваною, покладеною на дальню 

полицю соціально-філософських підходів від часів Томи Аквінського та Дунса 

Скота, через що була пристосована під свої потреби світом інформаційно- 

технологічного. Нинішнє перетягування семантики категорії «віртуальне» виключно 

у сферу науково-технічного, нажаль, позбавило поширеності розуміння її значного 

пласту соціально-філософського. Тому в дисертаційній роботі приймається до 

розробки широке розуміння категорії «віртуальне». По-перше, як можливості 

існування явища, процесу, феномену без матеріального базису, а виключно, як 

чогось побудованого в розумово-ідейному проекті без наявної нині «копії» у 

матеріальному повсякденному світі (ідея Бога у Аквінського, ентелехія у 

Аристотеля, «річ-в-собі» Канта тощо), відтворювати появу якої прагне забрати на 

себе категорія «ідея». По-друге, як «чистої нематеріальної причини» (Томи 

Аквінського, Василя Великого), в якій, на відміну від категорії «ідея» вже 

заздалегідь закладені всі, а не один лише «ідеальний» до якого все тяжіє, вірогідні 

сценарії, можливі варіанти буття, що існують у вигляді самої лише можливості в 

майбутньому без актуалізації її у теперішньому. Більш того, віртуальність 

соціально-філософського напрямку, осмислена як «потенція», завжди є у кожній 

речі, явищі чи феномені, бо ми постійно «доосмислюємо», розширюємо й 

поповнюємо наше знання про них та їх властивості. А отже, до моменту нашого 

доповненого пізнання «нові» характеристики й риси цих речей, феноменів, явищ 

існували, але в стані потенції, віртуального. Віртуальність сьогодні найбільш точно 
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підходить для осмислення процесів соціального конструювання. Вона є винесеною 

поза свідомість «площиною», в якій відбувається соціальне конструювання 

реальності, з неї «витягається» уявою у соціальне нове зі звичних нам речей. 

 Так, наприклад, конструйовані А. Шюцем «множинні світи» соціального по 

суті є віртуальними у вищезазначеному філософському, а не інформаційно- 

технологічному баченні. Вони присутні завжди в нас. Саме віртуальність як 

потенційність їх існування дає їм можливість не просто відтворювати у нашій 

свідомості картину реальності, а поступово перетворювати останню за рахунок 

певного їх «вторгнення» у рамки повсякденного досвіду. Віртуальність у такому 

приміненні щодо множинних світів не є «чистою» потенцією. Бо лише людська уява 

«оживляє» множинні світи й дозволяє їм виконувати функцію кінцевих галузей 

змістів в соціальному. 

 Віртуальність осмислена у такому «повному» її баченні постає рушійною 

силою, що суттєво доповнює саму можливість конструктивізму. Бо дає можливість 

«обробляти» (осмислювати) об’єкти поза позиціями, де вони знаходяться, як це 

робить й людська уява. А через додану масову комунікаційно-інформаційну 

(віртуально-технологічну) складову в ХХІ столітті процеси конструювання 

соціального вже не можуть розглядатися й існувати як такі поза віртуальним.  

Тож на даному етапі дослідження становлення парадигми конструктивізму у 

філософській думці підводить роботу до розуміння того, що процеси конструювання 

соціальної реальності залежать від здатності нашої уяви до попередньої 

«віртуалізації» як складання «ідейного» варіанту певного фрагмента реальності 

нашою свідомістю. Наприклад, перед тим, як створити теорію «множинних світів» 

та обґрунтувати її механізми [46], А. Шюц мав максимально абстрагуватися й 

утворити іі бачення у своїй уяві. Бо у його відчуттях вона не існувала й, більш того, 

ще не мала матеріального підтвердження. Через це уява, що вбирала та зберігала в 

собі елементи оточуючої реальності у вигляді шматків фактів, явищ, образів, 

текстових уривків, давала мисленню філософа можливість конструювати, 

компанувати між собою існуючі елементи для подальшого їх складання у струнку 

теорію, яку він пізніше назве «теорія множинних світів». Тут уява виступає 
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домінуючою у кантівській схемі «споглядання (відчуття) – осмислення», як і 

зазначав М. Гайдеґер [55]. З цього прикладу можна зазначити, що даний текст вже 

буде дослідженням ролі феномену «уява» у процесах мислення свідомості. Але це 

не буде справедливим зауваженням, бо після «феноменологічного повороту» казати 

в зазначеному прикладі про «уяву А. Шюца» як «замкнену систему», «річ-в-собі» 

неможливо. Тому що А. Шюц, як автор, відчув на собі вплив інших авторів, що 

оформлювали й корегували його погляди, використовував чітко окреслений ряд 

джерел інформації (їх неможливо відірвати від ідей автора), мислив в рамках 

певного категоріального апарату. Вже всі ці разом працюючі й взаємопоєднані 

мережевою логікою автора фактори, оброблені віртуально феноменом «уява 

Шюца», узгоджені у просторі його свідомості, який можна класифікувати 

«віртуальним», виводять «теорію множинних світів» з факту існування у вигляді 

потенції у стан академічно визнаної та науково оформленої теорії. 
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1.2 Методологія дослідження віртуального у процесах соціального 
конструювання 

 
 
 

Для того, щоб якомога найточніше відповісти на питання: що являє собою 

суспільство та яке у ньому місце належить людині, кожному досліднику слід 

підібрати певну череду теоретичних підходів і практик, які дозволять йому 

підкреслювати особливість, автентичність його наукових тверджень, гіпотез, 

висновків та зроблених на їх основі прогнозувань. Так чи інакше кожен напрямок 

досліджень, окреме гостре питання чи концепція соціальної філософії стикаються із 

ключовим питанням: що саме приводить окремі аспекти нашого буття до статусу 

«соціального», єднає соціальне в цілому до стану наявного буття даного нам у 

мисленні та відчуттях? На сьогодні найбільш точним у цьому розумінні виявляється 

конструктивістське розуміння засад соціального. Причиною його посилення стало 

те, що для вирішення ключових питань соціально-філософської галузі підхід з 

самого початку дозволяв залучати висновки й напрацювання, як надширокого 

спектру дисциплін гуманітарної думки, так і технологічних досягнень ХХІ століття. 

Це дозволяє конструктивізму детально описувати категорією «соціальне» широкий 

спектр суспільних відношень, що склалися в рамках даного суспільства й 

інтегровані процесом спільної взаємодії індивідів чи груп індивідів в конкретних 

умовах простору й часу. 

З самих витоків філософської думки, всяке звернення до розуміння 

соціального, як сконструйованого, зібраного з більш дрібних елементів, з метою 

визначити ключові «конструюючі» засади, ставить дослідників перед вибором 

одного з двох ключових методологічних векторів теоретизування. По-перше, це 

методологічне бачення конструктивізму як окремого загальнонаукового 

оформлюючого вектору, що має власну онтологію, епістемологію, методологію. По-

друге, це більш вузьке його розуміння як розґалудженої методології трактування 

всієї широти проявів нашого соціального буття, яке почало найбільш стрімко 

розширюватися у глобальному баченні з ХХ століття. Бажання дослідників 
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використовувати конструктивістські рішення в методологічній основі своїх 

досліджень були перш за все викликані можливістю перенесення на «об’єкт-

предметну» основу досліджень елементів із формалізму, механіцизму, 

еволюціонізму й ще безлічі філософських напрямків, методів, підходів тощо. Цей 

крок надавав дослідникам нескінченні можливості до моделювання, прогнозування 

й модифікації власного методологічного бачення протягом усієї роботи, дозволяючи 

робити пристосування структури дослідження, відносно до тих викликів та 

ускладнень, що постають на тому чи іншому етапі роботи. Цей ключовий 

методологічний прийом конструктивістів постає більш зрозумілим на тому 

теоретичному тлі, коли дослідники починають шукати елементи конструктивізму у 

специфіці епістемології окремих філософських шкіл, а згодом і у окремих наукових 

парадигмах. Можливість конструктивізму до поглиблення вже існуючих наукових 

парадигм, до «сплетіння» з них нових «збірних» наукових підходів дозволяє 

конструктивізму в значній мірі доповнювати й уточнювати існуюче сьогодні 

розуміння феномену нашого соціального буття шляхом «переплетіння» та 

взаємодоповнення всього спектру методологічних підходів, що задавали тон 

розумінню соціального буття до певного часу.  

Та для методологічної частини даної дисертаційної роботи ключовим постає 

навіть не цей факт. Головна перевага конструктивізму переважним чином не 

озвучується й залишається поза теоретизуванням. Наукове дослідження на 

конструктивістській основі дає можливість розширювати «кордони розуміння», як в 

окремій науковій роботі, так і в світоглядних позиціях цілої наукової парадигми, 

групи дослідників чи навіть суспільства в цілому. Методологічно більшість 

дослідників-конструктивістів галузі соціально-філософського починають свої 

роботи з того, що тяжіють приписувати елементи конструктивного до ключових 

філософських систем минулого з метою «сплавити» з такої збірної основи 

поліваріантну методологію роботи. Звісно, конструктивізм при дослідженні 

соціального дійсно має значне історично-філософське підґрунтя епістемології щодо 

свого оформлення, але це зауважувалося авторами лише із метою перерахування й 
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спроб «змішування» в одній роботі у певних «пропорціях» елементів різних 

філософських систем. 

 Попри всі методологічні коливання чи схожості дослідників, конструктивізм 

– це парадигма, що цілісно оформилась лише у ХХ столітті. Саме в цей час він чітко 

отримав проблемне поле, власну методологічну специфіку, власну мову й 

специфічну «надгнучку» аргументацію, що й робить конструктивізм вкрай значним 

для сучасних психологічних, соціологічних, антропологічних, лінгвістичних й, 

звісно, соціально-філософських розробок. Конструктивізм сьогодні – вкрай 

різнорідна група теорій, гуманітарних, соціально-філософських наук, що 

підкреслюють ідею неповної відображуваності природи нашої свідомості, мовну й 

культурно-історичну обумовленість самих процесів нашого пізнання, 

опосередкованість процесів пізнання й осмислення нашого буття індивідуальними 

«конструктами», осмисленими, як окремі елементи, як нашої реальності, так і 

процесів індивідуального мислення. Останні формуються у векторі альтернативізму: 

потенційно завжди існуючої множини способів концептуалізації соціальних подій, 

порядку, змістів, цінностей, елементів соціальної реальності, плюралізму варіантів 

розвитку суспільства і т.д. 

Саме на цьому моменті можна виокремити два ключових аспекти. По-перше, 

це хронологічний початок відходу від парадигми традиційної західної метафізики, а 

точніше у випадку із конструктивізмом у її «підтягуванні» й «модифікації» щодо 

реалій нового історичного часу. У ХХ столітті, з його технологізацією, 

глобалізацією, інтенсифікацією інформаційних і виробничих процесів, вже майже 

неможливо чітко зафіксувати, зазначити й описати нові ключові соціальні 

структури, явища, процеси й феномени суспільства за допомогою системи 

класифікацій та категорій якоїсь окремої дослідницької парадигми. Для дослідження 

процесів конструювання соціального в соціальній філософії вирішення цього 

недоліку згодом переросло у позитивістський вектор, який бажав «підтягнути» 

прогностичний потенціал висновків галузі соціально-філософського знання до рівня 

природничих наук [4, с.4-10]. 
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По-друге, з поля зору парадигми конструктивізму залишається «викинутим» 

значний елемент процесів конструювання, як соціального простору, так і взагалі 

конструктивізму як парадигми: феномен віртуального, що своїм корінням походить 

безпосередньо до феномену ідей та ідеального зазначеного Платоном на сході 

філософської думки. Причина такого твердження криється у вже вказаному 

«альтернативізмі», що є основою для конструктивізму. Будь-яке «конструювання» 

від його розуміння як методології, парадигми до глобального тотального процесу 

всередині соціального, так чи інакше використовує інтерпретацію, альтернативізм, 

варіативність зв’язку між вже наявними складовими, з яких «збирається» картина 

реальності нашого буття: змістами, значеннями, наративами, традиціями, міфами, 

цінностями, несвідомими аспектами і т.д. В ХХІ столітті «буття» останніх лежить 

саме у полі зору феномену віртуального, яке й намагається вилучити їх зі світу 

ідеального Платона та помістити у наш світ соціальної реальності [141]. 

 Саме через експоненту посилення віртуального у ХХ столітті конструктивізм 

(або його «зародки» з тих чи інших філософських систем) почав впливати на 

формування методологічного інструментарію, виводити його з стану «вірогідного», 

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 тощо. Але не можливо й сказати, що вони не існували до цього, вони були 

присутні, але у невиділеному із загально-дисциплінарного фону стані, існували 

потенційно-вірогідно. Саме на цьому етапі феномен «віртуального», 

посередництвом конструктивізму, вторгається у методологію, як даної 

дисертаційної роботи, так й усього соціального буття ХХІ століття [176, с.30]. 

Категорія «віртуальний» походить від латинського «virtus», який філософи 

поступово прирівняли до терміну «δυναμις» (грец. «динаміс»), що символізував 

сферу можливого, того, що протистоїть вже існуючому у нашому бутті нині й може 
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проявити себе лише за дотримання певних умов [141, с.1554]. Схоласти розвинули 

це вчення до розуміння додаткових властивостей сущого, які завжди присутні поруч 

із нами у нерозвиненому, нерозгорненому й поки що незрозумілому для нас стані. У 

Новий час «віртуальне» розуміли, як той стан існування об’єкта, у якому він ще не 

явлений у актуальності, але вже присутній у зародковому стані. Й, нарешті, 

наприкінці ХХ століття категорію віртуальне семантично перетягнули до семантики 

сфери інформаційно-технологічного, гіпертрофували його прояви, забувши про 

попереднє його ключове соціально-філософське семантичне навантаження. Саме 

віртуальне є ключем, який приводить до дії конструктивізм як процес. Віртуальне 

дозволяє відбуватися процесам конструювання соціального, тому що здійснює 

«вилучення» самого наповнення тих чи інших аспектів явищ, предметів, феноменів, 

процесів з їх «ідейного стану», надає процесу конструювання безпосередню даність, 

матеріал для творення нового «конструкту». На цій основі можна стверджувати, що 

«віртуальне» є феноменом - прямим послідовником «світу ідей» Платона. Бо 

віртуальне оперує нематеріальним набором якостей, що в сумі складають «ідею» 

чогось, й, щонайголовніше, потенційно вірогідних взаємозв’язків між різними 

ідеями. В сумі віртуальне бере участь у процесах творення самих ідей та, як 

наслідок, соціального буття, кожного без виключення явища, предмету, феномену, 

процесу в ньому. На відміну від «прикладу печери», у Платона віртуальне більшою 

мірою відкриває нам виток, прообраз, варіанти можливого реального буття кожної 

ідеї, які за логікою ідеалізму лежать в основі всього сущого, бо воно не розділяє світ 

нашого реального буття на ідейне та предметне (матеріальне), а апелює до них у 

безпосередній єдності та взаємовпливі нашого реального соціального світу ХХІ 

століття [173].  

Конструювання соціального набуває сьогодні ключового й першочергового 

значення для суспільств ХХІ століття, оскільки влада, ключові політичні актори, 

потужні транснаціональні корпорації, окремі країни починають максимально 

контролювати вірогідності, потенційні стани нашого буття всередині соціального 

простору, бажаючи демонтувати ті чи інші соціальні структури й процеси, об’єкти 

матеріального світу, порядки взаємодій індивідів у суспільстві й започаткувати нові, 
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вигідні собі, переконструйовані на новий лад. При такому «керованому» процесі 

конструювання суспільства для виведення з віртуального стану максимально 

вигідної «потенції» для актуалізації вже у світі реальності нашого соціального буття 

тих чи інших вигідних соціальних явищ, процесів, структур (чи їх окремих аспектів) 

віртуальне використовується ще й з доданням його розуміння ХХ століття, як 

базисного аспекту технологічно-комунікаційного: інтернет, комунікація у 

соціальних мережах, ЗМІ, поширення новітніх технологій та, як наслідок, такі ж 

нематеріальні за своєю природою феномени реклами, ідеологій, симулякрів, 

інформаційних війн тощо. 

Тому початок бачення конструктивізму як ключового соціального процесу, що 

в своїй основі спирається на керування, використання й «тасування» потенційно 

можливих варіантів взаємозалежностей, як між вже наявними, так і між існуючими 

«ідеально» можливими аспектами нашого буття, передбачає використання й 

ключових методологічних принципів філософії: 

- Гіпотетико-дедуктивного методу, що на початку роботи дозволив 

сформувати ключові гіпотези роботи, а згодом пов’язати єдиною логікою 

процеси конструювання соціального у глобалізованих суспільствах ХХІ 

століття. Так, наприклад, в основі загального розуміння конструктивізму як 

процесу збірки соціального з більш дрібних елементів (соціальних 

структур, явищ, цінностей, об’єктів матеріального світу і т.д) було вперше 

виділено роль віртуального. 

- діалектичного методу, який дозволив в роботі показати перехід значної 

кількості конструктивістських елементів з цілої низки ключових 

філософських напрямків (скептицизму, класичної німецької філософії, 

феноменології тощо) у якісно нову й самостійну парадигму 

конструктивізму. 

- методи аналізу та синтезу надали в дослідженні можливість пере- 

розглянути, розкласти на елементи й поєднати заново єдиною 

«конструктивістсько-віртуальною» логікою все, що складає собою 

соціальне як ціліснісний конструкт: від змістів, значень, мови, цінностей і 
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традицій. до матеріальних об’єктів, що оточують нас, виробничих 

потужностей, географічних аспектів. У такому розумінні дані методи 

дозволили автору працювати у векторі одразу, як ідеалізму, так і 

матеріалізму водночас на стику двох ключових філософських світоглядних 

векторів, обґрунтовуючи їх взаємопроникнення та взаємозалежність на 

реальних прикладах з соціального буття. 

- методу сходження абстрактного до конкретного, який передбачив 

виділення ключових характеристик та рис, явищ і феноменів при процесах 

конструювання соціального й утворення на їх основі єдиної логічної 

системи бачення суспільства й всього спектра його елементів. 

- історичний метод, який показав ґенезу розвитку та коріння проявів 

основних процесів конструювання соціального, виокремив ключові етапи 

та історичні притаманності конструктивізму і як детально розробленої 

наукової парадигми, і як об’єктивного соціального процесу, що у своєму 

загалі дозволило автору робити висновки різних рівнів узагальнення. 

- системний метод дозволив представити процеси конструювання 

соціального, як складну систему, що має певні риси механіцизму: тотальну 

взаємопов’язаність, рівноважність, взаємозалежність одне від одного 

ключових структур, творену феноменом віртуального. 

- безпосередньо метод соціального конструювання, який дозволив у 

дослідженні показати специфіку процесів «збірки» соціального у 

суспільствах ХХІ століття, особливості утворення нових структурних 

конфігурацій всередині нього, із подальшим виділенням ролі й значення 

віртуального у широкому його семантичному розумінні. Також даний 

метод дозволив виділити механізм існування та впливу феномену 

віртуального всередині процесів конструювання соціального, як на 

макрорівні, так і у загальносоціальному баченні. 

- метод категоріального аналізу показав специфіку виділення  

категоріального каркасу при дослідження процесів конструювання. 

Звернення уваги на лінгвістичну складову дозволило вийти на один з двох 
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ключових феноменів (феномен мови), через який показується роль 

віртуально-потенційного у процесах творення соціального. 

Одночасно із класичними загально-філософськими методами в роботі було 

використано ряд більш сучасних методів та підходів: 

- феноменологічний метод своїм застосуванням показав потужні соціально-

онтологічні та індивідуально-практичні позиції віртуального, його позиції у 

конструйованій індивідами соціальній реальності. Виділення 

феноменологічної природи віртуального дозволило у абсолютно новому 

світлі поглянути на процеси конструювання соціального. Крім того, даний 

підхід вказав на елементи феномену віртуального у процесах мислення. 

- методика символічного інтеракціонізму дозволила звернути увагу на 

аспекти проявів віртуального у рамках звичних щоденних процедур 

мислення, спілкування, комунікації. 

- основи структуралізму дозволили в практичній частині роботи вказувати в 

суспільствах ХХІ століття на окремі структури, що максимально залежні 

від феномену віртуального та механізмів його впливу. 

- елементи синергетичного бачення дозволили показати соціум як 

саморегулюючу систему. Вона існує на основі механізму процесів 

постійного пере-\до- конструювання 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. 

- елементи фрейм-методології допомогли автору виділити роль і коло впливу 

елементів з виведеної на початку роботи сутності феномену віртуального, 

що розчинена всередині взаємодій між індивідами у сучасному 

соціальному бутті. 

- індуктивні прикладні елементи з етнометодології дозволили автору 

показати специфіку «вироблення-конструювання» неформалізованих 

суспільних норм, правил поведінки й взаємодії, змістів і значень, що 
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творячись колективно у віртуальному просторі комунікації поміж 

індивідами, поступово починають коректувати все суспільство, як цілісну 

синергетичну систему 

- елементи дискурс методології та герменевтики розкрили значення мови у 

процесах конструювання соціального. Ці методологічні підходи дозволили 

підкреслити специфіку й роль наративів, метафоричного, мовних актів для 

процесів оформлення соціальних структур 

- мережевий метод, а точніше, саме його актантно-мережевий варіант 

розроблений соціально-філософською галуззю STS («Science and 

Technology Studies» – дослідження науки й технологій). Він дозволяє 

ввести у дослідження мережеве бачення суспільства як надскладної 

динамічної системи, в якій можливістю формувати, впливати й 

оформлювати процеси конструювання соціального простору володіють, як 

індивіди, так і явища, предмети й матеріальні об’єкти, які вивільняють з 

віртуального стану існування ту чи іншу потенцію, як можливий варіант 

стану буття, й, таким чином, задають у соціальному нові порядки, форми й 

конструкти. 

Соціальна філософія є теоретичним осердям прикладного соціологічного 

знання й фактично також тотально залежить від феномену віртуального. В ній 

потенційно-віртуально вже містяться методи, цілісні онтологічні філософські 

системи, ідеї соціального, які ще мають виокремитись, знайти свій вихід у певний 

історичний час, будуть доречні в певний час «тут-й-зараз». Так чи інакше кажучи 

про віртуальне в ХХІ столітті у всій повноті його семантики, дослідження 

починається з ідеї про недостатню розробленість розуміння процесів конструювання 

соціального з точки зору даного феномену (віртуальності). Після цього логіка 

роботи поступово переходить до обов’язкового перегляду самої ідеї «соціального»: 

що для нього є об’єктивуючим, утворюючим та конструюючим, таким, що 

привносить ключовий зміст і сенс у той чи інший формат буття суспільства. 

 Для безпосереднього розгляду процесів конструювання й механізму дії 

віртуального у них, з якомога більш точним визначенням актуальних нині «ідей» 
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соціального, вся робота була виконана у ключі трьох філософських напрямків: 

скептицизмі, феноменології, символічному інтеракціонізмі та їх практично- 

прикладних розґалудженнях. Саме на основі синтезу цих, як детально розгорнене 

логіка дисертаційної роботи, філософських напрямків буде проводитися осмислення 

механізмів, що закладають конструктивістський методологічний погляд на 

дослідження соціальної реальності як ключового «продукту» процесів 

конструювання. Але практичне розуміння процесів конструювання соціального ХХІ 

століття вимагає не тільки вивчення «світу соціального», як унікального світу, 

створеного людиною із значними відмінностями від світу природи. 

Йдучи в рамках методу «радикального сумніву» із скептицизму як одного з 

ключів конструктивізму, можна стверджувати, що соціальне з’явилося на межі 

декартівського розуміння психологічного («res cogitans» - чуттєвого, 

психологічного, мислячого) та матеріального («res extensa» - те, що має довжину у 

просторі) [15, 17]. Така спроба подолання дуалізму одразу в значній мірі виділила 

знання про соціальне, у всій множині його дисциплін, за рамки всього іншого 

наукового знання. Все «соціальне» почало виявляти себе, як певний порядок, який 

виявляє свою суверенність, автономність, як від матеріального та фізичного, так і 

частково від чуттєвого, психологічного. Існуючи на такому методологічному 

«стику» в соціально-філософських дослідженнях, будучи винесеним поза рамки 

простору й психічних феноменів, «соціальне» почало набувати форми розуміння 

виключно тих змістів, цінностей, норм і значень, які були утворені самим же 

суспільством. Соціальне постає окремим світом змістів, цінностей, норм та правил, 

які творяться (конструюються) групами індивідів. Така думка, яку послідовно 

вводили на світанку становлення «знання про соціальне» класики (наприклад, М. 

Вебер [42]), поступово вивела «знання про соціальне» поза рамки «природничих» 

обґрунтувань. Так поступово «знання про соціальне» у ХХ столітті взяло вектор на 

сферу своїх досліджень виключно при посередництві «пояснень соціального 

соціальним»: змістами, значеннями, цінностями, нормами, культурою, як 

конструктами-наслідками вже існуючого суспільства й у суспільство ж попередньо 

вконструйованого.  
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У зв’язку з цим соціально-філософська галузь знання на початку ХХ століття 

починає поступово здійснювати методологічні спроби подолання такого 

картезіанського методологічного стилю мислення. Бо скептицизм, раціоналізм, 

дуалізм, механіцизм як його методологічно ключові складові вже недостатні 

відносно до духу технологічної епохи ХХ-ХХІ століть, через що не можуть надавати 

чіткі відповіді на ключові онтологічні питання. Соціально-філософське як 

теоретичне осердя практичних векторів вивчення соціального бере курс на 

повернення залежності соціального від природничого та психічного (у розумінні 

лат. «res cogitans» й лат. «res extensa», як «матеріального» й «мислячого»), даючи 

можливість вивчатися соціальному, його феноменам, речам, явищам і процесам від 

англ. «as such» - «такі-як-вони-є» у безпосередності даності проявів. На практиці 

цим безпосереднім «фінішним» методологічним шляхом пішла феноменологія 

Гуссерля [38]. Вона задала оформлення вектору дослідження соціальної реальності 

як конструкту, що лежить на стику: абсолютно нематеріального «пізнаючого 

досвіду свідомості»; всього оточуючого світу (як матеріальної даності), що здійснює 

вплив на наш «досвід свідомості»; світу соціального як суверенного світу змістів, 

значень, норм, правил (які формально існують віртуально), що конструюються 

суспільством теж посередництвом феномену віртуального (мовою як лінгвістичною 

системою, а у ХХІ столітті доповнюється й інформаційно-комунікативними 

семіотичними системами). 

Феноменологія стала найбільш наближеною до конструктивізму, бо не 

намагалася «охопити» всю широту проявів соціального у рамки певної філософської 

онтологічної системи (гегелівської, кантівської тощо), «замкнути» розуміння 

соціальних феноменів виключно на категоріальному апараті окремої парадигми 

соціального. Вона намагалася підкреслити унікальність і неповторність того чи 

іншого досвіду, феномену, соціальної структури чи суспільства в цілому. Більш 

того, саме феноменологія згодом спровокувала підняття у топ «знання про буття» як 

таке взагалі, тематику лінгвістичного, цим самим закладаючи та обґрунтовуючи 

передумови лінгвістичного повороту початку ХХ століття. Феноменологія зробила 

переворот у філософському осмисленні нашого буття, залишивши у кінцевому 
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розумінні лише нашу «пізнаючу свідомість» та все, що оточує її у світі буття: 

фізичне, «що має протяжність у просторі»; психологічне, «що дає відбиток на досвід 

свідомості». 

 Тут методологічно феноменологія постає точкою біфуркації для безлічі 

«векторів розвитку знання про соціальне», що оформилися у вигляді напрямків, 

шкіл та теоретичних підґрунть для вивчення соціального: соціальний 

інтеракціонізм, етнометодологія, структурний функціоналізм, структуралізм, 

лінгвістична школа й бачення ролі мови для соціального. Все це «відгуки» 

феноменологічної революції Гуссерля у філософській думці [153]. Однак 

феноменологія, започаткувавши різнодисциплінарну широту розгалуження 

досліджень соціального, перш за все спрямовувала свої зусилля на пошук 

універсального феномену, процесу, посередництвом якого ми б могли осмислювати 

суспільство й все суспільне як таке. Такою категорією, запозиченою у філософській 

парадигмі у Гуссерля, поставав життєвий світ (нім. «Lebenswelt»), який розумівся, 

як певна ємність безпосередніх буттєвих очевидностей, первинний базис будь-якого 

знання, процесів мислення, орієнтир у просторі свідомості та буття кожного 

індивіда. Поступово цю філософську категорію, у тому чи іншому вигляді, залежно 

від специфіки власної дослідницької традиції, починали вводити у свої метології 

розуміння соціального вже згадані вище ключові вектори «знання про соціальне»: 

габітус у П. Бурдье, фрейм у І. Гофмана, «І» та символічна комунікація у Ґ. Міда та 

Ґ. Блумера, «dazein» Гайдеґера, симулякри у Ж. Бодріяра, явище «індексичності» Г. 

Ґарфінкеля, мовні акти Дж. Серла тощо. Все це ґрунтовні доробки, продовження й 

розширення роботи над ідеєю «життєвого світу», її розвиток, розширення завдяки 

вивільненню із віртуального стану характеристик, актуальних для неї «тут-і-зараз» 

із значним ступенем розробки відносно від первинної ідеї Е. Гуссерля. Не можна 

заперечувати й те, що дослідники «конструювали» власні онтологічні погляди, 

відштовхуючись від власного «життєвого світу». Тому у цих роботах дороблений 

кожним дослідником в власному розумінні «життєвий світ» початково був 

категорією максимально пристосованою під специфіку того чи іншого суспільства 

та історичного часу. Але дослідники «оперували» категорією із посередництвом 
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феномену віртуального, вилучаючи з самої ідеї життєвого світу у платонівському її 

розумінні необхідні їм аспекти (які і до цього часу існували віртуально) й, 

обґрунтовуючи їх, як на глибокому теоретичному соціально-філософському рівні, 

так і на прикладному.  

На цьому фоні методологічно визначним поставало те, що автори, 

«відштовхуючись» від основ феноменологічного повороту почали у практичній 

площині виходити за рамки картезіанства. Причиною стало те, що ХХ-ХХІ століття, 

із його процесами глобалізації, постіндустріалізації та вкоріненням віртуального 

через сферу інформаційно-технологічного, позначили той процес, коли ідеальне, 

матеріальне й соціальне починають зливатися у єдине ціле. Й ми вже не можемо 

казати про одні лише суто соціальні фактори при дослідженні буття людства. Ті 

аспекти буття, що раніше не проявляли у повному обсязі свій вплив («акторність») 

на соціальні взаємовідносини, починають все більше виходити назовні у нашому 

бутті: матеріальні об’єкти, технології, географічно- просторові обставини нашого 

буття, завдяки феномену технологічного, що цілком оформлює подобу сучасного 

суспільства, використовуючи феномен віртуального запозичений ним з 

філософського знання, все більшим чином «вторгаються» у наше щоденне буття. 

Наша соціальна реальність через це постає конструктом абсолютно нової якості, 

унікальним продуктом ХХІ століття, що вже складно вивчати посередництвом 

відокремлено лише соціології, соціальної філософії, психології чи лінгвістики.  

Це ґарфінкелевське розуміння унікальності конструкту індивідуальних 

соціальних взаємодій всередині єдиного соціального поля, утвореного такою ж 

унікальністю психологічних, антропологічних, матеріальних, просторових, часових 

характеристик, може бути якісно осмисленим виключно завдяки інтегральній та 

конструктивістській соціально-філософській складовій людського знання 

 Знання про соціальне вийшло від «аутопоезисного», коли соціальне 

пояснюється виключно соціальним: змістами, значеннями, цінностями, як 

конструктами - продуктами соціального, які згодом соціальне ж і відтворюють. Але 

воно все ще потребує «методологічної оптики», крізь яку має відбуватися 

осмислення вкрай складного конструкту світу соціального буття ХХІ століття. 
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Технічне, у Гайдеґерівському його глибинно-онтологічному розумінні 

«найважливішого способу виявлення глибинних властивостей людського буття», все 

більше й більше «вивільняє» феномен віртуального у світ нашого буття та збільшує 

інтегруючу його роль в суспільстві. Матеріальні речі у купі із соціальними 

структурами, змістами, значеннями, лінгвістичними аспектами все ще несуть 

ключову конструюючу функцію, але досліджувати їх треба через певну «оптику». 

 Матеріальні об’єкти, феномени, явища, індивіди, завдяки феномену 

віртуального, творять світ соціального як надскладну мережу, комплекс якостей, 

певну логіку взаємозв’язків-взаємовідношень, негласних «порядків взаємодій» (як 

наявних, так і потенційно-можливих) між собою, що взаємодіють та єднають всі ці 

структурні елементи суспільства у надскладній динаміці. 

 Виявити, побачити досліднику цю постійно рухливу «мережу», яка поєднує 

увесь соціальний простір у єдине ціле, дозволяє саме широке бачення ролі й впливу 

віртуального і як постійно присутнього феномену нашого буття, і як інформаційно-

технологічного процесу. Саме «віртуальне» постає методологічню «оптикою», що 

може відтворити й передати, виявити реально існуючу логіку «гібридного світу ХХІ 

століття», який сьогодні конструюється на кордоні «співвідношення матеріальних та 

символічних порядків». А віртуальне, вкладене у рамки логіки конструктивізму, 

дозволяє казати про взаємопроникнення в ХХІ столітті двох логік: логіки 

символічного, що існує нематеріально, переважною більшістю якої наділявся до 

цього переважно світ соціального, й логіки матеріального, що посилює свої позиції 

крізь зростаюче у геометричній прогресії технологічне.  

 Феномен віртуального, подібно до природи буття світу об’єктів 

(матеріального світу речей), також мусить мати всередині соціального власне 

«матеріальне тіло», де він перевіряється, твориться, постійно оновлює стан мереж 

взаємозв’язків між усім, що лежить матеріально й існує ідеально у просторі 

соціального. Й сильний методологічний хід у цьому плані постає у учня Е. Гуссерля 

А. Шюца, який виводить категорію життєвого світу до практичного вектору його 

операціоналізації-повсякденності як єдиного мета феномену, в полі якого існує 

абсолютно кожен з нас зокрема й все суспільство взагалі. Світ соціальної реальності 
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суспільства конструюється з сумою повсякденностей індивідів, що існують у ньому. 

Так автором задається вектор розуміння соціального через категорію «життєвого 

світу», в якому можна окреслити певний «замкнений простір-соціальне утворення», 

яким є повсякденність. В повсякденності ми існуємо тілесно, локально «тут-і-зараз», 

соприсутньо із «іншими» прагнемо максимально чітко спростити, пояснити собі та 

іншим неписані «правила» комунікацій, порядків взаємодій у між собою й виробити 

подобу зовнішнього вигляду об’єктного (матеріального) світу, що оточує нас. В ній і 

«опробовується» віртуальне як потенційно можливе, що прагне «вийти» з стану 

«ідеального» буття у наш світ «повсякденності», який «монопольно» володіє 

впливом на ключовий атрибут буття матеріальний світ об’єктів. Доки ж віртуально-

потенційне не актуалізує у «матеріальній реальності» повсякденності зі світу 

«ідеального» той чи інший зміст, саму «ідею» матеріального предмету, явища, воно 

не може конструювати соціальне. Тут, як приклад, можна наводити широкий спектр 

феноменів, як природничої, так і соціальної природи появи: від ядерної енергетики, 

телебачення, освоєння космосу до інтернет-простору, ідеологій, реклами, явищ 

людського буття, що докорінно змінили повсякденне соціальне існування кожного з 

нас, відбиваючись «ехом» на конфігурації мереж взаємовідносин та пов’язаностей 

між явищами, феноменами, індивідами, змістами, що закладають саму суть ідеї 

буття. 

 За Гайдеґером, технологічне намагається змінити саму сутність речей, 

переконструювати «те, чим речі є», виводячи й закріплюючи нововиведені 

віртуально-потенційні їх аспекти у наш реальний світ повсякденного життя [184]. І 

це задає конфігурацію, форму всього соціального й кожного суспільства зокрема як 

унікального конструкту, а феномен віртуального, що до цього осмислювався лише у 

ролі «ймовірного, можливого, існуючого поки що не у наявності», виносить на 

передній план розуміння суспільства питання співвідношень між людським, 

нелюдським, культурою й природою, суспільством і технічним, що й стає 

найперспективнішим вектором глибинного осмислення буття. Саме феномен 

віртуального починає «вписувати» нові аспекти всього існуючого навколо нас у 
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форму певного соціального порядку з метою підтримання останнього або його 

вдосконалення. 

Але тут міститься додаткова необхідність доповнення методики дослідження 

процесів конструювання соціального в ХХІ столітті. Феномен повсякденності при 

розгляді процесів конструювання соціального «обмежує» нас у певному колі 

простору й часу з метою виділити максимально зручний «персональний соціальний 

простір», даючи нам можливість комфортно «вкладати себе» у поле усього 

суспільного як метаконструкту, побачити ті вивільнені в наше буття нові аспекти 

соціального, що раніше були не- досяжними для розуміння. Світ соціального ХХІ 

століття, як і прогнозував М. Гайдеґер, постає «гібридним» на стику соціального й 

технічного, потребуючого перегляду мережі потенційних взаємозалежностей між 

символічними (значення, змісти, культура, релігія, цінності, норми й традиції і т.д.) 

й матеріальними (виробництво, технології, електронні комунікації й технологічні 

прориви тощо) структурними порядками всередині конструкту суспільства.  

Але й феномен повсякденного, маючи статус «верховної реальності», завдяки 

своєму впливу на «світ речей» навколо індивіда, потребує елементу, що цементував 

би його цілісність і широку «зрозумілість» між значними масами індивідів 

суспільства, закріплював його у «символічному порядку» (як трансцендентному, 

ідеальному) соціального. Ця функція втілюється для повсякденного максимально 

повно та яскраво у мові як глобальному феномені людського буття, що існує й 

твориться нематеріально, тотально оформлюючи розуміння для наших процесів 

мислення змістів, значень і ролі всього присутнього у нашій соціальній реальності. 

Мова постає активним конструюючим компонентом соціального простору, певною 

«оптикою» для розуміння мінімальних специфік, особливостей і характеристик 

соціального, без яких у просторі «матеріальної повсякденності» ми б не могли 

існувати, як єдине суспільство. Мова дозволяє «вихопити в часі» й описати, 

передати іншим певний соціальний порядок, явище, феномен, соціальну структуру, 

закріплюючи процесом категоризації (нім. «nemen») все виведене з «ідеального» 

стану буття, перевівши його водночас у зрозумілу нашим процесам мислення 

площину. 
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 У такому індексичному («спаяному» із сусідніми феноменами) вигляді 

феномен віртуального й конструює наше соціальне: активно втручається у нашу 

повсякденність як «єдино справжню» матеріальність, практичний «життєвий світ», 

закріплюється «в» мові й «через» мову як віртуально існуючому базисі людського 

суспільного буття.  

Такий формат осмислення процесів конструювання соціального із 

посередництвом, активною участю феномену віртуального, що через технологічне 

підняв питання своєї, постійної, як виявилось згодом, присутності у процесі 

«збірки» нашого соціального, дозволяє сьогодні поповнювати широту розуміння 

людського буття.  

 

Висновки до розділу 1 

 

Віртуальність для постіндустріальних суспільств ХХІ століття, окрім її 

історично-філософського розуміння, слід розуміти й у додатковому розумінні нової, 

доданої трансцендентної здатності уяви, що посилена інформаційно-технологічним 

ХХІ століття по відношенню до обсягу нашої свідомості. Цю «оновлену уяву» 

водночас слід досліджувати, як таку, що максимально включена в простір широких 

потоків комунікації нинішніх постмодерних суспільств. Вона видає «продукти» 

своєї діяльності: знаки, символи, трактування феноменів, теоретичні конструкти, 

наукові відкриття, несвідоме і т.п. у матеріальний простір повсякденності за 

допомогою мовних одиниць (категорій, термінів), що еквівалентні до самої суті 

цього «продукту». Увага до досвіду свідомості, в розумінні останньої як єдності 

відчуттів, мислення та уяви, її інтенцій і особливостей, дозволила вже на початку 

ХХ століття дослідникам галузі феномеменології (Е. Гуссерль, М. Гайдеґер, К. 

Ясперс) в своїх роботах виходити за рамки іманентності буття, в «полоні» якої 

залишалася філософія попередніх століть та звертатися до безпосереднього досвіду 

«чистого змістоутворення».  

Така специфічна «віртуальність», яка бачилася ними у вигляді чистого досвіду 

свідомості, що пізнає, дозволяла філософам феноменологічної галузі виводити й 
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осмислювати, «витягати» з потенційного стану існування нові змісти, значення, 

фактори, тенденції й, навіть, формалізувати матеріальні об’єкти у реальному 

повсякденному світі людського буття. Така практика максимального відходу уяви у 

процесах осмислення світу від ідейно-сталих конструктів, якими до них вже була 

заповнена філософія: мораль, право, інститути, мова, релігія тощо, дозволила 

феноменологам взагалі відмовитися від будь-яких абсолютних тверджень щодо 

факту сталості матеріального світу, винесеного його за дужки нашої свідомості 

(явище феноменологічної редукції). Можна зробити висновок, що на початку ХХ 

століття феноменологією як фундаментальним філософським напрямком було 

докорінно переконструйовано погляд на той ряд феноменів, які мають підлягати 

філософському осмисленню, теоретизуванню й можуть наближати нас до 

абсолютного розуміння буття. В майбутньому ця тенденція оформила основи для 

розвитку ряду нових прикладних дисциплін (герменевтика, семіотика, теорія 

дискурсу, мережеві теорії тощо).  

Розгляд зрізу механізмів конструювання соціального показав, що апелювати у 

дослідженнях соціального виключно лише до перебігу процесів уяви, мислення, 

відчуття неможливо. Джон Серль у своєму надпопулярному у 90-ті роки ХХ 

століття експерименті «китайська кімната» показав, що процеси формування змістів 

і значень мисленням (конструювання картини навколишньої реальності) не можна 

звести виключно до суто механізованого отримання/трактування (по суті 

споглядання-осмислення) інформації у вигляді одиниць, які задані феноменом мови. 

Для справжнього розуміння соціального має бути ряд попередніх умов: особливе 

«соціальне» закладення й розуміння індивідами змістів, широкий горизонт 

соціального у природі символічного, необхідність присутності й позамовних 

практик для «дооформлення» процесів мислення. Тому ключовою попередньою 

умовою постає сам світ соціального буття людей у всій широті його існування, який 

символічно «робить» соціальним абсолютно усе: від ідей у просторі нашої 

свідомості, до найдрібнішої матеріальної речі, що нас оточує, та якій ми надаємо 

значення. Тому при дослідженні механізмів соціального конструювання на 

сучасному етапі його становлення найбільшого значення набуває «людський вимір» 
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у сократівському форматі бачення. В ХХ столітті у соціально-філософських 

поглядах було остаточно сформовано основу конструктивістської парадигми при 

дослідженнях соціального в цілому та соціальної реальності як специфічного 

«продукту» соціального простору. Конструктивізмом соціальна реальність була 

визначена 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 оточуючу дійсність. Для вдосконалення точності досліджень 

суспільного з усіма його проявами соціальне конструювання як наукова парадигма 

застосовує проміжкові елементи: фрейми, «типіфікації», здоровий глузд, символи, 

значення, кордони змісту (множинні світи), габітус тощо. Вони дозволяють 

конструктивістам визначати, пояснювати, інтерпретувати норми та специфіки 

елементів соціальної реальності максимально відповідно до простору й часу, в яких 

вони фізично існують. Водночас конструктивізм посилює увагу до повсякденності 

як феномену, що тотально вміщує в собі всі весь спектр соціальних інтеракції та 

виконує мовно-категоріальне трактування символічного всередині себе. Через 

посилення уваги до інтерсуб’єктивного конструктивізм заклав фундамент переходу 

до розуміння мови та її аспектів як ключових «цементуючих» елементів між 

соціальним буттям та нашим знанням про нього. У ХХІ столітті процеси 

конструювання соціального можуть бути поясненими на підґрунті трьох елементів, 

що згодом переводять ідеальне платонівське у світ матеріальної реальності: 

віртуальність, як її розумів Бодріяр, до якої додане втрачене історичко-філософське 

герменевтичне розуміння потенційності, що прагне максимально «контролювати» 

уяву; повсякденність як суверенність, абсолютне матеріально-практичне вираження 

гуссерлівської категорії «життєвий світ», за феноменологом А. Шюцем, в якій також 

на віртуальній основі стверджуються та узгоджуються змістові структури 

соціального буття; мова, «дім буття» як регіон трансцендентального, за 

М.Гайдеґером, що опосередковує й віртуально вміщує в собі наше знання про світ. 
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РОЗДІЛ 2  

СОЦІАЛЬНЕ КОНСТРУЮВАННЯ ЯК ПРОЦЕС 

ТВОРЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ФЕНОМЕНІВ 

 

 

 

2.1 Механізми конструювання соціального у взаємодії феноменів 

повсякденного й віртуального 

Сьогодні діапазон варіантів наукового бачення та стратегій осмислення 

соціального, соціальної реальності та реальності взагалі як феномену значно 

ширший, аніж був на початку ХХ століття, не кажучи вже про часи античної або 

класичної німецької філософії. Факт безперестанного технологічного розширення й 

загальнопланетарного ускладнення феномену буття людства, як такого, що 

заздалегідь володіє вже самим фактом присутності мислення, породжує собою 

постійну необхідність оновлення парадигм пізнання. Однак спостерігати буття у 

його надпотужній широті варіантів, а тим більш глибинно осмислювати, стає все 

складніше. Чим більшим і ширшим постає наш соціальний досвід, практичні 

навички, галузі інтересів, сфери зайнятості, тим на більший щабель складності ми 

підіймаємо рівень конструкту «соціальна реальність», в рамках якої самі існуємо та 

реалізуємо активність нашого буття. Так, досліджувати буття як таке, як цілісну 

«річ-в-собі», постає надскладним завданням. Воно постійно змінює/оновлює свій 

якісний та кількісний набір феноменів, через який ми буття й репрезентуємо у нашій 

свідомості, який практично відтворений/підкріплений у соціальних зв’язках, 

віруваннях, комунікаційних стратегіях, міфах, неформалізованих нормах і правилах. 

Внутрішні мережеві зв’язки між соціальними феноменами ще більше ускладнюють 

структурну картину нашого буття, беручи їх у ступінь для онтологічних процесів. 

Через такий стан речей філософія вже наприкінці ХІХ - на початку ХХ століття 
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почала заходити, як філософсько-онтологічно, так і науково-методологічно в рамки 

проблематики швидкої необхідності суттєвих змін форми осмислення світу. 

Філософії був вкрай необхідний ряд нових феноменів, категорій (категоріальний 

інструментарій), через «призму» яких можна було б проводити дослідження, 

«дивитися» на соціальне. Та які б при цьому, по-перше, були найбільш 

«інформативними», вчасно трансформуючись в тон до змін всієї широти аспектів 

буття. По-друге, поставали метадисциплінарними, дозволяючи «вскривати» нові 

аспекти соціальної реальності як практичного відображення буття.  

На цьому тлі наприкінці ХІХ-на початку ХХ століть все більшу активність 

набирали дослідження свідомості суто індивідуалізованого досвіду, світу 

внутрішніх переживань, яскравості та розмаїтості змістоутворень, символів, сенсів у 

сфері повсякденної активності. Саме соціально-філософська думка взяла на себе 

проблематику вироблення продуктивної рефлексії на виклики модерного 

суспільства. Такі тенденції у соціально філософській думці наприкінці ХІХ століття 

переросли у оформлення феноменологічної філософії Гуссерля [38-40]. Як вже 

зазначалося раніше, вона постала змістоутворюючою для гуманітарного знання 

взагалі та визначною для подальших напрямків і форм знання «про соціальне» на 

початку ХХ століття. Казати про значення феноменології як корінної, біфуркаційної 

парадигми пізнання межі ХІХ - ХХ століть можна нескінченно довго. Й складно 

буде не назвати сферу гуманітарного, на яку б вона не вплинула. Тому для 

адекватного вектору розробки специфіки конструювання соціального для даної 

роботи важливим постає ряд ключових феноменологічних проявів. По-перше, 

феноменологічна філософія відійшла на радикально наближені до індивідуальної 

свідомості позиції осмислення буття, при цьому формалізувавши категорію 

«свідомість» взагалі. Це не було особливо популярним методологічним кроком з 

часів класичної німецької філософії з її інтенціями до «надсистемного» 

філософського (Гегель, Кант) й бажанням утворення складних «багаторівневих» 

філософських систем. По-друге, феноменологія докорінно переглянула структуру 

філософського пізнання, подолавши жорсткість «суб’єкт-об’єктного» формату 
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осмислення світу, перейшовши до інтенційно-трансцендентального розуміння й 

індивідуалізованих модусів його буття. 

 Для даної роботи в цих проявах можна вбачати передумови констатацій 

присутності віртуального у конструюванні соціального. Бо, як зазначав Е. Левінас 

«шлях феноменологічного дослідження йде значно глибше, ніж попередні 

філософські системи: від факту існування, до того, що безпосередньо існує, а далі – 

від іншого» [64, с.177]. Для цього досвід осмислення феноменологами людської 

свідомості був трансцендентований: виведений цілісною пізнаючою свідомістю «за 

рамки» тілесності та світу «brute facts», як подій, явищ фізичного матеріального 

світу, які на даний момент ще не можуть бути пояснені, та ідеалізованих жорстких 

конструктів філософських систем (Гегеля, Канта, Фіхте). Це спрямувало 

феноменологію на доосмислення та реінтерпретацію соціальної реальності: 

збільшувалась увага до її розуміння в рамках власних суб’єктивних інтенцій з 

доданням ряду інтенцій та розумінь «інших щодо мене», виражених у символах, 

змістах, текстах, наративах, що заповнюють соціальний простір. Можна казати, що 

так феноменологія намагалась запропонувати певний «м’який» середній варіант 

розуміння соціального, який не був опосередкований впливом «жорстких» варіацій 

трактування соціально-історичного, наданих попередніми течіями: ідеалізмом, 

матеріалізмом або тонкощами теологічних вишукувань. У цьому руслі 

феноменологією був оформлений початок конструктивістсько-індивідуалістичного 

русла бачення буття на наступне ХХ століття, яке визначалося в своїх стратегіях, як 

соціокультурне та антропологічне. Феноменологія розширила діапазон розуміння 

«суспільного» як такого, але тим самим поставила нові проблематики. Вони 

полягали у тому, що конструкт «соціальна реальність» поставав, як продукт 

надширокого спектру інтерсуб’єктивних феноменів: розумінь, трактувань, 

комунікативних стратегій, символів, підсвідомого, міфів і т.д. Їх обробка 

потребувала у дослідників вибору «площини» всередині соціального, в якій би всі ці 

феномени більш чи менш точно могли бути проінтерпретовані, співвіднесені, 

трактовані. Таким чином, філософами для проведення феноменологічної редукції 
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реальності першочергово необхідно було підвести «основний об’єкт 

змістоутворення» в просторі соціального як загальному модусі людського буття. 

Для подолання цієї складності визначення «основного об’єкту 

змістоутворення» засновник феноменологічної онтології Є. Гуссерль заклав у 

основу феноменологічного осмислення світу категорію «життєвий світ» (нім. - 

«Lebenswelt»). Під ним Гуссерль розумів «єдино існуючий, дійсно даний у 

відчуттях, освоєний через досвід або здатний бути освоєним через досвід світ - наш 

повсякденний життєвий світ» [65, с.265]. Таким чином, Гуссерль показав 

необхідність відходу від усталеного в століттях філософського бачення оточуючого 

світу, як світу виключно нормативного, ідеалізованого, матеріального та 

природного. Останнє дослідники соціогуманітарного на початку ХХ століття 

починають визначати, як brute facts («жорскими фактами») – світом даностей 

матеріального світу або явищ вкрай автономних відносно до буття індивіда, які не 

треба кожному пояснювати, які мають єдину «карту трактувань» в просторі 

соціальної реальності [66, p.26]. У категорії «життєвий світ індивіда» феноменологія 

трансцендентувала за рамки природничного світу, в якому існує кожен з нас, набір 

інших соціальних даностей: наукова практика, мистецтво, техніка, релігія тощо, 

специфіки певної соціальної історичної просторово-часової даності, відносно якої/в 

якій лежать наші практики, уявлення, інтерпретування, змісти. У цьому розумінні 

«життєвий світ» постає поєднанням світу природи, в рамках якого існує матеріально 

наше тіло, набору доданих елементів історично, соціально, культурно визначеної 

реальності, в рамках якої ми існуємо повсякденно. 

 Гуссерлем було теоретично закладено потенційне існування «інших» світів 

реальності, окрім «чистого» матеріального, який складають для нас «brute facts», що 

існує незалежно від нас, має матеріальну складову дану у відчуттях. При цьому слід 

зазначити, що Гуссерль не мав єдино стійкого визначення «життєвого світу» 

протягом всього свого життя. В роботах Гуссерля 20-х років ХХ століття «життєвий 

світ» розумівся, як наше індивідуальне «до-природнє», «до-понятійне», «до-мовне» 

сприйняття буття, як досвід, що лежить у рамках «допонятійно-інтелектуального» 

осмислення (несвідомі практики). Вже через десять років категорія буде розумітися 
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автором з новим доданням змісту до зазначеного вище першого визначення [65, 

с.265], як «досвід актуального, конкретного, історичного з усіма його формами» [66, 

с.140]. Значним постає той факт, що гуссерлівське розуміння категорії «життєвого 

світу» поступово закладе першооснови до майбутнього осмислення віртуального у 

практичному й невідривному зв’язку зі значними галузями соціального.  

 Сталим у категорії «життєвий світ» протягом усього життя Гуссерля 

залишаються дві речі: по-перше, значення суб’єктивності (інтенційності) як явища, 

що конституює, структурує, сповнює значенням життєвий світ [65, с.446]; по-друге, 

бачення повсякденності («галузі людської буденності») як єдиного дійсно реального 

(у розумінні «brute facts») простору, який здатен фізично формувати життєвий світ 

індивіда. Сфера ж повсякденного, рутинного, максимально схематизованого до 

цього відкидалася філософам в теоретизуваннях. Однак її основа вкрай важлива. 

Повсякденність дозволяє «вихопити» для осмислення ті прояви суб’єктивного 

унікального або ж навпаки рутинно-типізованого суспільного досвіду свідомості, 

що формує світ множинних реальностей для окремої або суспільної свідомості, 

формуючи цим індивіда або суспільство як такі. Цей факт дає змогу осмислити 

буття суто в людському розуміння, виключно в рамках «людського». Гайдеґеру, як 

учню та послідовнику Гуссерля, ця інтенція згодом допомогла та дозволила перейти 

до сфери буття «Dazein» як універсалізованої, просторово-часової, турботливої (у 

розумінні нім. «die Sorge» - «турбота») та екзистенційної осмисленості виключно 

власного існування, поза рамками якого взагалі вкрай складно казати про феномени 

нашого буття, бо вони «щось інше» [41, с.48]. Гуссерль вбачав розгортання категорії 

«життєвий світ» в рамках наших повсякденних практик. Розмаїтий спектр 

необґрунтованих суб’єктивних, спонтанних орієнтирів всередині останніх створює 

світ природної установки індивіда, формуючи унікальну та неповторну для 

дослідника галузь досвіду.  

 На цьому етапі повсякденність для дослідників феноменологічного 

спрямування постала тим феноменологічним соціальним простором, що творить, 

корегує, зберігає й відображає собою основну кількість конструюючих наше буття 

практик. Більш того, категорія «повсякденність» дозволяє трансцендентувати за 
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рамки «суб’єкт - об’єктної» дихотомії. Гуссерль зазначав, що «життєвий світ», у 

його максимально практичній репрезентації «повсякденне буття», втілює в собі роль 

центрального змістоутворюючого елементу та є змістовним початком людського 

буття як такого [65, с.253]. Тут повсякденність постає ідеальним підґрунтям для 

розгляду пливу віртуального при конструюванні соціального як такого. Причина 

криється в тому, що феноменологія при дослідженні феномену повсякденності 

стверджувала й неможливість існування більш ніж однієї реальності (матеріальної), 

про що піде мова далі. Повсякденність, починаючи з Гуссерля, почала визнаватися 

цілим рядом авторів «абсолютно реальною реальністю», яку вона являє собою, 

заздалегідь заданий скелет для будь-якого людського буттєвого досвіду. Так 

Гайдеґер, незважаючи на своє власне досить негативне відношення до феномену 

повсякденності, вказував на його потужну прив’язку до категорії Dazein, з усім 

набором «турбот» (die Sorge), що вкладені в нього, бо «серед всього, що ми 

дізнаємося у спрямованості повсякденного трактування, багато того, що ніколи не 

виходить поза межі повсякденних порозумінь» [68, с. 32]. Життєвий світ, втілений у 

повсякденному, акцентований на процесах «порозуміння» з усім спектром 

соціальних феноменів, явищ, структур, в які включений, та які відтворює індивід. 

Повсякденність на початку ХХ століття почала відчуватися дослідниками основою 

для прикладних, прогностичних та достатньо прагматичних досліджень соціального 

(Бергер, Ґарфінкель, Лукман, Шюц). Бачення феноменологією походження будь-

якого об’єктивного змісту першочергово від простору свідомості самого суб’єкта 

перевело дослідницьку увагу до твореної інтерсуб’єктивно оточуючої реальності. З 

останньою встановлюється безпосередній зв’язок свідомості індивіда, що пізнає, а 

не від певного «світу-в-собі», що розглядався до цього, наприклад, у М. Вебера із 

його трансцендентальним змістоутворюючим світом цінностей. На відміну від 

ідеалізованих теоретичних конструктів (норм, цінностей), світ повсякденності 

матеріальний, наданий практично та матеріально. Для даної роботи тема 

повсякденності неможлива в обходженні увагою тому, що це й «цех» утворення, й 

наділення змістом віртуального, що згодом сумою своїх потенційних проявів та 

зв’язків творить, як самі феномени, так і співвідношення між ними, будуючи таким 
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чином цілісне соціальне. Так, наприклад, винайдення телебачення та радіомовлення 

у ХХ столітті (у розумінні виведення телебачення/радіомовлення з віртуальної 

потенції існування) породило й соціальні феномени реклами, масової пропаганди, 

що також віртуальним (медійно-комунікаційним) чином прагнуть впливати на 

порядки співвідношень між соціальними структурами політичного, виробничо- 

економічного, культурного, побутового. Для цих прикладів закріплення у феномені 

повсякденного обов’язкове, бо це єдиний «дійсно наглядний, дійсно відчутній та 

доступний досвіду світ, в якому розгортається наше життя, який залишається таким, 

яким він є в своїй власній сутнісній структурі, у власному стилі…» [69, с.56].  

 Сама ідея розгляду реальності як суб’єктивізованого віртуального 

сконструйовано-зібраного утворення походить своїм корінням не безпосередньо з 

феноменології Гусcерля, а закладена вперше психологом Уільямом Джеймсом у 

1778-1880 рр. Він у 21 параграфі своєї роботи «Принципи психології» («The 

Principles of Psychology») [70, Ch. 21], аналізуючи наше відчуття реальності, 

зазначив, що за підставами самого існування оточуючої реальності стоять виключно 

відношення до неї нашої емоційної та практичної діяльності. Більш того, ми можемо 

казати, що певна річ реальна лише тоді, коли вона вкладена у певну мережеву 

систему потенційних відношень до інших речей (феноменів, явищ) та, обов’язково, 

щодо нас особисто. Вже Джеймс зазначав, що безпосередньо існує (бо сповнений 

«brute facts») лише наш світ повсякденного, трудового, практичного, частіш за все 

механізовано-рутинізованих дій, які так для нас звичні, що ми й не звертаємо уваги 

на механізм іх змістоутворення. При цьому для нього існував, наповнював змістом і 

значенням матеріальну реальність повсякденності широкий спектр різноманітних 

порядків інших реальностей, які, кажучи філософськими термінами, є «річ-в-собі», 

існують віртуально, потенційно можливі, не мають під собою матеріального 

підґрунтя (як світ релігійного переживання, світ сну, світ навіженості тощо). Такі 

віртуальні (до певного моменту) світи Джеймсом втілюються й реалізовуються у 

світі реальних речей (світі повсякденності), який він визначає, як «верховну 

реальність». Інші реальності постають надбудовою над «верховною реальністю» та 

були названі ним «субуніверсумами». Субуніверсумом для свідомості може 
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поставати будь-який аспект реальності: світ емоцій, наукового, політики, 

ідеального, міфології, ідеології, безумства і т.д. Можна сміливо казати, що ці світи 

існують віртуально: не мають матеріальної бази, змістовно прив’язані до певного 

обсягу матеріальних об’єктів й обставин, які своїм існуванням корегують 

наповнення цих світів, потенційно дають їм можливість, за джеймесонівською 

логікою, актуалізовуватися у «верховній реальності».  

Конструйованість соціального після цієї роботи вже не поставала 

суперечливим фактом в науковому середовищі. Кожен субуніверсум, що її 

конструює та приводить у дію, визначався своїм власним «стилем існування» 

(набором певних специфік, особливостей, що творять його як такий), що так чи 

інакше переноситься індивідом на світ соціального через предмети та явища, до 

яких він звертається у своїй активності [70, с.283 - 322]. Такий революційний для 

свого часу висновок водночас був обмежений самим же Джеймсом сферою 

психологізму, що значно утискало досягнення висновків. Феноменологія, а після 

феноменологічна соціологія, вкрай продуктивно розвинула галузь дослідження 

реальності. 

Повсякденність постає простором та основою для конструювання реальності. 

Вона вміщує в собі «віртуальні» додаткові світи творені свідомістю, які наростають 

над нею прошарками («layers»). Кожну повсякденність того чи іншого рівня 

«агломерації» (індивіда, колективу, регіону, суспільства тощо) можна 

конституювати у дослідженні соціального, як певну мережу співвідношень, якими 

вона поєднує всю суму віртуальних субуніверсумів суспільства у єдину реальність 

та допомагає адаптувати індивіда до цієї реальності. Такий повсякденний світ 

містить безліч процедур конфігурації-реконфігурації множини життєвих світів 

індивіда, які він скріплює, наводить зв’язки між ними, як різними рівнями 

свідомості [71]. Бажання прагматистів та біхевіористів на початку ХХ століття 

перейти до точних, наукових, деталізованих та прогностичних тверджень у 

дослідженні соціального вилилося у той факт, що соціальні філософи галузі 

німецької феноменології поруч з чикаґською школою соціології стали тими 

сторонами, що задали основу подальшому напрямку розвитку феноменологічного, 
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через посередництво уявлень про потенційну присутність множини реальностей, які 

віртуально-потенційно існують у свідомості. Повсякденність в баченні дослідників 

мала першочергове, конструююче відносно субуніверсумів, значення, бо 

інтерсуб’єктивно бачила світ соціального, в якому індивіди обмінюються цілим 

рядом «віртуальних продуктів» уяви: формами мислення (ідеями), моделями 

поведінки, специфіками пізнання, «стандартами» соціальних відносин, вписаних у 

контекст відповідності до історичної епохи [72, с.410]. Вихід соціально-

філософського знання на прикладний рівень вказував на необхідність бачення 

більш, ніж однієї реальності в структурах соціального. Кожна форма суспільного 

буття, як то політика, релігія, наука, мистецтво, утворює собою субуніверсуми, 

мовою У. Джеймса, які нашаровуються одне над одним у повсякденності (верховній 

реальності). Це постулювання потребувало від дослідників певної іншої моделі 

раціональності, більш гнучкої, м’якої, антропогенної щодо описовості та висновків. 

Бачення віртуальної присутності існування множини світів (субуніверумів), що 

своєю сумою взаємодій у повсякденності беруть участь у конструюванні соціальної 

реальності у всій повноті її варіантів, почало поступово знімати гостроту 

«жорсткості» гуманітарного знання. Горизонт бачення соціального розширився, 

завдяки сприйняттю його як варіативного, ситуативного. Заклалося підґрунтя для 

некласичного та постнекласичного дискурсу щодо соціального. Тому «діапазон» 

розуміння суспільства розширився. Неможливо було вже бачити, наприклад, 

платонівський світ ідей як єдину трансцендентальну реальність, яка лежить «над 

усіма» й визначає, як значення явищ в нашому бутті, так і значення матеріальних 

речей. Бо в соціальному просторі єдино «правильного» герменевтичного 

трактування індивідами наповнення такого світу ідеального Платона (виражених у 

категоріях, символах) існувати не може. У кожного індивіда може бути власне 

«доповнене» трактування, змістовність, що визначена інтенційністю його 

сприйняття. Останнє реалізується в рамках «життєвого світу», який розуміється, як 

надскладний конструкт, постійний розвиток, розширення й оновлення якого 

протікає завдяки субуніверсумам, внутрішній структурній наповненості, 

інтерактивності їх існування. Життєвий світ тут у своєму розумінні виходить значно 
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ширше за рамки явища повсякденності. Обидві категорії слід одночасно уявляти, як 

споріднені, так і диференційовані між собою в процесі конструювання соціального. 

Методологічно їх можна порівняти з об’єктом/предметом, які визначають в 

наукових роботах. [72, с.415].  

Та все ж повсякденність постає більш прикладною, «плідною» при її розгляді 

у взаємодії з віртуальним. А точніше у осмисленні можливостей доповнення/зміни 

соціальної реальності широким спектром множинних світів свідомості індивідів: 

фантазії, сну, емоцій, релігії, мистецтва і т.д. Якщо робити порівняння, то 

повсякденність виступає верхівкою айсберга «життєвий світ». І саме цю верхівку 

ми, як дослідники соціального, можемо побачити, відчути, «помацати» або 

переконструювати її в мовно-категоріальному відображенні через посередництво 

власного життєвого досвіду, про що казав згодом Гадамер, розширюючи ряд 

феноменологічного осмислення буття категорією «попереднього розуміння» (нім. 

«Vorverständnis») [22]. 

Повсякденність постає лише частиною життєвого світу індивіда, але вона 

повністю складається з матеріального, що дає «віддачу» щодо нашого тіла, актів 

його діяльності: від щоденних побутових, до звужених спеціалізованих 

(професійних, спортивних), які можуть вкладатися на рівні стереотипу, несвідомого 

(міміка, жести, неконтрольовані емоції). Життєвий світ значно ширший, містить в 

собі повсякденність. Але повсякденність матеріально вміщує в собі категорію 

«життєвий світ», оскільки лише в повсякденності можуть набути реального статусу, 

реалізуватися, вийти з стану віртуальності субуніверсуми людського. 

Феноменологічно кожен такий світ, «окреме Я», що присутнє поруч із безліччю 

інших життєвих світів, які існують всередині індивідуального потенційно, можуть 

вийти з віртуального стану виключно лише у просторі повсякденності індивідів і 

згодом, взаємодіючи між собою, конструювати подобу кожного суспільства як 

такого, як унікальності [73, с.118]. Життєвий світ феномен особливий тим, що він 

коректує повсякденність як свою складову, актуалізуючи в ній віртуально існуючу 

ту чи іншу скінчену галузь змісту (множинний світ). Але при цьому сама 

повсякденність залишається максимально спрощеним простором буття для кожного 



78 

 

індивіда, через наявність віртуально закладених в ній «нормативностей», звичною й 

«комфортною», бо це є запорука її існування як центруючого елементу людського 

буття. Життя для масового індивіда зрозуміле, коли максимально звичне, вже 

сповнене нематеріально існуючих і закладених «спільно з іншими» певних 

«нормативностей»: порядків та схем взаємодій, правил поведінки та комунікації, 

трактувань, значень, що існують віртуально всередині суспільства, полегшують 

соціокультурну та міжособистісну взаємодію [74, с.30-38]. 

З цієї теоретичної закладки, що поступово посилювала свої позиції, й 

починається значний поштовх дослідження соціального як конструйованого з 

віртуального у зазначеному вище його розумінні. Першопрохідником- практиком 

тематики конструювання соціальної реальності посередництвом віртуально 

існуючих множинних світів став А. Шюц [46,48,49]. Але сам зв’язок тем 

повсякденного та конструювання соціального був помічений одразу після 

становлення феноменології на фронтирі філософського, а саме дослідниками школи 

«Анналів» (М. Блок, Л. Февр, Ф. Бродель). Вони першими зазначили концентрацію в 

повсякденності «фундаментальних структур в історії», що задають тон людським 

взаємодіям. В такому твердженні збірну назву «фундаментальна структура» не слід 

бачити, як спробу дослідників систематизування соціальної реальності. Під нею 

розумілася сукупність найрізноманітніших феноменів життя людини: звичаї, 

традиції, економічні та політичні прояви історичної епохи. Повсякденність і процес 

конструювання нею/в ній соціального цікавила діячів школи «Анналів» для 

детермінування ряду вищезазначених феноменів через людську свідомість та її 

особливості. Так, М. Блок розумів, що у повсякденності містяться певні несвідомі 

прошарки соціальних структур, які й детермінують зміни у суспільному бутті. Але 

конструювання повсякденністю соціального лежало для Блока більшою мірою в 

площині інтересів, перш за все, тенденцій історичної науки, з якою повсякденність 

була взаємозалежною, бо «жоден історичний феномен не може лежати поза 

площиною його часу» [75, с.86]. Віртуальна природа, потенційна присутність 

множинних реальностей у свідомості людини ще не була визначена ним, як об’єкт 

вивчення. Однак він задав поштовх розглядати суспільство, не як ідеалізовану 
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структуру, кристалізовану в часі інститутами, соціальними діями, правилами та 

вимогами, а як «структуру- феномен», що складається з феноменів та явищ, які 

інтенційно повністю залежать від сукупності індивідів та стану їх свідомості. 

Подальшу тематизацію, окреслення стратегій та практик процесу конструювання 

соціального в школі «Анналів» можна пов’язати з ім’ям Ф. Броделя. Він вийшов в 

своїх теоретизуваннях на новий рівень, бо поставив питання ускладнення впливу 

матеріального (речей матеріального світу, з якими ми контактуємо щодня) та 

процесів конструювання уявою референцій картини соціальної реальності у нашій 

свідомості. Тут у Броделя промайнула ідея того, що структура «соціальна 

реальність» просто не може поставати, як аморфна, ізотропна структура. Вже сам 

досвід індивіда, рутина впливу навколишнього матеріального світу залишають 

можливість конструювання свідомістю еквіваленту соціальної реальності (суми або 

одного певного із множинних світів) лише з умовою реалізації у повсякденності: 

«Матеріальне життя це люди й речі, речі й люди. Дослідити речі: іжу, житло, одяг, 

предмети розкоші, засоби виробництва, грошові знаки, плани сіл та міст – словом, 

все, що служить людині, ось єдиний спосіб осягнути її (людську) реальність» [76, 

с.41]. Тож для дослідників школи «Анналів» доведеним фактом було відображення 

специфіки сконструйованої соціальної реальності у матеріальному світі речей, яким 

в повсякденності ми самі часто не надаємо значення та існування різних рівнів 

реальності [76, с.40 - 48]. Таке бачення суттєвим чином корегувало метолодогію 

досліджень соціального. Поступово термін «структура» як метаконструкт явищ 

певної галузі, їх функціональне сумоване розуміння, почав виходити на передній 

план наукової парадигми.  

Тут позиції дослідників школи «Анналів» продовжив, посилив та 

запропонував власне «продовження» символічний інтеракціонізм, що з 20-х років 

ХХ століття набирав потужності на американському континенті. Серед найбільш 

яскравих творців напрямку вже згадувалися Г. Блумер, Д. Мід [77]. Можна впевнено 

казати, що ця потужна школа дослідження соціального виникла на стику 

феноменологічних філософських спрямувань на початку ХХ століття та 

американського прагматизму, який охопив на той час галузі культурології, 
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психології, соціології. У 20-х - 30-х роках ХХ століття школа символічного 

інтеракціонізму переглянула на феноменологічній основі ключові елементи 

концептуального апарату щодо осмислення соціального (категорії, методологію, 

точки «прикладення» у дослідженнях), які б давали найбільш чітке розуміння 

картини реальності. Інтеракціоністи спрямували свої зусилля не просто на соціальне 

як елемент, що конструюється, а на деталізацію механізмів співіснування й 

взаємодії різних субуніверсумів, що творять структури соціального (кажучи мовою 

Джеймса): культур, суспільств, традицій, історій та мінімальних (індивідуальних) 

комунікативних механізмів творення їх змістів і значень. Феноменологія помножена 

на прагматизм, що дали разом символічний інтеракціонізм, задали саму можливість 

соціально-практичного осмислення ролі віртуальних множинних реальностей, які 

були виведені У. Джеймсом [70]. Як зазначав Г. Блумер, «для символічного 

інтеракціонізму характерне поєднання унікальних рис американського прагматизму 

й соціальної інтерпретації екологічних (в розумінні зрізу: «людина – соціальне 

оточення») й антропологічних методів» [77, с.191]. Символічний інтераціонізм, 

переходячи на рівень розгляду індивідуального, виходив на проблематику «іншого» 

щодо індивіда. Для інтеракціоністів соціальна реальність вже не постає єдиною. 

Вони бачать «шпарини» між її структурами, її конструйованість з субуніверсумів 

(хоч сам термін «субуніверсум» не використовується), як окремих віртуальних 

(потенційних, нематеріальних) реальностей, що знаходять свій вихід в верховну 

реальність (світ матеріального, повсякденного) [70] через посередництво мови, 

культури, символів, значень, невербальних аспектів комунікації, комунікації у 

широкому сенсі, негласних порядків у соціальних взаємодіях. Про роль мови піде 

річ далі (Розділ 2.2), а розуміння останнього феномену «соціальна взаємодія» 

довершив частину концептуальної модернізації бачення інтеракціоністами 

механізмів формування реальності загалом.  

Через це веберівська категорія «соціальна дія» перейшла у інтеракціоністів, як 

конструктивістів методологічно, на мікрорівень соціального, який міг і не залежати 

від раціональності зовсім: неосмислені дії, звичні практики щоденної взаємодії, 

суб’єктивні трактування символів та наповнень соціальних взаємодій [78, с.73]. В 
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повсякденній рутинізованій активності індивіда, якій і надається змістоутворююче 

значення, вже неможливо виокремити веберівську раціональність як таку в чистому 

вигляді [78, с.70].  

Поступово інтеракціоністів не так сильно зацікавила сама символічність 

комунікації, оскільки вже існуючі віртуально «метаконструкти» соціальної 

дійсності, з яких індивід звично конструює соціальний простір: архетипи, міфи, 

ідеологія, релігія і т.д. І вже від них слід розглядати початок будь-якого 

комунікативного акту: знаково-символічного, невербального, мовного. 

Субуніверсуми за такої логіки існують виключно віртуально в рамках уяви індивіда, 

а їх можлива експлікація у верховну реальність залежить від ситуації та набору 

обставин, в яких ця реальність осмислюється у вигляді певного набору значень, що 

обов’язково переживаються та інтерпретуються [46, с.1042]. 

З часом символічний інтеракціонізм та його спадщина переростає у галузь 

соціального конструктивізму. Бо необхідним постає чітке розуміння головних 

утворюючих аспектів: соціальних структур верховного світу (світу реальності) та 

стану субуніверсумів, що «замовляє» ці структури для існування. При цьому слід 

чітко визначати «порядки їх реальностей», кінцеву галузь (кордон) змісту, за яку 

відповідає кожен із множинних світів, і, щонайголовніше, як світи співіснують, 

«перемикаючись» між собою, конструюючи в такому «режимі» нашу реальність. 

Шюцівська розробка віртуально існуючих у просторі свідомості множинних 

світів як множини абсолютних реальностей індивіда (релігії, сну, гри, наукового 

теоретизування, художньої творчості) крилася у знаково- символічній та мовній 

природі їх конструювання [49]. У. Джеймс бачив конструювання реальності індивіда 

у обов’язковому зв’язку  з соціальною дією. Бо неможливо кваліфікувати соціальну 

активність, чітко не уявляючи, до якої реальності (множинного світу) вона 

належить, а, отже, в якому з світів знаходиться індивід. Ці множинні світи, які 

існують суто віртуально до моменту виходу у повсякденність, являють собою 

конструкти трансцендентальної суб’єктивності й дозволяють вирішувати головну 

проблему в осмисленні соціального, проблему заздалегідь даного соціального світу. 

Актуальність конструювання реальності з множини шюцевських реальностей можна 
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пояснити тим, що у матеріальному світі верховної реальності феномени та явища не 

відібрані та не інтерпретовані заздалегідь. Вони «чисті brute facts» відносно до 

індивіда, автономні й «радикально» вписані в картину реальності, бо дають певний 

«матеріальний опір»: я можу спотикнутися на тренуванні, фізично відчути 

електричний струм або, банально, обпектися кислотою в лабораторії. Ці мої дії 

будуть «вписані» в правила повсякденного світу, в якому я існую: фізичні наслідки, 

логічні, хімічні тощо. Таким чином, в природознавчих науках факти вже самі по собі 

є природно відібраними та проінтерпретованими, з утвореною внутрішньою 

логічною структурою релевантностей: спотикнувся – впав (гравітація), замкнув 

контакт – вдарило струмом (сила струму), розбив склянку – опікся кислотою 

(хімічна реакція). 

Віртуальні субуніверсуми - щюцевські світи: релігії, сну, гри, наукового 

теоретизування, художньої творчості або навіть психічних розладів і т.д., підводять 

наше соціальне буття під процес формування релевантності, через комунікацію 

індивідів, формуючи її осердя, прийнятні й сталі правила гри в соціальному полі. 

Вони, існуючи віртуально, лише посередництвом уяви апробують можливу 

структуру релевантності нашого знання щодо соціальної реальності або її 

можливого варіанта, який ми хотіли б бачити. Але в такому разі кожен з нас 

конструював би вкрай автономні бачення формату кожного з «множинних світів» і 

переносив (що далі дослідники будуть називати «транспонував») їх у верховну 

реальність. На практиці це можна побачити на прикладі соціальних дій навіжених 

або контрольованого творчого процесу, який по суті своїй трансцендентальний, у 

письменників-фантастів: Р. Бредбері, А. Азімова, та найбільш яскраво у С. Кінга [79, 

с.18]. Це питання за Шюцем вирішується тим фактом, що множинні світи індивіда 

формують свою галузь змісту виключно в рамках інтерсуб’єктивної комунікації у 

верховній реальності повсякденності з іншими індивідами, що присутня в рамках 

колективного часу. Цю ідею підтримував і Гайдеґер [16], стверджуючи, що 

детермінованість «загальної біографічної ситуації», можливість індивідів 

спостерігати одночасно певні фізичні явища, взаємодіяти «одне-до-одного» задає 

єдиний тон, задавали «кінцеві рамки» соціальних дій ті значень, за які відповідає 
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той чи інший субуніверсум, суть якого підтримується суспільством загалом [49, 

с.349]. 

Шюц, як інтеракціоніст, все ще приділяє вагому увагу символам, знакам та, 

особливо, мові. Останнє пізніше підхоплюють та теоретично добудовують П. Бергер 

та Т. Лукман, поставивши символічний світ, вкладений у мовні практики, за 

матрицю конструювання майбутніх варіантів соціальних реальностей. 

Привілегійована роль мови, яка за логікою роботи цих авторів буде задавати 

«relevo», типізувати переживання та досвід, конструювати таким чином соціальне 

(Далі у підрозділі 2.2) [36, c.65]. Але все ж першочергову увагу Шюц переводить на 

механізм формування структурної подоби (наповнення) множинних світів, щоб 

зрозуміти, в якій страті реальності (субуніверсумі Джеймса) індивід знаходиться у 

даний момент, «тут-і-зараз», та вирахувати особливості екстраполяції цих знакових 

якостей кожного субуніверсуму у верховну реальність (повсякденність). Шюц 

показав, що неможливо кваліфікувати соціальну дію/взаємодію, не розуміючи чітко, 

в якій страті реальності вона реалізується, за які «рамки змісту» буде відповідати. 

Таке бачення постало центруючим для розвитку соціально-феноменологічної 

філософії. Шюц. Фактично через призму феномену інтенційності, взятого з 

феноменології Гуссерля, було сформовано бачення соціальної реальності як 

продукту взаємодії трьох елементів. По-перше, як практичної інтерсуб’єктивності 

кожного індивіда, як модусу поєднання у процесі пізнання суб’єктивного досвіду, 

знань, вподобань, несвідомого тощо. [39, с.467], по-друге, існування множини 

суб’єктивних, віртуально існуючих світів як кінцевих галузей змісту у свідомості 

індивіда, по-третє, бачення соціальної дії/взаємодії, як такої, що походить виключно 

через посередництво цих віртуально-суб’єктивних світів.  

Така модель підходу Шюца дозволяла, як суттєво удосконалювати веберівське 

та парсонівське бачення соціальної дії, пристосовувати, підвести її основу до 

дослідження «близького» життєвого світу (автобіографії, інтерв’ю у його розумінні 

як спіч-акту, індивідуальних психологічних переживань тощо), так і проводити 

глибинні дослідження «масштабних» явищ (соціальних рухів, акцій, виборчих 

процесів, протестних явищ). «В галузі практичних інтересів нам достатньо знань 
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про те, що певні методи та процедури приводять до певних бажаних чи небажаних 

результатів. Те, що ми не розуміємо, «чому» і «як» вони працюють, що ми раніше 

нічого не знали про природу їх походження, не заважає нам спокійно займатися 

повсякденними ситуаціями, справами, людьми» [80, с.222].  

Тут постають два головних питання: коли саме ми починаємо наділяти наші 

дії змістом та значенням, що привносить значення? Вже вказувалося, що відповідь 

можна знайти у М. Гайдеґера, що опосередковано й забере собі А. Шюц. У 

Гайдеґера уява постає коренем обох гілок пізнання (чуттєвості та мислення), 

відводить нас від світу як єдино значного. Уява творить собою зв’язок між самим 

буттям та єдністю процесів «збирання» реальності індивідом: «Взаємозалежність 

буття та єдності (έόυ и εν у тексті Гайдеґера) відкривається вже з великого початку 

європейської філософії. І коли нам сьогодні просто називають ці два слова, ми вже 

не можемо відповісти, у чому їх взаємоприналежність…» [83, с.369]. Таким чином, 

А. Шюц для власної теорії соціального помітив у Гайдеґера, що уява постає 

трансцендентальною віртуальною рефлексією, яка виникає через те, що нерідко 

пізнання не може бути спрямоване безпосередньо прямо на об’єкти, а тому 

акцентується на «відношенні об’єктивності об’єкта до суб’єктивності суб’єкта» [84, 

с.50]. Конструюючі множинні світи Шюца є віртуальним продуктом уяви, що 

дозволяють задавати, виносити зміст у повсякденне, на стику його існування як 

сукупності світу фізичних предметів та світу віртуальних змістів, значень, символів 

(подібно до платонівського світу ідей) з множиною стійких мереж співвідношень 

між ними обома. 

Таким чином, виявляється, що світ повсякденності, дії в ньому (що згодом 

постають як «наскрізь соціальні»), матеріальні предмети та фізичні явища, що 

наповнюють його «тілесність», постає сам по собі, в чистому фізичному вигляді як 

«річ-в-собі», бо зовсім позбавлений будь-якого змісту, доки його надає один із 

множинних світів [80, с.261]. До втручання множинних світів як кінцевої галузі 

змісту, повсякденність – це світ нашої природньої установки, про яку ще Пітирим 

Сорокін зазначав, що «люди постійно пристосовуються одне до одного. Певні 

взаємовідносини все частіш і частіш повторюються. Взаємовідносини, що 
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повторюються, поступово стають звичкою» [81, с.40-41]. Повсякденність постає 

природньою установкою, в яку, як у верховну реальність, певна кількість індивідів 

екстраполювала один із безлічі своїх світів (фантазії, сну, емоцій, релігійного, 

мистецтва ), виводячи його з віртуального стану існування та конструюючи 

усереднений спільний «фундамент», що буде слугувати стабілізації, 

передбачуваності їх комунікації.  

Шюц поставив по новому розуміння категорії «зміст» для соціальної дії. 

Дослідивши його у теорії дії Вебера, де соціальна дія є соціальною, бо по змісту 

співвідноситься з діями інших та орієнтується на них [82, с.33], він перевів таке 

кантіанське розуміння категорії «зміст» у розуміння гуссерлівське. Він представив 

«зміст» як категорію, що існує тут і зараз, задана ситуативністю буття, а, отже, не 

походить з «ідеально-раціонально-ціннісного» [46, с.735].  

Проблеми подальшого розуміння процесу конструювання реальності постають 

тоді, коли постає питання: як здійснюється перехід між множинними світами? Коли 

ми чітко розуміємо й обираємо, як/яку саме «закінчену галузь змісту» слід 

екстраполювати у верховну реальність? Шюц заклав бачення процесу 

конструювання соціальної реальності з множини світів, що віртуально існують 

всередині нашого буття. Але Шюц у своїй феноменологічній соціології не пояснив, 

яким механізмом множинні світи між собою взаємодіють, перемикаються, 

створюючи картину реальності, як ми розуміємо, що одну «закінчену галузь змісту» 

слід відкинути й «вмикати» іншу, «закінчену галузь змісту», а якщо іншу, то яку 

саме. Уява тримає множинні шюцівські світи як ідеальні віртуальні матриці 

людської свідомості для ревізії соціальної реальності, але не вона їх «перемикає» 

між собою, не завжди виключно сповнює їх змістом. 

 Якщо переносити на прикладний рівень, то не було встановлено, які 

механізми існування «множинних світів» А. Шюца дозволяють індивіду наприклад 

відрізняти «соціальні значення» бійки на вулиці від бійки у парламенті. Для 

відповіді на ці питання щодо процесів формування картини реальності слід 

розуміти, коли саме припиняється одна соціальна дія, за яку відповідає одна з 

потенційно - віртуально існуючих кінцевих галузей змісту індивіда/групи індивідів 
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та починається інша. Утворення соціальної реальності постає як безперервне у 

потоці комунікації конструювання, а Шюц не дає пояснення взаємодії «світів» [46, 

48]. Оновлений Шюцем зміст соціальних дій, що надається субуніверсумами, постає 

як такий, який ми вже не можемо чітко виділяти для кожної окремої соціальної дії. 

Не можемо й сказати, що субуніверсум, який утворив цю соціальну дію («бійка у 

парламенті»), відповідав саме за ось цю галузь змісту в ній (за «правила бійки»), а 

тут його основна функція, як віртуальної матриці задавання змістів, скінчилася (й 

почався світ «юридичного законотворчого процесу»). Ми не можемо цього зробити, 

бо не маємо чіткого механізму переходів у цьому спектрі віртуального як 

потенційного, нематеріального, але існуючого та здійснюючого вплив на утворення 

змістів і значень, що існує всередині наших процесів мислення й може 

матеріалізуватися у повсякденності. Й тут неважливо, як би ми це віртуальне у 

методологічному плані не представляли собі: чи ми кажемо про субуніверсуми 

Джеймса, множинні світи Шюца, несвідоме Фрейда, символи й значення 

інтеракціоністів, чи про ті суб’єктивні змісти/значення/трактування, що заздалегідь 

наративно задані нам конструктом соціального (друзями, рекламою, політиками, 

побутом і т.д.)  

Отже, такий модифікований гуссерлівський феноменологічний формат 

погляду на світ творення соціального в цілому з середини ХХ століття підвів свою 

основну увагу у вигляді робіт інтеракціоністів до механізмів створення/відтворення 

змістів, які породжуються соціальними діями й конструюють, таким чином, певний 

соціальний порядок. Основна увага зводилася до суб’єктивізованому, яке 

відтворювалось у «верховному світі», лише коли необхідно підтримати/змінити 

сталість структури, конструкту певного соціального порядку: мотивам соціальної 

дії, повсякденній свідомості, структурі спілкування (комунікації), соціальному 

сприйняттю, раціональності, мови. Феноменологія на етапі становлення середини 

ХХ століття ставить перед нами дві ключові породжуючі центруючі соціальне 

структури: повсякденність і мова. Останній згодом, у зв’язку із лінгвістичним 

поворотом, було виділено особливу увагу як єдиному можливому у замірюванні 

«локусу відтворення соціального» [85, p.5]. 
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До моменту «лінгвістичного повороту» у поглядах щодо процесів 

конструювання соціального приходять два ґрунтовних дослідника з унікальними 

прикладними методологіями, що розуміли основну частину механізмів 

конструювання соціального поза лінгвістичним поглядом. Це І. Гофман та Г. 

Ґарфінкель. Останній особливо сильно відчув на собі вплив починань А. Шюца, 

традицію якого продовжив на соціальному мікрорівні, започаткувавши напрям 

етнометодології [86]. Однак казати про нього та його методологію без розуміння 

підходу І. Гофмана неможливо. 

І. Гофман для досліджень процесів конструювання соціального став тим 

дослідником, який вийшов за рамки шюцевських «множинних світів» [48], але 

фактично розчинив їх в інспіруючій категорії «театральності» як ключовій метафорі 

щодо світу повсякденності. Гофман одним з перших перейшов до театральності як 

засобу соціально-філософського аналізу. Він постулював у свої теоретичні наробки 

світ соціального як герметичний простір повсякденності, в якому індивідом керує 

бажання самовираження подібного до театрального. При цьому для підтримання 

«режиму реальності» наших дій при самовираженні відносно до «глядачів», для 

яких ми й «граємо ролі», мало лише бажання самовираження. Тому для 

репрезентативності для інших нас як окремого життєвого світу у реальності, яку й 

конструюємо, граючи певні ролі, як у театрі «тут-і-зараз», ми сповнюємо соціальну 

реальність певною авансценою, кулісами, виконавцями й публікою, «секретами 

майстерної гри» та, щонайголовніше, правилами «хорошої гри». Гофман не 

займався аналізом комунікації у повсякденності. Це зроблять після нього й додадуть 

лінгвістичну складову. Його цікавило конструювання соціальної реальності як 

процес театральної гри. Головним для Гофмана стало те, що соціальну реальність 

можна грати, а знайти інструменти та специфікації, що задають тон театральної гри, 

в результаті якої конструюються структури соціального, – його головна мета. 

Цікавим був той факт, що Гофман вкрай відходив від соціологізму й бачив 

конструювання соціальної реальності ближче до ідей феноменологів щодо 

суб’єктивізованого, сповненого інтенцій життєвого світу, аніж традицій 

символічного інтеракціонізму: «Моя ідеологічна позиція така: що я роблю – це 
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структуральна соціальна психологія» [87, с.215]. Гофман постав тим дослідником, 

що переводив через послідовне дослідження антропологічної поведінки єдину 

понятійну сітку «театральної гри», запозичену з часів його роботи у кінематографі. 

Головне для Гофмана в конструювання соціальної реальності – це практики (у 

веберівському розумінні «соціальної дії») «представлення себе іншим»: жести, 

стандартизовані й рутинізовані процедури комунікації, щоденні звички, символи. 

Він, на відміну від Шюца, не стверджує, що такі практики «представлення себе 

іншим» лежать в сфері певного субуніверсуму як «кінцевої галузі змісту», який 

віртуально існує в нашій уяві заздалегідь. Його цікавить, яким чином ці повсякденні 

рутинізовані практики складають наше прагнення сконструювати наш 

«правильний» образ для інших («impression management»). Множинні світи з теорії 

Шюца, якщо спробувати побачити їх вплив у гофманівській теорії як методології 

процесу конструювання соціального, можуть бути виділені та досліджені лише 

через надретельне дослідження їх «продуктів»: класової та політичної організації, 

легітимізуючих наративів суспільства й, безперечно, повсякденного рутинізованого, 

що мережевою логікою поєднує все між собою, творячи соціальне. Ці особливості 

конструювання соціальної реальності Гофман майстерно показав, досліджуючи 

повсякденне життя на прикладі радикально (через географічні чинники) соціально - 

замкненої громади острову Анст [88, с.39].  

Гофман - дослідник широкого спектру дисциплін соціального. Тому його 

цікавило, як у щоденних, рутинізованих практиках поєднуються між собою 

віртуально існуючі змісти широкого спектру кінцевих галузей змісту та дозволяють 

нам чітко класифікувати, розрізняти між собою соціальні феномени, явища та безліч 

їх контекстів. В результаті досліджень Гофман зупиняється в своїх роботах на тому 

факті, що все соціальне має конструктивну природу походження, задається 

нематеріальними, віртуальними правилами гри, які він іменує «фреймами» 

(от англ. «frame» - рамка). Під цим терміном він розуміє метадисциплінарне явище, 

метакомунікативні знаки соціального, що задають контекстуальність певної дії, 

вказують на вказівку контексту змісту щодо розуміння кожної соціальної дії. Саме 

фрейми дозволяють нам, наприклад, чітко відрізняти соціальні конструкти «бойові 
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дії – військові навчання – військовий парад». Якби не феномен фрейму («frames») 

Гофмана з його функціями «рамки», «кордону» змісту, то в цьому прикладі ми б 

бачили просто певну кількість військових, що виконують якусь соціальну дію. Та 

певна конфігурація наявності/відсутності «театральних декорацій» (матеріальних 

об’єктів): набоїв, музикальних інструментів, кольору форми «фреймують» для нас 

реальність у необхідному на даний її момент контексті (війна/навчання/парад). Тут 

Гофман фактично підводить нас до того, що субуніверсуми Джеймса, «множинні 

світи» Шюца не жорсткі між собою. Вони постійно оновлюють, доповнюють, 

структурують по-новому свою «закінчену галузь змісту» відповідно до контексту 

соціальної ситуації, яку утворюють, змінюючи «дужки» між явищами й 

феноменами, за які відповідають (як у прикладі із Парламентом). Тобто, без 

«фрейму» той чи інший субуніверсум, як «замкнена галузь змісту», не може бути 

встановлений як такий і породжений нашою уявою. Світ релігійного переживання, 

світ сну, світ навіженості, наукового теоретизування й вся безліч інших світів, 

«сплавлені» безперервною контекстуальністю комунікації у повсякденному (як 

своєму, так і «інших» щодо мене), бо будучи віртуальними й позбавленими даності 

як «brute facts», вимушені постійно «передивлятися», що вони «беруть» в свої рамки 

(як «frames», відмежовуючи), а що ні, й визначає ці рамки ще й контекст соціальної 

ситуації [89]. Це пізніше назвуть «метаконтекстами», але для даної роботи фрейми й 

фреймування Гофмана цікаві тим, що вони «реформують» модель феноменологічно- 

віртуальної множинності світів А. Шюца. Та й сам Гофман зазначає: «Існує безліч 

можливостей принципів організації реальності, які б могли відбиватися у 

сприйнятті, але не відбиваються» [89, с.86]. 

 Цікаво й те, що подібно до шюцевської системи «нашарування» світів у 

верховній реальності, Гофман вбачає модель існування фреймів. І фрейми, що 

поєднуються у мережеві «системи фреймів» («frameworks»), постають за своїм 

значенням як метаконтексти, якщо б про це казали лінгвісти про текст. Первинна 

система фреймів Гофмана дорівнює верховній реальності у Шюца, вторинні системи 

фреймів, що наслоюються («layering»), постають субуніверсумами, множинними 

світами Шюца. Таким чином, «фрейми» за Гофманом постають, як певні віртуальні 
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«дужки», подібні до дужок у тексті, що прагнуть долати «декартову прірву» суб’єкт- 

об’єктних відносин. Бо фрейм є, як «всередині» субуніверсуму, творячи його, як 

«замкнену галузь змісту», так і «поза ним», тому що закладає різницю відносно до 

іншої (сусідньої) «замкненої галузі змісту» вже у повсякденності як верховній 

реальності. Гофмана перш за все цікавив саме механізм переходу від первинних до 

вторинних систем фреймів, від неіснуючого, віртуального й до матеріального. Це 

явище Гофман помітив, коли працював у рекламній галузі. Рекламуючи пиво, щоб в 

рекламі воно виглядало привабливо для покупця, у кухоль наливали гліцерин, а 

згори – піну для гоління. Й тільки після цього починали дубль [52, с.7]. Цей приклад 

настільки його зацікавив, що він ввів у свою соціальну теорію термін 

«транспонування». Коли уявне (віртуальне, відбувається у просторі свідомості з 

посередництвом уяви) перенесення предмета (явища, феномену) з однієї «замкненої 

галузі змісту» (кухоль пива у світі верховної реальності повсякденності) у іншу (світ 

кінореклами) вимагає ряду додаткових матеріальних елементів, «театрального 

декору» (піна для гоління, гліцерин), що вплинуть на саму ідею, віртуальний образ 

речі. У разі невикористання «декору», перенесення матеріального предмету в іншу 

галузь змісту (у прикладі Гофмана - привабливе для покупця пиво з «світу 

реклами») й фактично предмет не буде існувати й у реальному повсякденному житті 

[89, с.341]. Таким чином, у Гофмана ми можемо побачити практично влиті у 

картину конструювання реальності основи ідей симулякрів Ліотара та 

«гіпертрофованості реальності» Фуко [90]. Фрейми одночасно, як пов’язують 

соціальні дії/взаємодії одного порядку «замкненого змісту» (реально - повсякденний 

світ матеріальних речей, «пива» як напою), так і створюють можливість існування 

іншим фреймам (іншим порядкам фреймів: пиво у світі реклами, релігії, 

національної культури тощо). Таким чином, якщо множинні світи задають 

замкнений обсяг змістів для привнесення у верховну реальність, то фреймування 

привносить категорію порядку/переходу між створеними таким механізмом 

соціальними діями, задає додаткові рамки змісту, в яких можна трактувати ту чи 

іншу соціальну дію. У зазначеному гофманівському прикладі саме завдяки фреймам 

ми розуміємо, що ця соціальна дія лежить у змісті світу «реклама» відносно до пива, 
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а це є власне пиво у верховній реальності повсякденного. Але тут Гофман вперше 

помітив, що сама матеріальність (колір, структура) матеріального предмета (пива у 

прикладі Гофмана) починає корегувати соціальні феномени (рекламу, обсяги 

споживання товару у даному випадку). Гофман показав, що якщо індивіди 

конструюють (досліджують як конструйовану) соціальну реальність, то для них 

важливі не стільки віртуальні множинні світи як «замкнені галузі змістів», скільки 

порядок взаємодій, переходи й «переключення» між ними: «справжній дослід 

насправді цікавлять не елементи театральності, що проникають у світ 

повсякденності… Ключовий фактор – підтримання якогось певного трактування 

ситуації» [89, с.302].  

Гофман поставив на порядок денний соціально-філософського знання не 

тільки питання механізмів конструювання соціального. Його драматургічна 

методологія вказала на здатність індивідуальної свідомості приписування соціальній 

ситуації трактування «реальне-нереальне» та його «відтінків». Це за Гофманом і 

породжує собою соціальні феномени, які в свою чергу «повертаються» в реальність 

та змінюють наше сприйняття, й, навіть, саме існування «brure facts» (жорских, 

матеріальних фактів) останньої, її «закінчену галузь змісту»: келих з гліцерином й 

піною заміщує саму платонівську «ідею» бачення напою у кухлі в повсякденності. 

Цей класичний, за Гофманом, «пивний» приклад вдалого процесу транспонування 

при конструюванні реальності за допомогою кінцевих галузей змісту показує, що 

вирізати якийсь певний фрагмент соціальної реальності, опираючись лише на 

«кінцеву галузь змісту», з якої він бере початок свого значення, неможливо. Фрейми 

віртуально дооформлюють порядки взаємодії, в залежності від значущості, 

«зваженості», матеріальності об’єктів, на які він впливає, які також по суті 

визначають соціальне за Гофманом [89, с.305].  

 Фрейми «транспонують» саму семіотику взаємозв’язку між елементами 

соціальної реальності: феноменами, явищами, матеріальним предметами, 

переводячи їх у інші «тональності», змінюючи та «модифікуючи» їх знаковість, 

дооформлюючи їх, як пародію, симуляцію, спотворення зображення 

«попереднього». Як приклад: випадкове самогубство на вулиці – самогубство у кіно; 
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спілкування в парку на лавочці – спілкування у соціальній мережі; наповнення 

класичного французького музичного жанру «шансон» – наповнення музичного 

жанру «шансон» на теренах СНД тощо. 

Ключовим досягненням І. Гофмана постає той факт, що він виносить у 

феномен фреймування суто віртуальні елементи: змісти, символи, лише їх логіку як 

«чистих» мережевих взаємозв’язків між феноменами як «річ-в-собі» на передній 

план конструювання реальності. Але робить це з жорсткою прив’язкою до 

матеріального світу, бо доводить, що кожна найменша зміна у віртуальній 

референції (символі, змісті, ідеї, каузальних співвідношеннях з іншими 

феноменами) несе відбиток у верховну реальність матеріального. Й навпаки, зміна 

верховної реальності задає початок «перестановлення дужок» фреймів у віртуальних 

референціях окремої скінченої галузі змісту: «Коли ми вважаємо щось нереальним, 

ми інколи не враховуємо, що реальність не обов’язково має бути реальною; вона 

може поставати з таким самим успіхом, як інсценування подій, так і самими цими 

подіями, а може бути репетицією репетиції, відтворенням оригінального викладу. 

Будь-що з «зображуваного» може бути створене шляхом копіювання того, що існує, 

як макет, а це наводить нас на думку, що суверенним буттям володіє лише 

відношення (як спектр, мережа зв’язків між феноменами, предметами та явищами у 

соціальному), а ніяк не субстанція» [89, с.677-678]. 

Таким чином, після оформлення Гофманом його методологічних поглядів у 

70-ті роки ХХ століття, можна підвести бачення «триєдності» віртуального, в 

рамках якої проходить конструювання соціальної реальності. По-перше, це системи 

порядку взаємодій (фрейми), які задають структуру інтеракцій в реальності. По-

друге, наявність кінцевих галузей змісту (множинних світів), в яких/через які 

відбувається фреймування як процес конструювання соціального. По-третє, 

повсякденність як простір, наділений здатністю до матеріального «спротиву», що 

апробує й поширює фрейми того чи іншого порядку, дооформлює «галузі 

закінченого змісту». 

Другий зазначений дослідник Г. Ґарфінкель працював в рамках такого 

триєдиного підходу Гофмана, що зазначав і дослідник Харольд Сакс, який перейшов 
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під його керівництво від І. Гофмана та продовжує теоретизувати в даному руслі. 

Ґарфінкель почав формувати власний етнометодологічний погляд на дослідження 

соціальної реальності, який полягає в баченні єдності кожної соціальної дії, як 

мікроакту разом з всією множиною сусідніх до нього віртуальних кінцевих галузей 

змісту, в яких лежать віртуальні зразки конструювання у вигляді значень, символів, 

трактувань, ролей але з приписаною їм індексичністю [91, p.49].  

У останній категорії, відчуваючи на собі вплив ідей Т. Парсонса та А. Шюца, 

Ґарфінкель бачить необхідність розуміння кожного процесу, дії в соціальній 

реальності як таких, що вбирають в себе/містять на собі відбиток всієї множини 

сусідніх віртуальних образів, повсякденних рутинних соціальних практик, змістів, 

значень, цінностей. Над ними ми нерідко вже й не замислюємося, не залучаємо уяву, 

як вказував Гайдеґер, для їх обробки, а одразу робимо її «віртуальну» референцію у 

просторі свідомості. Тому, якщо перенести теорію фреймів на розуміння 

соціального Ґарфінкеля, то за ним фреймування соціальної реальності проходить у 

вигляді рутинних соціальних практик, які виступають «фоновим знанням», що 

транспонує порядок із кожної скінченої галузі змісту у соціальну реальність. Кожна 

конкретна найдрібніша соціальна дія, за Ґарфінкелем, навіть зовсім несоціальна на 

перший погляд конвенційних соціологів: потік машин на шосе, дзвінок мобільного 

телефону, чек у супермаркеті і т.д. є «наскрізь соціальним», бо накладає відбиток 

неповторності на фрагмент соціальної реальності та дію в ньому, одночасно 

віртуально корелюючи цю реальність із життєвими світами певного обмеженого 

обсягу індивідів. Ґарфінкель з самого початку своєї дослідницької діяльності шукав 

відповідь на питання: як, завдяки якому порядку (як «правилу правил» 

упорядкування) конструюється соціальна реальність, що саме підтримує її 

структури? Дослідник вказував на значимість рутинних практик як таких, що 

підтримують віртуальну матрицю існування того чи іншого соціального процесу чи 

феномену, постійно перевіряють «frames» у її відношенні щодо підтексту оточуючої 

дійсності сусідніх субуніверсумів [92, с.210]. Тому у Ґарфінкеля віртуальне можна 

бачити як ідеальне, потенційно можливе до існування, закладене у суб’єктивних 

щоденних мікроінтенціях, що перевіряють практикою множинні світи всередині 
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нашої свідомості. Ці віртуальні референції матеріального у конструюванні 

(символічні, знакові, трактуючі, мовні) є завжди вкладені у рамки повсякденності, 

яка ще більш жорстко, аніж у Гофмана, прив’язувала ці віртуальні референції до 

матеріальної речі й до сусідніх порядків фреймів. 

 Для Ґарфінкеля класична гофманівська зв’язка - приклад «пиво як 

матеріальне явище», семантично перенесений у рекламну відеострічку, розуміється, 

як «ідея» пива, що реально існує лише поміж індивідами й визначається/корегується 

виключно нескінченною безліччю явищ та феноменів з сусідніх субуніверсумів: 

географії, часу, коли показано відеострічку, індивідами, з якими ви переглянули 

його, що безперечно згодом вплине на переконструювання віртуального образу пива 

в реальному житті цілого соціуму. Це спрямувало методологію Ґарфінкеля звертати 

основну свою увагу не на узагальнюючі, всеохоплюючі схеми, теорії, категорії та 

описовостї, як передбачав його вчитель соціолог Т. Парсонс, а працювати більшою 

мірою в рамках соціально-феноменологічної Шюцевської моделі скінчених галузей 

змістів, з якими посередництвом уяви ми «співвідносимо все наше сприйняття та 

переживання» [93, с.129]. Ґарфінкель, на прикладі найбільш зручних локальних 

«замкнених соціальних систем» (підводні човни, кораблі, літаки) [94, 94 - 95], все 

ще визначав повсякденність ключовим елементом «утворення-переутворення-

становлення» віртуальних референції елементів матеріального та соціального: 

значень, символів, моделей інтеракцій, що оформлювали представлення себе іншим 

і.т.д. Але всі такі віртуальні референції разом із вкрай нестало-гнучким 

категоріальним апаратом етнометодології, де, наприклад, багато категорій, 

визначалися через дефіс: «утворення-переутворення-становлення», у Ґарфінкеля 

вказували на крайню зав’язанність будь-якого феномену, що конструює/збирає 

соцальну реальність, на контекстах сусідніх щодо нього суспільних структур. Будь-

який феномен, впливаючи на процес конструювання соціального, а соціальним за 

Ґарфінкелем є абсолютно все, постає спаянним соціальними діями з фреймами, 

феноменами, змістами, життєвими світами іншого, поруч з яким існує в просторі та 

часі. Це явище Ґарфінкель назвав «indexicality» (індексичністю), коли ситуація, а 

тому і її модель із життєвого світу як замкненої галузі змісту, спаяна з контекстом. 
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Тому кожна соціальна ситуація не може бути вилучена й описана, трактована, 

символізована дослідником (як винесена у віртуальне, для створення потенції 

подальшого привнесення у конструкт соціальної реальності) без бачення контексту 

[95, p.80-84].  

Наприклад, феномен «виступ доповідача на конференції» як модель соціальної 

реальності, бере основи до початку процесу свого конструювання із «світу 

наукового теоретизування», як одного з життєвих світів цього ж доповідача, що й 

«фреймує» виступ як соціальний акт. Але в цьому прикладі фрагмент соціальної 

реальності «виступ докладача на конференції», за розумінням Ґарфінкеля, може 

бути безпосередньо пов’язаний із цілим рядом феноменів інших галузей замкнених 

змістів: виступом попереднього докладача, телефонним дзвінком його наукового 

керівника з вимогою зміни певних аспектів доповіді, присутністю у залі іншого 

учасника, що буде задавати вкрай складні питання і т.д. Такою моделлю бачення 

процесу конструювання реальності Ґарфінкель підводить нас до розуміння кількох 

речей.  

По-перше, що для опису самого конструкту та процесу конструювання 

соціальної реальності недостатньо соціології, кібернетики, статистики й 

моделювання. Вони задають лише загальне розуміння соціальних феноменів [92, 

с.211]. По факту, якщо казати мовою сучасної методології, кожен випадок 

дослідження «Речі» (феномену, явища) є «сase study», а тому казати, що «Річ» є 

досліджена можна лише, якщо ми самі були до неї безпосередньо залучені: я був 

присутній на конференції та бачив з усіма контекстами цей соціальний акт – 

доповідь. 

По-друге, факт того, що соціальне конструювання реальності всебічно 

залежить потенційно від мови, а через це й описувати якусь «Річ» Ґарфінкель міг 

абсолютно нестандартною для соціологів мовою - безліччю неологізмів, «слів-через-

дефіс». Він наполягав на тому, що вибір мови опису «Речі» (з великої букви) має 

обиратися вкрай автономно й виключно на розсуд дослідника, зануреного у 

дослідження «Речі»: від сленгу та релігійних категорій, до математичних формул 

[92, с.213]. 
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Лише так дослідник може відбити у дослідженні реальний стан 

функціонування індексичної «Речі» та її впливу процеси соціальної реальності. 

 

2.2 Мова та віртуальне як засоби конструювання структур соціального 

 Найбільш актуальною проблемою при дослідженні структур соціального 

постала необхідність поєднати (при поясненні конструйованої природи соціальної 

реальності) дуалізм галузей суспільного, у вигляді колективних соціальних дій, 

норм, правил співіснування, традицій та індивідуального, у вигляді повсякденного з 

усім її спектром суто індивідуалізованих відчуттів, емоцій, переживань. Це два 

джерела: суспільне та індивідуальне, на «стику» яких творяться структури всієї 

соціальної реальності, а після взаємодіють разом при зміні соціальних структур 

суспільства. 

 Не слід наддетально вдаватися до семантичного бачення наповнення самої 

категорії «структури соціального». Соціальних структур можна виділяти безліч, 

залежно від критерію та рівня відбору, на якому вони виділяються: від структурного 

бачення інститутів мікро та середнього рівня («сім’я», «школа», «тюрма», «армія», 

що одночасно постають і інститутом соціалізації та символізації для певного 

соціального простору (поля) [53]) до структур «мета рівня» (засобів матеріального 

виробництва як верховної реальності, від якої залежать віртуальні, бо похідні від 

матеріального у баченні Маркса, структури культури, політики, релігії і т.д. [97, 

с.7]). Найбільший вклад у витоки структуралізму відносно до знання про соціальне 

робили переважно соціологи: Г. Спенсер, М.Вебер, Є. Дюркгейм тощо. Їм 

структуралістські елементи були конче необхідні для системного бачення, більш 

чіткого пояснення та прогнозування процесів соціального, соціальних дій, явищ. Та 

й взагалі, саме вихолощений на такій основі структурно-функціональний підхід став 

основою для зародження соціологічної теорії як класичної дисципліни, що 

відпочкувалася від соціально-філософського знання [98, р.107 - 109]. 

В даному контексті становлення найбільш цікавою, зразковою постає вкрай 

деталізована та цікава з прикладної соціально-філософської точки зору робота Є. 
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Дюркгейма «Самогубство. Соціологічний етюд» [99]. По суті, ця робота стала 

проміжковою між класичним конвенційним соціологічним наробком та 

феноменологічною соціально-філософською спрямованістю досліджень. В ній 

Дюркгейм як дослідник поставив на меті перш за все не кількісно-якісну 

методологію розробки соціальної проблематики самогубства, а кластерну, якщо 

переводити соціально-філософські основи цієї роботи на мову соціології. Дюркгейм 

робив вторинний аналіз кількісної статистики «соціального факту самогубства» та 

пов’язував самогубство як соціальну дію перш за все в рамках більш широкого 

контексту виключно соціальних (не психологічних) структур. У якості таких в його 

баченні поставали: родина, церква, етнічна група, специфіки типу географічної 

агломерації (гори-рівнини; місто-село) або матеріально-технічного рівня розвитку 

галузі суспільства, в рамках якого самогубець впроваджував свою соціальну 

активність до акту самогубства. Та вже на підставі існування «в рамках» та «поруч 

із» іншими структурами акт самогубства типізувався й досліджувався. Саме стан 

потенційних, можливих взаємозв’язків та формат існування «сусідніх» соціальних 

структур, а не психологічні аспекти та взаємозв’язки між ними, як стверджувалося 

до цього, виводили з потенційного (віртуального) стану можливість самогубства як 

соціальної дії, та були його підставою [99, с.318].  

Приклад роботи Дюркгейма для даної роботи цікавий тим, що викривав 

глибинний підтекст ролі оточуючих індивіда структур для ствердження дії 

«самогубство» як соціальної. Сам факт існування певних соціальних структур як 

конфігурацій, порядків, зв’язків між окремими частинами соціального простору, а 

не «світу навіженості» при самовбивстві, як би сказав феноменолог А.Шюц, задавав 

саму потенцію (як віртуальний зміст, сенс, потребу) для індивіда скоювати 

соціальний феномен самогубства. Саме ускладнення конфігурації структур 

соціального, на думку дослідника, й підвищувало рівень самогубства, бо вносило 

надширокий ряд регламентації щодо соціальних дій, що можна практично довести 

на прикладі Японії [100]. Ґарфінкель назвав би це критичною кількістю «правил-

для-виконання-правил», проти яких, в разі неуспіху своїх соціальних дій, індивід не 

може нічого зробити, окрім виявлення протесту у вигляді самогубства [99, с.318]. 
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 Соціологи поставили проблему соціальних структур з самого початку 

зародження соціології. Однак саму концепцію ролі структур як інструменту, із 

власним механізмом творення у соціальному, хоч й пізніше, але ґрунтовно почали 

виводити саме діячі соціально-філософської галузі. Точніше, біфуркаційною точкою 

оформлення можна вважати 1916 рік та роботу Ф. де Соссюра «Курс загальної 

лінгвістики»[101]. В ній автор вперше позначив необхідність вивчення структур 

соціального у жорсткій зв’язці із лінгвістичними, мовними аспектами соціальної 

реальності. Бо соціальна реальність у всій своїй складності постає як конструкт, 

створений саме конфігурацією взаємоз’язків між певною масою, критичним об’ємом 

найрізноманітніших соціальних структур і має чіткий віртуальний «відбиток» - 

мову. Ця логіка подібна до локівскої «tabula rasa» у індивідуальній свідомості, але в 

масштабах цілісної соціальної системи. Саме мова в баченні Соссюра постає «tabula 

rasa», в якій постійно проходять процеси переписування, оновлення, перемішування, 

відмирання значень між старим та новим, що й робить соціальне динамічною, 

константною (у певні моменти) та замкненою системою. Для цього Соссюр виділяв 

мову як langue й мову як parole (мовлення), розділяючи таким чином соціальне та 

індивідуальне [101, c.40]. 

Далі Соссюр проводив цілий ряд лінгвістичних трактувань бачення мови, але 

для даної роботи, в рамках процесу соціального конструювання, важливим постає 

факт, що ці його висновки стали точкою зародження семіології, а мова – 

віртуальним референтом метаконструкту «соціальна реальність». Соссюр перш за 

все хотів побачити, яке значення, трактування, зміст привносить слово у соціальну 

реальність, як існує механізм його прив’язки до матеріального. Й саме мова як 

«parole » вбачалася ним основою для існування знаків у феноменологічному їх 

баченні. Мова - це перш за все система знаків, значимостей, взаємозв’язків 

відображених у лінгвістичному еквіваленті – слові. Цим він заклав мову як 

універсальний віртуальний інструмент конструювання, що постав значно раніше 

постматеріальної інформаційно-технологічної епохи людства. Цю думку зазначив П. 

Серіо: «Соссюр за своєю природою постає антисубстанціоналістом… Мова у 

Соссюра – абстрактний (не заданий як «brute faсt»), потенційний віртуальний об’єкт 
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побудований з відношень протиставлення» [102, с.316]. Таким чином, мова 

семантично була виведена в рамки бачення віртуальної системи знаків в рамках 

соціального, що корелює із усім соціальним [101, с.54].  

Але мова, як одночасно формує структури соціального, містячи в собі 

символічне, так і окреслює кордони для можливості пізнання (подібно до «frames» 

Гофмана). Для більш чіткого розуміння її ролі при процесах конструювання 

соціального, слід бачити її не тільки як лінгвістично- семантичний аспект, з 

присутніми у ньому денотатами, десигнатами, референтами і т.д. Бо виключно таке 

лінгвістичне бачення ще за часів творчості Соссюра створювало модель бачення 

мови, як взаємозв’язків між цими мовленевими одиницями виключно на базі 

константного, віртуального, загального. Лінгвісти ще довго будуть визначатися із 

суперечливістю соссюровської системи бачення мови у розумінні ідеалізованої 

щодо свого наповнення системи [103, с.103]. 

 Для даної роботи значним постає саме «віртуальне» в баченні мови, що 

зазначав вище за текстом П.Серіо. Саме віртуальні можливості сигніфікації, 

означання, еквівалентності щодо певного фрагменту (предмету, феномену) 

соціальної реальності постають ключовими у мові, бо дають можливість уяві, за 

описаною у попередніх розділах схемою, опрацьовувати реальність. Мова є 

невід’ємною нематеріальною складовою будь-якої соціальної структури, відтвореної 

сумою множинних світів індивідів у верховній реальності. Мова оформлює майже 

весь спектр соціальних подій (у соціологічному їх баченні англ. «events» - наслідок, 

проява) бо, як зазначав В. Гумбольт, мова постає, як елемент сталості в людській 

духовній діяльності: «мовленева діяльність («parole» у Соссюра) являє себе 

«поєднанням індивідуального сприйняття» індивіда. Саме у мові людини 

індивідуальної мова досягає своєї кінцевої визначеності» [104, с.14]. Це розуміння 

найбільш наближенне до позицій феноменології, бо у такому трактуванні мова 

постає ідеальним віртуальним (бо нематеріальна за баченням Соссюра) 

інструментом для означання (сигніфікації) «безпередумовного досвіду свідомості, 

що пізнає», як визначає свою мету феноменологія. Але тут й постає «казус», що 

потребує уваги до мови як феномену. Безпередумовний досвід пізнаючої свідомості 
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не є вже «безпередумовним», бо для того, що б його передати від однієї пізнаючої 

свідомості (індивіда) до іншої, потрібен віртуально існуючий посередник -

інструмент мови. Він опосередковує наше знання й тому є тотальним щодо буття. 

Кожна мова - це часто вкрай замкнена система сигніфікації соціальних структур та 

мереж зв’язків між ними. Найбільш чітко це розуміють на собі перекладачі-

лінгвісти, коли буває дуже складно знайти мовний еквівалент у перекладі як іншій 

системі координат.  

Мова потребує значної реінтерпретації в рамках «об’єкт-предметного» 

конструювання соціального та бачення процесів мислення взагалі. Це підтверджує 

феноменологічний факт, що будь-який досвід свідомості, що пізнає, є абсолютно 

унікальним. Тому мова постає, піддаючи її метафоричній редукції, за Гофманом, 

певною «оптикою», що дозволяє бачити соціальний світ навколо нас: «Різні мови не 

є різні позначення одного й того ж предмету, а різні його бачення», тому слово, за 

Гумбольдтом, є відбитком неозначуваного предмету як самого по собі, а означення 

його чуттєвого образу, сконструйованого уявою у нашій свідомості, є наслідок 

мовленевій діяльності [104, с.11].  

На цьому етапі мова потребує перетрактування, ревізії щодо себе й тому 

повертає наc до ідей скептицизму, що є далеким корінням конструктивістської 

парадигми. За скептицизмом, можливість пізнання предмету, явища, феномену як 

такого завжди є опосередкованою, а тому неможливою у абсолютному пізнанні. Це 

твердження вилилося у протистояння зрізу «раціоналізм-емпіризм» і 

продовжувалося до часу класичної німецької філософії, а саме до І. Канта, який 

революційно перекроїв картину пізнання [27]. І.Кант вже згадувався як 

конструктивіст (розділ 1.1 даної роботи), але якщо роль уяви вказувалася на стику 

«мислення-відчуття», то мова в кантівській моделі постає на стику співвідношення 

«суб’єкта-об’єкта» пізнання. Мова – регіон трансцендентального, те, що 

опосередковує «суб’єкт-об’єктне» знання про світ. Якщо повсякденність, впливаючи 

на локівську «tabula rasa» цілого суспільства, має за основний інструмент впливу 

безпосередні фізичні відчуття (матеріальна реальність має спротив відносно тіла), то 

основним інструментом суспільства щодо власних утворень є мова. Мова існує й 
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твориться віртуально, колективно й максимально відповідно до соціально-

побутових реалій суспільства «тут-і-зараз». Вона закладає саму основу 

комунікаційного процесу між індивідами, бо дозволяє віртуально виводити 

різноманітні елементи індивідуального досвіду на надіндивідуальний рівень й 

представляє елементи такого досвіду у вигляді окремих еквівалентних до нього 

частин «артикульованого звуку» - словах, категоріях, що є основними носіями 

змісту та значення (по суті – змісту кінцевих галузей змісту) [105, С. 11-12]. Таке 

твердження згодом знайшло своє життя у відомій усім дослідникам «теорії Сепіра-

Уорфа» про співвіднесеність структури мови та світосприйняття індивідів.  

Для даної роботи лінгвістичні аспекти не «суть-в-собі» цікаві й становлять 

проміжковий зміст бачення ролі віртуального у процесах конструювання 

соціального, представляючи більшу цінність для дослідників- прикладників 

(контент-аналіз, інтент-аналіз тощо) та лінгвістів. Мова – ідеальний віртуальний 

інструмент конструювання соціального, що містить абсолютне семіотичне 

відображення буття поряд із повсякденністю та навантажує значенням. Приводячи 

твердження у практичну площину, наша людська повсякденність, в яку уява 

виносить з стану віртуальності значення із кінцевих галузей змісту й оформлює у 

вигляді соціальних дій, без мови не мала б змісту не більше, ніж повсякденність 

собаки, про що стверджує Серль [106, с.3-7]. Мова – регіон трансцендентального, 

що опосередковує будь-яке пізнання соціального, це оптика, що дозволяє бачити 

об’єкт пізнання у необхідному для дослідника «куті зору». Нехай цей кут буде 

неповному за своєю широтою, але якщо він повністю задовольняє дослідника, то він 

підходить. Навести тут хоча б вже згадану логіку Ґарфінкеля, який для досліду 

кожної окремої «Речі» у мікросоціологічному світі соціального вимагав від своїх 

учнів й від себе використовувати вкрай дивакувату мову. Саме вона давала 

можливість радикально наближувати розуміння дослідника до всього спектру 

характеристик та взаємозв’язків (фреймів і мереж, що визначають структури) «Речі» 

як такої, як «річ-в-собі» Канта. Мова – це той віртуальний інструмент, що дає 

можливість передавати (транспонувати) досвід однієї пізнаючої свідомості у іншу. 

Однак при цьому, як гофманівське «transposition» з музики, мова оформлює, додає 
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певну «тональність», змістовність до всього соціального, накладаючи відбиток 

соціальних структур на будь-яку комунікацію, пізнання. Ще один класичний 

приклад – переклад у юридичних науках, політології, міжнародних відносинах 

категорії «state» як «держава», бо семантично ці дві категорії мають досить суттєву 

різницю у змістовному навантаженні. Тобто, мова виступає елементом, що є 

наскрізь тотально соціальним та індексичним (у баченні «indexicality» Ґарфінкеля) 

для соціальних структур й, особливо, для певного соціального конструкту, в мовних 

frames якого ці структури склалися: поселення, регіон, держава, цивілізація.  

Таким чином, в соціально-філософському знанні роль мови починає 

поступовий вихід з рамок лінгвістичного бачення. Відхід від традиційного 

розуміння мови задає аналітична філософія, що бачить її, як аутопоезісний елемент 

конструювання соціальних взаємодій, а не як самостійну й відсторонену систему 

значень. Якщо раніше стверджувалося, що ми соціальні тому, що мислимо, 

наділяючи слова значенням (meaning), то аналітична філософія (лінгвістичний її 

напрям) для галузі соціально-філософського довів, що мова як віртуальна система 

значень забезпечена (у матеріалістичному розумінні) саме структурами соціальної 

реальності. Цей факт дозволив Л. Вітгенштейну казати, що не існує й не може бути 

оформлена «особиста мова» («private language»), бо тоді ми не змогли б відрізняти, 

чи правильно ми використовуємо мову, чи ні. А це привело його до висновку, що 

мова визначається не значенням як самим по собі, а загальним використанням слова. 

Слово (категорія) докорінно залежить від його вживання, а не від того, що воно 

позначає. Мова є формою буття, «домом буття» за Гайдеґером, саме через 

еквівалентність, віртуальну (як потенційну) співвіднесеність до соціального. Цей 

факт ліг в основу, наприклад, філософського напрямку структурної семантики, де 

значення категорії не може бути описаним без звернення до лексичних одиниць 

одного з ним семантичного поля, й бачення значення окремого слова як «рівноваги 

з-поміж іншими словами одного семантичного поля» [107]. У філософії склалася 

ситуація, коли мова виявляє себе як продукт структурації дійсності. Такий доробок 

ідей Гумбольдта [108, с.300 - 302] на фоні феноменологічного повороту 

філософської думки дозволяє дослідникам соціально-філософської галузі вивчати 
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феномен суспільства, як невід’ємної упорядкованої єдності структур, що 

відображені у мові та у окремих аспектах її конструкції: фонетичних, синтаксичних 

й, щонайгловніше, семантичних. Якщо феномен повсякденності виводить у 

верховну реальність та одночасно дозволяє побачити у вигляді соціальних дій наші 

«скінчені галузі змістів», то феномен мови відбиває в собі саме «пакетне» явище 

«структура» як мережа взаємозв’язків, що поєднує кінцеві галузі змісту певного 

обсягу індивідів, що позначають собою спектр найрізноманітніших феноменів буття 

соціуму – духовний склад, вкорінені звичаї та вірування, звичні в певну епоху, 

ситуацію моделі мислення, явища в економіці і т.д. [109, с.195]. 

Конструювання соціального проходить у площинах повсякденності, яка на 

індивідуальному рівні є унікальністю досвіду кожного індивіда, вкладеного у рамки 

соціальних структур, що утворені сукупністю скінчених галузей змісту більш 

широкого кола індивідів. Повсякденність можна визначити, як соціальне помножене 

на матеріальне (як світ «brute fact»), що оточує нас. Ми можемо відчути, побачити, 

доторкнутися до верховної реальності. Якщо річ йде про світ соціальних феноменів, 

які знаходять відбиття у переживаннях нашої свідомості, то максимально точно 

відображає іх мова. А точніше це робить мова у Соссюра як «parole» («мовлення» – 

еквівалент в українській мові). Звісно, мова постає частиною семіотичного погляду 

на світ соціального, бо паралельно з нею існує широкий ряд інших феноменів, що 

утворюють замкнені системи значимостей («valeurs» у Соссюра) у інтеракціях: 

невербальне (жести), позасвідомі аспекти індивідуального, алгоритмічне, 

традиційне, мистецтво, символіка і т.д. [110, с.147 - 158]. Але Сосюрівське мовлення 

(«parole») завжди має «віртуальну» перевагу. Його можна накласти (позначити ним), 

подібно до субуніверсумів у верховній реальності Шюца, на кожну утворену 

структуру, що існує в рамках певної соціальної системи, або через нього описувати 

інші «значимі системи значимостей» семіології. [110, с.74]. Тому ключовим для 

аналізу розуміння-конструювання соціальної реальності є «мовленевий акт». Він є 

«відбитком», відображенням, копією індивідуального досвіду свідомості, її 

поглядів, установок, несвідомих аспектів функціонування.  
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Вкрай вдало подальше полагання щодо мови розвинув далі М.Фуко у своїй 

відомій праці «Слова та речі», виділяючи як ключові щодо процесу конструювання 

соціального мову та працю [111, с.40-43]. Згодом він за допомогою мовного аспекту 

зумів перейти до розуміння механізмів конструювання знанням тих взаємозв’язків 

між структурами соціального, що здійснюються у віртуальному «полі дискурсу», 

який оживає й приводиться до руху виключно завдяки мові [112]. 

Сьогодні це твердження можна побачити й в напрямку досліджень прикладної 

лінгвістики: аналізі спіч-актів політиків, контент-аналізі масивів тексту. Згодом, 

постмодерністи на цьому піґрунті створили можливість дослідження майже усього 

спектру соціальних феноменів у вигляді тексту із додаванням аналізу невербальних 

аспектів комунікації, які «наслоюються» на текст при спіч-акті. Тож мова дозволяє, 

як відбивати в собі реальний стан структур соціального та взаємоз’язків між ними, 

характерних для кожного соціуму «тут-і-зараз», так і стан їх вкоріненості у мисленні 

кожного окремого індивіда, колективу, групи, соціуму, регіону. [112, с.79-95] 

Повсякденність актуалізує у верховній реальності змісти наших віртуальних 

замкнених галузей змістів, оформлюючи значну частину повсякденних дій, як таких, 

що самі собою розуміються та не підлягають осмисленню: поїздка у тролейбусі, 

бажання «посидіти» у соціальній мережі чи викласти в неї фото, правила поведінки 

у міському парку, натискання кнопки виклику ліфту, перехід дороги на зелене 

світло. Поступово ця актуалізація з боку повсякденного постає настільки жорсткою, 

що ми й не можемо чітко апелювати до розуміння: це ми керуємо цією дією над 

матеріальним, чи матеріальне бере верх над нами. Та й взагалі, чи є тоді якийсь 

зміст у феномені повсякденності, якщо часто у ньому ми не замислюємося над 

частиною дій [113, с.44]? Звісно, зміст є завжди, але привноситься він виключно 

завдяки «мовному» механізму існування соціального. Повсякденність використовує 

тотальність свого впливу щодо світу матеріальності, світу «brute fakts», на які вона 

поширюється у життєвому світі індивіда. На цьому моменті виконується головна 

ціль повсякденності – ставляться віртуальні «frames» навколо певної соціальної дії 

або соціального феномену з метою максимально спростити їх існування у 

соціальному просторі. Але без присутності мови повсякденність «замикає» нас на 
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певному дрібному фрагменті соціальної реальності, в середині певної структури 

(фрейма). Ми можемо чітко визначити той чи інший фрагмент реальності, 

соціальний акт або окрему структуру соціальної реальності: «театральна вистава» 

або «лекція», «сім’я» або «держава», «голосування» або «весілля» саме завдяки 

масовості його поширення у часі та просторі повсякденності як матеріальній тканині 

буття, що зазначав ще Гуссерль [41, с.80]. Так, наявності певних матеріальних 

«атрибутів» у соціальних діях дозволяють нашій уяві віртуально фреймувати 

соціальну дію, визначаючи кордони поширення/впливу цієї дії у полі 

повсякденності: конспект у викладача, державна печатка в інституті влади, фата у 

нареченої тощо. 

Але оформити, вкласти цю дію у єдину структуру соціального й тотально 

поширити й трактувати її суть (в тому числі й поза рамками одного суспільства як 

«однієї системи відліку» реальності) може саме мова. Бо лише вона постає: «як 

граматична система, віртуально існуюча у кожного в розумі, точніше сказати у цілої 

сукупності індивідів, бо мова не існує повністю в жодному з них, вона проявляється 

в повній мірі лише у колективі» [114, С. 52-53]. Та при такій дії іменування 

(«nemem» Гайдеґера) мова обов’язково накладає відбиток простору-часу 

повсякденності, в якому вона віртуально поширена, бо буде спрямовувати 

оформлювати, спрямовувати, вирівнювати соціальну структуру (феномен, предмет, 

явище) відносно до усього спектру його зв’язків, соціально детермінованих 

обставин. Так, для легалізації вбивства у «демократичній країні» ХХІ століття його 

просто слід назвати «смертною карою», небажання брати на себе відповідальність 

на міжнародній арені – «стурбованістю», війну у Афганістані кінця ХХ століття 

можна легалізувати мовною одиницею «інтернаціональний борг», масштабні бої на 

Сході України «антитерористичною операцією» з метою уникнення стабільності 

існування інших структур конструкту соціального (економки, гуманітарної сфери, 

міжнародних відносин тощо). Таким чином, мова намагається детермінувати, 

категоризувати відповідно до соціальних структур абсолютність кожного наданого 

феномена, намагаючись вивести цей феномен у світ соціальний з світу 

трансцендентального (як то «смерть», «війна», «обов’язок»).  
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Беручи до уваги таку конструюючу, відносно до соціальної реальності, роль 

мови, ми можемо ставити її за значенням поряд із повсякденним. Так, на думку 

найяскравішого дослідника-структураліста М. Фуко посередництво повсякденного 

використовується для структурації соціального буття паноптикумами: школами, 

лікарями, армією, виробничим процесом, пенітенціарною системою і т.д. [115]. Але 

головна ціль для впливу паноптикумів – саме віртуальне: змінити сам образ 

(визначений «множинний світ») певного аспекту соціального буття, що неможливо 

без лінгвістичної складової, переформувати його порядок у взаємодії з іншими 

структурами (соціальних дій, поведінки, навіть зовнішності, суто індивідуалізованої 

сексуальної поведінки). Таким чином, тотальність впливу паноптикумів 

забезпечується саме переймання тотальності впливу повсякденного, над яким 

паноптикуми лише нашаровуються («layers»), подібно до скінчених галузей змісту, а 

тому також постають лише однією із структур повсякденного.  

На такому показовому прикладі залежності від структури повсякденності 

паноптикумів у Фуко значення мови набуває ще більшого значення [112]. Мова 

виступає тим medium’ом, що конструює світ соціального як індексичний, через що 

досліднику вкрай складно досліджувати окремий феномен «сам-по- собі», окремо 

взятий, вирваний із контексту, оформлює всі соціальні структури у єдиний 

семіотичний простір розумінь/трактувань. Але в цей самий час мова – виключно 

віртуальний феномен: «Знак може виникнути лише на міжіндивідуальній території, 

при цьому ця територія «не природня» у безпосередньому розуміння цього слова… 

Необхідно, щоб два (чи більше) індивіда були соціально організованими, лише в 

цьому разі між ними може утворитися знакове середовище» [116, с.19]. Тут полягає 

певний парадокс: матеріальне не може існувати без забезпеченості віртуальним, 

якщо необхідно утворити суверенний соціальний порядок, під яким ми розуміємо 

окрему структуру соціального та всю її мережу взаємозв’язків із іншими 

структурами. Обов’язково слід підкріплювати розуміння цього конструкту феномен 

мови. Наприклад, якщо в країні створюється юридична система (окремий 

унікальний соціальний порядок взаємодій індивідів) з усіма її одночасними 

взаємозв’язками (мережею, павутиною зв’язків) відносно до «сусідньої» структури 
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(економічної, політичної, культурної, військової і т.д), то наявність власної мови, як 

категоріальної системи, матриці щодо структурації всіх взаємодій із таким 

«сусіднім», обов’язкова. Без неї юридична система не зможе забезпечити сталість 

свого існування, хоч і структура «юридична система» вже буде сконструйована у 

повсякденності (адвокати, судді, прокурори, пенітенціарна система вже існують як 

матеріальна даність).  

Якщо повсякденність тотальна у своєму впливі щодо матеріального, то мова 

тотальна щодо контролю будь-якого семіотичного утворення (міфи, релігія, 

культура як замкнена система символів), що нерідко монополізовано й конструює 

рамки соціальних структур. Таким чином, мова додає у нашу повсякденність певний 

трансцендентальний відтінок, бо відкриває наше «я» відносно до інших, створюючи 

єдину інтерсуб’єктивну символічну реальність [36, с.64]. Через це повсякденність 

індивіда набуває практичної можливості не тільки підтримувати сталість своїх 

структур, практик, порядків взаємодій (як у прикладі із юридичною системою), але 

й виводити свої структури поза «тут-і-зараз», бо знаки, що існують у мові 

(представлені у категоріальному вигляді), постають об’єктиваціями, які 

структурують історичний досвід, традиції, мотиви дій, причинність явищ 

суспільства, яке представляють.  

Мова постає віртуальністю, регіоном трансцендентального, що походить з 

повсякденності, але може виходити поза її рамки як «верховного світу». Наприклад, 

мова може належати, поєднувати між собою, як світ повсякденної реальності, так і 

реальності трансу, сну, наркотичного сп’яніння або психічної хвороби. Саме тому 

мову можна віднести до віртуального інструменту, що, формуючи різні порядки 

взаємодій, розставляючи frames між різними сферами реальності, одночасно 

індексує їх з матеріальністю повсякденного [36, с.70]. Прикладом може бути робота 

Менделєєва у галузі хімії, який за допомогою мови як віртуального регіону 

трансцендентального опосередкував свій шюцевський «світ сну», в якому він 

побачив таблицю періодичних елементів з верховним світом повсякденності, де й 

описав досвід, даний у сні. Або творчість фізика М. Тесли, який мав унікальну 

(майже аутистську, мовою психологів) здатність до абстрагування у окремий «світ 
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фізичних досліджень», який потім переносив (транспонував) за допомогою мови 

фізичних формул в свої роботи й винаходи. 

Тут називати мову повністю трансцендентним явищем складно. Бо 

трансценденція - це те явище, що дає змогу нам вийти за рамки повсякденності, 

поглянути на неї з іншого боку та пере/доосмислити об’єкт у ній, повністю 

сфокусувавшись як «у особливому вигляді цілісності світу індивідів, осмисленості 

буття» [117, с.269]. Тут скоріше можуть підходити поставати феномен (війна, 

випадкове вбивство), явище (полярне сяйво, що зачаровує; музика, що повністю нас 

поглинає й ми не сприймаємо реальність), предмет (ідеальна робота потужного 

двигуна автомобіля), що виводять нашу свідомість «поза» рамки повсякденного. 

Мова ж, як постулює саму «матерію» повсякденного, так й одночасно іманентно 

присутня в ній. Та мова все ж відноситься до сфери трансцендентального через свою 

характеристику винесеності за рамки матеріальності й, можливо, саме в мові 

повною мірою вже втілилосі розуміння К. Ясперса: « … стане тією реальністю 

(трансценденція), що має поєднати людство, стаючи основою того, що торкається 

усіх людей» [118, с.15]. 

Таким чином, віртуалізація - це не тільки занурення у неіснуюче, створене 

штучно, а й цілком повсякденна практика нашої уяви з відходу від структур 

верховної реальності у реальність книги, з її сюжетом, що захоплює нас повністю, 

улюбленої музики, світу фантазій, політики, пропаганди тощо. Й лише мова 

семантично опосередковує ці світи між собою у соціальному просторі, приводить до 

осмислення їх змісту в категоріях, «примусово» наданих нею. Тут мова постає 

продуктом суспільних взаємодій та порядків взаємодій всередині соціального із 

значним відбитком наративного, бо містить в собі не тільки «когнітивні утворення 

кожної особистості, а й те, що соціум утворює спільно» [119, с.98]. 

Розширення інтересу до феномену мови йшло паралельно із інтересом до 

структур соціального, що актуалізуються у повсякденності та «розчиняють» в собі 

індивіда своєю тотальністю. У 60-ті роки ХХ століття реконструювання картини 

реальності соціального у вигляді теорій бачиться дослідниками абсолютно 

неможливим без розуміння усього спектру потенційних мережевих взаємозв’язків, 
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які здійснює структура, як всередині себе, так й щодо інших структур. Це 

твердження успішно доводять роботи К. Леві-Строса, який індексуючи в своїх 

поглядах лінгвістичну логіку Соссюра та антропологію щодо структур, соціального, 

вказує на унікальні структуралістські властивості віртуальної, нематеріальної мови 

щодо структур, соціальних явищ: «З усіх суспільних явищ саме мова підлягає 

істинно науковому дослідженню, що пояснює спосіб його формування та 

передбачає деякі напрямки його подальшого розвитку» [120, с.56]. У практичному 

вимірі діяльності таке структурне розуміння єдності із соціальним 

«надматеріального» феномену мови дозволило Леві-Стросу вивести у антропології 

закономірні та схожі схеми формування соціальної структури «сім’я» у народів, 

залежно від їх мовної групи: індоєвропейської, африканської, океанічної, 

північноамериканської, тібето-китайської [120]. Доречно зауважити, що така 

практика зв’язування структур соціального («сім’ ї» у даного автора) та мовного, як 

віртуального продукту, що має специфіку взятої від кожної системи соціального, не 

була проривом. Так, дослідник Макс Мюллер до Леві-Строса постулював зв’язок 

між історичними мовами та історичними релігіями [121, с.22]. За ним ми ніколи не 

зможемо пізнати всі змісти Біблії, бо не маємо даних нашій уяві тих структурних 

віртуальних (змістовних) співвідношень, що дані читачу, який знає арамейську. Так, 

наприклад, у біблейське ім’я Адам (івр.  ָאָדם     – людина) вкладається розуміння не 

імені, а більшою мірою потенційного зв’язку із землею «адама» (івр.  אדמה    - земля). 

Тому з самого початку наше семантично-структурне розуміння Біблії постає 

докорінно іншим, неповним, на відміну від пізнаючої свідомості, що «символізує» 

Біблію для своєї уяви на арамейських діалектах. Та Леві-Строс став практично 

першим дослідником, хто вивів вплив мовних структур на кордони трактувань, 

значень (герменевтичних проблем, як у роботі М. Мюллера), дослідив відбиток 

певної окремо взятої мови як віртуального феномену на утворення окремої 

соціальної структури («сім’я»). При цьому структурування саме по собі поставало 

також віртуальне, бо не задане «жорстко», як традиція, цінність у Вебера). Крім 

того, продовжуючи лінгвістичну логіку Якобсона [122] та Соссюра [101], К. Леві-

Строс встановлює й міфологію, релігію як виключно продукти мовного, бо вони 
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постають не змістом, а «системою внутрішніх взаємовідносин, що відображають 

соціальну реальність», постаючи у вигляді структур[120, с.183]. 

Мова, через таку леві-стросівську абсолютну дзеркальність щодо структур 

соціального, дозволяла розглядати соціальну реальність, як текст (ідеальний 

віртуальний конструкт, референтний до означуваного з матеріального світу «brute 

fact») в розширеному його постмодерністському розумінні, як це робив Ж. Дерріда 

[123, с.74]. Це теж певна «методика щодо віртуального» у постмодерні, яка описує 

конструкт світу соціального в уяві індивіда, як скупчення інформації про нього, 

вміщеної, оформленої у вигляді єдиного соціального тексту (дискурсу), яку ми 

інтерпретуємо (означаємо) на абсолютно усіх рівнях соціальних дій, що утворюють 

соціальний порядок: від повсякденного (у вигляді поїздки у громадському 

транспорті, дзвінку по телефону у Г. Ґарфінкеля [47]), до трансцендентального 

релігійного осяяння К. Ясперса [118]. Ж. Деріда підіймає значимість мови як 

унікального віртуального елементу, посередництвом якого може бути представлене 

уявою в просторі нашої свідомості соціальне, а іноді навіть й те, що виходить 

«анклавом» поза його межі (осяяня Ясперса) у вигляді метатексту (дискурсу). При 

цьому Дерріда переймає та доробляє пізні «мовні» ідеї Гайдеґера, доводячи ідею, що 

при конструюванні соціального, з усім його надшироким спектром структур, мова 

набуває більшої ролі, аніж, навіть, наука, мистецтво, техніка, бо останні завжди 

виражені й пере- /до- формульовані в реальному бутті в рамках структур мовного, 

мовних категорій. Так, Дерріда приводить нас до бачення мови, не як лінгвістичного 

(бо це його «лише структурне тлумачення»), а як онтологічного явища, завдяки 

децентрованості мови у всьому бутті, через відсутість у неї «матеріального тіла» 

[124, с. 53 - 58]. Виводячи мову у такий абсолютний віртуальний стан, звівши її до 

явища дискурсу, Дерріда перетворює все соціальне, бачить всі наповнюючи його 

конструкти (структури) соціального на мережу. Вона зав’язана сама на собі та 

занурена сама в себе (тому й децентрована, не має центру впливу), а «текст» (мова) 

лише дозволяє побачити все сплетіння, всю складну мережевість соціального, 

проявлену у «словах», віртуально даних уяві референціях соціально, з усім 

різноманітним набором контекстів. Метафорично ця мережа, що «відображає 
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сукупність взаємозв’язків між структурами у соціальному в цілому», виглядає, як 

дерево без стовбура й коріння, з одним лише гіллям, що вростає саме в себе [125, 

с.56]. За такою схемою можна спостерігати проходження спонтанних зміщень, 

втрати/підміни змісту всередині мережі соціальних структур. Як найбільш яскраві 

приклади можна зазначити появу тоталітаризму й реваншизму в Німеччині 20-х 

років ХХ століття; створення шовіністичних ідеологій Російською Федерацією на 

пострадянському просторі, через апеляцію до категорій «єдиний народ», «руський 

мир», «фашизм», що, кажучи термінологією Ж. Деріди, прагнуть розмити, 

децентралізувати, «ревізувати» віртуально існуючі значення й змісти структур 

культурного, географічного, мовного у ряді постсоціалістичних країн СНД. «Слово» 

виступає в такому інструментальному баченні й порядкоутворюючим, 

контролюючим щодо соціального, так як дає можливість процесам мислення у 

процесі суспільної комунікації чітко відділяти один феномен від іншого. Бо «зміст 

слів не в них самих, а «між ними», а сама мова – всього лише система 

розподілення… При відсутності центру або джерела мова вривається в галузь 

універсальних проблематик, й все стає мовою, як системою, в якій постійне 

центральне означування відсутнє» [126, с.11]. 

Тож, вказуючи на роль мовного у конструюванні соціального, слід зазначати 

на його віртуальний аспект. Він дозволяє мові нематеріально, тотально відображати 

мережу взаємопов’язанностей елементів, як всередині соціальних структур, так й 

між ними. Тому можна сміливо стверджувати, що «віртуалізація» - явище, що 

посередництвом наявності у мові (яка існує й твориться віртуально) бере участь у 

оформленні структур соціального або навіть долає структурність, виходячи за її 

рамки значно раніше, за віртуальність розуміння якої формує інформаційно-

технологічний зсув ХХ – ХХІ столітть. 

 Через поєднання віртуального й мовного у процесах конструювання 

соціального, зароджується феномен тотальної наративності у мові, яка всюди й 

завжди проникає, змінює сприйняття соціальної реальності або окремих її 

конструктів для феноменологічного «досвіду пізнаючої свідомості», бо переносить 

відношення, «відбиток» уривку повсякденного, який був накладений на того, хто 
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означує соціальну реальність або окремі її сконструйовані структури для нас у 

процесі комунікації [127, с.198]. Наратив слід розуміти значно ширше, ніж 

мовлення. Це значний елемент конструкту соціального простору, єдність мовного та 

повсякденного, які «спаяні», індексичні мовою Ґарфінкеля, та представляють собою 

величезний обсяг індивідуальних наративів, які індивіди щоденно поширюють у 

просторі соціального. У суспільстві наративом може виступати будь-що мовне: 

розповідь, казка, міф, листи, покази свідків, кіно, автобіографії, політичний гумор, 

офіційна нота уряду і т.д. Але всі ці разом види наративів корегуються здатністю 

мови формувати єдиний дискурс як метарозповідь, в якому йде робота щодо 

оформлення, корегування, опису та відповідності наративів до тих структур 

соціального, які треба підтримувати/знищувати посередництвом віртуального (як 

потенційного, можливого, поки що невиявленого). 

 Повсякденність тотально оформлює особистісний наратив як «річ-в-собі», як 

«personal experience», але після того моменту, як він буде виражений у еквівалентах 

мовного: обіцяння політика, написання автобіографії у СРСР, анекдот в 

інтелектуальній компанії і т.д. Після моменту мовлення нарація як процес 

обов’язково робить слухаючого/читаючого та соціальну структуру, в якій/для якої 

твориться наратив, співавтором цього ж наративу, спаюючи соціальну реальність, як 

цілісність. Слухач/читач оцінює отримані наративи інших, як віртуально існуюючі 

версії реальності, та на основі свого розуміння, яке за А.Шюцем безпосередньо 

пов’язано із його індивідуальними замкненими галузями змісту, утворює власний 

наратив, додаючи власне суб’єктивне його розуміння/трактування [128, p. 19-43]. Й 

такий «круговий» процес нескінченний. 

 Як зауважував Бард, що саме наративність є тією особливісю мови, яка 

дозволяє віртуально, без матеріального базису, як у феномену повсякденності, 

творити світ соціального, посилювати вплив повсякденності, в якій породжена. «Він 

(наратив) існує всюди, у всі часи, в будь-якому суспільстві, розповідати почали з 

самого початку історії… Всі класи й соціальні групи створюють свої власні 

розповіді й, нерідко, трапляється так, що люди різної й часто протилежної культури 

разом слухають (у розумінні «осмислюють») одні й ті самі наративи…, долаючи 
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національні, історичні й культурні перепони, він (наратив) присутніій в світі, як 

саме життя» [127, с.96]. 

Такі індексичні між собою феномени повсякденності, мови та нарації 

дозволяють нашим відчуттям, мисленню та уяві бачити соціальний світ, як 

«реальність особливого роду». Найбільш яскраво конструктивістську модель впливу 

феномену мови, що об’єктивує соціальні структури, надані у повсякденному, 

призводить до «насильного» осмислення світу соціального у певних рамках, 

показано в роботі П. Бергера та Н.Лумана «Соціальне конструювання реальності: 

Трактат по соціології знання» [36]. Але для осмислення роботи «Соціальне 

конструювання реальності: Трактат по соціології знання» в «мовному форматі» його 

бачення слід додавати феноменологічні ідеї А. Шюца, під впливом якого була 

оформлена робота. Шюц розширив можливості категорії «життєвий світ», що втілив 

в неї Є. Гуссерль, його наставник у науковій творчості. Кожна людина – унікальний 

мікрокосм, що сприймає світ, виходячи виключно з позиції власних перспектив та 

обставин й конструювання картини світу, з власного потоку переживань формує 

структуру орієнтовану тільки на особистість, як «нульову точку» (нім. «Nullglied» у 

Е. Гуссерля). Але А. Щюц, продовжуючи феноменологічну традицію Гуссерля, 

говорить, що головне - це позиція «тут» (у розумінні «тут-й-зараз»), яка створюється 

зоною реальної (повсякденністю) та потенційними досяжностями (потенційно 

доступні віртуальні кінцеві галузі змісту), кожна з яких несе в собі «відкритий 

горизонт невизначеної визначеності» (зміст). Орієнтування індивіда виключно на 

світ власних множинних світів свідомості (сну, наукового теоретизування, творчості 

і.т.д) як на замкнені галузі змісту, за Шюцем, робило б зовсім неможливим 

соціальне співіснування, а одже (без феномену мови) й унеможливлювало соціальне 

буття як таке. Більш того, за А. Шюцем нам просто необхідно зрозуміти «іншого», 

бо це допоможе нам добудувати власну «біографічну ситуацію» як феномен 

«сплаву» власного «Я» та «інших я». Ми зажди вважаємо (можливо справедливо, 

можливо ні – це інше питання, за Шюцем), що світ, наділений для інших «Я» 

такими саме змістами, що й моє «Я», утворений сумою віртуальних множинних 

світів: «Я більш – менш наївно припускаю існування загальної схеми співвіднесення 
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для дій моїх та інших людей» [46, с.109]. Тому індивіди, посередництвом феномену 

мови, завжди «цікавляться» іншими об’єктами соціального світу, бо вони 

допомагають корегувати власну «біографічну ситуацію». Через це увесь світ 

соціального постає, як світ виключно множин суб’єктивного. Він не являє собою 

реальність як «sui generis» окрему від людей. Таким чином, Шюц ще більш виводить 

соціальне на суто індивідуальний рівень формування, вказує на соціум як 

екзистенційний продукт людської діяльності. Його теорія множинних світів 

привносить абсолютну протилежність природному світу, що не володіє власною 

внутрішньою змістовою структурою. Множини світів індивіда, замикаючи змісти 

соціального у окремі змістовні галузі, самі по собі постають віртуальною 

структурою, необхідною референцією реальності всередині процесів нашого 

мислення. Через це, за А. Щюцем, вся «матерія соціального» з самого початку є 

такою «критичною масою біографічних ситуацій», конструктом, що постає, як 

структурований світ змістів, який отримує свою визначеність, значення в процесах 

переживання, інтерпретації соціальних феноменів та включених в неї множинних 

світів «інших» щодо мене індивідів [48].  

На цьому етапі Щюц закладав основний погляд в своїй феноменологічній 

соціології відносно до можливостей розуміння всього «іншого», що оточує індивіда 

в соціальному. Щоб розуміти «інше», індивід має бути зануреним у семіотичну 

сферу феномену мови, яка скріплює все соціальне буття загалом, в якій розуміння 

проходить три стадії: розуміння знаку самого по собі; розуміння того, що має на 

увазі «інший», використовуючи цей знак; розуміння того, що «інший» має на увазі, 

використовуючи цей знак саме зараз [49, с.807, 842]. В рамках такої «традиції» 

бачення мови продовжили та більш детально розробили механізми конструювання 

соціальної реальності вже зазначені П. Бергер та Т. Лукман як послідовники 

феноменологічного проекту А. Шюца [36]. Вони вслід за Шюцем також 

констатують, що світ людської свідомості складається із множини реальностей, 

серед яких найвища – повсякденність, бо вона «конструйована порядком об’єктів, 

які були позначені, як об’єкти, ще до моєї появи на сцені» [36, c.41]. А 

«об’єктивувало» ці світи саме повсякденне, побутове мовлення. Для них мова – 
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ключовий елемент, основна символічна реальність, яка хоч й існує поряд із безліччю 

інших семіотичних систем, але саме вона конструює («склеює») соціальне в цілому: 

вміщує події в гранично узагальнений контекст соціуму, визначає норми 

соціальності/асоціальності щодо явищ як таких поведінки, узагальнює історичний 

досвід, структуруючи його. Мова як символічна реальність являє собою змістовну 

єдність, всередині якої (тут автори погоджують й посилюють позиції теорії Шюца) 

можливе життя індивіда у своїй «природній установці», що й знаходить згодом 

вихід, вираження у повсякденному бутті. В концепції Бергера – Лукмана початком 

становлення будь-якої символічної структури соціального постає символ. 

Усвідомлення реальності соціального постає саме у процесі сигнифікації як 

«усвідомленні індивідом знаків», який відсилає до суб’єктивності, виражень 

суб’єктивних значень та намірів [36, с.62]. Через це мова є віртуальною системою 

«знакових об’єктивацій», мета якої полягає в тому, щоб дозволяти ідеально 

розуміти, наповнювати змістом повсякденність. Одночасно Бергер та Лукман 

вказують на те, що у соціумі мова існує поруч із іншими символічними системами, 

які також об’єктивують соціальну реальність, бо «об’єктивно доступні іншим людям 

за кордонами прояву суб’єктивних інтенцій «тут-й-зараз». Для знаків (з яких й 

складаються семіотичні системи) характерні «віддаленість» від безпосередніх 

проявів суб’єктивності й опосередкованість щодо присутності суб’єкта [36, с.63-64]. 

Лише мова з поміж множини інших замкнених семіотичних структур може 

подолати «віддаленість», виразити всю глибину суб’єктності співрозмовників під 

час діалогу. Й одночасно мова, на відміну від інших знакових систем, здатна більш 

радикально дистанціюватися від конкретної ситуації «віч-на-віч», постаючи 

нематеріальним транслятором всього людського досвіду, змістів, знання [36, с.70]. 

 За такої логіки мова зазначається по своїй природі, як продукт повсякденного, 

а тому всі феномени ери технологічного суспільства ХХІ століття у вигляді 

інтернету, мобільних телефонів, штучних мов, брендів, неототалітарних ідеологій, 

гібридних воєн є по суті симуляціями, спробами порушити взаємодію скінчених 

галузей змістів (множинних світів). Це робиться так, щоб відкинути, заглушити 

якийсь аспект мови, поставити у кореляцію відносно себе феномен мови загалом 
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(посередництвом медіа, інтернету тощо), який віртуально існує задовго «до» 

вказаних феноменів. Бергет та Лукман й самі вказували на це: «Виходи за рамки 

(трансценденції) мають просторовий, часовий й соціальний виміри. Саме завдяки 

мові я можу подолати розрив між моєю зоною маніпуляції й зоною маніпуляції 

іншого; я можу привести у відповідність мою й його біографічні часові 

послідовності; я можу розмовляти з ним о людях й групах, з якими у нас не було 

взаємодії «віч-на-віч». В результаті цих трансценденцій мова створює «ефект 

пристуності» множини об’єктів (множини скінчених галузей змісту), які в 

просторовому, часовому й соціальному відношенні існують «тут-й-зараз» [36, с.68 - 

69]. Більш того, Бергер та Лукман зазначають, що мова дозволяє проводити таке 

«трансцендентування» й поза бесідою, бо «завдяки лінгвістичній об’єктивації, 

навіть коли я розмовляю «сам з собою» наодинці, в будь-який момент весь світ 

може постати переді мною», таким чином у авторів мова постає основним 

складовим інструментом уяви. Маючи надпотужну віртуальну складову щодо 

соціального, мова актуалізує минуле, теперішнє й майбутнє [36, с.69].  

В даному тексті вже вказувалося, що мова, якщо робити ревізію системи 

філософії Канта, постає посередником, через який ми пізнаємо світ. В 

повсякденності ми можемо відчути предмет у безпосередній його данності, й навіть 

казати, що скоріше це він впливає на нас, робить спротив відносно нашого тіла та 

його відчуттів. Але саме мові, за Лукманом та Бергером, ми маємо завдячувати за 

конструювання символічних реальностей поза «тут-й-зараз»: наука, філософія, 

релігія, мистецтво і т.д. Мова постає інструментом їх конструювання, дозволяє їм 

«вихопити в реальності» ті аспекти буття, які вони осмислюють, виводять із 

потенційного стану їх існування. Таким чином, мова, оформлена сама у призмі 

повсякденного, актуалізуючи у реальність шюцевські «життєві світи», створює 

символічні реальності поза «тут-й-зараз», які є одночасно «семантичними полями», 

«зонами змістів» в соціальному бутті. Завдяки мові в них накопичується людський 

досвід, формується основний елемент конструювання соціальної реальності – 

соціальний запас знання як «знання моєї ситуації та її рамок» [36, с.72]. Мова як 

віртуальний інтерсуб’єктивний рівень спілкування представлений знаковою 
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системою, обумовлює саму включеність індивіда у світ повсякденності через те, що 

упорядковує колективний час, детермінує загальну біографічну ситуацію, задає 

можливість одночасно спостерігати та розуміти соціальні явища і т.д. Так, мова 

дозволяє «презентувати інтерпретатору когітації іншої людини» [36, с.488]. Для 

Бергера та Лукмана мова постає, як віртуальний метасимвол (замкнена система 

змістів, що постійно оновлюються), яка дає можливість поєднувати/виходити за 

кордони повсякденної (верховної) реальності. Мова – це предмет-позначуюче, те, 

що поєднує різноманітні сфери людської реальності (віртуальні життєві світи Шюца 

як кінцеві галузі значення, анклави реальності) у єдиний життєвий світ. Саме на 

основі такої логіки Бергер та Лукман почали зазначати ще до робіт П. Бурдье [53, 

54], що система тотальної легітимації логіки однобокого бачення суспільного 

властива потужним соціальним режимам, ідеологіям, системам, базується на мові та 

«використовує саму мову, як головний інструмент» [36, с.108]. Бо так саме успішна 

легітимація віртуального символічного універсуму означає високу ступінь контролю 

за поведінкою індивідів у суспільстві: «чим більш «самою-по-собі» зрозумілою 

постає поведінка на рівні значень, тим більш передбачуваною й контрольованою 

буде поведінка» [36, с.104-105]. 

Такий механізм співіснування мови та повсякденності особливо чітко 

виявляється у вигляді вже згаданого вище в тексті явища нарації. Міцні позиції 

явища наративу щодо повсякденного яскраво постають в рамках теорій соціального 

конструктивізму. Згідно наративної логіки соціальна реальність наповнюється 

індивідами змістом саме у процесі нарації. Індивід виділяє в життєвому світі ті 

визначні моменти, що мають значення та зміст саме для нього. З них індивід 

оформлює свою ідентичність, доконструйовуючи її та підтримуючи в 

повсякденності через історії (наративи) серед множини інших індивідів. В такому 

розумінні наратив постає віртуальною структурою ще вищої об’єктивації, аніж 

мова. Бо реальність постає в мові, але передається завдяки історії, як радикально 

індивідуальному, приватному, близькому й особливому випадку, що походить із 

індивідом (масою індивідів) у повсякденності. Наратив на такому рівні розуміння 

постає у вигляді розповіді як конструкту повсякденного, вираженого у мовному 
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еквіваленті, через яке індивід конструює своє Я, змінює, дооформлює або 

приєднується до вже складеного конструкту соціального та підтримує свою власну 

цілісність [36, с.80-150]. При цьому сам наратив не має матеріального «тіла» як 

такого, а існує лише віртуально: можна наводити приклади від міфологічного, 

релігійного до будь чого, що може вироблятися особистістю, як «текст». Тут 

наратив, заданий мовно-повсякденно, постає, на думку Д. Брунера, у вигляді двох 

модусів свідомості. По-перше, наративний модус як виключно індивідуального 

досвіду. По-друге, прагматичний модус нарації як форма загальносоціального 

наративу, що вироблена в ході культурного розвитку соціуму й створює загальні 

передумови, оформлює соціальну реальність для комфортного, «правильного» 

міжособистісного спілкування [129, p.10-115].  

 Будь-яка постмодерна, структурна й постструктурна логіка погляду на 

соціальне вбачає мову й «текст» як основу для конструювання реальності. Будь-які 

аспекти соціального, що утворені множиною сум кінцевих галузей змісту індивідів, 

формуються за допомогою символічних систем. При цьому ці символічні системи 

центрує саме феномен мови, яка представляє будь-яке знання. Через це мова 

дозволяє зазначати, що процес конструювання соціального починається там, де 

кидається виклик знанню, як ментальному образу, бажання перевірити, уточнити 

останнє. У таких діях здійснюється певний редукціонізм до основ скептицизму, що є 

корінням конструктивізму. Дискурсність природи соціального й всього знання 

взагалі з останньої чверті ХХ століття займає центральну позицію 

конструктивістської парадигми взагалі. Знання завжди представлене у лінгвістичних 

побудовах ,а тому воно не когнітивне утворення, а те, що люди 

утворюють/підтримують всі разом [130, p. 3-21]. Дискурсність, наративність 

віртуально присутні всередині повсякденного. Вони закладають й тотально 

контролюють будь-який порядок інтеракції від неусвідомлених й замкнених «в 

собі» ситуаціях «обличчя-до-обличчя»: військові віддають честь одне-одному (ця 

дія підкріплена «текстом», мовою уставу), учні встають, вітаючи викладача 

(виконуючи текст «правил учня») і т.д., і до ситуацій, що охоплюють рамки, більш 

ніж якогось одного фрейму, наприклад, позначка за улюбленого кандидата у 
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бюлетні (ця «мікросоціальна дія» виконується згідно жорсткого тексту закону про 

вибори та ЦВК), що вплине в майбутньому на абсолютно всі структури соціального 

конструкту «Українська держава».  

Таким чином, суб’єкт стає суб’єктом соціального як таким саме з того 

моменту, як він «встроюється» всередину потоку маси домінуючих всередині 

соціального дискурсів, наративів й до моменту цього «встроювання» поза 

дискурсом суб’єкт фактично не існує. В такій безлічі потоків дискурсів, що 

одночасно існують й «збирають» всю структуру соціального, кожен «текст» 

пропонує свідомості, що сприймає його певну позицію, що визначає цілісність та 

зв’язаність життєвого світу індивіда.  

Будь-який конструкт соціального (окремий унікальний соціум) існує лише 

тому, що містить в собі стійкий набір текстів, що належать обов’язковій передачі від 

покоління до покоління. Нерідко цей процес називається соціалізацією, але в рамках 

конструктивістського бачення фактично можливість соціалізації закладається 

віртуальним: замкнені галузі змістів з уяви мас індивідів, що формують певний 

соціум, актуалізуються у верховній реальності та завдяки мові відтворюються у 

певному повсякденному «тексті» (казки, анекдоти, чутки і т.д). Це дозволяє казати 

постмодерністам, що будь-яка культура є по суті вимогою щодо передавання 

певного стійкого ряду віртуальних текстів. Здатність кожного індивіда, як 

доповнювати процеси конструювання соціального навколо себе, так й 

пристосовуватися під вплив вже існуючих конструктів, залежить від здатності цього 

індивіда конструювати наративи, що постає як механізм ідентифікації, осмислення 

самого себе всередині конструкту «суспільство». Подібно до логіки появи 

віртуальних життєвих світів - кінцевих галузей змісту, про які зазначав в своїх 

роботах А. Шюц, мова утворює широкий ряд наративів, що складаючи дискурсне 

поле певного суспільства (або виходячи за його рамки: американізація, 

вестернізація, ісламізація тощо), які надають суб’єкту віртуальні «норми», на основі 

яких він свідомо/несвідомо творить власні наративи, систематизуючи їх у життєвий 

досвід з врахуванням тих наративний схем й дискурсів, що вже існують в рамках 

суспільства, як цілісного конструкту.  
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Тож наративи завжди є продуктом віртуальної мовної соціальної взаємодії 

всередині суспільного конструкту та змінюються відповідно до формату 

повсякденного, в якому індивіди існують. Через це ключовою метою наративу є 

максимальне наближення до розуміння й сприйняття індивідом певного «тексту», в 

ролі якого представляється будь-який феномен соціального, бо дозволяє 

максимально порозумітися, поспілкуватися з «текстом», його автором, культурним, 

психологічним, темпорально-соціальним фрагментом реальності, яку він 

представляє [131, с.64]. 

Однак, окрім наративної природи, феномен мови, що віртуально наповнює 

весь простір повсякденності, одночасно виконує й ще більш широкий ряд функцій 

щодо структур соціального. Беручи участь у процесі конструювання соціального, 

мова символізує, означає, вносить змісти, акценти (фреймує), індексує інтеракції в 

структурних рамках (за логікою Ґарфінкеля), задає порядок, тон й масштаб наших 

інтеракцій в соціальному просторі і т.д. Саме віртуальні аспекти буття дозволили 

робити мові таку «широку інтервенцію» у вказаний вище значний список процесів 

при конструюванні всього простору соціального. 

 Через такий стан мови із доданням віртуального Серль каже про те, що будь-

яке величне досягнення галузі соціальної філософії за останні сто років обов’язково 

пов’язане із філософією мови, де він згадує імена Вітгенштейна, Куайна та Остіна 

[63]. Таке твердження він підкріплював власним міждисциплінарним дослідженням 

феномену мови. Д. Серль радикально наближено тримається з самого початку свого 

теоретизування до позиції, що мова – перш за все віртуальна модель соціальної 

реальності. Її структури відбиті у значеннях слів, що утверджені колективно. 

Нематеріальність, віртуальність мови потребує того факту, що мова має бути 

частиною вже сконструйованої соціальної реальності. Тут Серль вказує на холізм, 

який і намагається подолати: мова конструює соціальну реальність, поєднує її 

структури, але одночасно мова сама «жертва» процесів конструювання всередині 

соціального. Але Серль робить серйозні акценти, продовжуючи логіку дослідження 

мови дослідників початку й середини ХХ століття: Остіна, Куайна, Вітгенштейна. 

Він вказує, що мова може й завжди віртуально вписана в рамки усіх соціальних 
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процесів, структур. Вона може мати надскладну граматичну структуру, але 

одночасно є випадки, коли феномен мови присутній, але може нічого зовсім не 

означати, не мати семантичного навантаження. Це Джон Серль стверджував, 

виходячи з робіт С. Пінкера, який на стику біології та лінгвістики досліджував 

випадки мовних порушень у індивідів та довів, що погіршення процесів мислення 

може не виявляти значного впливу на мову, або, навпаки, ускладнювати граматичну 

структуру висловів  [132, с.283 - 315]. Без віртуального, яке своєю «потенційністю» 

прив’язує феномен мови до всього соціального, мова не буде «мовою» у класичному 

її розумінні. Через свою віртуальну природу існування, мова постає явищем 

постійної самореференції, через що, на думку Куайна та вітгенштейніанців, 

побудувати якусь стійку теорію значень щодо структур соціального стає вкрай 

складно.  

Тому Серль пропонує варіант бачення проблеми народження змістів у 

віртуальному, зваженому в соціальних процесах, просторі феномену мови. Для 

цього він використав фундаментальні форми інтенційностей, які завжди існують й 

долінгвістично присутні у свідомості, як людей, так й тварин. Це бажання, 

сприйняття, вірування тощо. Автор зазначає, що такі фундаментальні долінгвістичні 

інтенційності завжди присутні віртуально, що підтверджується теоріями 

субуніверсумів У. Джеймса та кінцевих галузей змісту А.Шюца, бо прагнуть 

актуалізуватися, знайти вихід у інтеракціях. Через це причина появи й саме 

значення будь-яких мовних одиниць є виключно продовженням (extention) 

біологічно фундаментальних форм інтенційності: бажань, процесів мислення, 

вірувань, страхів, очікувань і т.д. Серл вказує, що такі інтенційності в певній мірі 

мають й тварини (наприклад, вірування «belief»), але у них мова не еволюціонувала, 

як у людей, бо не мала такої потужної співвіднесеності відносно до структур 

соціального. Це дозволяє цьому досліднику галузі аналітичної філософії казати про 

те, що мова є, як віртуальним інструментом для виходу в реальність наших 

віртуально існуючих до моменту мовлення кінцевих галузей змісту, так й базових 

психологічних інтенцій у простір структур соціального. Але й тут факт появи в 

соціумі мови може не виходити у факті своєї появи далеко від зазначеного Пінкером 
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прикладу складної мовної структури за майже повної відсутності семантичного 

наповнення [132, с.290].  

Закріпленість у повсякденності дозволяє мові існувати. Коли мова втілює 

певну скінчену галузь змісту у лінгвістичному еквіваленті, цей еквівалент 

переконструює повсякденність й створює нову позамовну реальність. Наприклад, 

фраза «Зібрання акціонерів проголошується відкритим» змінює, транспонує нас у 

інший фрейм, віртуально переконструйовуючи сам формат взаємодії, з якої 

починається якісно новий порядок взаємодії, хоч й в тій самій кімнаті й між тими 

самими людьми, але він буде мати наслідки абсолютно іншого юридичного, 

соціального, матеріально-виробничого і т.п характеру. Такий конструкт із 

повсякденного, інтенційного та мовного Дж. Серль називає мовним актом. Множина 

таких актів виступає інструментом творення та конструювання соціальної 

реальності. Цим і стверджується статус мови як віртуального посередника 

навколишнього світу з індивідуальною свідомістю [133].  

Саме факт дзеркальності мови щодо процесів та структур всередині 

соціального виводить питання конструювання всього соціального взагалі на 

передній план. Якщо, за Вітгенштейном, неможливе існування суто індивідуальної 

мови (бо семантичне навантаження слів вирішується соціумом взагалі), що й бере за 

аксіоматичне допущення кожен дослідник від Куайна до Д. Серла, С.Пінкера, 

Р.Барта, то неможливо й казати про відокремлену індивідуальну свідомість. За 

такою логікою має існувати тільки віртуальна «ми-свідомість», яка й переростає у 

соціальну реальність як таку. Таким чином, мова - це підсумкова віртуальна 

надбудова над структурами соціального, але мовою її робить саме залученість у 

повсякденність соціального, бо саме вона наповнює синтаксичну мовну структуру 

індивідуальними, інтенційними відношеннями маси індивідів. Кожен наш мовний 

акт несе інформуючий аспект про світ соціального навколо нас: «дощить», 

«яскравий колір», «я підтримую цього кандидата». Й позначає наслідки у вигляді 

дій у повсякденному для інших індивідів. 

 Такий погляд на світ соціального, мову, простір свідомості, у роботах Д. 

Серла, ще більше виводить феномен мови на віртуальний рівень. Граматику за ним 
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можна вже вважати другорядною, не суть в собі важливою. Ключовим постає те, що 

ми, конструюючи значимі («meaningful») речення, відображаємо структури 

повсякденного, репрезентуємо/доконструюємо соціальне та семантичне наповнення 

його структур: «Я обіцяю…», «Ми будемо боротися…». Таким чином, мова завжди 

конструює соціальне, бо будь-яке речення накладає відбиток соціального 

зобов’язання («дощить», «яскравий колір», «я підтримую цього кандидата»). Й цей 

факт, на відміну від тваринного світу, накладає на мене, як спічактора, певну 

відповідальність відносно істинності мого мовного акту: «Якщо той, хто говорить, 

спеціально доводить до співрозмовника інформацію, використовуючи «соціально 

визнані угоди» (слова, значення яких стверджене соціумом), хоче викликати у 

співрозмовника вірування відносно стану речей в світі, то й той, хто говорить, бере 

на себе відповідальність за істину сказаного» [63, с.23]. Тому мова – віртуальний 

феномен, що поєднує наше буття, виражене у повсякденному, яке й є (на думку 

Гуссерля, а згодом А.Шюца) основою буття, у єдиний соціальний метапростір. Саме 

такий зв’язок дозволив прослідкувати логіку конструювання процесів мислення в 

уявному (віртуальному) експерименті «Китайська кімната» й ще раз підтвердити, 

що для мови має значення виключно зчепленість із соціальним та процесами 

мислення (замкненими галузями змістів зазначив би А. Шюц), а сам синтаксичний 

аспект постає другорядним [134]. Для мови віртуально існувати, маючи при цьому 

правила граматики, набір слів (озмістованих й узгоджених соціально) є 

недостатніми факторами без прив’язки до соціальних структур, тому «мова не 

описує, вона створює й частково конструює те, що описує» [63, с.26]. Тому ми часто 

не досліджуємо й не розуміємо матеріальні речі та феномени соціального «самі-по-

собі» (про що казав Г. Ґарфінкель), а вивчаємо, описуємо, розуміємо ті соціальні 

змісти, соціальні регуляції, що за ними/для них віртуально заздалегідь 

сконструйовано й закладено в структури соціального референціями категорій мови: 

«зброя», «гроші» або «божественне», «сім’я», «війна», «інститути», «цінності». Ми 

можемо зрозуміти, осмислити, трактувати ці наведені в прикладах матеріальні 

феномени та явища лише настільки, наскільки нам дозволяє тотальний, віртуально 
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присутній у всьому соціальному феномен мови, який відображає їх, як складові 

соціального. 

Для сучасних дослідників соціального мова актуалізується як віртуальний 

інструмент конструювання соціального світу, що яскраво виявляє себе в усіх без 

винятку семіотичних структурах: міфології, релігії, політиці, медіапросторі, 

мистецтві, науковому тощо. Мова дозволила постмодерністам представляти будь 

що, як текст, що виявляє себе теоретичним конструктом, утворений знаками, в яких 

скриті фундаментальні реалії соціального буття. Мова досліджує, вбирає в себе 

повсякденність, її об’єкти та практики, які зашифровує (граматично: іменники, 

дієслова) в собі у власному культурному коді (нерідко незрозумілому іншим 

культурам), надає такі віртуальні референції нам для осмислення. Можна казати, що 

мова в цілому творить соціальне й постає граничною системою наративів, якими 

можна описати світ. Про це зазначає й Ю. Лотман, кажучи про те, що своєю 

тотальною наративністю, яку через віртуальну природу існування в мові неможливо 

подолати/перевірити/осмислити, задається постійна пристутність міфологічного, що 

є вершина наративності: «В позначеному таким чином міфологічному світі має 

місце достатньо специфічний тип семіозису, який зводиться загалом до процесу 

номінації: знак в міфологічній свідомості аналогічний власному імені» [135, с.178]. 

Таким чином, автор вказує, що мова структурує соціальну реальність, утворюючи 

безліч контекстів – дискурсів, «мікрореальностей», в яких підбираються категорії, 

терміни, обороти, що максимально відповідні певній структурі соціального й 

надають максимальну описову ефективність при комунікації.  

За такого трактування феномену мови у феноменологічній картині світу 

соціальної реальності, ми можемо казати, що будь-яка теорія, парадигма, наукова 

школа, підхід – це перш за все мова. Мова як система розрізнень, інтелектуальна 

оптика, що дає можливість розрізняти (як в теоретичному науковому дослідженні, 

так й в прикладному аспекті) соціальні феномени, структури соціального, виділяючи 

в них ті чи інші аспекти. Будь-яка точка зору або індивідуальна феноменологічна 

проекція погляду на світ (від науки, мистецтва й до радикальних релігійних течій) 

першим порядком денним для себе ставить на меті створити мову опису, якою вона 
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буде оперувати, фреймувати замкнені галузі змісту широких мас індивідів. 

Створення мови опису світу дає можливість побачити в тому чи іншому феномені 

окремий аспект, який потрібно оглянути. Соціальний світ як конструкт генерує масу 

комунікаційних актів для більш-менш єдиного світосприйняття, маже вимагає 

комунікувати від індивідів в колективі. При цьому слід пам’ятати, що згідно 

феноменологічними поглядами Гуссерля, які досконало доповнив А. Шюц, існує 

стільки картин світу (як бачення конструкту соціуму в цілому), скільки й індивідів, 

що сприймають оточуючу дійсність. Загальноутворений конструкт соціального, що 

зібраний множиною мікро та макро структур (політичних, релігійних, юридичних, 

культурних, міфологічних, художніх і.т.д) та порядками взаємодій щодо/в них, може 

бути переданий та підтриманий для подальшого існування лише за допомогою мови. 

Так, утворюється єдиний метадискурс соціуму, що поєднує у єдине всі соціальні 

структури, їх розуміння, функціональність та семіотичне навантаження [136, с.14]. 

Мова починає виконувати функцію «реєстрації» всієї суми кінцевих галузей змісту, 

утворених індивідами в соціальному, й для цього вона їх «кодує», створює 

віртуальну референцію у вигляді одиниць номінації, фразеологізмів, прислів’ їв, 

приказок, метафор тощо. Таким чином, мова, існуючи віртуально, постає «як засіб-

посередник (конструювання соціального) й суспільна практика одночасно» [136, 

с.16]. 

В такому конструктивістському баченні мова починає набувати чітко 

окресленої оптичної функції, дає можливість описати, побачити те чи інше явище. 

Кожна наукова дисципліна (від лінгвістики до вищої математики), кожна структура 

соціального першочерговим завданням ставить створення власної мови опису 

предмету дослідження, бо це є запорука її існування. Так вона створює кордони, за 

які несе відповідальність в своїй описовості та прогностичності. Саме початок 

вироблення власної мови постає точкою появи, як нової дисципліни в науковому 

світі, так й структур соціального, бо мова виступає у ролі віртуального скелету, що 

задає структурну єдність ряду категорій (які в свою чергу номінації феноменів, 

явищ, предметів) та порядку (розґалудженої мережі), взаємозв’яків між ними. Мова 

– регіон трансцендентального, що виступає референтним середнього арифметичного 
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кінцевих галузей змісту кожного суспільства. Наші замкнені галузі змістів, що 

віртуально вже існують у просторі, свідомості апріорно, «картографують» соціальну 

реальність й видають нам її назад у вигляді суджень про «досвід свідомості, що 

пізнає» в рамках категорії тієї чи іншої мови: фізики чи геометрії, побутової 

щоденної мови чи навіть сленгу, церковної мови чи латини у практикуючого 

медика. Головне, це «правильно», максимально близько до певного соціально 

феномену, явища, стану підібрати «мову», якою ми описуємо соціальний феномен 

(«сім’я» у Леві-Строса, наприклад), бо кожна мова, як дає можливість побачити 

предмет в певному світлі, так й одночасно відкидає інші його аспекти. Якщо я 

вивчаю соціальну структуру «сім’я» з точки зору юриспуденції, то зовсім не 

замислюсь над її біологічними, соціологічними, психологічними чи побутовими 

аспектами, бо той набір категорій мовного, які я буду використовувати, просто не 

буде розрахований на ці аспекти, віртуально-потенційно відкидає їх із мого «світу 

наукового теоретизування». Саме за такою схемою з початком розвитку власних 

категоріальних апаратів (мов дисциплін) почався вихід з філософії як 

метадисципліни цілого ряду наук: фізики, математики, етики і т.п [137, с. 5-10]. 

Підводячи підсумок, можна зазначати, що 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. Й тому постійно оновлюється відповідно до всієї «матерії» 

соціального, має вплив на кожну структуру, предмет, явище в соціумі, в рамках 

впливу яких знаходиться індивід. Людина осмислює все оточуюче та себе виключно 

у мові/через мову. За філософським розумінням Ґадамера саме мова в найбільш 

повній мірі постає кодом для розуміння буття: «Буття, яке може бути осмислене і є 

мовою» [138, с.478]. Повсякденне буття, яке є абсолютною точкою «виходу» й 

актуалізації потенційного із віртуальних кінцевих галузей змісту мас індивідів, 

напряму опосередковане мовою, яка поєднує, одночасно пронизує всі структури 

соціального. Давньогрецька філософія почала першою брати зміст «Речі», взятий 

цілісно в усіх проявах й зафіксований у мові. Завдяки тому, що дії мислителів 

давньогрецької філософії були спрямовані на охоплення й максимальну глибину 
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розуміння феноменів людського буття та постулювання їх у феномен мовного, 

сьогодні ми можемо казати про фундаментальну онтологію пізнання світу. Можливо 

саме в мові як метафеномені, що почнуть ґрунтовно розробляти лише у ХХ столітті, 

можна вбачати давньогрецьку основу «логосу» – першопричини всього порядку 

речей, авторами якого були Геракліт, Парменід, Платон. Водночас герменевтично 

давньогрецькій «логос» був денонативно пов’язаний із категоріями «слово», 

«логіка», «єдине». 

 

Висновки до розділу 2 

 

Можна стверджувати, що питання процесів конструювання соціальної 

реальності постають значним напрямком практичного дослідження соціального з 

50-х-70-х років ХХ століття. Як безпосередній процес конструювання соціальної 

реальності проходить в рамках феномену повсякденності, який був запропонований 

Альфредом Шюцем для прикладної концептуалізації гуссерлівської категорії 

«життєвий світ». В роботах Шюца, Гофмана, Ґарфінкеля повсякденність поставала 

унікальним рівнем елементарних порядків інтеракції «один до одного» мас 

індивідів, що формує унікальні суспільні утворення (структури соціального), які є 

одночасно й віртуально існуючими «правилами» для життєвого світу кожного 

індивіда. А. Шюц диференціював такий віртуальний продукт, оформлений 

феноменом повсякденності, на життєві «множинні світи», що творяться віртуально у 

індивідуальній свідомості. Кожному з таких життєвих світів відповідає 

напрацьований у повсякденності «когнітивний стиль», що лежить у площині кожної 

кінцевої галузі значень: релігії, сну, політики, культури, професійної діяльності, гри, 

наукового теоретизування, художньої творчості і т.д. Саме когнітивний стиль, як 

спільний для усього суспільства набір «специфікацій» (але з власними 

особливостями й акцентами у кожного індивіда зокрема), оформлює ті особливості, 

що закладають основу життєвих світів, як оригінальних, специфічних, віртуальних 

ємностей знаково-мовних елементів буття, перехід з/між якими потребує від 

індивідів певного змістового стрибка, напруження. Гофман та Ґарфінкель 
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продовжили напрацювання Шюца в практичному полі. Гофман своїм 

драматургічним підходом у феноменологічному руслі окреслив структурні 

мікроелементи конструювання повсякденного, заклав правила дослідження 

зіткнення «множинних світів» мас індивідів у повсякденності, зазначив роль 

ідеалізованих неформальних віртуальних правил гри у повсякденності, які ми самі 

відтворюємо та підтримуємо. Ґарфінкель поставив значення абсолютно кожного 

нашого акту, виконаного у повсякденності як соціального й показав «індексичність» 

усього соціуму. Це означає, що ми не можемо вилучити окремо соціальне явище чи 

феномен у віртуальне поле своєї уяви для подальшої «обробки», як зазначав 

Гайдеґер. Кожен феномен завжди пов’язаний (індексований, спаяний) з надшироким 

спектром сусідніх феноменів, що насичують повсякденність індивідів окремого 

соціуму, конструюючи таким чином своїми мережевими взаємозв’язками всю 

матерію соціального. Тому індексичність Ґарфінкеля постає як радикальне 

транспонування Гофмана. Ми вже не можемо при процесах конструювання (чи 

дослідженні процесів конструювання) соціального переносити досліджуване у 

необхідній тональності (як «transposition» Гофмана). Бо завжди є зв’язок із більш 

широким спектром сусідніх конструктів соціальної реальності (індексичність), який 

творить цілісність суспільства.  

Саме через посилення необхідності досліджувати феномени «у взаємозв’язку 

з» із середини 60-х-70-х років ХХ століття дослідники бачать конструювання 

соціального перш за все пов’язаним із структуралістською логікою існування. Й 

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» соціальної реальності, в рамках якого він 

існує (індексований, спаяний), або фреймом якої він постає. «Структуру» як 

проміжковий елемент процесу конструювання соціального можна розуміти, як 

єдність наявних у просторі соціального феноменів, явищ, матеріальних предметів та 

віртуального, що творить взаємозв’язки між ними, актуалізуючи ті чи інші їх 

аспекти необхідні «тут-і-зараз». В цій логіці можна погодитись із дослідником 
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Саймоном Блекберном: «Він (структуралізм у процесі конструюванні соціального) 

постає як віра в те, що феномен людського життя не може бути осмислено 

поясненим без системи взаємозв’язків. Ці відношення закладають структури, як 

локальну варіацію явищ, що лежать на поверхні (поверхні буття, а тому видні нам) й 

конструюють закони, абстракції, культури» [95, p.82]. Таким чином, С. Блекберн 

прирівнює значення віртуальних за самою природою свого існування взаємозв’язків 

між феноменами, явищами, предметами до значення самих феноменів, явищ, 

предметів. 

Цю структурну логіку можна бачити в теорії «множинних світів», яку Шюц 

помістив у основу своєї феноменологічної соціології: всі субуніверсуми суспільства 

віртуально конструюються, існують і надбудовуються над його повсякденністю 

(створену сумою повсякденностей індивідів) як верховною, матеріальною 

реальністю, зв’язуються, накладаються своїми когнітивними стилями одне на 

одного, оформлюючи всю широту феноменів соціального й разом «у русі» являють 

певну метаструктуру, яку ми розуміємо під категорією «буття». Одночасно кожен із 

множинних світів окремо, дивлячись у трактуванні С. Блекберна, є структурою, яка 

охоплює певну галузь життєвого світу індивіда, формує її «frames» для чіткого 

оформлення галузі змісту, за яку вона відповідає та індексує її у контексті, в якому 

вона вміщена «тут-і- зараз». 

Можна зробити висновок, що соціальна реальність у методології 

посткласичного періоду вивчення соціального постає, як така, яку слід аналізувати 

міждисциплінарно. Тому до центру уваги посткласичних методологій, які найбільш 

яскраво феноменологічний напрямок позначив у вигляді феноменологічної 

соціології, напрямків символічного інтеракціонізму, етнометодології тощо, 

втягуються теми нестабільності, нерівноважності, варіативності, альтернативності, 

взаємопов’язаності сценаріїв соціального, дослідження перехідності, маргінальності, 

багатогранності соціальних, культурних, мовних практик. Все, що здавалося в 

соціумі цілісним та монолітним, розкладається на відносно локальні галузі, анклави, 

дисипативні частини (та, як наслідок, субдисципліни). А тому віртуальне, у 

зазначеному в даній роботі його розумінні та зв’язку із уявою, постає ідеальним 
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інструментом розгляду соціального. Бо структури соціального постійно пере-/до- 

конструюються у в процесах символічного обміну при віртуальних комунікаціях, 

інтерпретаціях, перенесеннях змісту. Через це соціальні структури постають 

похідними і від віртуальних, за природою свого існування, елементів: значень, 

символів, змістів, що розвиваються паралельно із інформаційно-технологічними 

зсувами ХХ-ХІХ століть і актуалізуються у верховну реальність із нього.  

 Структури постають тими одиницями конструювання, що дозволяють більш 

відповідно 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 кінцевих галузей змістів 

сотень тисяч індивідів певного соціуму, суцільно залежать від ключового елементу 

– мови. Таким чином, явище структурації та феномен мови можна досліджувати 

поряд з повсякденністю, як тотальні, при процесах конструювання соціального.  

Лише у ХХ столітті ряд лінгвістів й філософів переформатували, поглибили 

погляд на феномен мови: Сосюр, Вігтегштейн, Гайдеґер, Куайн, Гадамер, Серл, 

Пінкер тощо. До них лише Гумбольдт, як один з перших метафізиків-лінгвістів, 

осмислював питання мови через буття, що задавало фундаментальність мові й тому 

феномен мови «не лише унікальний дар людства, але й його сутнісна 

характеристика» [139, с.7]. Знання про мовне, як таке, що збирає, конструює 

соціальне буття у єдину цілісність, поступово розвивалось у працях 

неогумбольтіанців, американських етнолінгвістів, генеративістів, вітгенштейніанців, 

релятивістів, представників аналітичної філософії при осмисленні соціального тощо. 

На сучасному етапі вчені мають надвисоку кількість емпіричного матеріалу, в якому 

позначають своєрідність кожної мови, особливість впливу мови на світосприйняття. 

Вони вивели категорії «мовної особистості», «мовного акту», «аперцептивного 

фону», «дискурсності» і т.д. Але жодне з цих досліджень не може дати повноцінну 

відповідь на свої питання без зверненнь до філософських онтологічних основ. Будь-

який сучасний напрямок філософії, що торкається дослідження соціального у тому 

чи іншому форматі (соціальна, аналітична, когнітивна тощо), першочерговою своєю 
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метою ставить визначення причини, місця, ролі, значення мови в екзистенційно-

онтологічній тріаді «буття – мова – індивід». Але кожен напрямок не може не 

залежати від аксіоматичного допущення, що мова конструює наш світ соціального. 

Це відбувається завдяки саме віртуальній природі її існування, незалежності від 

матеріального, а лише від диспозицій й розумінь утворених колективно-соціально, 

що й «віддає» нам цей світ для подальшого розуміння, постаючи таким чином 

регіоном трансцендентального. Якщо феномен повсякденності актуалізує у 

матеріальному вигляді у верховній реальності віртуальні замкнені галузі змістів, то 

феномен мови віртуально представляє для нашої свідомості (категоріально) явища 

та події нашої реальності, беручи таким чином буття «в себе», роблячи його й себе 

неподільними у розумінні.  

Феномен мови по змісту, взаємозв’язкам між категоріями дзеркально 

відповідає до стану кінцевих галузей змістів суспільства. Тому не можна казати, що 

ми «відкриваємо нове в мові», бо це абсолютно неправильне трактування. Скоріше, 

пізнаючи мову, ми пізнаємо саме буття, бо, як зазначав Гайдеґер: «Мова говорить. 

Людина говорить лише настільки, наскільки відповідає мові. Все написане 

спрямоване лише на те, щоб навчити жити у говорі мови» [140, с.20]. Й тому можно 

зробити висновок, що людина не стільки висказується, скільки оформлює «говір 

буття» в собі та через себе, чому сприяє віртуальне у ХХІ столітті.  

Через глобальну інформаційну комунікацію ХХІ століття, кожен індивід, 

завдяки унікальному «сплаву» повсякденних поведінкових нормативів (складених 

колективно множинними світами свідомості індивідів) та відповідних, референтних 

до них, мовних змістів, все більше постає як сутність, що своєю присутністю 

конструює соціальну реальність посередництвом саме віртуального. Але мова у 

«чистому» вигляді має мізерні здатності до конструювання, моделювання соціальної 

реальності і є лише відображенням стану соціальних структур соціуму. Набуває 

вона таких можливостей до конструювання соціальної реальності лише в тому разі, 

коли індексується, у гофманівському розумінні слова, із повсякденністю: стає 

мовленням як процесом, мовним актом Д. Серла, виходить з віртуального стану 

свого буття. На це вказував і Гайдеґер, бо вважав, що лише саме так можна, як 
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«мислити мову», так й «мислити саме буття»: «це означає вступити у мовлення в 

бутті для того, щоб існувати при мові, тобто бути під її впливом… Лише так ми 

досягнемо сфери, всередині якої, вдало чи ні, мова проговорить нам свою сутність. 

Мову ми поступаємо мовленню. Ми не можемо обґрунтувати мову чимсь іншим, 

аніж нею самою, як не можемо пояснити інше без мови» [140, с.3]. 
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РОЗДІЛ 3 

 РОЛЬ ВІРТУАЛЬНОГО У СУЧАСНІЙ СОЦІАЛЬНІЙ РЕАЛЬНОСТІ 

 

 

 

3.1 Віртуальність в контексті процесів конструювання глобалізованих 

суспільств ХХІ століття 

Постіндустріальне, глобалізоване, надпотужно інформатизоване й все більш 

комунікаційно-інтенсифіковане буття ХХІ століття виділяє особливу роль 

конструктивістському баченню соціального. Бо конструктивізм, що йде своїм 

корінням, як зазначено раніше в тексті, від скептицизму дає можливість 

осмислювати все буття соціального ХХІ століття поза рамками традиційних 

онтологічних уявлень та всезагальних абсолютних філософських істин. Це дає змогу 

конструктивізму і як методологічному підходу, і як світогляду, більш плідно, 

науково, через процеси компонування, поєднання, конструювання найдрібніших 

аспектів соціального, що досліджуються, трактувати соціальну реальність або 

окремі її аспекти. У ХХІ столітті соціальний конструктивізм постає вкрай 

необхідною парадигмою щодо осмислення соціального поряд з феноменом 

віртуального у його розумінні, зазначеному на початку роботи. Але віртуальне з 

класичного філософського розуміння як нематеріального, потенційно можливого у 

прояві такого, що не існує матеріально, але може стати таким за певних умов, тобто 

існуючого у певній мірі трансцендентно (образ, модель, галузь змісту і.т.д), 

максимально зливається з розумінням віртуального як постіндустріального, 

інформаційного, технологічного. Віртуальне в його сучасному трактуванні під 

впливом інформаційних технологій переходить у розуміння й обґрунтування стану, 

коли соціальний суб’єкт втрачає/не бажає здійснювати розрізнення реальної та 
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віртуально створеної структури соціального. Тут, як приклад: реальність 

телебачення, комп’ютерна гра, військові стимулятори бою, інтернет тощо [141].  

Електронні засоби комунікації суттєво змінюють вигляд сучасних соціумів, 

привносячи віртуальне через електронні прилади: комп’ютери, мобільний зв’язок, 

супутники, швидкісні літаки тощо. Можна йти шляхом багатьох дослідників - 

філософів галузі віртуального, не встигаючи описувати безліч віртуальних 

технологій, що безперервно оновлюються та надають онтологічний статус тим чи 

іншим віртуальним об’єктам дослідження у соціумах ХХІ століття: від соціальних 

мереж, «ігрової епідемії», що породжує вирваних з дійсності підлітків-геймерів, 

основ адвергеймінгу, телебачення та породженого ним медіапростору, до опису 

системи електронних платежів чи електронного уряду, військових технологій, 

безпілотних бойових дронів та шоломів віртуальної реальності тощо. Й такі 

дослідники будуть адекватними, справедливими, практично орієнтованими щодо 

своїх висновків та дослідницької стратегії приписування аспектів віртуальності 

самій природі буття, які будуть перераховані на прикладі об’єктів дослідження.  

Будь-яке аксіоматичне допущення в широкому спектрі академічних наукових 

чи прикладних робіт щодо медіа, бренду, маніпуляцій образами для нашої 

свідомості, теорії комунікації і т.п першочергово виходить з певного виділення 

сутнісних рис тієї «віртуальності» (хоч вона може так не називатися), яка утворена 

ними, та в якій вони прагнуть поширитись. В них віртуальність постає 

нематеріальним простором взаємодій (семіотичним простором інтернету, ЗМІ 

тощо), в якому конструюються змісти за допомогою певних електронних 

посередників, наданих нам науково-технічним зсувом кінця ХХ – початку ХХІ 

століття, й в значній мірі подолані рамки феномену мовного [142]. 

 Але віртуальне є ще й «яскравою необхідністю» для соціального буття. Й 

постіндустріальний технологізм лише посилив та критично загострив цю 

необхідність. Якщо, наприклад, для індивіда суспільства Давньої Греції лише 

винятково, завдяки ролі уяви, на роль якої вказував Гайдеґер, поруч поставав 

абсолютно реальний міфічний світ богів, героїв, велетнів тощо, то сучасний світ 

технологічного доконструює соціальне значно активніше: від уяви, провокуючи для 
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виходу з потенціального стану буття безліч нових віртуальних світів, від інтернету, 

відеоігор, брендів, мобільного зв’язку, соціальних мереж, рекламних ідей, до 

ідеологій, соціальних міфів, інформаційних воєн, новітніх технологій у 

промисловості у вигляді 3D моделювання, військових розробок «доповненої 

реальності» у бомбардувальниках тощо.  

Інформаційно-технологічний зсув та глобалізація зробили явище віртуалізації 

приватним випадком, що опосередковує дії та взаємодії у повсякденності 

глобалізованого світу ХХІ століття. Розум – перш за все соціальна інтенційність, яка 

постійно ускладнює форму своєї включеності відносно до феноменів, процесів, 

явищ, симулякрів матеріальних об’єктів навколо себе й мереж взаємовпливів між 

ними. 

На початковому етапі становлення соціального простору людства первинним 

таким ускладненням, яке замінювало уяву, стала письменність як засіб вхопити, 

заморозити в моменті мову, що дасть змогу не використовувати уяву та більш точно 

передати факти. Потім йде образотворче мистецтво, театр, радіо, телебачення й так 

до інформаційно-технологічного зсуву кінця ХХ – початку ХХІ століття. Так, 

класична, за Гайдеґером, уява [83], що поставала на зрізі «споглядання – 

осмислення», як основний творець віртуальних образів, якими оперує наша 

свідомість, виходить на другий план у осмисленні соціального. Віртуальність 

технологічного у ХХІ столітті почала все більше заміщувати уяву, бо дає ключову 

можливість не бути пасивним спостерігачем. Сьогодні будь – яка віртуальність 

часто є простором волі від примусу соціальних норм, догм, ціностей, традицій та 

вимог й постає викликом, спробою незалежності індивіда від соціуму та природи 

[143, с.18]. 

Та все ж ключове у взаємодії віртуального ХХІ століття та процесів 

соціального конструювання постає не у самому факті концентрації входження у 

наше повсякденне буття віртуального буття через електронні девайси, що 

опосередковують наше соціальне існування й докорінно переконструюють 

структуру міжособистісних взаємодій в ньому. Ключовий фактор існування будь-

якого віртуального семіотичного простору в ХХІ столітті – це переоформлення, 
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перегляд або зміна феномену нашої повсякденності, навіть без використання 

феномену мови при цьому. Віртуальність постає інструментом, що спрямований на 

зміну феномену повсякденності як буття індивіда (чи групи індивідів), обмеженого 

рамками простору – часу в розумінні «тут» й «зараз». «Віртуальність», у її 

комунікаційно-технологічному трактуванні ХХІ століття, по своєму відношенню до 

повсякденності бажає підмінити «віртуальність» у її філософському розумінні 

закладеному нашою уявою в повсякденному, бо прагне змінити наповнення 

кінцевих галузей змістів, про які зазначав А. Шюц. Цей факт ставить перед 

соціальними філософами, соціологами, антропологами питання переосмислення 

широкого ряду соціальних структур, порядків взаємодій, неписаних, але 

обов’язкових суспільних правил, про які зазначали Гофман та Ґарфінкель [52, 94], з 

яких повсякденне творить соціум у вигляді мереж співвіднесень: організацію 

міжіндивідуальних стосунків, культуру поведінки та спілкування, ведення дискусій, 

політичну культуру, особливості функціонування масових комунікацій, рутинних 

неусвідомлених щоденних дій, гендерну поведінку й норми і т.д. Віртуальність у її 

інформаційно-технологічному трактуванні прагне розмити, підточити/змінити 

основи феномену повсякденного як тотального, взяти на себе його якісну 

характеристику «притулку стабільності», в якому проходить течія, 

взаємонакладення культурного несвідомого, де індивіди можуть не переживати, 

детально не замислюватися над своєю поведінкою й почуватися комфортно. Бо саме 

повсякденне є вмістилищем буття у «чистому» вигляді, в якому індивід існує «тут-

й-зараз», в щоденному побуті, в більшості своїй в позасвідомому вигляді. При 

зіткненні із віртуальним, до свого часу гнучке, рухливе й тотальне повсякденне, 

нині не встигає вбирати віртуальне в себе й максимально комфортно 

пристосовувати під себе. Це призводить до того, що вже повсякденне починає 

доконструюватися віртуальним, а не навпаки. Про це свідчить цілий ряд явищ: 

глобалізація, мегаурбанізація, поява суспільств споживання, гнучкі форми праці (IT 

галузь, фондові й біржеві працівники, фрілансери тощо), порушення «мовних 

кордонів» [144, с.55]. 
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 Віртуальне докорінно змінило все буття ХХІ століття: від соціального, 

культурного, про що кажуть культурологи, антропологи, філософи, до 

економічного. Так, наприклад, віртуальні, по суті ф’ючерсні, торги на світових 

біржах сьогодні на очах всього світу стають руйнівниками традиційних сировинних 

економік - гігантів, бо з самого початку, не відбиваючи реальну ціну на сировину 

(нафта, газ, метали тощо), стають об’єктами маніпуляції. Так, ціну на нафту може 

підняти не сам факт війни на Близькому Сході, а сама лише мінімальна потенційна 

можливість її початку. Ціну на цілком матеріальну сировину можна коректувати 

результатами віртуальних стратегій «вкидання» в таке ж віртуальне медіаполе 

певних результатів статистики, гонки озброєнь сусідніх країн, терористичними 

акціями [145]. Віртуальне (нафтовий сировинний ф’ючерс) у вигляді мереж 

прив’язує цілком матеріальну економіку до широкого ряду структур соціального: 

політики (ембарго щодо Ірану у 2004 року), культури (Нафтова криза 1979 року), 

стихійних лих у потужних виробничих регіонах (економічні наслідки землетрусів в 

Японії) тощо. Цей факт показує, наскільки економіка, яка раніше була жорстко 

прив’язана до класичних матеріальних марксистських категорій (виробничих сил, 

доданої вартості, засобів виробництва), починає корелювати із віртуальним як 

потенційними, можливими у прояві факторами, явищами, феноменами [146]. Так, 

віртуальне міняє саму природу конструювання порядків взаємодій всередині 

культурного, економічного, соціального, політичного в соціумах як 

метаконструктах вищого порядку. 

При цьому феномену віртуального у ХХІ столітті не важливе його фактичне 

процесуальне проявлення у повсякденному: хаотична інтернет комунікація, 

просування образу – бренду чи соціальна мережа, нове ЗМІ. Головне - це 

першочергова необхідність закріпитися всередині самого феномену повсякденного 

як верховної реальності, що формує порядки взаємодій, дає саму можливість 

«виходу» в віртуально існуючим замкненим галузям змісту широких мас індивідів, 

що оформлюються уявою віртуально. Такий стан буття ХХІ століття першочергово 

робить відбиток на повсякденному. Бо цілі соціуми як взаємопов’язані обсяги 
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індивідів, що утворюють соціальну систему, починають все більш гостро 

усвідомлювати швидкість змін у світі.  

Цей факт заставляє цілий ряд дослідників (Ю. Ґабермаса, Т. Лукмана, Е. 

Гідденса) вже з середини ХХ століття обґрунтовувати ідею про процесуальний та 

комунікативний характер суспільства, яке існуючи у перманентному стані 

нестабільності, мінливості, заставляє дослідників звертати увагу більшою мірою на 

процеси соціальної реальності та її аспекти, що безперервно змінюються. Це все 

більше приводить дослідників до ідеї, що соціальна реальність не існує як така, сама 

по собі, а безперервно конструюється, бо лише так вона в змозі оновлюватися й 

відповідати вимогам, правилам, викликам, щоб являти собою цілісну та дійсно 

працюючу соціальну систему.  

Утворений в таких теоретичних трактуваннях конструкт «суспільство», що 

складається з ряду структур та систем, порядків та правил взаємодій між та в 

середині них, починає ще більше залежати від феномену повсякденного, бо 

«сучасність суспільства характеризується не стільки груповими чи інституційними 

(по суті структурними) передписаннями, діями традицій чи звичаїв, канонами, 

колективними звичками й норовом, скільки значимістю ситуативно сформованих 

самим індивідом й для самого себе правилами поведінки, розуміння яких він чекає і 

від інших» [147, с.31]. Віртуальне інформаційно-технологічної ери намагається 

максимально «розімкнути», а згодом зв’язати  із яскравими візуальними соціальними 

практиками та об’єктами (телебачення, інтернет, медіа, симулякри тощо) 

повсякденне, яке раніше було представлене стійкими практиками та формами буття, 

характерними для тієї чи іншої епохи. Такими діями віртуальне намагається змінити 

саму суть повсякденного, бо як вказував в своїй роботі «Розрізнення» П. Бурдьє, в 

повсякденному, як в матриці, віртуально корегується манера мислення через 

формування мовних практик, що підтримують її. Це дослідник влучно довів на 

прикладі французького суспільства, в якому він показав повсякденне окремої 

історичної епохи через звички й смакові вподобання різних верств населення 

Франції, зазначаючи ситуативне домінування, престиж тих чи інших ігрових, 

мовних, побутових вподобань [148]. В роботі було доведено, що повсякденність в 
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такому її трактуванніі являє собою верховну сферу буття соціуму, в якій коріняться 

«скрижалі» конструювання суспільного як єдиного: мови та поведінки індивідів. 

Мова у повсякденності стає зовнішнім вираженням інтенційності індивіда, 

визначним «опосередковуючим» пунктом усвідомлення оточуючої реальності. 

Віртуальне намагається, завдяки яскравості та надкомунікативності свого 

візуального, чи за допомогою симулякрів: рекламні образи в медіа, «спілкування» у 

соціальних мережах тощо, витіснити мовне у повсякденному (як то бренд) або 

увібрати його в себе (sмs чи ммs повідомлення). Бо саме мова зберігає/відображає 

«загальні об’єктивації повсякденного життя, що підтримуються, головним чином, за 

допомогою лінгвістичних визначень. Крім того, повсякденне життя – це життя, яке я 

розділяю з іншими посередництвом мови. Розуміння мови є сутністю для розуміння 

реальності повсякденного життя» [36, с.62]. 

Процес входження віртуального у соціуми ХХІ століття йде поруч або, навіть, 

всередині глобалізації. Через це її можна визначати як появу ряду «специфічних 

видів символічних реальностей, які складаються на основі технологій, а також 

реалізують принцип зворотнього зв’язку» [150, с.194]. Соціальна дійсність ХХІ 

століття спрямована на принципи придбаності, тиражованості, зв’язаності з 

технічним, творення й споживання колективним методом [151, с.26-28]. 

Повсякденність в мовному закладається тим, що спаюється із мовленням в процесах 

запам’ятовування, використання певних граматичних моделей, паттернів, мовних 

кліше та стійких висловів, навіть цитат видатних для суспільства особистостей 

тощо. Таким чином, через посередництво мови повсякденність завжди пов’язувала 

себе як цілісність саме використанням результатів попереднього історичного 

досвіду, освоєнням творчих, інтелектуальних, матеріальних, наукових надбань того 

чи іншого суспільства. Через це феномен повсякденності завжди вбирає в себе 

«наслідки» у вигляді лінгвістичних результатів (категорій, дефініцій, нових 

термінів) попереднього досвіду соціальної системи: творчого, інтелектуального, 

технологічного, релігійного, наукового. Віртуальне переймає таку логіку дій 

феномену повсякденного щодо мови у віртуальний світ медіа [147]. Саме мережеві 

та медійні засоби сучасності починають максимально активно використовувати 
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мовні кліше, роблячи дискурс повсякденного спілкування ілюзорним, який, 

використовуючи свою яскраву віртуальну природу, постійно відсилає індивіда до 

безкінечності натяків, посилів на загальновідомі контексти, пісні, кінострічки. За 

допомогою мови, помноженої на яскраве наглядне віртуальне, утворюється 

глобальний гіпертекстуальний простір, в якому усе взаємопов’язане із усім, 

сьогоднішній день нерозривною логікою пов’язаний з учорашнім одночасно. 

 Цей віртуальний процес спрямований на те, щоб вплинути на кінцеві галузі 

змісту як зразки нормативності для широких мас індивідів. Кінцеві галузі змісту 

знаходять свій вихід в верховній реальності повсякденності, яка дозволяє 

співвідносити наші сприйняття й переживання. Віртуальність технологічно-

інформаційного у ХХІ столітті спрямована своїм впливом на віртуально існуючі 

кінцеві галузі змісту й практичні, рутинні й повсякденні мовні практики індивідів у 

суспільстві. Таким чином, віртуальне бажає перетворювати повсякденність, яка у 

структурному розумінні постає сукупністю процедур конфігурації/реконфігурації 

норм, правил, інтеракцій всередині буття й простором по виробництву й 

перетворенню змістів, що його наповнюють [152, с.14]. 

Глобалізований постіндустріальний світ ХХІ століття в рази примножує 

палітру найрізноманітніших соціальних структур й практик, привносячи нові 

можливості, що раніше існували у потенційному стані: від появи цілих нових 

соціальних сфер пов’язаних виключно з інформаційним (IT, блогерство, інтернет-

банкінг, електронні валюти тощо), до можливості терористичних хакерських 

інтернет атак на ключові виробничі галузі цілих краін, потужної пропаганди, яка дає 

можливість ідеологізувати цілі соціальні прошарки або важливі територіальні 

одиниці. Віртуальне у ХХІ столітті виходить саме з конструктивістської природи 

процесів світу соціального й намагається зламати кордони творення та опису 

реальності, що тисячоліттями були монополізовані феноменами повсякденності та 

мови, суттєво доповнюючи цим можливу феноменологічну інтерпретацію картини 

світу соціального [153]. Сьогодні сила впливу технологічно-інформаційного 

віртуального на процеси творення повсякденним й мовним віртуально існуючих 

змістів й значень соціального буття починає переважати, беручи на себе й функцію 
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семіотичного простору змістоутворення соціального. При цьому вплинути, 

переконструювати змісти окремих кінцевих галузей змістів до їх виходу у 

повсякденний матеріальний простір окремої людини, колективу, прошарку 

населення, країни соціальної системи тощо, залишається кінцевою метою активності 

віртуального. 

На даний історичний момент це твердження слід скоріш розуміти, не як 

«переконструювати соціальне», а як «вконструйовувати себе» в його змістовну 

структуру. Бо лише так віртуальне здатне змінити повсякденний процес мислення, в 

інтеракціях якого «анти-герменефтичний розрив долається посередництвом 

ідеалізації взаємозаміщуваності точок зору індивідів з одного боку й ідеалізацією 

систем релевантностей з іншого» [154, с.130]. Глобалізація, що привносить з собою 

віртуальність, метакомунікаційність, процеси множення кількості симулякрів та 

семіотичних просторів, починає максимально впливати на закоренілі в 

повсякденному технології інтеракції й типізації соціальних об’єктів та процесів, в 

яких й гасяться, взаємонейтралізовуються екстреми неспівпадіння своєрідних точок 

відліку («життєвих світів» Е. Гуссерля) особистого досвіду кожного індивіда із 

унікальним соціальним наповненням, що постійно змінюється.  

 Якщо повсякденність завжди була первинною реальністю, то глобалізація 

ХХІ століття, з її масою віртуалізованих комунікативних дискурсів поза рамками 

повсякденної взаємодії обличчя до обличчя: від телебачення, інтеренету, он-лайн 

ігор, соціальних мереж до віртуальних сировинних фондових торгів й електронних 

банківських грошових переводів, електронного уряду (e-Government), заставляє нас 

постійно переосмислювати процеси конструювання реальності суспільств ХХІ 

століття.  

Віртуальне максимально «потужно» входить в нашу повсякденність й 

просочується в саму буттєву структуру повсякденного. Якщо, наприклад, індивід 

втрачає мобільний телефон, то він не просто втрачає можливість необхідної 

комунікації з рідними, близькими чи по роду своєї зайнятості, він втрачає 

можливість будувати звичні вже рутинізовані й, майже, непомітні для нього (до 

моменту втрати) порядки соціальних інтеракцій, що будувалися за допомогою цього 
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мобільного телефону: читати улюблену книгу на смартфоні, слухати музику, 

прочитати список справ на сьогодні. З цього можна зробити висновок, що окрім 

мовного, віртуальність використовує й технологічне, яке максимально широко 

«вживлене» у тіло повсякденності як первинної реальності. Й лише після 

закріплення в повсякденному віртуальність може творити віртуальні реальності 

(ігрові в геймерів, симуляційні у військових, електронних грошових переводів у 

банках тощо), які так популярно зараз досліджувати. Бо будь-що віртуальне без 

закріплення в первинній реальності повсякденного (у вигляді окремої замкненої 

галузі змісту) одразу зникає й не може існувати. Повсякденність є абсолютним, 

повним, ідеальним втіленням віртуальних кінцевих галузей змістів й одночасно 

«точкою» виходу для них, що надає їм матеріальність. Так, наприклад, наукова 

раціональність окремої дисертаційної роботи, викладена у вигляді безпосереднього 

текста роботи, методології, улюблених авторів й, навіть, мовного стилю викладення, 

певним чином є продовженням раціональності здорового глузду автора роботи, що 

існує віртуально, як кінцева галузь змісту [123, с.123-125]. Й повсякденність, даючи 

вихід кінцевим галузям змісту, конструює соціальний світ, тасуючи, поєднуючи й 

встановлюючи потенційно можливі до цього зв’язки між галузями змісту цілих 

соціальних груп всередині суспільства, та оформлюючи релевантні до них соціальні 

структури: від бачення ролі та значення інституту сім’ ї, до політичної, культурної, 

економічної систем і їх інститутів в суспільстві як цілісній соціальній системі.  

Повсякденне в якості кінцевої галузі змісту (кінцевої через її монополію на 

вплив щодо матеріальності світу) все ще лишає за собою останнє слово, але 

віртуальне, масово входячи в саму структуру повсякденності, починає деформувати, 

змінювати її як таку. Бо повсякденність є ще й конструктивною «серединною» 

матеріальною проекцією наповнення свідомості, як окремого індивіда, так й 

широких мас. Людська суб’єктивність, як на індивідуальному, так й на 

інтерсуб’єктивному рівні найбільш повно реалізує себе саме в повсякденному 

режимі, яка є посередником безлічі сфер людського досвіду, турбот «першого 

порядку». Сьогодні взаємопроникнення технологічного, віртуального та 

повсякденного йде в рамках конкуренції між останніми двома феноменами за вплив 
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на механізми формування ключових «конструучих» соціальних практик та практик 

використання феномену мови. Глобалізація намагається якомога швидше та 

непомітніше загладити віртуальними методами протиріччя між віртуальним, 

неіснуючим в матеріальному полі, та повсякденним, на яке воно здійснює все 

більший вплив. 

 Про останнє твердження можна стверджувати, спостерігаючи на практиці: 

фактичний провал європейської політики мультикультуралізму, який є потужним 

віртуальним проектом глобалізації з соціального конструювання толерантності, 

ідентичності, етнічності в просторі європейських соціальних структур [156]; 

тенденцію до збільшення залежності світових економік та виробництв від 

інформаційних технологій (постіндустріальна революція) [157] та поглиблення 

кризи традиційних сировинних економік [158]; продовження тренду виникнення 

локальних збройних конфліктів, що є наслідком масованої пропаганди, як 

попередньо пролонгованої віртуальної стратегії, спрямованої на перетвореня 

повсякденності), а не цілком логічних економічних причин, як у ХХ столітті тощо 

[159, с.16]. 

Так, глобалізація у вигляді процесів інформаційно-технологічної віртуалізації 

нашого повсякденного буття, нашої «всюдивключеності» у нього у вигляді медіа, 

інтернету, роботизації промисловості, банківської сфери і т.п, починає поставити 

інструментом реконструювання всього соціального поля загалом. В соціальному 

світі повсякденного вона настільки утискає своєю яскравістю віртуальність кінцевих 

галузей змісту індивідів, що сама стає галуззю, в яку багато індивідів роблять 

«втечу». Останнє постає, як засіб позбутися страху зростаючої лавини комунікації, 

страху невдачі не знайти себе у новому постіндустріальному суспільстві. Й тут не 

слід зациклюватися, як це часто роблять дослідники віртуальності, на феномені 

геймерства чи соціальних мереж, на які здебільшого вказують у дослідженнях [160, 

с.218]. Втечею у віртуальне може бути значно ширший ряд феноменів: телебачення, 

реклама, постмодерна творчість, мода, суспільна думка, пропаганда – всі віртуальні 

(поза матеріальні, потенційні у можливості прояву свого буття) аспекти, що 

функціонально «заточені» під відрив індивідів від реально наповненої 
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(матеріальним) повсякденності. З появою ЗМІ, медіапростору як семіотичного 

простору, однієї з найперших віртуальних реальностей епохи переходу світу до 

постіндустріалізму й глобального загалом, роль мови у конструюванні соціальних 

порядків загостилася ще більш критично. Причина полягає у тому, що мова для 

віртуального постає ключовим засобом впливу. Основні феномени віртуального, що 

наповнюють собою повсякденність пересічного індивіда ХХІ століття: ЗМІ, 

інтернет, телебачення, стільниковий зв’язок, соціальні мережі тощо, в основі своїй є 

певною мірою «розширенням» мови. Вони створюють для мови можливість ще 

більшого трансцендентального виходу на позапросторові та позачасові рамки. 

Можна казати, що згадані вище у даному тексті феномени віртуального ХХІ 

століття максимально ефективно пристосували під себе феномен мови як 

абсолютної буттєвої тотальності людства. Як стверджував ще Р. Бард: «Мовленева 

діяльність подібна до законодавчої діяльності й мова є її кодом. Ми не помічаємо 

влади, що криється у мові, бо забуваємо, що мова це засіб класифікації, що є 

одночасно й способом пригнічення: латинське слово «ordo» має два значення: 

«порядок» й «загроза» [161, с. 549]. При цьому мову для всих феноменів спектру 

віртуального слід розуміти, як у вербальному, так й у невербальному розумінні: 

мова жестів, моди, одягу, ритуалів, вірувань, етикету і т.д. Мова є «уривком 

повсякденності» певної історичної епохи, яку технології постіндустріального 

навчилися вихоплювати та зберігати для нас в електронному вигляді: ми можемо 

подорожувати світом у телепередачах, дивитися прямі включення з місць подій 

своїми очима, читати книжки в електронному вигляді, що раніше були доступні 

лише у закритих бібліотеках, або дивитися виступ політика багаторічної давнини. 

Віртуальність посилює мовне, існує в його полі, але одночасно й вкладає свій 

відбиток, бо додає максимальну реалістичність, візуальність, яскравість до мовного. 

Віртуальність, використовуючи мовне, переконструює картину соціальної 

реальності ХХІ століття. Вона доводить практику використання мовного до такого 

максимуму, що без мови ми не можемо казати про існування якогось феномену 

повсякденності, що може бути тотальним за своїм масштабом та географією. 

Першим це явище помітив відомий дослідник соціальної реальності Ж. Бодріяр в 
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своїх есе «Війни в Затоці не було» [162]. В ній дослідник продовжує соціально-

філософське осмислення феномену війни в Перській затоці в рамках своєї теорії 

симулякрів та гіперреальності [59], але накладається новий цікавий відбиток. Ж. 

Бодріяр вказав в даній роботі, що якщо подія, в даному випадку війна в Перській 

Затоці, не відтворена у віртуальному полі медіа, тоді фактично вона й не існує для 

індивіда західного суспільства (за виключенням військового, що воював). Подія 

(війна) не забезпечена віртуальним, навіть якщо про неї говорять широкі маси (вона 

відтворена мовним феноменом). Й у глобалізованих суспільствах постає лише 

симулякром. Для її існування потрібне віртуальне наповнення: існування у медіа 

яскравих фотографій, відеороликів, пропагандистських матеріалів, масштабних 

«хвиль» зацікавленості у соціальних мережах (найвідоміші тут це твіттер – шторми) 

тощо. На думку ж Бодріяра, сучасні ЗМІ та засоби комунікації так конструювали 

(симулякризували) реальність феномену «Війна в перській затоці», що робили цю 

подію зовсім не значною як саму розповідь про неї [162, с.48]. Бодріяр показав, що 

симуляційність дає можливість переконструйовувати реальність: телебачення може 

маніпулювати суспільною думкою цілих країн, соціальні мережі можуть цілком 

займати повсякденність молоді й переоформлювати її погляди, військові не мислять 

свою галузь без підтримки інформаційних війн, електронні гроші виводять у 

віртуальний, потенційний, нематеріальний стан цілі статки й раніше існуючі галузі 

(зберігання грошей, інкасація, друк купюр), а найкраще продається той товар, який 

краще розрекламують фотомоделі, які є ідеалізованим віртуальним зразком.  

Беручи на озброєння бодріярівську термінологію та логіку щодо осмислення 

віртуального, можна зробити висновок, що всюди, де утискається/добудовується 

технічним уява, як ключовий до цього виробник, елемент, посередник елементів для 

мислення-конструювання соціального, там творяться гіперреальності. Вони в 

значній мірі набувають свій власний онтологічний статус: інтернет, медіапростір, 

безпілотні літальні апарати, комп’ютерізація процесів виробництва, електронні 

банківські послуги, мода, й, навіть, музика у навушниках, яку ми постійно слухаємо 

у громадському транспорті й виходимо поза рамки повсякденного. Все це формує 

собою ряд гіперреальностей, які нашаровуються над верховною реальністю 
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повсякденності й поглинає, певним чином «ліквідує» об’єктивну реальність: 

оператор на заводі може не бачити, як виробляється деталь; глядач телебачення 

бачить лише вирваний «шмат» реальності, військовий оператор безпілотного літака 

бачить ворога лише на екрані монітора і т.д. Бодріяр вказував на подібні явища як 

такі, що конструюють (або як мінімум входять) у конструкт соціальної реальності 

змінюючи її до невпізнання [163, с.54]. Але на цьому твердженні починається 

поступове відставання теорії Ж. Бодріяра від темпів розвитку віртуального. Бодряр 

зазначив, що симулякри (якщо казати про них у концентрованому, найбільш 

точному розумінні) - це феномени й речі, що заміщують собою реальне, але все ж 

переймають, виконують його функції [164, с.24]. Соціальні мережі з легкістю 

виконують функцію мовного обміну інформацією у повсякденності, але не дають 

емоцій нормального спілкування «обличчя-до-обличчя».Феномен віртуальних 

соціальних мереж переконструйовує повсякденність, впливає на самі фрейми, в яких 

індивід має проводити спілкування, максимально зменшує необхідний порядок 

інтеракцій в ній, які треба здійсніти в матеріальному просторі повсякденності для 

того, щоб здійснити «акт обміну інформацією». Бодряр ставить за основну мету 

своїх робіт звернення уваги до аналізу існуючого конструкту соціального й бачить 

дійсність крізь призму феномену симуляції, який задає сама постмодерність як така. 

Гіперреальності, створені симуляціями у Бодріяра, означають набуття знаками, 

символами, образами самодостатності у соціумі як конструкті вищого порядку 

організації. Соціальна реальність йде у напрямку ствердження світу симуляцій, які, 

згадуючи вищезгадані приклади, проникають в абсолютно всі сфери суспільного 

[163, с.56]. 

 Тут автор вдався до мікроаналізу наповнення феномену віртуальності. Такі 

симулякри, у розумінні ідеалізованих конструктів, що адекватні лише в чітко 

окреслений період часу, як справжні патріоти, демократи, фінансові піраміди, мода, 

постійно переконструйовують, перетрактовують соціальну реальність ХХІ століття 

й є ідеальними втіленнями соціальних значень й символів, які ми бажаємо 

підтримувати чи зберігати. Бодріяр, йдучи шляхом класифікації віртуалізованих за 

своєю природою симулякрів відносно до ступеней їх співвіднесеності їз реальністю: 
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копії, функціонально навантажені аналоги, безпосередньо чисті симулякри тощо, 

приходить до висновку про «кінець соціального» [164]. Тут Бодріяр опосередковано 

підходить, торкається ключового аспекту віртуального, що творить гіперреальність 

в суспільствах ХХ століття, але одразу втрачає його, бо йде більшою мірою шляхом 

дослідження симулякрів як символів, значень, змістовних навантажень, які все 

більше необхідні для підтримання процесів споживання в Західних суспільствах, що 

на думку автора несе негатив, про що він згодом зазначає в роботі «В тіні мовчазної 

більшості» [165].  

Головний аспект, що починає визначати особливості присутності віртуального 

у ХХІ столітті, який обійшов Бодріяр як класик дослідження віртуального, - це 

питання «зіткнення» матеріального та віртуального. Бо віртуальне в ХХІ столітті 

починає значно виходити за рамки потенційності у факті свого існування. Що б не 

казав Бодріяр в своїх роботах про нематеріальні гіперреальності, що накладені одне 

на одну й наповнюють наше буття, переплітаються, мають свою певну 

конвертаційну ціну в рамках різних «полів» суспільства споживання (за Бурдьє), 

співвіднесені між собою для підтримання «терору схематизації та гегемонії 

значень» [165, с.3], але кожна з них існує виключно завдяки тому, що має прив’язку 

та можливість змінювати цілком матеріальні речі. Бодріяр фреймував тематику 

віртуальності особисто для себе виключно на тематиці симулювання, підміни, 

насичення світу соціального значеннями й змінами повсякденності індивіда ХХ – 

ХХІ століть. Й з ним важко не погоджуватися, бо, наприклад, політика перейшла в 

ранг шоу-бізнесу або сферу паблік-рілейшнс, але вона залишається сферою, що 

індексована із надшироким спектром матеріальної складової світу: економічним 

виробництвом, правилами погодженням забудови в центрах великих міст, ведення 

локальних війн, що спотворюють цілі міста й докорінно змінюють порядки 

взаємодій між цілими соціальними прошарками, культурним курсом країни щодо 

інших країн, етносів, груп. Що б не робили явища віртуального за Бодріяром, але 

вони не в змозі вирвати нас з реальності так, щоб не залишити відбиток в 

матеріальному. Бо, як стверджував Ґарфінкель, не існує мобільного телефону, що 

«дзвонить виключно для тебе одного». В тому розумінні, що телефон був кимсь 
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придуманий, розроблений на заводі. Ти сплачуєш абонплату іншим індивідам, 

ремонтуєш його тощо [92, с.212]. Тобто матеріальна річ «мобільний телефон», 

надаючи віртуальну технологію зв’язку з іншими індивідами, виступає 

матеріальним вузлом виходу віртуальності у світ повсякденності, навколо якого 

мережами починають «наростати» наведені приклади соціальних зв’язків. Телефон 

починає зв’язувати нас із необхідними нам людьми, номер яких ми набираємо, але й 

одночасно «насильно», беручи на озброєння мовну методологію Ґарфінкеля, 

індексує нас із зовсім іншими порядками інтеракцій: пошуком майстра, що його 

починить, вибором вигідного місця для поповнення рахунку, дає можливість не 

нудьгувати в громадському транспорті, а грати чи слухати музику ігноруючи 

оточення, й сам телефон як предмет може бути придбаним виключно як статусний 

елемент, що дозволить фреймувати іншим індивідам власника у категорії заможних 

(хоч індивід може таким не бути).  

Таким чином, виступаючи у світ повсякденності, матеріальність віртуального 

постає значно ширшим, аніж суто стимуляційне, що стверджував Бодріяр. В ХХІ 

столітті феномен віртуального починає відходження від нематеріального нагнітання 

в купу змістів, образів й значень та символічного обміну між ними. Мода, суспільна 

думка, реклама, комунікативні стратегії PR, реклама, інтернет не будуть мати 

жодного сенсу, якщо не будуть індексовані (жорстко спаяні) із матеріальними 

предметами, застосованими у повсякденності широкого спектру індивідів того чи 

іншого суспільства. Перерахований ряд феноменів віртуального у соціальному 

просторі суспільства ХХІ століття (а за процесів глобалізації й поза межами одного 

суспільства) постає, на ряду із феноменом мови, позапросторовим посередником, 

що творить соціальні поля суспільства: політичне, культурне, економічне, митецьке 

тощо. Цей процес відбувається в розуміннях П. Бурдье соціального, 

сконструйованого на основі активних властивостей актора [166, с.556 - 557]. Бурдье 

також бачив світ соціального на зламі структуралізму та конструктивізму. Й саме 

Бурдьє, закладаючи в основу свого теоретизування категорії «габітус», «поле», 

«капітал», хотів показати, що виключно в руслі соціального конструктивізму 

досліджувати соціальне неможливо. Бо в соціальній реальності існують об’єктивні 
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структури, що не залежать від свідомості та волі індивідів [167, с.180-183]. Під цими 

«об’єктивними структурами» Бурдьє вбачав саме структури повсякденності, 

оформлені на основі множинних світів нашої свідомості. Цей висновок можна 

зробити, виходячи з фундаментальної праці (циклу праць) П. Бурдьє «Розрізнення: 

соціальна критика судження». В ній він показав особливості метаконструкту 

«французький соціум 70-х» через ряд ключових тенденцій, що неусвідомлено q 

природно наповнювали собою повсякденність французького суспільства того часу: 

особливості мови і мовлення, вподобань в їжі, проводженні дозвілля, освіті, спорті 

тощо [168]. 

 Але в ХХІ столітті актором, поруч із індивідами, соціальними інститутами, 

симулякрами, віртуальне починає виставляти й суто матеріальні речі, над якими ми 

вже не замислюємося, але які змінюють порядки наших соціальних взаємодій, 

впливають на коло наших соціальних контактів та дій: від банкоматів, електронних 

книжок, автоматизованих систем виробництва на підприємствах, безпілотних 

літальних апаратів, навігаційних космічних супутників GPS, до такого незначного 

на перший погляд явища, як інжектори всередині двигунів більшості сучасних 

автомобілів і т.д.  

Ці перераховані матеріальні речі є продовженням феноменів віртуального, 

матеріальними «вузлами», точками втілення нематеріальної віртуальності у цілком 

матеріальному повсякденному, вершинами «айсбергу» феномену віртуального, який 

вторгається у тканину повсякденності. Такі перераховані вище об’єкти можна 

назвати об’єктами першого порядку, породжених віртуальністю. Вся проблематика 

в тому, що такі об’єкти першого порядку отримують від віртуальності певну 

делеговану функцію можливості змінювати матеріальність світу. Окрім все більш 

зростаючого посередництва у соціальних взаємодіях, матеріальні об’єкти першого 

порядку мають вплив на постійно зростаюче коло матеріальних предметів нашого 

побуту як матеріальних предметів другого порядку, змінюючи таким чином все 

більше наше повсякденне буття. 

 Так, банкомат й термінал змінює саму суть й ідею грошей; електронні книжки 

починають витискати цілу соціальну галузь книгодрукарства, як колись електронні 



150 

 

годинники почали робити непотрібною галузь механічного годинникарства в 

Швейцарії із тисячами майстрів; автоматизовані системи виробництва роблять 

продукцію в рази краще, аніж людина, що доводять надійні японські двигуни 

«Toyota», але породжують явище «технологічного безробіття»; безпілотні літальні 

апарати й високоточні ракети дозволяють радикально змінювати тактику ведення 

бойових дій, зменшувати руйнування в локальних конфліктах й в рази зменшують 

втрати соціального класу «військових»; космічні супутники викинули у минуле 

компаси, паперові мапи, а інжектори у двигунах внутрішнього згоряння заклали 

початок етапу створення надекономічних двигунів, що в свою чергу відбивається 

сьогодні на нафтовій промисловості й підвищенні якості палива, що впливає в 

кінцевому плані на екологію й традиційну сировинну економіку.  

В такій логіці взаємодії віртуального та матеріального, що все більшою мірою 

заповнює структури повсякденного й починає нарощувати свій прояв у ХХІ столітті, 

соціуми «зсуваються» до ролі кінцевого продукту такої взаємодії. Тут необхідна 

теоретична ревізія соціальної реальності в цілому. Бо соціальна реальність, що 

потрапляє під плив віртуальності, починає все більше набувати мінливої, рухливої 

форми тотально взаємопов’язаної мережі у координації соціальних взаємодій. 

Соціальна реальність та її повсякденні структури постають гетерогенними, 

гібридними, такими, що перебувають у безперестанному русі. Вирвати з соціального 

контексту й проаналізувати їх згодом, після певного проміжку часу, буде просто 

неможливо [169]. На цьому фоні теоретичний наробок щодо симулякрів та 

віртуального Ж. Бодіряра, хоч й поступово, але починає втрачати своє онтологічне 

значення, бо прагне бачити гіперреальність як єдину, вихолощену з марксистського 

розуміння надбудови й існуючу по принципам та відповідно до логіки символічного 

обміну [170, 171]. Ці відкриття та аксіоматичні твердження є фактичним 

проведенням всього соціального через оптику семіотики та з його подальшим 

переконструюванням. Логіка в цих твердженнях Ж. Бодріяра як автора-дослідника 

віртуального лишається, але віртуальне в ХХІ столітті завдає удару по найслабшій 

ланці його теорії - «єдиній гіперреальності». Віртуальність, прив’язуючись до 

матеріального, максимально «розбиває» соціальну реальність (у Бодріяра 
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гіперреальність) на окремі просторові, змістові, семіотичні «множинні простори» в 

кожній сфері, де б ми не брались досліджувати: банківська сфера й електронні 

переводи, медицина й діагностика, контроль промислових об’єктів й автоматизація, 

функціонування науково дослідних інститутів тощо [172]. Всі вони як соціальні 

структури встановлюють ряд зв’язків всередині себе, так й одне з одним. Вони 

постають не просто високорозвиненими структурами соціального, а індексуються 

одне з одним, й тому ми не можемо розглядати один простір без іншого. 

Віртуалізація, задана інформаційно-технологічним, заставляє індивідів цілих 

галузей суспільного фреймувати повсякденне в абсолютно інших правилах й 

порядках взаємодій задля впливу на матеріальну складову світу. 

Так, лікарня («Донецький опіковий центр») географічно знаходиться 

максимально близько із навчальним закладом, що готує спеціалістів (в навчальному 

закладі ДНМУ, студентів відбирають комп’ютери по балам), або на постійній основі 

вміщує його в собі. Сама необхідність появи лікарні викликана специфікою 

виробничих можливостей регіону (шахти Донеччини), що формує унікальну 

повсякденність індивідів в рамках єдиної національної країни. Виробничі 

можливості регіону є частиною її економіки (комп’ютерізоване, автоматизоване 

Міністерство вугільної промисловості України), що автоматично вираховують 

кількість фінансів, які треба вкласти в лікарню. Одночасно лікарня, завдяки 

інформаційно-технічному віртуальному, отримує взаємозв’язок із інформацією,  

фінансами інших профільних лікарень світу (Донецький опіковий центр й лікарня 

Бостона). Але весь цей порядок інтеракцій, що здійснюється все в більшій мірі через 

віртуальні засоби комунікації, оминаючи мовний бар’єр, взаємодії індивідів 

«обличчя-до-обличчя», в основі задає саме матеріальний об’єкт – вугілля. Саме воно 

починає виступати актором, що має абсолютну владу та цінність над всією 

утвореною мережею зв’язків між предметами, індивідами, феноменами та явищами 

частини держави й суспільства. Віртуальне, що можна розуміти у вигляді: інтернет - 

обміну науковими матеріалами із лікарнею Бостона, електроного запиту фінансів у 

міністерства вугілля, комп’ютерному підрахунку балів кращого студента-медика, 

що поїде по програмі обміну, електронним (нематеріальним) переводом коштів 
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держбанком, постає лише посиленням, прискорювачем та необхідним 

«паразитуючим» явищем усіх зазначених порядків взаємодій у вказаному 

соціальному конструкті [173]. 

 Віртуальне, викликане запитами глобалізації, прагне інтенсифікувати, 

змінити, посилити й прискорити всі процеси навколо матеріального, яке його 

породило. В даному прикладі віртуальне максимально сприяє й пришвидшує 

розвиток лікарні (Донецький опіковий центр), яка дозволить підтримувати 

виробничий ресурс (поранені шахтарі як виробничі сили України) й 

підтримувати/збільшувати видобуток сировини (вугілля). Відсутність сировини в 

цьому невеликому прикладі зруйнує всю вказану мережу (як конструкт) інтеракцій 

між феноменами, соціальними інститутами й структурами, індивідами. 

Таким чином, в ХХІ столітті, завдяки віртуальному, елементами творення 

соціальної реальності, окрім габітусів, полів, симулякрів та симуляцій, постають й 

матеріальні предмети. Останні, за допомогою віртуального, що з кожним роком все 

більш додає акторності, утворюють навколо себе цілі мережі взаємодій, через які 

переконструйовується наша соціальна реальність та порядки взаємодій в ній. Так, 

предмети, з утвореними навколо них мережами зв’язків (віртуальних, фінансових, 

наукових, економічних тощо), на ряду з індивідами постають тим, що заповнює 

спочатку повсякденність, а згодом й весь соціальний простір ХХІ століття [172, с.7]. 

Вони постають дискретними мобільностями, що сконцентровані за допомогою 

віртуального технологічного навколо матеріального, подібно до полів у Бурдьє. Вже 

з множин цих просторів – мереж, згуртованих віртуальним навколо предметів, 

твориться соціальна реальність. Кажучи про те, що вона «твориться», слід розуміти 

це, як постійний й безперервний, індексований з технічним, матеріальним, мовним, 

комунікаційним, географічним процес. Така відносно нова логіка щодо осмислення 

соціальної реальності бере свій початок у 80-х ХХ століття й називається актантно-

мережевим підходом [172]. Він являє собою ґрунтовну відповідь на реалії ХХІ 

століття, постає модернізованою альтернативою конструктивізму Бурдьє [167] та 

баченню віртуального у соціальному в Ж. Бодріяра [171].  
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Віртуальність, осмислена філософським корпусом науки як потенційність, 

існувала значно раніше за даний підхід й початково позначала перш за все 

перевершення, переважання над чимось [174, p.747-748.], але згодом, в уточненні 

філософського варіанту розуміння цього терміну, стала як потенційністю чогось, 

можливістю прояву. Основу віртуальності в філософському, потенційному баченні 

заклав ще Тома Аквінський, який визначив його суть явища як приховану потенцію, 

можливість, причину, яка привносить суть божественного буття світу, звісно в 

теологічному розумінні автора [175, с. 848 - 849]. Це доповнення дозволило вже Й. 

Скотту долучити до терміну ще одну важливу складову – віртуальність як 

емпіричний зв’язок, що згодом актантно-мережевий підхід вбере за основу своєї 

логіки. Це дозволяло долати в його філософських поглядах розрив «формально 

єдиної реальності» ( уточнення цього «формально» згодом у ХХ столітті підведе А. 

Шюца до його ідей), яка передбачувана нашими формальними очікуваннями, нашим 

початково невпорядковано різноманітним, емпіричним досвідом всередині 

соціального [176, p. 27-33]. Така тактика використання категорії віртуального давала 

вказаним авторам функцію поєднуючої ланки між реальною річчю та її «іменем», 

яке на думку філософів містилося у ідейному, уявному, нематеріальному, 

божественному, але обов’язково існуючому, вищому світі буття, фактично 

тотожному до розуміння «світу ідей» Платона [11]. 

 Інформаційно-технологічний зсув ХХ - ХХІ століття сконструйовує світ 

соціального за такою ж логікою, але у ще більш вихолощено-практичному руслі. 

Сьогодні, стверджуючи про посилення взаємозв’язку матеріальних об’єктів й 

віртуального, можна констатувати, що ми спостерігаємо одночасно й поєднання 

двох традицій розуміння віртуального: у філософському баченні як потенційного 

[141], та інформаційно-технологічному як нематеріального, комунікативного [58]. 

Віртуальне інформаційно-технологічне виводить, надає можливості побачити, 

привести до реального стану методи та практики, створити поруч із мовою 

проміжкові семіотичні системи, посередництвом яких людство може активно 

вилучати потенційність явищ, феноменів, матеріальних об’єктів й 

переконструйовувати всю матерію соціального: винайдення радіохвиль, поширення 
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глобальної мережі інтернет, заснування квантової фізики, поділ уранового ядра 

тощо. Після кожного такого вилучення з потенційності, новоутворений феномен, 

явище й, як наслідок, матеріальні об’єкти вже самі починають формувати навколо 

себе мережі зв’язків. Бо самі ж, утворені таким чином матеріальні об’єкти, постають 

«похідними» від установлених соціальних зв’язків. Феномен віртуального дає 

можливість цим об’єктам зберігати свою цілісність до тих пір, доки мережа 

відносин встановлена ними стабільна та незмінна в своїй концептуальній основі.  

Наприклад, існування сировинної економіки в країні ХХІ століття може бути 

представлене класичним об’єктом акторно – мережевого підходу у вигляді мереж, 

накладених на мережі’, що згодом накладаються на мережі’’  і т.д. Так видобувнича 

компанія може бути представлена у вигляді мереж: видобувних вишок, насосних 

станцій, нафто/газопроводів, нафтобаз, заводів з виготовлення труб й бурового 

обладнання (мережа’). Та одночасно при більш узагальненому погляді система 

геологічного пошуку з усіма її навчальними інститутами, програмним 

забезпеченням, геологорозвідувальними супутниками, автомобілями, буровими, 

картами, інженерами також являє собою мережу потенційних співвіднесеностей 

(мережа’’ ). При ще більш узагальнюючому погляді вся соціальна система такої 

сировинно залежної країни в цілому, з її нафтовими родовищами, шляхами доставки 

нафти й газу, танкерами, військовими, що дозволяють претендувати на потенційні 

родовища нафти й конфронтувати політично, може бути представлена як мережа’’’  й 

може бути описана в таких самих категоріях мережевості. Всі наведені в прикладі 

три рівні мереж пересікаються, переплітаються, встановлюючи між собою 

надзвичайно взаємозалежні зв’язки тієї чи іншої сили. Й ключовим в них постає – 

стійкість цих потенційно-віртуальних зв’язків, конституйованих, як між 

матеріальними предметами (бурова станція, нафтопровід, рівень благополуччя 

країни), так й між індивідами. Феномен віртуального на даному прикладі яскраво 

показує, як процеси конструювання соціального посилюють та прискорюють зв’язки 

між предметами та індивідами, максимізують потенцію їх прояву в утвореній 

мережі співвіднесеностей між предметами, явищами, індивідами.  
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Даний приклад, по-перше, ідеально передає логіку актантно-мережевого 

підходу. «Актантного», бо акторами в ньому постають, окрім індивідів, інститутів, 

ще й наведені матеріальні предмети, що наповнюють собою нашу повсякденність. 

Така логіка творить множину реальностей й мереж відносин, що виходить значно 

ширше від логіки полів і ролі матеріального в них у Бурд’є, який стверджував про 

«владу простору над тілом людини» [177, с.73]. Актантно-мережева логіка 

конструювання у поєднанні із феноменом віртуального дає можливість значно 

доповнити логіку буття соціального у П. Бурдьє й більш точно й, щонайголовніше, 

вчасно прогнозувати ті чи інші зміни конструкту соціального. 

 По-друге, логічно підводить нас до наступної проблематики зриву 

стабільності відношень в актантних мережах, які віртуально-технологічне ХХІ 

століття «провокує» на розширення. Точніше показує, як віртуальне є одночасно 

посилювачем й конституентом цих зв’язків  в мережі, так і воно саме ж виступає 

руйнівником цієї стабільності [172, p.8]. Для більш чіткого розуміння другого 

твердження категорії «стабільність» конструктивіст Д. Ло вказував приклад 

Іспанської імперії та кораблів галеонів, що історично конституювали, єднали першу 

як імперію: «Штурмани, противники – араби, вітри та течії, команда, складські 

приміщення, гармати: якщо вся ця мережа зберігає стійкість, то корабель 

залишається кораблем, він не тоне, не перетворюється на друзки, не захоплюється 

піратами, що відведуть його в Аравійське море. Він не пропаде, не загубиться до тих 

пір, доки команда не зломлена хворобами чи голодом. Корабель визначається сумою 

цих відношень між об’єктами, що виробляють (й самі в свою чергу 

вироблені)»[172]. Розрив, відсутність будь-якого в цьому переліку з предметів 

зробить корабель-галеон (мережа першого порядку) непрацюючим феноменом, й він 

не зможе поєднувати Іспанську імперію у єдиний функціонально цілісний 

соціальний конструкт (мережа другого порядку).  

Віртуальне, у розумінні технологічного ХХІ століття, починає брати контроль 

над віртуальністю у її філософському розумінні потенційності, одночасно 

індексуючи соціальне із технічним. Ігнорування цієї аксіоми можна вважати 

структурною підвалиною кінця будь-якої «дискретної об’єктності» Д. Ло 
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(соціального конструкту) в ХХІ столітті: від професійних страт, окремих міст, 

галузей промисловості, до цілої країни, якщо вона робить ставку свого розвитку не 

на розвиток віртуально-технологічного (високих технологій), а тяжіє до сировинно-

матеріального. Одночасно віртуальність критично загострює залежність створеного 

метаконструкту (мережі’’’ ) від характеристик сталості ряду вже існуючих 

конструктів (мережі’). Так наведена в прикладі мережа «нафто/газо видобувнича 

кампанія», окрім того, що ставить в «тоталітарну» залежність від власної структури 

та успіху свого функціонування абсолютно всю мережу соціальних структур 

«сировиннозалежного» суспільства, доводить їх до надкритичної залежності від 

матеріального об’єкту «сировина» (наприклад, нафтові ціни, технологій, логіка її 

транзиту тощо), ще й посилює залежність створеного в такій актантній логіці 

суспільства від технологій, які докорінно залежать від віртуального. Останні 

виникають у найрізноманітніших географічних точках світу ХХІ століття. Так, 

розробка електромобілей [178], напрацювання водневих технологій в Японії [179] 

суттєво зменшує інвестиції в сировинні економіки (нафта, газ тощо), а отже й в 

розвиток сировиннозалежних суспільств. А закладені ще в 90-ті роки ХХ століття у 

віртуальному електронному вигляді проекти видобування сланцевих вуглеводнів, 

завдяки ривку комп’ютерного моделювання й можливості комунікації в 

планетарному масштабі між тисячами вчених, інженерів, дозволили через роки, на 

початку другого десятиліття ХХІ століття, радикально змінити стан фінансового, 

виробничого, політичного, військового буття людства у планетарному масштабі, бо 

надали можливість отримувати велетенські обсяги абсолютно матеріальної 

сировини [180, p.9]. До цього моменту ця технологія існувала «віртуально», кажучи 

у герменевтичному розумінні лат. «virtual» Томи Аквінського та грец. «δυναμις» В. 

Великого, вона була можлива як така, не була ще винайдена, існувала потенційно, 

кажучи в рамках онтології Платона, «існувала у світі ідей». Але доки віртуальність 

інформаційно-технологічного ХХІ століття спеціально не конституювала соціальну 

групу «дослідники сланцевих технологій», що, будучи в різних країнах, постійно 

обмінювалися досвідом, ідеями, баченнями або одразу ж напряму технологіями 

(хімічною формулою розчину для «гідророзриву»), то сланцева нафта знаходилася в 
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потенційному, віртуальному стані. Вилучити її з надр було неможливо. Так, 

утворення нової соціальної групи (дослідники сланцевих технологій) постало 

початком утворення/зміни/переконструювання значного пласту матеріальних 

аспектів соціального буття ХХІ століття. Й навпаки, зворотня зміна матеріального 

викликає за собою й повну зміну описаної широкої актантної мережі суспільних 

взаємовідносин. 

 Віртуальне, «прагнучи» впливати на процеси конструювання суспільства, 

бачить першою необхідністю корегувати його повсякденність, а це можна зробити, 

лише змінюючи матеріальну основу об’єктів, якими ми користуємося не 

замислюючись, постійно, скидаємо на них частину змістовної функціональної 

завантаженості, а тому вони набувають все більшої влади над нами: електрнонні 

технології, портативні електронні девайси, автомобілі, комп’ютери, банкомати, 

новітні військові технології, автоматизовані системи на виробництві тощо. Ці 

предмети міцно вплетені у мережі відносин масових індивідів, кожен з них 

створює/впливає віртуально - потенційно на інші «мережево сусідні» матеріальні 

об’єкти та феномени.  

 Виходячи з цього прикладу, що починає ставати класичним для ХХІ століття, 

можна стверджувати: віртуальність інформаційно-технологічного представлена 

актантною мережею широкого спектру (від інженерів, команд бурильників, до 

бурового обладнання, труб, супутників георозвідки, інтернет скриньок науковців, 

що листувалися в процесі розробки технології), провокує й розгортає потенційність 

матеріального об’єкту «сировина» (сланцеві нафта, газ) у філософському розумінні 

(розширює підстави матеріального збільшення, спрощує видобуток, створює 

потенційні підстави для її знецінення, корегує ступінь розвитку й значення 

сировинно залежних суспільств).  

Віртуальність у ХХІ столітті починає являти собою феномен, що дає саму 

можливість існуванню постіндустріальної економіки, закладає основу для індустрії 

знань [181, p.38]. Не в спрощеному розумінні останньої як факту відходження від 

індустріального виробництва й акцентуванні на сфері інтелектуального, галузі IT, 

реклами, інновацій тощо. Головне в постіндустріальному виробництві те, що саме за 
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допомогою посередництва феномену віртуального створюється переважаюча доля 

додаткової вартості при виробництві. Так, у ХХІ столітті постіндустріальне 

виробництво Apple з штатом у 80 тис. чоловік дає рентабельність у 65 раз вищу аніж 

найбільші класичні нафтовидобувні виробництіва, логіка існування яких у 

соціальному конструкті «сировинних суспільств» описана вище й є ключовою, 

полагаючою, кажучи коснтруктивістськи [182]. Тобто при постіндустріальному 

економічному бутті суспільств ХХІ століття, сформованому навколо явища 

віртуальності, основна додана вартість створюється не промисловою інтенсивністю: 

індустріалізацією, збільшенням обсягів сировини, підняттям цілини чи 

загарбницькою війною заради ресурсів. Вона заснована на інтелектуальних 

стратегіях, технологіях, окремих групах інтелектуалів, які змінюють, 

переконструйовують буття суспільств ХХІ століття завдяки віртуальним 

комунікаціям, поширенню нематеріальних «інтелектуальних продуктів», що 

націлені на зміну потенційності стану якогось предмету чи явища, що оформлює 

наше повсякденне буття: видобуток сланцевих вуглеводів, введення у конфлікти 

безпілотних літальних апаратів й надточних ракет, розробки електроавтомобілів, все 

більше входження 3D принтерів у всі сфери промисловості, вдосконалення 

авіатехніки тощо. Віртуальність конструює явище, феномен, предмет, що методично 

змінює, допомагає одому з життєвих світів індивіда, про які казав А. Шюц, але 

прагне його видозмінити, спростити, покращити й, таким чином, «модифікувати» 

інші життєві світи повсякденного буття, як окремо взятого індивіда, так і 

суспільства в цілому. Як то, наприклад, світ наукового теоретизування й інтернет-

комунікація у академічному середовищі, програми моделювання у інженерів, ядерно 

- магнітний резонанс у медиків, бортовий комп’ютер сучасного автомобіля, 

навігаційно-супутникова система літаків тощо. Все це щільно заповнює тканину 

нашого буття, намагаючись (і це у віртуального виходить), робити наше 

повсякденне існування неможливим без «плодів» його функціонування. 

Віртуальність робить особливий акцент на стійкості. А в наведеному прикладі 

всі процеси конструювання «зав’язані» навколо предмету вуглеводневої сировини, 

яку ті ж віртуальні технології в ХХІ столітті конструюють, намагаються послабити її 
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роль, зменшити необхідність для буття людства, для початку збільшуючи її 

кількість, а згодом й переходом «продуктів технологічного» на електрику, водень 

тощо. Віртуальні стратегії «вбачають» в такому логічному ланцюгу «потенційне 

(відкриття сланцевих вуглеводнів) – технологічне (сама технологія буріння) – 

матеріальне («сланцева революція» на початку ХХІ століття)» основний важіль 

«реконструювання» соціального простору. 

Розширення обсягів сланцевої сировини - не єдиний приклад, на якому 

зупиняється логіка віртуального ХХІ століття: біржі, що існують на основі 

ф’ючерсів; війни поза логікою «армія на армію» («Буря в Пустелі» Ж. Бодріяра); 

медицина й 3D «друк» органів; системи «електронного уряду» в західних країнах; 

GPS системи, що змінили уяву людства про навігацію та подорожі; мобільні 

телефони й годинники, що виконують значно більше функцій, аніж належить; генна 

інженерія; засівання пустель садженцями генноадаптованих до посухи дерев – все 

це перш спрямоване не тільки на «покращення й вдосконалення світу», а й на 

розширення потенційних матеріальних «об’єктів соціального», утворення її 

матеріальної інфраструктури, навколо якої, подібно до логіки «наростання» 

рифових островів, буде наростати й конструюватися соціальне. 

Окрім того, що у всіх прикладах інформаційно-технологічна віртуальність 

виступає засновником матеріальних предметів, які максимально збільшують 

(банкомат, термінал) або заново вилучають потенційність якогось явища, феномену, 

матеріального об’єкта (сланцева нафта, 3D друк донорських органів, інтернет 

комунікація), формують навколо себе мережу соціальних відносин, оновлюючи її, 

зламуючи неадекватну для неї «стару версію». Наприклад, вже зараз можна 

прогнозувати, що «гонки» розробок електромобілів зламають й без того звітшалий 

соціальний конструкт «місто Детройт» [183]. 

Віруальність виявляє себе одночасно, як тим феноменом, що як конструює, 

розширює феномен соціального у всіх його проявах, описаною вище актантно-

мереженою логікою, так і тим, що руйнує. Бо об’єкти матеріального світу, що 

складають його подобу, наповнюючи повсякденність, мають потенційний вплив на 

соціальне й заставляють нас фреймувати соціальну реальність в певних категоріях. 
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Так, саме матеріальні засоби виробництва «фреймували» логіку К. Маркса в рамках 

п’ятьох суспільно- економічних формацій розвитку суспільства, а вже потім в 

рамках їх зв’язку із класами, способом виробництва, політикою і т.д. 

В ХХІ столітті матеріальне, через посередництво віртуального, ще більше, 

швидше й «сильніше» конструює картину соціального або окремих його структур. 

Класичною у моделі зв’язку «віртуальне – матеріальне» при конструюванні матерії 

соціального постає кризова ситуація із механічним годинникарством у Швейцарії. Її 

назвали «кварцева революція», що тривала з 70-х по 90-ті роки ХХ століття й 

зламала цілу соціальну систему: годинникарі та їх сім’ ї, виробництво надточних 

станків, економічні проблеми цілих міст, падіння виробництва втричі, втрата 

статусу «годинникарської країни» [185, с.460-462] 

Першим цю мережеву взаємозалежність матеріального та віртуального в 

соціальному бутті людства «намітив» М. Гайдеґер як філософ, що на століття 

випередив свій час. Він, роблячи доклад під назвою «Прозріння в те, що є» (згодом 

входить в роботу «Буття та час») в бременському клубі вперше зазначив роль 

техніки в бутті людства вже у 1949 році: «Наш шлях – шлях думки. Всі шляхи 

думки більш чи менш відчутним чином ведуть через мову. Ми ставимо питання про 

техніку й хотіли б тим самим підготувати можливість вільного відношення до неї. 

Вільним воно буде, якщо відкриє наше Dasein для сутності техніки… Техніка не є 

тим самим, що й сутність техніки. Знаходячи сутність дерева, ми неминуче 

побачимо: те, чим пронизане всяке дерево як таке, саме не є дерево, яке можна було 

б зустріти серед інших дерев. Так само й сутність техніки не є щось технічне… У 

всіх цих випадках ми ще рабськи приковані до техніки.. В самому злому полоні 

техніки, однак, ми опиняємося тоді, коли вбачаємо в ній щось нейтральне» [184, 

с.71]. Для Гайдеґера категорія «техніка» має таке ж значно більш широке значення, 

яке, можливо, й вилучає у практичному розумінні актантно-мережевий підхід. Це 

перш за все потенція, що міститься віртуально, процес вивільнення якої втілюється 

матеріально-технічним рішенням (технологією). Вугілля, руда, ядерні матеріали, 

електростанція Рейну й посівна кампанія селянина – все це в прикладах Гайдеґера є 

реалізація давньогрецької категорії техніка (грец. «τέχνη») в першому його 
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розумінні як «мистецтва». Й саме на цьому етапі М. Гайдеґер в своєму дослідженні 

почав вбачати основу розширення конструкту соціальної матерії у її віртуальному 

творенні через технічне: «Аристотель робив розрізнення між «έπιστήμη» 

(«епістемі») и «τέχνη» («технік»), при чому саме в світлі того, що й як вони виводять 

з потаємності «τέχνη» – вид «істинності», «τέχνη» розкриває те, що саме себе не 

виробляє, ще не існує в наявності, а тому може вийти та виглядати і так і інакше» 

[184, с.75]. Щодо можливості варіанту буття в наявності, стані «щеневилученості», 

але потенційної можливості виходу нових якостей предметів світу матеріального 

техніка виступає як «вид розкриття потаємності», що матеріалізує віртуальність 

[184, с.76]. Але під «технічним» Гайдеґер розуміє матеріальну та ідеальну 

(віртуальну, хоч так її не називає її термінологічно) індексованість одного цілого 

феномену всередині нашого буття. Феномен технічного в Гайдеґера «опрацьовує в 

собі» віртуальне, яке він розуміє під категорією «потаємність», як основу для 

розкриття «більш широкого» наповнення речей. Віртуальність, названа Гайдеґером 

«потаємністю», творить технічне, але сама не видна до моменту застосування 

технічного, а розкриваючись в ньому творить наше повсякденне соціальне буття, 

змінюючи його до невпізнання. Віртуальність у такому трактуванні існувала завжди 

й до інформаційно-технологічного повороту кінця ХХ початку ХХІ століття, що 

доводить Гайдеґер на прикладі срібної чаші, будинку тощо [184, с.72]. Вона є 

прихованою всередині матеріального, що сповнює наше буття, й її вихід за 

допомогою технічного в соціальну площину є «істиною»: «У греків для цього є 

слово «αλήθεια». Римляни перекладають його через «veritas» (тут чітко видно 

однаковий корінь із досліджуваним в даній роботі феноменом «віртуального»). Ми 

кажемо «істина», розуміючи її як правильність нашого уявлення («уяви» - в 

залежності від перекладу з німецького)» [184, с.72].  

 Такий вихід «істини» в наше буття фактично вже в середині ХХ століття, а 

особливо на початку ХХІ століття, проявляє себе у процесі розвитку технічного як 

розкриття такої «потаємності», все більше поєднується із феноменом віртуального 

(від лат. «veritas»), який «самостійно» починає впливати на процеси конструювання 

нашого буття: «Воно й не розтікається у невизначеності. Технічне розкриття 
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потаємності розкриває саме перед собою свої власні складно переплетені процеси 

тим, що керує ними. Керування зі свого боку прагне всебічно забезпечити саме 

себе» [184, с.76].  

Сьогодні, в ХХІ столітті, споглядаючи на концепти розвитку соціального П. 

Бурдьє, М. Фуко, І. Гофмана, Ж. Бодріяра, Б. Латура, можна сміливо стверджувати, 

що вони лише деталізували на мікро та макрорівні те бачення соціального, 

віртуального, матеріального, технічного, що переплітається в усій своїй унікальній 

складності, й на яку вказував М. Гайдеґер при осмисленні технічного. Можна 

скоріше казати про єдиний метафеномен віртуального, що роздрібнений на окремі 

методологічні бачення. Кожен з цих авторів, через свою категоріальну оптику, 

бачить лише частинку з соціального конструкту «світ соціального ХХІ століття», 

створеного віртуальним у широкому його розумінні. Всі ці автори оперують 

категорією «віртуальне», не називаючи його таким категоріально, але оперуючи ним 

як потенційним, можливим, існуючим нематеріально й таким, що наскрізь поєднує 

собою все соціальне поле. Зміна в одній частині конструкту «соціальне» одразу ж 

тягне за собою зміну в іншій частині, бо має потенційний (нематеріальний, 

віртуальний) вплив взаємопов’язаностей розчинений у нашій повсякденності. 

 З настанням інформаційно-технологічної ери людства цей зв’язок лише 

посилюється: кожен предмет, явище, феномен є наскрізь соціальним («не існує 

мобільного, що дзвонить лише для тебе» у Ґарфінкеля [92, с.212]), й ніщо не може 

бути представлене поза рамками соціального поля, бо ув'язнена в ньому 

віртуальність (осмислена Гайдеґером як «вид потаємності», що розкривається 

технічним) індексує все соціальне в єдиний цілий конструкт. Тому для створення 

можливості теоретичної й практичної роботи по дослідженню соціального, 

поєднаного віртуальністю як «станом-в-наявності, характеристики всього того 

способу, яким присутні речі» [184, C.78], дослідники соціального створюють мовні 

еквіваленти, адекватні до поточного історичного простору й часу. Зазначені 

дослідники створюють мовні еквіваленти для описання конструкту соціального: 

«поле» й «габітус» у П. Бурдьє, «фрейми» у І.Гофмана, «тіло» у М. Фуко, 

«симулякри» Ж. Бодріяра, «актантні мережі» у Д. Ло., Б. Латура. Але всі вони лише 
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описують й зазначають порядки реалізації феномену віртуальності в соціальному 

полі адекватно до часу, в якому існують, про що й казав М. Гайдеґер в роботі «Буття 

та час», посередництвом феномену мови задають наратив, в рамках якого будуть й 

можуть на даний час осмислювати соціальну реальність інші дослідники й надалі. 

Світ інформаційно-технологічного в ХХІ столітті постійно збільшує потенційну 

неможливість остаточного оформлення «кінцевих» подій соціального (війни, яскраві 

наукові відкриття, нові види виробництв), як тих, що руйнують певний соціальний 

порядок: поділ на західний світ та соціалістичний, розпад СРСР, локальні 

конфлікти. Бо відгомони попереднього порядку завжди будуть «ехом» лунати в 

майбутньому тому, що віртуально пов’язані із минулим самою потенцією свого 

виникнення в соціальному буття людства. 

Тому соціальний «порядок’» завжди буде віртуально поєднаний із 

«порядком’’», віртуальне інформаційно-технологічне ХХІ століття лише 

намагається «згладити» цю індексованість й найбільшим чином вивести свої прояви 

на самостійний щабель існування, щоб віртуальне посередництвом технологічного 

самоврівноважувалося. Будь-який матеріальний/нематеріальний конструкт в 

соціальному полі: іспанський галеон Д. Ло, галузь промисловості, державний орган, 

стихійні акції протесту, гілки державної влади, громадянське суспільство, 

професійна група індивідів тощо є «виробником» соціальних відносин (порядків 

взаємодій, інтеракцій, неформальних правил поведінки, юридичних законів тощо), 

постає похідною мережею-конструктом від множини сусідніх актантних мереж-

співвідношень. Й у ХХІ столітті зміна віртуальних взаємоз’язків всередині цієї 

мережі: як інформаційно-технологічних (обмін технологіями, комунікація, 

автоматизоване виробництво, розширення освітніх програм), так і віртуальних, 

спрямованих на вилучення потенційності матеріальних об’єктів (використання 

безпілотників у війнах, поява нових сортів рослин, вдосконалення марок металів), 

будуть продовжувати визначати подобу конструкту «соціум ХХІ століття».  
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3.2 Феномен віртуальності у конструюванні соціального простору 
cучасної України 

 

 

 

Проблематика феномену віртуального постає сьогодні ключовою у двох 

векторах, що забезпечують життєздатність України як цілісної синергетичної 

системи: існуванні єдиного й неповторного українського соціуму 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. Останнє твердження починає втрачати категоричність 

твердження у зв’язку із подіями зими 2014 року, які за фактом свого прояву є 

наслідком, «продуктом» феномену віртуальності: зміною, точніше складним 

початком змін, ідеальних, потенційних, «фреймозакладаючих» аспектів соціального 

буття й порядків взаємодій всередині українського суспільства ХХІ століття, які не 

оновлювалися з часів незалежності [190]. 

 Сьогодні, у ХХІ столітті, посилення ролі феномену віртуального, що 

потужним глобально-комунікативним пластом поширюється, поєднує всі соціуми 

планети, постає значним викликом й для українського соціального простору. 

Віртуальне, маючі вплив на центруючі процеси всередині українського суспільства, 

спрямоване першим чином на «переведення» цивілізаційного курсу українського 

суспільства на єдиний європейсько-цивілізаційний манер. Для цього віртуальне 

перш за все посилює вплив не тільки над соціальними мережами, ЗМІ, медіаполем 

тощо [191, с.35 - 55]. 

Віртуальне для українського суспільства на початку ХХІ століття 

представлене рядом тенденцій. По-перше, зростанням ролі західноєвропейського 

інформаційно-технологічного: тяжінням до взаємозв’язків із європейською 

банківською системою й торгівлею, переходом до західних стандартів й вимог 

машинобудування, розвитком західних демократичних ЗМІ [192, с.18]. По-друге, 
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оновленням суті «зразковості» усіх галузей суспільства у розумінні «ідеальності»: 

від курсу на європейські стандарти освіти, виробництва, праці, до вектору на 

європейські зразки поведінки в політиці й журналістиці, суспільні цінності, 

зовнішньополітичні вектори тощо. Під перерахованим в «зразковості» слід розуміти 

ідеальні конструкти, що поширюються засобами комунікації, які розділяє й 

максимально намагається пристосувати суспільство. Для соціологів «зразковість» 

буде більш зрозуміла під категорією «суспільна думка» [188], для економістів – 

«суверенний рейтинг країни», що надають рейтингові агентства (Fitch, Standard & 

Poor’s) [189, с.46], для філософів – під категорією «ідеальне», що в ХХІ столітті 

цілком залежить, поширюється й твориться віртуальним (ЗМІ, соціальні мережі, 

бренди, технології, реклама, все більшою мірою політика і т.д.) й віртуально, бо 

фактично являє собою потенцію, яка може бути вивільнена при виконанні ряду 

певних умов. 

 З 2014 року Україна як цілісна система, як синергетичне утворення, що в 

найбільш критичні й руйнівні моменти свого існування намагається максимально 

саморегулюватися для виживання, почала для цього руйнувати застарілі, 

пострадянські, віртуально існуючі в нашому бутті, «зразкові» елементи, що 

впливають на процеси конструювання соціальних процесів країни [194, с.6-40]. Тут 

можна перераховувати безліч аспектів суспільного буття українців останніх 

двадцяти п’яти років життя, у яких криється ключ до вироблення подальшого руху 

країни та її суспільства. Лише зараз вони починають переосмислюватися в «корені» 

свого бачення: від радянської історії, формування державницької ідеології 

(національної ідеї), безпрецедентного за Європейськими рамками рівня корупції, 

проблем зовнішньополітичного курсу, відношення щодо війн й локальних 

конфліктів (Велика Вітчизняна війна, локальні конфлікти пострадянського простору 

тощо), бачення майбутньої економічної моделі країни й векторів розвитку 

виробництва, що радикально різняться від більшості пострадянських країн СНД й 

спрямовані на прогресивні «західні» моделі функціонування до найдрібніших 

повсякденних рутинізованих практик: порядків взаємодій індивідів із 

представниками інших національностей й країн, поширення питань щодо права 



166 

 

власності зброї, бачення організації міського простору й муніципальних проблем, 

використання рідної мови, національного одягу, національних символів (сплеск 

популярності вишиванки, використання червоно-чорного прапору), вибору товарів 

споживання [195, 196]. 

Всі ці на перший погляд зародкові, різнопланові й в певних випадках незначні 

зміни, що існують віртуально у повсякденному й «зразковому», перш за все 

розповсюджуються через масштабне оновлення наповнення кінцевих галузей 

змісту» українського суспільства як цілісності. Вся віртуальна міць західного світу 

осмислена для застосування як потенційна, нормативна, така, що підтримує 

стандарти сталості ідеалів суспільства західного типу: ЗМІ, інтернет-комунікація, 

соціальні мережі, обмін технологіями й досвідом, електронні інженерні, банківські 

програми тощо, стандарти виробництва й рівня життя провокують до розвитку, 

самою свободою їх розповсюдження, потенційну прив’язку мета конструкту- 

актантної мережі «українське суспільство», а вже як наслідок й «українська 

держава», до прогресивного західного світу. Це початкове, стартове зародження 

тенденції, що має безліч проблем й ускладнень, але лише самою появою воно 

руйнує індексичність вписаності українського суспільства у весь пострадянський 

простір СНД, закладає початок віртуального перелаштування фреймів й множинних 

світів усього українського суспільства, в рамках яких воно осмислює реальність на 

новий, значно більш високий цивілізаційний лад: переосмислення комуністичного 

режиму та його наслідків, бачення перспектив й векторів міжнародної співпраці й, 

навіть, зародження національної ідеї, яку двадцять п’ять років не могли чітко 

сформулювати й закласти як єднаючий конституент усіх соціальних взаємодій, що 

конструюють єдине змістовне віртуально-потенційне поле українського суспільства.  

Індексуючи власний потенціал на фінансові, наукові, інтелектуальні й 

культурні традиції західного світу, українське суспільство, за допомогою феномену 

віртуального, починає проблематизувати всередині себе та співвідносити 

найголовніші філософські питання власного існування й принципи «виживання» у 

ХХІ столітті: проблематику простору й часу, в якому воно буде здійснювати 

подальший рух.  
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Будь-яка зміна сутності цих двох категорій (простір/час), з метою 

переконструювання соціальної реальності всієї країни в цілому, для українського 

суспільства бере свій початок з віртуального простору. Він 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. Порядки взаємодій в українському суспільстві, що докорінно оновлюють 

конструкт усієї соціальної системи «Україна», починають брати початок свого 

формування з семіотично-віртуального поля кінцевих галузей змістів, утворених 

баченням «нормативного» й «зразкового» уяви мільйонів українців. Ці порядки 

взаємодій можуть оформлюватися віртуально з мінімально непомітного, виходячи з 

стану потенційності свого існування: відмова від носіння георгієвської стрічки на 

дев’яте травня, принципового викладання лекцій на українській мові, небажання 

давати хабаря на найдрібнішому чиновницькому рівні, й до феномену масового 

оновлення Збройних сил України, до якого добровольно долучалися тисячі 

українців з початку 2014 року і що фактично стабілізувало актантну мережу 

«українська держава» як цілісний й функціональний соціальний конструкт [197, с.3-

5, 10-12]. 

 Останній приклад соціальної поведінки всередині українського суспільства не 

був забезпечений жодним матеріальним фактором. Ця логіка виривається за рамки 

марксистських або раціоналістичних веберівських трактувань соціальних дій 

індивідів. Тут саме феномен віртуального забезпечує подібні соціальні дії, що 

беруть початок із зміни наповнення повсякденності («множинних світів» всередині 

неї) кожного українця, й забезпечують простір і час для існування українському 

суспільству як цілісному конструкту з-поміж інших суспільств. Пояснити останнє 

твердження можна, згадавши наведену творену віртуальним актантно-мережеву 

логіку існування іспанського галеону Д. Ло [172, с.4], класичної «сировинної 

економіки» в ХХ – ХХІ столітті тощо, викладену у попередньому підрозділі роботи. 

В цих прикладах вказано, що сконструйований об’єкт залишається собою доти, доки 

він зберігає у часі й просторі «стійкість множин мереж відносин» між своїми 
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структурами, що засновані природою феномену віртуального та конструюють його 

подобу як такого. Українське суспільство сьогодні почало вирішувати перш за все 

нагальну проблему чіткого позиціонування себе в просторі: захід чи схід, Європа чи 

Азія, продовження пострадянських логік соціальних взаємодій, що підточують 

суверенність цілісності країни, чи радикальне їх оновлення у вигляді курсу на 

європейський формат функціонування суспільства. Лише після вирішення питань 

«просторової» проблематики українське суспільство зможе подолати непорозуміння 

у питанні вибору потенційно існуючих варіантів подальшого розвитку 

 Ця проблематика закладає початок наступній, соціально-філософській 

«проблематиці часу» для України як цілісної синергетичної соціальної системи. Її 

причина коріниться в тому, що українське суспільство починає все більше 

осмислювати й розуміти свою невідповідність, «непропорційність» у розвитку щодо 

рівня країн Заходу у ХХІ столітті, за якими стоять передові досягнення 

технологічного, що розвиває вплив феномену віртуального [198, с.136-140]. Бо 

перенесені в час незалежності множинні світи характерні для радянського 

суспільства, практично існуючі як окреслена система й порядки взаємодій, що по-

інерції, у вигляді віртуального (ідеали, неформальні правила, зразки, можливі 

потенції, цінності й норми) підтримувалися через ЗМІ, соціальні мережі, побут, 

освіту, міграційні процеси пострадянським простором у економічну, політичну, 

культурну, соціальну сферу, поставали ключовими у конструюванні подоби 

конструкту «українське суспільство». Вони являли собою ті віртуальні елементи, що 

давали змогу українцям фреймувати соціальну дійсність та значну частину її 

негативних соціальних практик, які наповнили українську повсякденність: 

корупцію, кумівство, безвідповідальність, збільшення рівня неконкурентноздатності 

економіки, паразитичність деяких соціальних галузей як «тимчасову норму» для 

подальшого конструювання українського соціального простору [199, с.14]. 

Кожна соціальна структура українського суспільства є актантною мережею, 

яка «наростає», «настоюється» подібно до множинних світів А. Шюца у 

повсякденності українців. Формується вона навколо певних матеріальних надбань 

країни: засобів виробництва, як то потужності ГП «Антонов», що створює найбільші 
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літаки у світі (АН-225 «Мрія»), соціальної інфраструктури, як то міста мільйонники 

України, що формують обсяг освіченої молоді для розвитку країни й, навіть, далекі 

закарпатські гірські села, які зберігають унікальний культурний код українського 

народу. Це може бути й ряд логістично-географічних переваг, як то стратегічне 

значення розташування й функціонування КБ «Танковий завод ім. Малишева» для 

географічного виживання української держави та її суспільства після подій 2014 

року [197, с.5-7]. Кожна соціальна система (культурна, економічна, політична, 

соціально побутова і т.д.) й актантні мережі – структури, що її конструюють 

(соціальні групи, підприємства, партії, релігійні організації, цикли виробничих 

потужностей й сучасні міста), постають тими актантами, які активно діють та 

підтримують функціонування конструкту «українське суспільство» та, як наслідок, 

«українська держава». Причина у тому, що навіть найдрібніші актантні мережі 

мають «віртуальну» владу над вищезазначеними аспектами матеріального всередині 

України, актуалізуючи з матеріальних об’єктів необхідну в тій чи іншій ситуації 

«потенцію»: творить сукупність упорядкованих й продуктивних відносин всередині 

суспільства як цілісного конструкту (від податкового кодексу до правил реєстрації у 

РАГСі), підтримує специфічну для країни «стратегічну логіку» взаємовідносин 

(надвисокий митний збір на вживані європейські авто, що забезпечує 

функціонування українського автопрому й дає робочі місця містам - мільйонникам), 

підтримує символічну логіку й сталість соціальних ареалів всередині країни (Харків 

– «студентське місто», Київ – не тільки столиця, а й «матір міст руських» тощо). 

Таким чином, йде взаємодія матеріального та соціального, що заздалегідь містить в 

собі віртуальне, потенційне, ідейне, зразкове, змістовне, формує з матеріального 

безліч актантних мереж, що взаємодіють, змінюють, як власну структуру, так і 

порядки взаємовідносин одне між одним. Утворені в такій «актанітній логіці» 

структури соціального, що, взаємодіючи разом, конструюють єдиний український 

соціум, цілком залежать від потенційних, існуючих віртуально відношень між 

своїми частинами та є їх похідними. 

Така логіка взаємодії матеріального й соціального, що утворюється навколо 

першого й задає віртуальні (потенційні, ідеальні) правила існування всієї соціальної 
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системи, не є «суто українською специфікою», бо вона може бути такою ж саме 

цікавою й багатою на емпіричні приклади й при розгляді суспільств інших країн. 

Тут можна наводити й Великобританію у період втрати статусу колоніальної 

держави, СРСР у період розпаду, індустріальне місто Детройт та факт його 

фактичного зникнення як конструкту «міста Детройт», яким він поставав з початку 

ХХ століття тощо. Соціальні структури залежні першим чином від віртуального, 

платонівського «ідеального» простору з оформлення дій, змістів, співвідношень, 

символічного, що розгортаються навколо матеріальності й об’єктності світу 

соціального, а інформаційно-технологічне наповнення віртуального, що додалося у 

ХХІ столітті, лише посилює це трактування. «Ідеальне», те що віртуально задає 

«зразковість» українській нації: рідна мова, населення України, її звичаї та цінності, 

освіченість населення, культурно - національні особливості регіонів та її 

«матеріальне тіло»: географічні (Дніпро, Карпатські гори, степи), промислові 

потужності (Дніпрогес), культові побудови (Десятинна церква, Будівля Верховної 

ради)  є абсолютно «індексовані» між собою для буття стратегічного конструкту 

«український соціум». Не в тому розумінні, що «українська мова існує завдяки 

промисловим потужностям Дніпрогес», а в актантно - мережевій логіці бачення 

соціальної реальності. В тому розумінні, що все ідеально існуюче, що віртуально 

знаходить вихід у соціальну реальність і матеріально об’єктну складову 

українського суспільства, слід розглядати як прояв стратегічної аутопоезісної логіки 

соціального, в якій стверджував М. Фуко «все бере участь у підтриманні всього» 

[111, с.42].  

Вся картина існуючої соціальної реальності закладена віртуальними 

співзалежностями між матеріальними предметами та їх «ідеями», утвореними 

соціальними феноменами, комунікацією, цінностями, сумою індивідуальних 

кінцевих галузей змісту суспільства. Вони творять безліч актантних мереж різного 

рівня, масштабу й складності, мета яких відтворювати/підтримувати українське 

суспільство як єдину соціальну систему в цілому, переплітаючись між собою, 

забезпечуючи одне одного: від освітніх закладів, оборонних підприємств, торгових 

шляхів сполучення між Європою і Азією, до особливостей мови, жестів, одягу, міст 
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пересічних українців. В такій логіці бачення віртуальність, окрім безпосереднього 

зв’язку елементів найдрібнішої соціальної структури (при розумінні її як мережі), 

задає «кордони можливого» у існуванні та функціонуванні тієї чи іншої актантної 

мережі, встановлює розуміння «сучасного» для кожної з них. З такої точки зору 

найбільш зручно описувати ті процеси й виклики, що постають перед українським 

суспільством у ХХІ столітті, бо це робить кожен окремий випадок унікальним 

(«Case study» як часто називають методологи). 

 Це вимагає детального вивчення вбудованих в процес творення соціального 

об’єктів, організацій, суб’єктів або ж окремих матеріальних предметів. Таким 

чином, «віртуальне» в українському суспільстві постає феноменом, що в ХХІ 

столітті задає в кожному окремому випадку соціального конструювання власний й 

унікальний для нього метод утворення фреймів, «ідеальностей» та «зразковостей», 

порядків взаємодій між індивідами всередині кожної окремої актантної мережі, що 

«змикається» навколо матеріального об’єкту соціальної реальності. Це твердження є 

ключовим для подальшого розуміння вектору розвитку та поточного стану 

українського соціуму.  

Найбільш яскравим прикладом вищевикладеного твердження й аксіоматики 

існування віртуального в українському соціальному полі є ситуація в соціальному 

конструкті «українська держава» на початку другого десятиліття ХХІ століття: 

«віртуальне» у всій широті його семантики відкриває для її суспільства одночасно, 

як перспективи розширення й удосконалення конструкту «українська держава», так 

і несе явні загрози для подальшого функціонування. Події зими 2013 - 2014 року 

показали, що Україна, як цілісний конструкт, почала переоформлюватися, 

змінювати свою «просторовість-часовість». Це можна стверджувати на тому 

підґрунті, що українське суспільство та держава в цілому як «вторинний продукт» 

взаємодій індивідів в суспільстві, почали поступовий, але вкрай складний болючий 

й небезпечний процес «переміщення центрів» усіх актантних мереж, утворених 

матеріальним, соціальним та віртуальним [200, с.8-10].  

Українське суспільство можна представити, як єдиний надскладний 

географічний конструкт, що функціонально сконструйований сумою актантних 
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мереж, осмислених, як взаємодія соціального й матеріально-просторового. При 

цьому віртуальне забезпечує їх «стійкість» мереж й логіки взаємодії у просторі й 

часі. При такій логіці кожною окремою такою мережею постають всі великі й дрібні 

соціальні структури, що наповнюють собою й утворюють соціальний простір 

України відповідно до викладеної в попередньому підрозділі актантної логіки 

(приклади «сировинної економіки», корабля- галеона для Іспанії). Тенденцією 

другого десятиліття ХХІ століття є те, що одразу весь ряд 

галузей/соціальнозакладаючих структур/актантих мереж (не суть важливо, як ми їх 

назвемо) нашої країні: від освіти, політики, науки, торгівельних ринків, виробничих 

потужностей, оборонної галузі, культури, до дрібних повсякденних уподобань (одяг, 

страви, телевізійні передачі, які переважають у українців тощо), то можна 

констатувати, що мережі починають «розширювати» свої гілки та «зрощуватися» 

ними із конструктом «західноєвропейська цивілізація» [201, с.7-14]. Підписання 

ассоціації про співпрацю із європейськими країнами, відмова Києва бути Москві 

«містом-побратимом», приватизація потужних підприємств західними капіталами, 

навчання українських студентів в західних вишах, введення західних стандартів 

виробництва, співробітництва й політичних відносин, реальні кроки України щодо 

входження до «єдиного безпекового поля» (НАТО), зростання соціальних ідей й 

поглядів націоналістичного толку – все це лише вершина проявів «стратегічної 

логіки» розширення метаконструкту «Україна», що віртуально (як потенційно- 

ідеально) містилися весь час незалежності країни, але не були реалізовані через те, 

що таким віртуальним чином буди прив’язані до пострадянського простору. 

Реалізація цієї можливості, яка була потенційною до другої половини нинішнього 

десятиліття, здійснилася багато в чому й саме завдяки феномену віртуально-

технологічного: соціальним мережам, співпраці українських науковців із 

Європейським науковим простором у глобальних проектах, посилення електронних 

банківських зв’язків і систем, обмін студентами між вишами, поширення та вплив 

західних ЗМІ в Українському медіапросторі тощо. Останні двадцять три роки 

незалежності саме феномен віртуальності як потенційної можливості, наявності у 

ідеї й як науково-технічного, комунікаційно-глобалізаційного явища одночасно, 
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поступово й непомітно для сусідніх пострадянських соціумів, закладав нові фрейми, 

в рамках яких сьогоднішній український соціум наповнює свої «множинні світи», 

осмислює свою повсякденність, виводить з віртуального стану нові риси: 

європейськості, націоналістичності (не «пострадянськості»), постіндустріальності й 

необхідності початку «підтягування» якості повсякденного буття українців до 

західноєвропейського рівня, розуміння «окремості» українського соціуму, поряд із 

усім пострадянським простором (особливо конструктом російського соціуму), під 

впливом якого наша країна фреймувала характер усіх соціальних взаємодій останніх 

століть [203, с.3].  

Географічне знаходження України на стику Європи та Азії починає за 

допомогою віртуального, хоч й повільно, але долати відставання у часі від 

соціально-економічного рівня західної цивілізації. Це може виражатися в участі у 

спільних інвестпроектах: проект куполу над чорнобильською АЕС, побудова 

обхідних газопроводів із Словаччини, наявності західних товарів й технологій 

(екотехнології, співпраця у ІТ й програмуванні, оборонна співпраця тощо, одяг 

тощо), які все більше наповнюють повсякденність українського соціуму. Віртуальне 

поступово почало долати недолік «інаковості», що був типовий для всіх 

пострадянських країн,коли спеціально насаджувався єдиний радянський менталітет, 

єдиний етнос, соціальні зв’язки, економічна система, неіндексована із соціальними 

структурами України. Потенційні можливості українського соціуму, як і будь-якого, 

не можуть бути реалізовані, доки всередині цілісного конструкту «український 

соціум» не піднімуться дійсно ґрунтовні й «конституюючи» питання «інаковості»: 

єдиного вектору розвитку країни та суспільства в цілому, національної ідеї тощо, 

єдності, яку і сьогодні деякі соціальні конструкти у традиціях ХХ століття 

намагаються відтворювати за допомогою тоталітаризму, ідеологій, фізичних загроз 

у функціональному їх баченні М. Фуко. Для ХХІ століття все це перш за все 

питання галузі віртуального, оскільки не будучи підкріплені феноменом 

віртуального, вони не набувають реального буття й у просторі повсякденності 

суспільства [204, с.2-4].  
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 Лише «інаковість» суспільства, що твориться інформаційно-технологічним, 

може в ХХІ столітті виводити для соціума з потенційно-віртуального стану 

існування можливості та ідеї, виробляти на їх тлі ті соціальні порядки взаємодій, 

економічні переваги, взаємовідносини із сусідніми соціумами як конструктами, що 

приводять до існування й розвитку весь конструкт «український соціум» в цілому. 

Віртуальність, яка все більше прив’язує Україну та її соціум до західного 

соціального простору як передового, ефективного, глобального соціального 

конструкту. Віртуальне починає діяти тим шляхом, що все більше «вплітає» окремі 

актантні мережі, що творять матеріальну/нематеріальну основу українського 

суспільства у цілісний загальноєвропейський конструкт: освіту, науку (обмін 

науковими даними Харкова у проекті «Великий андронний коллайдер»), торгівлю 

(нові торгівельні шляхи, літакобудування) тощо [204, с.1-3].  

Розуміння «інформаційне суспільство», яким вимушена все більше ставати 

Україна, почало оформлюватися у останній чверті ХХ – на початку ХХІ століття. 

Воно позначає не просто технологічну еру, в якій винайшли комп’ютери, у яку 

увійшло людство на сучасному етапі свого розвитку. Саме в цей період починається 

масштабне поширення комп’ютерів у надвисоких масштабах, що перевищили темпи 

розповсюдження, наприклад, телевізорів. Але сам факт поширення комп’ютерів є 

«вторинним». Головним є те, що масові комп’ютери виступають лише 

«матеріальними вузлами» феномену віртуального у повсякденному бутті 

українського соціуму ХХІ століття, включеного у процеси конструювання нової 

глобальної подоби західної цивілізації ХХІ століття.  

Віртуальне як феномен інформаційного суспільства ж має на меті, якомога 

найбільш ефективно, «логічно» поєднати різноманітні об’єкти однієї актантної 

мережі та встановити комунікацію із сусідніми актантними мережами для найбільш 

повного викриття «віртуальності - потенційності», що заключена всередині тих чи 

інших структур українського соціуму (функціонально існуючих як актантні мережі). 

В Україні в середині другого десятиліття ХХІ століття ситуація загострилася тим, 

що віртуальне, представлене інформаційно-технологічним матеріальним й 

ідеального порядку: комп’ютерами, технологіями, виробничими потужностями, 
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соціальними протестними вимогами й поглядами пересічних українців (сумою 

кінцевих галузей змісту), знаковими системами, як то інтернет, банківські мережі, 

технології тощо, починає активно «зсуватися» по напрямку до західної цивілізації 

[205, с.138-139].  

Останній факт постає ключовою загрозою для всього пострадянського 

простору як все більш несталого й «застарілого» конструкту, який ще існує завдяки 

збереженню й проявленню віртуальних візаємозв’язків між рядом країн простору 

СНД. Вони потенційно у віртуальному стані існування ще зберігають в собі 

функціональну можливість підтримувати комунікацію інформації, матеріальних 

ресурсів і порядки соціальних взаємодій,звичних для часів СРСР. Український 

соціум постає першим, що почав вириватися з цієї логіки, спочатку хоча б у 

віртуальному баченні: поява справжніх прозахідних політичних й економічних 

угруповань, переосмислення історичних подій (Голодомору 1932-33 років), 

посилення економічних й освітніх зв’язків із Європою, прояв двох революцій (2004 

та 2014 роки) вказують на активні процеси модифікації, зміни, українського соціуму 

як актантної мережі, твореної віртуальним, його пошуку себе як єдиного, 

неповторного й аутентичного. Й лише такий шлях дозволить знайти соціуму ту 

модель функціонування, що дозволить існувати у реаліях ХХІ століття. 

В ХХІ столітті змінився сам статус комунікації й комунікаційних технологій 

через надвисокому насиченню простору повсякденності електронними девайсами, 

які творять окремі семіотичні простори (віртуальності): інтернет, ЗМІ, соціальні 

мережі, банківські й науково-дослідні мережі. Всі вони активно 

підтримують/руйнують усталені порядки взаємодій, матеріальні об’єкти всередині 

соціального простору України. 

 Феномен віртуальності в українському суспільстві закладає систему 

взаємозв’язків між матеріальними предметами, соціальним феноменами, групами 

індивідів й актуалізує, виводить у актантну мережу із платонівського стану «ідеї» у 

соціальне ті «відносні невизначеності» («контінгентності»), що мають найбільшу 

комунікативну силу й закріплять особливості соціуму в ХХІ столітті для його 

подальшого «виживання». Широка присутність феномену віртуального (та його 
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матеріальних «вершин»): інтернет-комунікація, соціальні мережі, перенасичення 

суспільства електроними девайсами, наявність у держави масштабних електронних 

баз даних, дозволяє радикально переформатовувати порядки взаємодій між 

індивідами у масштабах конструкту усього українського суспільства. Прикладів 

може бути безліч. Найяскравіші з них це: система електронних закупівель 

(«Prozorro»), що дозволяє пригнічувати соціальний феномен корупці як потужну 

складову українських соціальних взаємодій; масова взаємодія місцевої влади і 

політиків, громадських діячів і організацій, волонтерського руху із українським 

суспільством через соціальні мережі (facebook, twitter); громадський проект 

«Миротворець», що співпрацює з СБУ й аналізує інформацію про колаборантів 

виключно із соціальних мереж або через інтернет; пошук і розслідування 

міжнародних злочинів (справа збитого літака МН-17) за допомогою випадкових 

відео автомобільних реєстраторів, мобільних телефонів в інтернет архівах Google, 

що віртуально містяться у інтернет просторі. Всі ці прикладі віртуальної взаємодії 

матеріального, інформаційно-технологічного й соціального простру, що 

конструюють логіку єдиної соціальної актантної метамережі «Україна», всередині 

якої функціонує ряд актантних мереж більш низького масштабу як суми 

реалізованих у повсякденному «множинних світів» соціальних прошарків 

населення, які наслоюються одне на одне, взаємодіють, переплітаються й виходять 

за географічні «мережеві рамки» метаконструкту «Україна».  

Поступовий перехід метаконструкту українського суспільства до стратегії 

оновлення феномену своєї віртуальності закладає надвеликий ризик й ускладнення 

для всього сектору пострадянських країн СНД у глобальному світі ХХІ століття. 

Причиною такого твердження є той факт, що останні віртуально зберігають потужні 

зв’язки із українським соціумом, який спровокує й подібні механізми 

переформатування соціального поля всередині них. Як приклад, під такими 

механізмами часто називали кольорові революції на пострадянському просторі [206, 

с.69-72]. 

Матеріальні об’єкти й географічний простір нашої країни є «логічним» 

продовженням феномену віртуального, що вкрай тісно індексує їх із специфіками, 
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культурою, традиціями, як українського, такі кожного сусіднього соціуму зокрема. 

Феномен віртуального сьогодні, у другому десятилітті ХХІ століття найбільшою 

мірою активний навколо питання «ідеальної платформи» (національної ідеї) 

українського суспільства, «допомагаючи собі» своєю інформаціно-технологічною 

складовою, яка оперує нематеріальними семіотичними системами (інтернет, 

соціальні мережі, суспільна думка, бази даних, ЗМІ тощо). Ці дії віртуального 

спрямовані на те, щоб «задати тон», вплинути на соціальні повсякденні взаємодії, 

через матеріальні «вузли», точки виходу віртуальності-потенційності у повсякденне 

буття українців. Віртуальне й матеріальне є тісно зв’язаними й 

взаємопороджуючими. На прикладі України неможливо стверджувати з 

абсолютною впевненістю, який з цих двох факторів є більш важливим: віртуальне як 

потенційне, що несе платонівську «ідею» речі, феномену, явища, модифікуючи й 

розвиваючи її аспекти шляхом занурення у віртуально-інформаційне поле, чи 

«матеріальне», з якого в просторі повсякденного віртуальне й утворює кожну «річ». 

Тут логіка впливу феномену віртуального у взаємодії матеріального та ідеального 

подібна до аристотелівського прикладу будинку: він є перш за все формою й 

порядком, у якому розташовані будівельні матеріали. Без форми, яка розумілася ним 

як сам зміст будівлі, актуалізована з віртуальності - потенційності «ідея дому», 

будинок буде просто купою каміння, деревини, цегли і т.д. 

Віртуальне сьогодні в українському суспільстві починає набувати ще більшого 

значення, ніж у прикладі з будинком. Найбільш влучно це доводить ряд вищих 

учбових закладів (Донецький національний університет зокрема), що наприкінці 

2014-го року покинули окуповані території [207]. Феномен переїзду вишів формує 

унікальну тенденцію. Університет як актантна мережа (ідеальне + матеріальне) 

пов’язана між собою відношеннями потенційних можливостей (контингентності): 

викладацький склад, співпраця й обмін із іншими вишами, унікальні методики 

навчання й, безпосередньо, самі знання та матеріально технічна база, представлена 

навчальними аудиторіями, дослідницьким обладнанням, бібліотеками, автобазами й 

їдальнями закладів. Всі ці разом взяті елементи, при встановленні між собою 

«правильних» за своїм потенційно-віртуальним розкриттям зв’язків, формували, 
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наприклад, й актантну мережу «ДонНУ», надавали всім вишам можливість 

функціонувати як актантна мережа «вищий навчальний заклад». Початок 

антитеррористочної операції на сході України показав, що при подальшому 

функціонуванні в існуючому форматі актантних мереж «вищі навчальні заклади 

Донбасу», в рамках складеної ситуації (фактичної окупації) з якою вони 

індексуються, вони просто будуть знищені як такі. «Знищені» не у тому розумінні, 

що перестануть існувати у фізичному плані основні корпуси, бібліотечні склади, 

гуртожитки, а в тому, що інститут як актантна мережа не зможе організовувати, 

фреймувати соціальну реальність молоді Донецької області (як стратегічного 

ресурсу актантної мережі «українська держава») в рамках тих кінцевих галузей 

змісту, що будуть передбачати подальшу інтеграцію молоді в соціальний конструкт 

«українська держава» й підтримувати функціонування її актантних мереж більш 

низького порядку. Через це вищі переїхали – перенесли потенцію своєї сутності. 

Віртуально існуючі, усталені (хоч й «пошкоджені») соціальні взаємозв’язки між 

певними індивідами (колективом вишів), спрямували зусилля на те, щоб зберегти 

індексичність в рамках соціальних структур (представлених актантними мережами) 

конструкту «українське суспільство». Таким чином, в даному прикладі віртуальне 

постає тим феноменом, що зміщує «кордони умов можливого», як у питанні із 

виживанням вишів Донеччини як цілісних елеменів. 

Вищий навчальний заклад - це соціальна структура, задана порядком 

взаємодій між індивідами. Розірвавши його як актантну єдність матеріальної 

(будівля університету) та соціальної структур, феномен віртуального утворив іншу 

форму просторовості. Наприклад, «Донецький національний університет у місті 

Вінниця». Через цей вплив феномену віртуального географічне утворення «ДонНУ» 

в місті Донецьк просто не відповідає своїй назві, бо втратило саме своє «ідейне» 

наповнення в платонівському розумінні – колектив та його мережу соціальних 

взаємодій, що дозволить у майбутньому вишу породжувати/підтримувати 

«нормативне», віртуальне наповнення соціального конструкту «Україна» у втілене в 

реаліях ХХІ столітті: медіапросторі, технологічному укладі донецького регіону як 

частини конструкту української держави, вживленню випускників вишу у всі, без 
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вийнятку, актантні мережі, що підтримують сталість мережі «українське 

суспільство». Тому «віртуальність» вищого закладу (соціальна структура колективу, 

кадри, теоретичні розробки, інтернет-листування електронною поштою між 

колективом й процес спілкування студентів у соціальних мережах), є значно більш 

важливим фактором для існування вишу, аніж його матеріальна (корпуси, 

бібліотеки) складова, бо саме вона дає можливість закладу «ДонНУ» в майбутньому 

реалізовувати конкретні стратегії, відношення виробництва об’єктів, впорядкування 

організацій, суб’єктів, підтримуючи сталість актантної мережі «Україна» [208]. 

Цей приклад для України цікавий тим, що перш за все показує феномен 

віртуального у двох його «постатях». По-перше, в даному прикладі визначає, що 

феномен віртуального надзвичайно тісним чином пов’язаний із матеріальним і 

географічним. Будь-яка зміна віртуально-потенційної складової, що в ХХІ столітті 

може бути спровокована також віртуальними семіотичними системами: інтернетом, 

ЗМІ, соціальним мережами тощо. Віртуальне має надзвичайно високий вплив на 

стан соціального й матеріального, утвореного ним, бо є «павутиною», що змістовно 

поєднує все соціальне буття: європейсько-цивілізаційні погляди українського 

соціуму, збільшення націоналістичних поглядів серед окремих прошарків 

населення, збільшення кількості студентів з України, що навчаються у Європі, 

сприяння соціальних мереж поширенню «закритої» інформації для громадськості й 

волонтерів, початок технічного переорієнтування українських енергосистем на 

західні стандарти, витратні елементи й паливо. Всі ці зміни, неіснуючі поки що як 

такі матеріально, якісно, а такі, що змінюють/коректують саме ідеально - зразкове 

наповнення соціального явища, об’єкту, інституту або окремого індивіда 

обов’язково, тягнуть за собою й зміну матеріальної/соціальної складової: втрату 

ринків СНД, зменшення кількості вишів й витрат на освіту всередині України, 

посиленню ролі громадянського суспільства, пришвидшення темпів побудови нових 

енергоресурсів (енергоблоків Запорізької АЕС) [208, с.4-18]. 

По-друге, можна казати, що вся соціальна реальність також певним чином 

віртуалізована. Це твердження можна обґрунтувати тим фактом, що процес 

віртуалізації соціальної реальності будь-якої соціальної реальності як цілісного 
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конструкту починається задовго до інформаційно-технологічного зсуву ХХІ 

століття. Бо своєрідна «віртуалізація» існуючої соціальної реальності існує апріорі 

вже у міфі, розповіді (наративі), легенді, що розповсюджується посередництвом 

феномену мовного. В ХХІ столітті це активно використовує інтернет-простір, 

соціальні мережі, пропагандистські ЗМІ, соціальні мережі й будь-яка успішна 

комунікативно-семіотична система. Всі вони, як передають певний масив даних, так 

і активно заміщують, підмінюють, спотворюють соціальну реальність, що в 

Українських реаліях можна було спостерігати протягом всього часу незалежності. 

Українська соціальна реальність «помилково» починає активно зберігати на собі, на 

своїй ідеальності, «відбиток» цих інтертекстуальних віртуальних комунікацій, бо як 

і будь-яка соціальна реальність є такою, що надає змісту речам у відповідності іх 

культурним контекстом, з яким ця річ постає індексичною, в рамках якої фреймова 

на . 

 Серед найбільш популярних і вкрай суперечливих наративів, легенд, міфів, 

елементів ідеологій, пропаганди, що віртуально продукувалися семіотичними 

знаковими системами (інтернетом, ЗМІ, соціальними мережами, передвиборчою 

рекламою, суспільною думкою, яка є вкрай «мінливим» віртуальним явищем ), 

всередині й задля модифікації українського соціуму як цілісного конструкту були: 

«Донбас годує всю Україну», «Україна не є окрема держава, а уламок СРСР», 

«Українці та Росіяни- це один народ», «ОУН є/не є патріотами України», «в Україні 

має бути дві державні мови». Всі ці прикладі відходять галуззю свого вивчення до 

брендингу, інформаційних війн, пропаганди, ідеології. Для процесів 

конструювання/впливу на українські соціальні реаліі головне значення 

вищезазначених прикладів - наративів, які постають як стійкі віртуальні конструкти, 

що, подібно до вірусів всередині ланки ДНК, «приростають» до окремих ключових 

актантих мереж всередині конструкту «українське суспільство», полягає у тому, що 

всі вони спрямовані на те, щоб порушити, загальмувати, внести замішання у 

сталість «павутиння» віртуальних відносин всередині й між актантних мереж, що 

поєднують українське суспільство як єдиний мегаконструкт [210, с.35-40].  
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Така активна у медіа-/інтернет- полі й, щонайголовніше, у матеріальному полі 

повсякденної комунікації логіка «бомбардування» семіотичних просторів, подібно 

до «методу Геббельса», здійснюється для впливу/переконструювання змісту 

віртуальних кінцевих галузей змісту повсякденності пересічних українців і, таким 

чином, подальшого корегування всього соціального простору України. 

Ускладнюється ситуація тим, що держава централізовано не протидіє подібним 

інтертекстуальним, а через інтернет-простір і соціальні мережі абсолютно 

анонімним і знеособленим, віртуальним стратегіям [211, с.215]. Вони вживляються у 

українське поле повсякденності, яка практично містить/закріплює віртуально 

існуючі практики «ідеальності» українського соціуму: культурні аспекти, молодіжні 

рухи, музичні й телевізійні вподобання українців, розуміння й трактування 

історичних подій й, навіть, матеріали викладачів навчальних закладів. За такого 

бачення, Україна не поставала абсолютно самостійною «актантною метамережею» 

як мегаконструктом, що сам підтримує своє цілісне віртуальне семантичне поле або 

асимілює, підлаштовує й пригнічує під себе ті актантні конструкти й віртуальні 

елементи, що вторгаються у його віртуальне семантичне поле. Засилля медіа країни-

агресора (в РФ українські медіа не представлені), відсутність єдиної помісної 

православної церкви («світ релігії» українців), масове відходження державної мови 

на другий план на адміністративному, повсякденному рівні, відсутність 

державницьких суто українських «інтернет-практик», складність розвитку 

українського кінеметографу, що представляв би собою актантну мережу зав’язану 

лише на українському географічному/культурному/національному віртуальному 

просторі – всі ці руйнівні тенденції «віртуального», у всій широті його розуміння й 

трактувань, відносно до єдиного віртуального змістового поля українського соціуму, 

обов’язково призвели за собою матеріальні наслідки [212, с.205].  

Всередині конструкту «українська держава» як єдиного синергетичного 

утворення почалися руйнівні тенденції: втрата територій як «матеріального тіла» 

актантноих мереж «український соціум» та «українська держава»; тимчасовий злам 

економічних зв’язків, що підтримуються віртуально-потенційною логікою; 
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віртуальна втрата «умів» та простору уяви українських громадян, що й заклали саму 

потенційну можливість двох попередніх тенденцій,  

 Така ситуація у віртуальних семантичних системах (медіа, інтернет- просторі, 

повсякденності) наростала до зими 2013-го року, критично загострювалася у 

матеріальному просторі повсякденності й досягла точки біфуркації під час подій 

зими 2013-2014 років. Буття українського соціуму після подій другої зими 2013-

2014 років можна розглядати з різних кутів зору: економічного, соціологічного, 

політичного/геополітичного й, навіть, конспірологічного. Визначити «правильність» 

й домінування якогось з цих поглядів як методологій осмислення, неможливо, бо 

кожен з них бере за основу окрему «актантну мережу» як єдність, створену наявним 

матеріальним та віртуальним, і не виходить за її просторові рамки, позначаючи 

лише наслідки її впливу й подій всередині неї [213, с.110]. 

  Щодо українського соціуму, саме соціально-філософський погляд крізь всю 

широту розуміння феномену віртуального, який максималізує свій вплив у ХХІ 

столітті, намагається зафіксувати ті якісні зміни, що будуть формувати 

«віртуальність» української нації протягом наступних десятиліть і століть. 

Українська держава, український соціум як цілісні й взаємозабезпечуючі системи у 

всій широті скадових категорії «системи»: семіотичні, мережеві, біологічні, 

географічні, культурні, породжуються й приводять у дію механізми свого 

функціонування подібно до єдиного живого організму. Це відбувається завдяки 

матеріальним об’єктам (інфраструктурі, корисним копалинам, винаходам, 

матеріальним «тілами» людей і т.д), з яких феномен віртуального вилучає 

потенційності, що задають просторову основу соціальному в декартівському його 

розумінні й у вигляді матеріально - повсякденної данності українського суспільства. 

Це – просторовість українського суспільства, на яку феномен віртуального 

змістовно наслоюється (layering, переймаючи логіку існування фреймів), починає 

породжувати й приводити в дію піддану йому у повсякденності матеріальну основу, 

бо вона існує завдяки «ідеальному», що існує віртуально апріорі. З цієї основи 

віртуальне в українському соціальному просторі творить/намагається зберігати старі 

актантні конструкти всіх порядків, реалізовуючи їх як просторові можливості, 
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виводячи із стану потенційної можливості, задаючи самі кордони можливого: 

оновлення сутності ідеальностей великих міст (Донецьк, Луганськ) у зв’язку із 

обставинами; перепрямування промислових виробництв, поява (переїзд) нових 

учбових закладів, фактична поява армії у повноцінному її розумінні), переїзд 

висококваліфікованих кадрів із Криму й Донбасу тощо. 

Ключовим у цій логіці й у вищевикладеному є те, що для того, щоб віртуальне 

в Україні почало «задавати нові простори та об’єкти» всередині матерії соціального, 

їй потрібна точка «біфуркації». Це може бути подія, віртуальний семіотичний відлік, 

чітко зазначений у часі, як у другій ключовій характеристиці. Тим часом, точкою 

біфуркації, «фреймовою подією», після якої віртуальним оформлюються вже 

абсолютно інші порядки взаємодій для українського суспільства у глобальному 

масштабі на початку ХХІ століття, постає зима 2013–2014 року [213, с.107]. 

Тотальний феномен віртуального у обох постатях свого розуміння творить актантні 

мережі у трьох основних формах просторових єдностей (залежно від масштабу): 

регіони, мережі й потоки [214]. Пострадянський простір (регіон) й досі намагається 

максимально тримати поряд із собою й керувати, мати віртуально - потенційні 

можливості впливу на пострадянські країни та стан «ідеальностей» їх суспільств 

(мережі). Для цього можуть бути утворені два види інструментів віртуального 

(потоки), яким українське суспільство почало активно протидіяти з початку 2014 

року.  

По-перше, це «потоки» інформаційно-ідеального толку: пропагандистські 

телеканали різних масштабів «мережності» (регіональний «Росія 24», глобальний 

«Russia Today»), регіональні політичні й соціальні рухи («Руський мир», «Руський 

блок» в Україні до 2013 року), лавина інтернет - комунікації (сепаратистські групи в 

соціальних мережах, поширення проросійських агітаційних роликів, хакерські 

інтернет атаки на ключові «вузлові» об’єкти української інфраструктури). Всі вони 

спрямовані на активне віртуальне збереження/утворення потенції «повернення» 

конструкту «Україна» під простір (географічну територію), з якого ці мережі 

«розростаються» - актантної мережі «російська держава». Вони оперують в 

основному віртуальністю інформаційно-технологічного порядку: інтернет, 
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медіапростір, освітні заклади як паноптикуми, контроль над соціальними мережами, 

з метою впливу на «ідеальності», якими українці оперують у повсякденності й 

збирають у єдину актантну мережу соціальну реальність всередині конструкту 

«українська держава». Мета цих потоків – пошкодити, підмінити значення, 

переставити фрейми віртуально існуючих кінцевих галузей змісту, якими наповнена 

уява пересічних українців: уявлення про патріотизм, історію рідного народу, 

ключові політичні, економічні події або, що найефективніше, повсякденні рутинні й 

неосмислені дії. 

 По-друге, це переважно потоки матеріально-технічного толку: військові бази 

(база Чорноморського флоту в Севастополі), спроби побудувати військовий 

аеродром у Білорусії), сировинно-виробничі промислові об’єкти (газовід до ЄС 

через Україну), уламки ВПК, що залишився від СРСР). Вони оперують 

віртуальністю як потенційністю впливу на матеріальне, дають можливість у будь-

який час вивезти з «віртуального» стану саму можливість повернути контроль над 

конструктом-актантною мережею «Україна». Точніше, повернути контроль над 

матеріально-технічною його складовою (анексія півострову Крим, захоплення 

частини Донбасу), а не над соціальним простором (за нього більшою мірою 

відповідає перший тип інструментів віртуального). 

Після точки біфуркації (зими 2014 року) українське суспільство починає 

відмежовувати свої мережі й потоки всіх масштабів, значення й розміру від старого 

регіону свого існування, до якого була прив’язана віртуально-потенційно. Це сам 

початок відходу. Він ще доволі відносний у своїх проявах і не підкріплений у повній 

мірі матеріальністю в своєму абсолютному вигляді: перехід на європейські 

стандарти виробництва, підписання закону про вільну торгівлю з ЄС, можливість 

українським студентам навчатися по обміну, зростання прозахідних соціальних 

поглядів українців, ріст потенційного рівня підготовки до вступу в НАТО. Але вже 

сам по собі початок зміни віртуальних зв’язків та мережі їх розростання є загрозою 

для сусідніх пострадянських конструктів, бо «українське суспільство» до точки 

біфуркації (зими 2013 – 2014 років) й «українське суспільство» після постає значно 

різними соціальними конструктами. Причина цьому лежить в тому факті, що 
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українське суспільство й держава після 1991 року поставали тим соціальним 

конструктом, який залишався незмінною мобільністю . Тобто таким конструктом, 

що в своєму бутті продовжував зберігати ту основу своєї віртуальності (ідеї, 

шаблони, фрейми кінцеві галузі змісту, що займають уяву індивідів), яка 

підтримувала сталу й застарілу пострадянську форму порядків взаємодій в 

суспільстві. Останні його творять як індивідуальність, поєднуючи складові у 

незмінній мережевій логіці по відношенню до інших сусідніх об’єктів, визначаючи 

місце українського суспільства в просторі СНД, Європи, світової економіки. 

 Українське суспільство зберігало свою форму як мережева єдність завдяки 

пострадянським віртуально існуючим соціальним «специфікам організації 

соціального»,  які «прикріплялися до матеріального» з метою впливати на соціальне: 

високий рівень корупції, низький рівень екстенсивності виробництва, латентна 

відсутність стратегії подальшого розвитку в усих соціальних структурах, постійні 

соціальні ускладнення й внаслідок цього низький рівень життя й соціально-

політичні струси. Остаточно, це й віртуально існуючі неформальні правила, що 

закладали такі ж позаматеріальні множинні світи соціальних взаємодій, конфліктів, 

солідарності, раціональності в українському соціальному просторі [215, с.454-457]. 

Все наповнення феномену віртуального, що залишилося від пострадянського 

історичного часу: логіка, неформальні правила організації соціального, остаточно 

вичерпали себе на початку другого десятиліття ХХІ століття. Бо вони 

встановлювали кордони можливого невідповідно до історичного часу, неіндексично 

щодо специфік, конкретних стратегій, відносин виробництва й соціальних 

особливостей глобалізованого світу: вільної економіки, ставки на високоосвічене 

громадянське суспільство й кожного індивіда зокрема, толерантність європейського 

зразку, надпотужні комунікативно-інформаційні потоки, екстенсивність, а не 

інтенсивність розвитку, яку в Україні наочно показав приклад ефективності 

призовної регулярної та найманої професійної армії.  

Український соціум як актантна мережа надвисокого масштабу 

самоорганізації, утворена множиною актантних мереж, ініціювала процес повної 

зміни віртуальних мережевих зв’язків, що дозволяють їй існувати доти, доки у 
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відповідному порядку поєднують структурні елементи. Після «точки біфуркації» 

для того, щоб залишатися «незмінною мобільністю» (цілісністю), що бажає 

здійснювати рух вперед як цілісний ансамбль, глобальна мережа відносин між 

елементами (соціальним структурами, кожна з яких теж актантна мережа) 

українському суспільству треба було оновити основу існування феномену 

віртуального, що у необхідному порядку й кількості вивільняє «потенції» елементів 

мережі й цим творить єдиний конструкт: фрейми, змісти й значення, повсякденні 

рутинні практики соціального простору, кордони кінцевих галузей змісту. Протестні 

події зими 2013 – 2014 років, війна на сході України, тимчасова втрата контролю 

над географічними елементами «актантної мережі Україна» (Донбас, Крим), 

ускладнення матеріально-економічного становища українського населення, 

збільшення рівня неконтрольованої зброї, руйнування інфрастукрури в зоні АТО, 

потужна матеріальна й людська база волонтерського руху – все це виведені у 

простір української повсякденності приклади потужного матеріального «відлуння» 

від процесу початку оновлення віртуальності країни й суспільства. Віртуальне 

виступає як цементуючим елементом, мережевим павутинням, що безпосередньо й 

тотально поєднує все «українське» між собою, а тому творить соціальну реальність 

у тому варіанті, який ми бачимо зараз. Віртуальність визначає, яку з множинних 

потенційно можливих форм зв’язків між елементами має прийняти всередині себе 

актантна мережа, визначає умови можливості чи неможливості всередині останньої 

й, часто, виступає елементом, що може без зміни матеральної бази докорінно 

переоформлювати всю подобу мережі в цілому. 

 Тут, логіка подібна до вже зазначеного прикладу із будинком, який може 

перебувати у варіанті (формі) просто окремих скупчень деревини, каменю. 

Майбутній конструкт – актантна мережа «будинок» існує ще віртуально у потенції, 

вигляді будматеріалів. Він є віртуальне у онтологічному розумінні Томи 

Аквінського, яке потенційно може бути втілене у конструкт «дім» при встановленні 

зв’язків між окремими елементами (арістотелівська «форма»). Можно назвати її 

«віртуальність першого порядку». Але ХХІ століття в процес обов’язково залучає 

віртуально існуючу программу комп’ютерного моделювання як віртуальне 
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інформаційно-технологічної ери. Її можна назвати «віртуальність другого порядку». 

Вона допомагає оформити «ідею дому» й більш точно, практично, наглядно вивести 

«дім» із стану потенції існування. Віртуальна інтернет-закупівля будматеріалів 

(через інтернет-банкінг, інтернет- магазини) спрощує й здешевлює умови появи 

потенцій (будівельні матеріали), з якої дім буде оснований. Таким чином, 

віртуальність «другого порядку» (технологічного) допомагає оформитися й посилює 

основи віртуальності «першого порядку». Разом ці віртуальності обох порядків 

утворюють потужність впливу єдиного феномену віртуального, що через втілення у 

повсякденності й творить нескінченну кількість актантно-мережевих конструктів, 

що існують у ХХІ столітті. 

 Українське суспільство абсолютно точно відбиває логіку вищевказаного 

прикладу. Воно як цілісний конструкт, що має значну синергетичну природу, бажає 

без радикальної зміни матеріальної складової (промислової революції, появи 

передових виробництв і нових джерел корисних копалин) визначати ту форму 

просторовості (окрема самостійна держава, антисателіт пострадянського простору й 

ідеології, «міст Європи й Азії» й політична нація, європейська й антитоталітарна 

країна), що віртуально існуює в множинних світах її громадян. Такі форми 

просторовості та ідеальності дадуть можливість індексувати, спаювати, вписувати 

весь український соціум із контекстом світових соціальних й політичних процесів, 

глобальних соціальних реалій ХХІ століття, існувати як цілісний «живий» 

конструкт. Всі ці перебудування ідеальностей всередині українського суспільства, 

які містяться, існують і творяться на віртуальній основі, відбуваються всередині 

єдиного українського соціально-семантичного простору для того, щоб зберегти 

можливість мільйонам українців продовжувати відтворювати свій «світ соціального 

буття» як реальність особливого роду: окрему культурну єдність, самостійну 

економіку, освічених і самостійно мислячих громадян. 

 За умов залишення існуючого, двадцять п’ять років набору «поєднуючих 

інструментів» віртуального, які творять соціальну реальність українського 

суспільства як таку, посилених віртуальністю «другого порядку» («потоками» 

пострадянських актантних мереж): соціальними мережами, антиукраїнськими 
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об’єднаннями, рухами й партіями, пропагандою може відбутися неповоротнє – 

втрата «справжньості» соціуму. Віртуальне в певному «правильному» порядку 

поєднує, закладає зв’язки відношень між елементами соціального конструкту-

актантної мережі «Україна»: фрейми (де закінчується патріотизм, а де починається 

жорстокий націоналізм за умов війни); змісти (що є українське, а що 

антиукраїнське); окремі скінчені галузі змісту громадян (стан в Україні «множинних 

світів» науки, медицини, освіти); ідеальне (що є добробут українця, який його 

матеріальний рівень) й, навіть, спеціально підтримувані та мовно оформлені 

наративи (шкідливі міфи на зразок «Є окрема Західна й Східна України», «Донбас 

годує Україну», «Українець не відрізняється від росіянина»). Все це утворює 

цілісність, єдність українського соціального простору як метаконструкту, актантної 

мережі, синергетичного утворення, «організму», що вкрай прагне зберегти себе як 

індивідуальність, а для цього бачить за необхідне переоформити феномен 

віртуального, який скріплює між собою окремі його елементи [216, с.208-213]. 

 Як може бути катастрофічною ситуація для дослідника галузі соціального 

виявити на певному етапі свого дослідження, що предмет його дослідження просто 

не існує, зникає, не є справжнім й дійсним, так для українського соціуму на початку 

другого десятиліття ХХІ століття почала намічатися подібна в своєму прояві 

«потенція». Вона полягала у тому, що з часом українське суспільство як цілісний 

конструкт могло перестати являти собою «реальність особливого роду», все більше 

зливатися, усереднюватися поруч із рядом подібних пострадянських суспільств. 

Деякі з останніх вже давно у своїх порядках взаємодій не виявляють себе як «такі-

як-є-самі-по-собі», а постають, як сірі й усереднені, в єдиній пострадянській системі 

координат соціумів пострадянського простору.  

Сприяння українському рекламному й кінематографічному медіапростору 

(через що прийнятий закон про кінцевих бенефінцеарів); значення й присутність 

України у розробках та функціонуванні соціальних мереж, IT (массовий виїзд 

програмістів зі сходу країни до західних областей та Європи); подолання 

глобалізаційих тенденцій (мігранти й ЛГБТ рух та трансформація феномену 

толерантності); постіндустріалізація виробництв й тяжіння до західноєвропейського 
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цивілізаційного вектору; активне залучення до загальносвітових брендів й моди; 

вектор на знащення залишків радянської ідеології – все це віртуальні стратегії, 

феномени, ключові структури українського соціального ХХІ століття різного 

масштабу, що своїм існуванням, розширенням, зміцненням у актантно-мережевій 

формі їх буття, забезпечують підстави фізичної цілісності головного метаконструкту 

«українське суспільство» та його «фізичного тіла» - конструкту «українська 

держава». Перераховані прояви віртуального (й структури соціального водночас) 

відповідають за збереження, підтримку цілісності й індексичності входження у 

контекст українського соціального простору як єдиного актантного конструкту, 

всього (матеріального й віртуального), що проникає «ззовні»: пристосування 

мігрантів, примінення нових технологій, протидія ідеологіям, пропаганді, гібридним 

бойовим діям. 

 Віртуальне обох порядків спрямоване перш за все на «транспонування» в 

рамки «українського» всіх основних потоків ХХІ століття, що є «осердям» 

конструювання будь-якого актантного регіону («Східна Європа», «Євросоюз»), 

мережі (СНД), потоків більш низького порядку з актантної мережі («регіональна 

промисловість Донеччини» в конструкті «українська держава»). 

Віртуальне й матеріальне разом конструюють соціальний простір країни.  

Україна тут не є виключенням. Й сказати, що є більш вагомим, неможливо. Якщо 

стверджувати, що високорозвинене суспільство ХХІ століття виникає виключно за 

умов значних територій, потужної інфраструктури, достатніх запасів корисних 

копалин (як матеріальних об’єктів), ми не можемо заперечувати емпіричний 

приклад розвитку японської держави, яка фактично матеріально існує у фізичному 

просторі майже абсолютно позбавленому корисних копалин. А cтавлячи на перший 

план феномен віртуального у всій широті його розуміння, зазначеній вище у тексті, 

ми не можемо пояснити приклади забезпечених ресурсно пострадянських суспільств 

(російського, українського, білоруського ), які після 1991 року не були готові 

підтримати віртуальну (обох порядків віртуальності) складову для цілісності своїх 

більш дрібних актантних конструктів-потоків: економіки, освіти, унікальних 
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виробництв, й щонайгірше, територіальних питань відтоку інтелектуального 

капіталу [217, с.29-41].  

Феномен віртуального у ХХІ столітті для українського соціума як суб’єкта 

глобалізованого світоустрою є таким, що вбирає у себе все більшу роль для 

подальшого існування й розвитку українського суспільства та його держави в 

цілому. Український соціум, посередництвом зміни конфігурації віртуальних 

«зв’язуючих» елементів, саморегулюється й намагається максимально підвищити 

ефективність віртуально-потенційних взаємов’язків між матеріальними об’єктами, 

що його наповнюють. Матеріальне лише опосередковує віртуально-потенційні 

взаємозв’язки, що, переплітаючись як мережі, творять суспільство, виступає 

«якорем» («anchor») у просторі повсякденного для зразків соціальних взаємодій 

індивідів й семантики, яка його наповнює. 

 Соціальний простір та повсякденні рутинні взаємодії «наростають навколо 

матеріального» у тому чи іншому вигляді. Віртуальність «вилучає» ту чи іншу 

потенцію (можливий стан) залежно від ситуації, з якою починає становитись 

індексичним матеріальний предмет, індивід чи віртуальна сутність (ідея, значення, 

зміст), які починають впливати на стан «ідеальностей» всього суспільства загалом. 

Найбільш яскравим прикладом для українського суспільства в цілому й кожного 

українця зокрема може бути приклад Донецького аеропорту, який з 2014 року вже 

ніколи не буде «аеропортом» у класичному розумінні цього слова. У мовному 

наративному відображенні він закріплюється як «фортеця духу», «символ 

незламності нації», але вже ніколи як«аеропорт», навіть після можливого 

поновлення матеріальної функції «аеропорт» (яка теж існує у потенції). Феномен 

віртуального-потенційного, як «віртуального першого порядку», назавжди змінив 

«фрейм», у якому ми будемо розглядати матеріальний об’єкт «Донецький 

аеропорт», а явище інтернету, соціальних мереж (як «віртуального другого порядку» 

додане у ХХІстолітті) лише посилить цю тенденцію, віртуально зберігаючи в собі 

хронічку подій 2014 – 2015 років у вигляді гігабайтів відео-/аудіо-/фото- данних. 

Матеріальний предмет один (ДАП), але саме віртуально існуюче: змісти, значення, 

мовні наративи з оцінки історичних подій й віртуальні відео, аудіо з електронного 
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семантичного середовища, завжди будуть корегувати, змінювати, впливати, 

формувати наповнення й взаємозв’язки кінцевих галузей змістів, як кожного 

справжнього українця, так і державного українського «світу історії», «світу 

політики», «світу війни», усередненої суми множинних світів усіх українців, що 

разом формують конструкт-актантну мережу «українське суспільство». 

Саме проблематика оновлення, розширення й підтягування до темпорального 

рівня «сучасного» ХХІ століття, феномену віртуального українськго соціума, що 

цементує його основи як монолітного конструкту-актантної мережі, викликало 

матеріальне «відлуння» - війну на сході країни. Бо в ХХІ столітті посередництвом 

феномену віртуального, у всій повноті його семантичного розуміння, соціальний 

простір українського суспільства, що докорінно корелює із матеріально-

просторовим, технологічним, почав більше конституюватися аніж матеріальним. 

Причина в тому, що віртуальне «множить» матеріальне додаючи до нього нові 

змісти та правила використання у повсякденних порядках взаємодій в залежності від 

ситуації. Тут можно вказати зворотній потік доставки вуглеводнів (з ЄС до України 

реверс), переїзд провідних вищів сходу країни, масовий добровольчий і 

волонтерський рух на початку 2014 року.  

У цих прикладах новоутворене не є річчю, феноменом, явищем як «суть-в-

собі» у повній мірі, але через ситуацію, з якою «індексуються», в рамках «фрейму» 

(як віртуально існуючого неформального правила розуміння соціального контексту), 

до якого вони поміщені, вони вимушені заміщувати собою оригінали. Але 

одночасно вони і не віртуальні за своєю основою (як симулякри у Бодріяра). Г. 

Ґарфінкель позначав це явище терміном «as-of-which object» («об’єкт як - якщо б»). 

Це Ґарфінкель яскраво позначив на прикладі, коли ув’язнені  грають у карти й 

використовують замість грошей сірники. Це не гроші, але «суть-в-собі гроші» в 

даній конкретній вузькій ситуації [218, с.79-85].  

 Ці «as-of-which object», помножені на інформаційно-технологічну 

віртуальність ХХІ століття, є новий вид симулякра. Вже й не симулякр, але й не 

справжня річ у повному її розумінні, яке існувало до певного часу. Бо, по-перше, 

«as-of-which object» прагне максимально поширитися у просторі повсякденності 
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соціума (закріпитися матеріально у головній реальності перш за все), по-друге, з 

часом віртуальне «прагнутиме» повернути попередню форму «as-of-which object» 

назад, посиливши її. Віртуально-потенційні зв’язки всередині таких конструйованих 

в соціальному просторі об’єктів змінили порядок своїх взаємодій і зв’язків, щоб 

змінити аристотелівську «форму», яка в кінцевому розразунку збереже 

функціональне навантаження й зможе конструювати/підтримувати сталість 

конструкту-актантної мережі «український соціум». Як приклади, можно навести: 

забезпечення реверсними вуглеводнями українського населення; збереження 

передових вищів України, що з часом будуть привносити віртуальний український 

соціальний контекст, конструювати й корегувати «множинні галузі змісту» 

населення там, де наразі актантні мережі конструкту «Українська держава» 

пригнічені або цілковито знищені (міста Луганськ, Донецьк); заміщення 

небоєздатних армійських формуваннь і логістичної мережі їх забезпечення для 

«утримання» загальної мережевої форми «продукту» соціальних повсякденних 

взаємодій українського соціума-цілісного конструкту «українська держава». 

Зміна поєднуючого порядку/якості/«сили» феномену віртуального, що 

скріплює між собою матеріальну складову (географічні особливості, матеріально-

виробничу базу, корисні копалини, передові освітіні заклади та науково-дослідні 

інститути, кількісні характеристики українського соціуму) конструює, «нарощує» 

українське суспільство в ХХІ столітті з абсолютно новим виглядом його соціальної 

реальності. Віртуальне, вивільняючи ті чи інші «потенції» всередині українського 

соціального поля, показує нам в ХХІ столітті перспективи, які можуть бути, а доки 

існували віртуально, бо не злиті з повсякденністю, втілені у конструкті «українське 

суспільство» при реалізації моделей розвитку у розумінні їх як платонівських 

«ідей», аристотелівської «форми», томістської «потенційності», нормативностей, 

зразків для соціальних конструктів, взятих за основу Західної цивілізації: примат 

вільної ринкової економіки й демократичних свобод, збільшення ролі технологій і 

комунікацій, наданих інформаційнотех-нологічним. В цьому йде позначення 

крайньої необхідності «включення» нашої держави у актантні «регіони», «потоки», 

«мережі» західної цивілізації (участь харківських інститутів у проекті андронного 
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коллайдера, новий «Шовковий шлях»), формуванні громадянського суспільства як 

конструкту-актантної надмережі, що підтримує стан віртуальних зв’язків 

(сутностей) українського суспільства, представлених фреймами, змістами, 

значеннями, міфами, множинними світами українців, а в критичні моменти 

«цементує» їх стан. 

 Феномен віртуального в українському суспільстві не просто виводить себе як 

«потенційність», у семантичному його трактуванні Томи Аквінського, на новий 

щабель буття у ХХІ столітті. Завдяки многоразовому посиленню, «множенню» на 

інформаційно-технологічне: комп’ютерне управління, соціальні мережі, мобільний 

зв’язок та медіа простір, передові роботизовані виробництва (3D друк, нові 

енергозаощадні проекти), глобальні масштаби обміну технологіями, 

загальнопланетарному обміну фінансовими капіталами (мережа SWIFT, електронні 

гроші Bitcoint тощо), віртуальне починає творити нову соціальну реальність 

абсолютно нового порядку. Але віртуальне вже не цікавить «непрестижне» 

знаходження у стані симулякра, а тому воно посередництвом все більшого 

входженням у повсякденність, через вищеперераховані технологічні нововведеня, 

бажає мати можливість (як потенцію) максимального впливу на матеріальну 

складову нашого буття.  

За умов «витягування» з стану віртуальності потенції України як 

самостійного, розгалудженного, потужно закріпленого у всіх «регіонах» західної 

цицілізації конструкту-актантної мережі, вже у найближчі десятиліття при соціально 

філософському підході до вивчення особливостей українського суспільства та 

соціального простору оформленого ним, ми будемо все більше задаватися 

питаннями «матеріально у соціальному» та «соціального у матеріальному». Бо саме 

такий зв’язок у ХХІ столітті є запорукою повної інтеграції віртуального у соціальне 

буття. Лише матеріальне дає можливість у повній мірі «представити» прогресивне 

віртуальне найближче до реального стану, в якому воно існує, виступає «жорсткою 

основою», гарантом справжнього існування повсякденності, в якій через 

інформаційно- технологічний зсув у режимі «шаленого змішування» наслоюється, 

інтегрується єдиний світ соціального, твориться мережеве поле взаємодій і 
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оформлення «множинних світів» українців. Весь спектр існуючого віртуально 

(змісти, значення, символи, міфи, інтернет-простір комунікації, світ новітніх 

технологій постіндустріальних економік) доводять, що постають все більш 

невіддільними від матеріального: «об’єкти знов повертаються у соціальну теорію у 

вигляді товарів, машин, комунікаційних технологій, нових продуктів харчування, 

витворів мистецтва, територій мегаполісів. Утворюється новий світ матеріальностей 

та об’єктностей. Розмовляючи з розумними машинами, модифікуючи своє тіло 

посередництвом технологій протезування й генної інженерії, зростаючись із 

мобільними телефонами, блукаючи у віртуальному просторі, втілюючи фантазії 

робототехніки, ми змішуємо власну людську буттєву сутність із активними 

діяльностними матеріальними об’єктами у заморожуючій, але й збентежливій 

манері» [219, с.1] 

Віртуальне копіює структурну основу феномену мови, його синтаксичну 

логіку існування, де головне - зберегти порядок взаємодій (як порядок слів у 

реченні), умісність в даний час трактування слова (у віртуальності – «правильного» 

розкриття потенції феномена, предмета, явища), «підгоняє» під себе матеріальність 

(індексує). Але водночас віртуальне конструює, а практично це скоріш виглядає як 

«нарощування» соціального на «поверхні» матеріального, впливаючи на феномен 

мови, вихолощує з нього наративи, які будуть актуальні тут, зараз і лише за даних 

умов. Якщо мова дає як матеріал апріорні категорії, які майже непотребують 

жодного соціального контекста, то феномен віртуального максимально наближує 

категорію цієї мови до специфіки соціуму. Так, наприклад, «алкоголь», «тютюн», 

«ліс» не є соціальним об’єктом. Тоді як «контрабандний алкоголь/ тютюн/ ліс» на 

Закарпатті в українській «системі соціальних координат» вже є наративом, 

соціальним явищем, оскільки встроєний в українську соціальну логіку. Бо в 

специфіці актантної мережі «закартпатська область» є системоутворюючим для 

певної підсистеми (актантної мережі «контрабанда», феномену корупції), які ж у її 

марксистському розумінні дають значну частину доданої вартості, зайнятості, 

прибутку в даному регіоні. Це відбивається згодом і на мовній структурі української 

мови. З’являється жаргонізм («контрабас»), який зрозумілий в соціальному 
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повсякденному просторі гілки українського суспільства - актантній мережі 

«Закарпатська область» (закріплений у повсякденності, «множинних світах» 

закарпатців) і важкозрозумілий при перекладі (на англійську, німецьку) та 

існуванням поза мовними межами конструкту «українська держава» (у США, 

Німеччині тощо).  

Так, «алкоголь», окрім унікального українського прикладу, може бути 

виведений/невиведений (як реалізовані матеріально) з віртуальності (потенції) у 

повсякденне буття: алкоголь як вино для причащання (християнський наратив); 

алкоголь як контрабанда (юридичний наратив); алкоголь як рідина для 

розпалювання вогнища туристом (побутовий наратив); алкоголь як паливо для 

автомобілів (технологічний наратив); пляшка з алкоголем як невеликий предмет, 

який можна масово перевозити й реалізовувати (наратив маркетологів), і так далі до 

нескінченності. Віртуальність-потенційність інформаційно-технологічної ери ХХІ 

століття «помножує» цей ряд. Наприклад, нині поширюється незаконне 

перекодування контрабанди через західні адміністративні кордони України 

безпілотниками, які є плодом віртуального й технологічно-інформаційного [220]. 

 Залежно від реалізації обраної, найбільш актуальної «потенції», може бути 

утворено ту чи іншу актантну мережу («контрабанда»), що є реакцією на загальні 

тенденції («актантні потоки») соціального мегаконструкту «українська держава»: 

високе безробіття у регіоні, низький промисловий потенціал або низьку якість 

прикордонного контроля. Це яскравий приклад соціальної індексичності, як 

здатності речей, завдяки феномену віртуального, виконувати- заміщувати функції 

інших знаків, предметів, явищ відсилаючи (вписуючи) порядки соціальних 

взаємодій у специфікації вже утвореного у вигляді конструкту-актантної мережі 

соціального простору [221]. Матеріальне й соціальне посередництвом віртуального, 

яке подібно до валентності атомів хімічних елементів у певному порядку зчеплює 

молекули між собою й утворює певний хімічний елемент, взаємодіють, 

взаємообумовлюють одне одного. Через додачу у соціальне віртуального, 

привнесеного інформаційно-технологічним ХХІ століття, матеріальне, віртуальне, 
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мовне починає сплітатися у актантні мережі соціотехнічних відношень 

різноманітних порядків, рівней, складностей взаємодій. 

 Серед них може не спостерігатися генералізованої загальної логіки: 

поширення сервісу інтернет-банкінгу в банках України; поширення волонтерами 

тепловізорних приладів у зоні АТО; розсилка викладачами евакуйованих вищів 

Донбасу лекційних й семінарських матеріалів електроною поштою на перших 

етапах переміщення закладу; робота підприємства «Нова пошта» з перевезення 

вантажів і контролем через інтернет, що сприяє появі неконтрольованого ринку 

торгівлі; поява у бойових діях на сході нашої країни сотень безпілотних 

розвідувальних апаратів, що в силу обставин (тотальне засилля ПВО РФ на 

окупованій території) частково заміщують функції актантної мережі-конструкту 

«ВПС України»; робота веб-камер на кримському побережжі, що висвітлюють 

реальну кількість туристів на окупованому півострові в реальному часі, протидіючи 

пропаганді РФ; початок розробки українськими підприємствами власних ударних 

дронів; поява у інтернет-просторі України все більшої кількості іноземних фільмів, 

інтернет курсів й перекладачів, що по суті дозволяє віртуальному впливати на 

феномен мовного; робота центру «Миротворець», що з відкритих інтернет-джерел 

(не порушуючи юридичну складову) збирає матеріали й докази колабораціонізму, 

державної зради, участі у НВФ на території України і т.д. 

 Все це широкий ряд прикладів соціальних явищ, мікроскопічних актантних 

«потоків» всередині мегаконструкту «українське суспільство», в яких неможливо 

виділити й чітко вловити «ядро», основу, яка виступає первинним «каркасом» для 

побудови українського соціума: соціальне (інститути, традиції, норми), мовне 

(наративи, казки, традиції, українська мова як цілісна семіотична система), 

матеріальне (інфраструктура, виробничі потужності, нові винаходи й технології), 

віртуальне-потенційне, яке розуміли Платон, Тома Аквінський, Альфред Шюц, 

Ірвінг Гофман, Аристотель (світ ідей, віртуальне, множинні світи, як «закінчені 

галузі змісту», фрейми, ентелехії) чи віртуальне представлене інформаційно-

технологічним, про яке казав Жан Бодріяр (інтеренет, симулякри). Все постає 
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гетерогенним, гібридним, де живе невідрізниме від неживого, при розгляді 

соціального простору, який твориться ними. 

Так, наприклад, неможливо зрозуміти, що було важливішим у колонізації 

Європою Американського континенту: поява галеонів, приклад яких як актантних 

мереж іх «незмінною мобільністю» скопійований з синтаксису феномену мови, чи 

протестантський дух капіталізму, про який казав Макс Вебер, який був би 

неможливим без перекладу (переклад як віртуальна стратегія розкриття потенції 

Біблії) Лютером біблії на німецьку, а Гусом – на чеську мови. Що є більш важливим 

для збереження українського суспільства й української держави на початку 

масштабної військової агресії з боку РФ у 2014 році: масове «розморожування» 

армійської броньованої техніки, стрілецької зброї, боекомплекту із складів 

міноборони, чи «інформаційні шторми» у соціальних мережах (twitter, facebook, 

VК), які дозволили максимально мобілізувати всі ресурси суспільства, яке стримало 

агресію, без якого зброя була б брухтом [222, с.154]. 

Соціальний конструктивізм «бурдьєвської» логіки у 70-ті роки ХХ століття 

лише почав позначати значення структур соціального, які відображалися у 

матеріальному, помічаючи у останньому «відбитки» соціальних практик, що 

структурують об’єкти фізичного світу як такі. Та на останньому прикладі віртуальне 

показує, що «соціальна інтерпретація ситуації» (індексичність) в кінцевому рахунку 

передбачає здатність замістити певний об’єкт, що відноситься до природи іншим, 

тим що належить суспільству, й показати, що саме він є істинною сутністю 

першого». Війна на сході України є «останнім аргументом», який можна висунути, 

засобом, що при втраті впливу на феномен віртуального українського суспільства 

дозволяє захопити матеріальну основу: інфраструктуру, виробничі можливості, 

сировинну базу, людей (контроль тілами людей у розумінні М. Фуко) тощо. Але 

навіть цей «грубий» (з точки зору буття ХХІ століття) крок по розхитуванню війни 

не міг бути здійсненим без віртуальних стратегій. Він здійснювався («війна» вийшла 

із потенції свого існування) виключно із метою захопити матеріальну складову 

(актантний потік «Донбас») частини актантної мережі «Україна» з подальшим 

поширенням на всю «віртуальну складову» в масштабах всього конструкту.  
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Для цього застосовується феномен віртуального всієї широти свого 

«потенційного» прояву: пропаганда телеканалів, інтернет-вкидання дезінформації 

про перебіг бойових дій, насадження псевдопатріотизму, сама наявність 

російськомовного населення, спільного кородону, через який можливе перекидання 

озброєння. Але все це має на меті за головне - створити в індивідуальній свідомості 

маси індивідів, що населяють потенційно цікаву з військової точки зору географічну 

територію (віртуальну «Новороссію»), комунікаційні практики, окремий з 

множинних «світ сепаратизму» (акції протесту, поширення дезінформаціх) й 

актантні «потоки» (незаконні збройні формування, співробітництво із окупатнами як 

фрейм «норми»), наближені до практик радикального конструктивізму. І в цьому 

разі індивід не буде сприймати правила та істини (по суті фрейми, «множинні світи» 

та ідеали) власного українського суспільства і держави, а будувати якийсь 

нескінченно замкнутий на «сам-на-собі» світ соціального та не сприймати сигнали 

ззовні. 

Використання інформаційного (віртуального) впливу на частину населення 

України, ментально прив'язаного до радянського минулого, дозволило здійснювати 

дії, що суперечать міжнародному праву, регіональній стабільності, здоровому 

глузду. При цьому стають мінімальними шанси довести юридичну причетність 

жодних офіційних державних структур країни-агресора до конфлікту. Крім того 

створення «жорстко-радикальної» моделі практик соціального конструювання 

реальності для населення робить можливим «використання військового потенціалу 

населення в комплексі з військовими з’єднаннями. Побудова подібного віртуального 

конструкту сьогодні вже не допоміжна, а головна стратегія для життєздатності будь-

якої військової кампанії ХХІ століття. А якщо говорити про ситуацію всередині 

українського суспільства, то вищевикладене - «скелет» соціальної ситуації, без 

якого агресія захлинулася б у перші дні. Тому визначити початок тих чи інших 

приготувань до військових дій можна по найменших змінах, підміні, виправленню 

основних критеріїв та фактажу, які формують світосприйняття, впливають на саму 

селекцію фактів для формування реальності індивідів та мають можливість 

приводити ці факти відповідно до реальності, яку бажає конструювати індивід. 
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Головне тут було – подолати феномен мовного, віртуально закріпленого у 

повсякденності, бо присутність іншої мови (української в даному випадку) вже 

радикально підвищує потенційну неможливість таких дій. Населенню майже 

неможливо доводити таку «абсуртізовану» логіку соціального буття, бо мова є 

«ДНК нації»: передає й зберігає «замкнені галузі змісту» кожного індивіда через 

наративи (казки, національну історію, міфи) та відчутття етнічної «іншості». 

Знаходячись у певному підпорядкуванні, а фактично все більше зливаюсичь із 

матеріальним, все більше його контролюючи, визначаючи його форму, якість, 

кількість у ХХІ столітті, феномен віртуального починає поставати конструюючим 

елементом соціального простору, соціальної реальності й «множинних світів» з 

свідомості й уяви окремого індивіда. Суспільство починає поставати не як 

тотальність, яка «давить», «тотально поглинає» все й кожного, інколи забираючи 

функції релігії, про що казали дослідники соціального у ХІХ – ХХ століттях, а як 

надскладна система інститутів, фреймів, географічного простору, економіко-

виробничих відношень, ідеологій, інтернет-медіа- комунікацій, мовних стратегій, 

культур, фінансових ресурсів, соціальних міфів і т.д., не перетворитись якій на 

«безформенну суміш» дає лише феномен віртуального, що поєднує матеріальне, 

нематеріальне, соціальне, просторове й часове, виникаючи на їх «стику». 

 

Висновки до розділу 3 

Віртуальність ХХІ століття, що індексує технологічно-інформаційне й 

історично-філософське своє розуміння, настільки актуалізує потенцію речей 

назовні, що вони самі стають акторами всередині соціального поля (постають 

актантами, своїми функціональними взаємовідношеннями творять актантні мережі). 

Тіла, одяг, жести, приміщення, транспорт, зброя, банкомати, комп’ютери, сучасна 

побутова техніка – все це «продукти» стратегічної логіки віртуального, як 

тотального метафеномену, бо повною мірою конструюють, визначають подобу 

нашої повсякденності. Ці «продукти» творяться саме віртуальним з метою впливу на 

вже існуючий конструкт певного суспільства в цілому, бо, лише набуваючи 
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матеріальності, можуть здійснювати конкретні стратегії виробництва/підтримання 

інших об’єктів, організацій, суб’єктів, що збирають собою конструкт цілісного 

соціального: автопілоти літаків «схлопують» простір планети; банківські системи 

(програми, комп’ютери) є стрижнем глобальних ринків як таких; обмін науковими 

відкриттями долає сировинну залежність цілих регіонів й змінює подобу соціумів 

(«третя промислова революція»). Ця перерахована частка явищ, породжених 

феноменом віртуального, заставляє індивідів осмислювати соціальний світ в 

абсолютно інших «системах фреймів», порівняно навіть із кінцем ХХ століття, бо 

дає індивіду надвисоку мобільність, комунікативність, інформативність, можливість 

максимально вилучати «потенції» з предметів (вироблення вуглеводнів, 3D друк, 

генетична модифікація тіла тощо). Й тому сьогодні віртуальне, у викладеному його 

вище баченні й розумінні, є стрижневим феноменом ХХІ століття, його вивчення 

фокусує напругу між певним класом подій/феноменів/предметів в соціальному 

просторі, а у візуальному зображенні виступає «павутиною», мережею зв’язків, що 

поєднує феномени/предмети/індивідів кожної актантної мережі всередині 

соціального поля єдиною логікою. 

Сила впливу віртуального полягає в тому, що воно додає до свого «ідейного» 

платонівського коріння існування, ще й логіку функціонування феномену мови. Всі 

об’єднані віртуальним актантні мережі копіюють саму логіку мовного, намагаються 

так само, як і феномен мови, відповідати та пристосовуватися під соціальну 

структуру, в якій існують та яку підтримують [172, p.4]. Одночасно віртуальність, 

при впливі на процеси конструювання соціального, за допомогою актантних мереж, 

переймає на себе й загосрює семіотичну логіку десосюрівського варіанту 

синхроністичної лінгвістики. Останній показував, що значення кожного слова є 

відносним, «індексичним» за логікою Ґарфінкеля, конструйованим відносинами між 

даним словом, а у феномену віртуальності ця роль у кожної окремої актантної 

мережі, та сусідніми як ситуативно зв’язаними, так й протилежними словами. 

Значення кожного слова є несталим (англ.«arbitrary» – довільний, такий, що 

вирішується у процесі) та набуває свого значення при співвіднесенні із іншими 

соціальними найменуваннями («nemen» у розумінні Гайдеґера). Як приклад, слова 
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«собака» й «кішка». Але значний вклад вносять й проміжкові, співвіднесені та 

споріднені іменування об’єктів: «вовк», «цуценя», «котячі» тощо, які суттєво 

корегують, доповнюють, уточнюють попередні іменування «собака» й «кішка». 

Значення в цьому прикладі слів довільні, але сильно детерміновані мережею 

відношень розрізнення. Й кінцеві категорії «собака» й «кішка» є крайнім 

результатом мережі цих відношень [172, p.5]. Віртуальне, творячи актантні мережі в 

ХХІ столітті (згадані в підрозділі приклади нафтовидобувної галузі, банків, 

медицини і т.д), загострюють зазначену на прикладі логіку лінгвістичних суджень та 

міркувань де Соссюра про мінливість/сталість знаку, але вже у повсякденній 

суспільній площині, яку наповнюють індивіди, явища, феномени, матеріальні 

об’єкти [186, с.82-83]. Ця перенесена з лінгвістичного логіка «приживання», 

входження віртуального у соціальне буття суспільства ХХІ століття, його 

індексичність із повсякденними практиками, взаємодіями, системами розрізнень 

(фреймами), дозволяє казати й про те, що утворені конструкти нинішніх й майбутніх 

суспільств будуть все більше вимагати нових планів свого співвіднесення їз 

надшироким рядом старих категорій (актантних мереж): простору, часу, етнічності, 

етики, моралі, політики, економіки і т.д. Остаточно можна робити висновок, що із 

збільшенням масштабів впливу на матеріальність феномен віртуального все більше 

буде «бажати» змінити та увійти у континуум повсякденності як єдино справжнього 

«простру/часу» нашого життєвого світу. Й феномен віртуального здійснює цю 

цілеспрямовану експансію саме через бажання входити у рутинізовані повсякденні 

практики, які є ідеальним втіленням нашого певного окремого віртуального 

«множинного життєвого світу», про які зазначав А. Шюц. Тому віртуальне ми вже 

не помічаємо, але й не уявляємо без нього наше повсякденне буття, не можемо 

відділяти масу наших множинних життєвих світів від феномену віртуального, як то 

світ наукового теоретизування від комп’ютеру, інтернету, електронних бібліотек, 

графічних редакторів. Глобалізований вплив віртуального на нашу повсякденність і 

на нас як на «матеріальні об’єкти», що знаходять своє «місце проживання» в 

соціальному (фр.«habitat» у Бурдьє), прагне лише все більше вписати нас у дію 

певних незалежних від нас потоків розвитку, «прагнень» і векторів розвитку 
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соціального простору для нашого більш «адекватного» соціального індексування 

(«спаювання») нас із ним. Бо «той простір, в якому ми проживаємо, й яке ми 

пізнаємо є соціально позначенним та сконструйованим» [177, c.37]. Але й водночас 

цей же феномен віртуального при конструюванні соціального простору як загалом, 

так й окремих актантних мереж, що його наповнюють, подібно до процесів 

аутопоезиса, передбачає за ключову стратегію вплив на матеріальний простір 

повсякденного (як англ.«local» у Е. Гідденса) з метою забезпечення матеріального 

середовища для взаємодій, якому можна задавати контекстуальність, що згодом 

визначить специфіку й неповторність того чи іншого глобального/локального 

соціального конструкту, його структур, ряду актантних мереж в ньому [178, c.185]. 

Віртуальність входить в саму суть окремих з шюцевських множинних світів 

нашої свідомості, через «шпарину» повсякденності як верховної реальності 

трансформує їх наповнення, а отже й нас як неповторних індивідів. Цей тотальний й 

одночасно певною мірою «тоталітарний» феномен віртуального лише зараз із 

початком постіндустріальної інформаційно-технологічної ери почав свою 

повномасштабну ходу, хоч й саме коріння віртуального походить корінням до самої 

появи матеріального світу. Й кожен предмет у світі нашого буття постійно приховує 

в собі величезну доки нерозкриту «потенцію», «ентелехію», що лише чекає виходу у 

наше повсякденне буття. 

Індексуючи власний потенціал на фінансові, наукові, інтелектуальні й 

культурні традиції західного світу, українське суспільство, за допомогою феномену 

віртуального, починає проблематизувати всередині себе та співвідносити 

найголовніші філософські питання власного існування й принципи «виживання» у 

ХХІ столітті: проблематику «простору» й «часу», в якому воно буде здійснювати 

подальший рух.  

Будь-яка зміна сутності цих двох категорій (простір/час), з метою 

переконструювання соціальної реальності всієї країни в цілому, для українського 

суспільства бере свій початок з віртуального простору. Він 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, 
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символів, що наповнюють простір комунікації українців у безлічі їх повсякденних 

взаємодій. Порядки взаємодій в українському суспільстві, що докорінно оновлюють 

конструкт усієї соціальної системи «Україна», починають брати початок свого 

формування з семіотично-віртуального поля множинних галузей змістів, утворених 

баченням нормативного й зразкового уяви мільйонів українців. [197, с.3-5, 10-12]. 

Саме феномен віртуального забезпечує подібні соціальні дії, що беруть 

початок із зміни наповнення повсякденності (множинних світів всередині неї) 

кожного українця, й забезпечують простір і час для існування українського 

суспільства як цілісного конструкту з-поміж інших суспільств. В наведених в 

розділі прикладах доведено, що кожен конструкт соціального 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. Показано, що українське суспільство сьогодні 

почало вирішувати перш за все нагальну проблему чіткого позиціонування себе в 

просторі: захід чи схід, Європа чи Азія, продовження пострадянських логік 

соціальних взаємодій, що підточують суверенність цілісності країни, чи радикальне 

їх оновлення у вигляді курсу на європейський формат функціонування суспільства. 

Лише після вирішення питань просторової проблематики українське суспільство 

зможе подолати непорозуміння у питанні вибору потенційно існуючих варіантів 

подальшого розвитку 

Вся картина існуючої соціальної реальності заклається віртуальними 

співзалежностями між матеріальними предметами та їх ідеями, утвореними 

соціальними феноменами, комунікацією, цінностями, сумою індивідуальних 

кінцевих галузей змісту українського суспільства. Вони творять безліч актантних 

мереж різного рівня, масштабу й складності, мета яких відтворювати/підтримувати 

українське суспільство як єдину соціальну систему в цілому, переплітаючись між 

собою, забезпечуючи одне одного: від освітніх закладів, оборонних підприємств, 

торгових шляхів сполучення між Європою і Азією, до особливостей мови, жестів, 

одягу, міст пересічних українців. В такій логіці бачення віртуальність, окрім 

безпосереднього зв’язку елементів навіть найдрібнішої соціальної структури (при 
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розумінні її як мережі), задає кордони можливого у існуванні та функціонуванні тієї 

чи іншої актантної мережі, встановлюючи розуміння «сучасного» для кожної з них.  
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ВИСНОВКИ 

 

 

 

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.  Можна впевнено стверджувати, 

що сучасне соціально-філософське коріння конструктивізму тримається на трьох 

теоретичних підґрунтях: скептицизмі, феноменології, символічному інтеракціонізмі.  

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. 

Віртуальність при дослідженні процесів конструювання соціального у обох 

семантичних розуміннях постає рушійною силою, що суттєво трактує, описує сам 

факт появи й перебіг процесів конструювання. Бо вона дає можливість «обробляти» 

(осмислювати) об’єкти поза їх «матеріальними» позиціями, де вони знаходяться, як 

це робить і людська уява. Остання є ключовим, єднаючим елементом зрізу 

«споглядання-відчуття» при осмисленні індивідом буття. Саме посередництвом 
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впливу на уяву (чи заміщуючи її) віртуальне в ХХІ столітті активно взаємодіє з 

соціальним простором. А через додану масову комунікаційно-інформаційну 

(віртуально-технологічну) складову в ХХІ столітті, що глобально впливає на уяву 

мас індивідів, процеси конструювання соціального вже не можуть розглядатися й 

існувати як такі поза впливом віртуального. 

Категорію «віртуальність» для постіндустріальних суспільств ХХІ століття 

слід розуміти у формі нової, доданої трансцендентної здатності для людської уяви, 

що створена інформаційно-технологічною складовою ХХІ століття. Цю «оновлену 

уяву» водночас слід досліджувати як таку, що максимально включена в простір 

широких потоків комунікації нинішніх постмодерних суспільств. Віртуальність в 

ХХІ столітті видає «продукти» своєї діяльності: знаки, символи, кордони змістів і 

значень, трактування феноменів, теоретичні конструкти, наукові відкриття, 

несвідоме і т.д. у матеріальний простір повсякденності за допомогою мовних 

одиниць (категорій, термінів), що еквівалентні до самої суті цього «продукту». 

Процеси конструювання соціального залежать від здатності нашої уяви до 

попередньої «віртуалізації» як складання нашою свідомістю «ідейного» варіанту 

(кінцевої галузі змісту) окремого фрагмента реальності. 

Питання процесів конструювання соціального перебувають 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 насамперед постає фізичним простором, матеріальною основою для 

конструювання реальності. Вона вміщує в собі нескінченну множину віртуально 

існуючих «світів» (релігійного переживання, світ сну, наукового теоретизування) з 

свідомості, як кожного індивіда зокрема, так й мас індивідів, які «наростають» в її 

матеріальності прошарками («layers») й взаємодіють між собою. Кожен такий 

віртуальний «світ» постає «кінцевою галуззю змісту» й окреслює собою норми, 

формальні й неформальні правила, цінності, порядки взаємодії в окресленій сфері 
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нашого суспільного буття. Кожну повсякденність того чи іншого рівня агломерації: 

індивіда, колективу, регіону, суспільства можна позначити у дослідженні як 

визначену віртуальну мережу співвідношень між віртуальними множинними 

світами (кінцевими галузями змісту), які поєднують у цілісність всю соціальну 

реальність. Через вплив віртуального сьогодні для цілісного розуміння соціального 

конструювання і як наукової парадигми, і як соціального феномену будь-який 

дослідник вимушений акцентувати увагу одразу й на широкому ряді більш вузьких 

аспектів соціальної реальності: конструюванні знання, реальності, культур, 

елементів комунікації, мови, історії, технологій. Конструктивізм в ХХІ столітті як 

загальнофілософський підхід стирає кордони між галузями знання, загострюючи у 

новому світлі на порядку денному наукового знання нове питання: «А що взагалі 

можна вважати соціальним»? 

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. Для вдосконалення точності досліджень суспільства з усіма його 

проявами соціальне конструювання як методика застосовує проміжкові елементи: 

фрейми, типіфікації, здоровий глузд, символи, значення, кінцеві галузі змісту 

(множинні світи), габітус . Вони дозволяють визначати, пояснювати, інтерпретувати 

норми та специфіки елементів соціальної реальності (як унікального конструкту) 

максимально відповідно до простору й часу, в яких вони фізично існують «тут-і-

зараз». У ХХІ столітті процеси конструювання соціального можуть бути 

поясненими на підґрунті трьох елементів, що оформлюють ідеальне (у 

платонівському його розумінні) в світі нашої матеріальної реальності: віртуальність, 

до якої додано втрачене філософське герменефтичне бачення, що прагне 

максимально контролювати уяву; повсякденність як суверенність, абсолютне 

матеріально-практичне вираження життєвого світу, в якій також на віртуальній 
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основі стверджуються та узгоджуються змістові структури соціального буття; та 

мова («дім буття») як регіон трансцендентального, що опосередковує й віртуально 

вміщує в собі наше знання про світ. 

Для сучасних дослідників соціального мова актуалізується як віртуальний 

інструмент конструювання соціального світу, що яскраво виявляє себе в усіх без 

винятку семіотичних структурах (множинних світах нашої свідомості та соціального 

буття): міфології, релігії, політиці, медіапросторі, мистецтві, науковому і т.д. Мова 

дозволила постмодерністам представляти будь-що як текст, що виявляє себе 

теоретичним конструктом, утворений знаками, в яких скриті фундаментальні реалії 

соціального буття. 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. Мова постає у розумінні колективно узгодженої у соціальному 

просторі семіотичної системи розрізнень, інтелектуальної оптики, що дає 

можливість осмислювати соціальні феномени, структури соціального, виділяючи в 

них ті чи інші аспекти. Соціальний світ окремого суспільства як цілісний конструкт 

генерує масу комунікаційних актів для більш-менш цілісного світосприйняття між 

широкими масами, маже «насильно» потребує від індивідів комунікувати. 

Загальноутворений конструкт соціального, що зібраний множиною мікро- та макро- 

структур (політичних, релігійних, юридичних, культурних, міфологічних, художніх 

і т.д) та порядками (як негласними правилами) взаємодій між/в них може бути 

переданий лише єдиним метадискурсом соціуму, що поєднує у єдине всі соціальні 

структури, їх розуміння, функціональність та семіотичне навантаження. Мова 

починає виконувати функцію «реєстрації» всієї суми віртуальних, узгоджених 
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індивідами кінцевих галузей змісту, що конструюють собою структури соціального. 

Для цього вона їх «кодує»: створює віртуальну референцію у вигляді одиниць 

номінації, фразеологізмів, метафор, прислів’ їв, приказок, метафор, наративів.Таким 

чином, мова, існуючи віртуально, постає «як засіб-посередник (конструювання 

соціального) і суспільна практика одночасно». 

Мова постає як регіон трансцендентального, що виступає референтом 

середнього арифметичного кінцевих галузей змісту кожного суспільства. Наші 

замкнені галузі змістів, що віртуально-потенційно вже існують у просторі 

свідомості груп індивідів апріорно, «картографують» соціальну реальність і 

«видають» нам її назад у вигляді суджень про «досвід свідомості, що пізнає», 

знаходячи так своє оформлення виключно в рамках категорії тієї чи іншої мови.  

Підводячи підсумок, можна зазначати, що 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 соціумі, в рамках 

впливу яких знаходиться індивід. Мова в найбільш повній мірі постає «кодом» для 

розуміння буття. Повсякденне буття, яке є абсолютною точкою «виходу» й 

актуалізації потенційного з віртуальних кінцевих галузей змісту мас індивідів, 

напряму опосередковане мовою, яка поєднує, одночасно пронизує всі структури 

соціального.  

Знання про мовне як таке, що збирає, конструює соціальне буття у єдину 

цілісність, поступово розвивалось у працях представників соціально-філософського 

знання. На сучасному етапі вчені мають надвисоку кількість емпіричного матеріалу, 

в якому позначають роль мови для процесів конструювання соціального. Будь-який 

сучасний напрямок філософії, що торкається дослідження соціального у тому чи 

іншому форматі (соціальна, аналітична, когнітивна) першочерговою своєю метою 

ставить визначення причини, місця, ролі, значення мови в екзистенційно-

онтологічній тріаді «соціальне-мова-індивід». Кожен напрямок наукових досліджень 

сьогодні бере за основу аксіоматичне допущення, що мова конструює наш світ 



210 

 

соціального завдяки саме віртуальній природі свого існування, незалежності від 

матеріального, а лише від диспозицій і розумінь утворених колективно-соціально, 

що й «віддає» нашій свідомості оточуючий світ для подальшого розуміння, 

постаючи регіоном трансцендентального. Й якщо феномен повсякденності 

актуалізує у матеріальну форму множинні світи з віртуального стану їх існування, 

то феномен мови повністю представляє для нашої свідомості (категоріально) 

наповнення цих множинних світів, беручи таким чином буття «в себе», роблячи 

його цілісно-комунікативним між широкими масами індивідів.  

Феномен мови дзеркально відповідає до стану кінцевих галузей змістів 

(множинних світів) суспільства. Тому не можна казати, що ми «відкриваємо нове в 

мові», бо це абсолютно неправильне трактування. Скоріше, пізнаючи мову, ми 

пізнаємо вже існуючий конструкт соціального буття. Через глобальну інформаційну 

комунікацію ХХІ століття, кожен індивід, завдяки унікальному «сплаву» 

повсякденних поведінкових нормативів та відповідних, референтних до них, мовних 

змістів, все більше постає як сутність, що своєю присутністю конструює соціальну 

реальність посередництвом саме віртуального. Але мова у «чистому» вигляді має 

мізерні здатності до конструювання, моделювання соціальної реальності і є лише 

«відображенням» стану соціальних структур соціуму. Набуває вона таких 

можливостей до конструювання соціальної реальності лише в тому разі, коли 

індексується, у гофманівському розумінні слова, із повсякденністю – стає 

мовленням як процесом, «мовним актом» (у розумінні Д. Серла), виходить з 

віртуального стану свого буття. Й лише саме у такому цілісному розумінні можна, 

як «мислити мову», так й «мислити саме буття». 

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. 
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«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).  

Віртуальне інформаційно-технологічної ери намагається максимально 

переконструювати повсякденність посередництвом використання яскравих 

соціальних практик та об’єктів (телебачення, інтернет, медіа, симулякри). 

Глобалізований постіндустріальний світ ХХІ століття в рази примножує палітру 

найрізноманітніших соціальних структур і практик, змістів, значень, цінностей, 

привносячи нові можливості, що раніше існували у потенційному стані: від появи 

цілих нових соціальних сфер, пов’язаних виключно з інформаційним (IT, 

блогерство, електронні валюти тощо), до можливості терористичних хакерських 

інтернет атак на ключові виробничі галузі цілих краін, потужної пропаганди, яка дає 

можливість ідеологізувати цілі соціальні прошарки або важливі територіальні 

одиниці. Віртуальне у ХХІ столітті виходить саме з конструктивістської природи 

процесів світу соціального й намагається переконструювати можливі «кордони» 

творення й опису реальності, що тисячоліттями були монополізовані феноменами 

повсякденності та мови, суттєво збільшуючи цим широту варіантів світу 

соціального. Віртуальне максимально «потужно» входить в нашу повсякденність і 

просочується в саму буттєву структуру повсякденного. Мова постає для 

віртуального «уривком повсякденності» окремої історичної епохи, яку технології 

постіндустріального навчилися вихоплювати та зберігати для нас в електронному 

вигляді. 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.  
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Виступаючи у світ повсякденності, віртуальність ХХІ століття починає 

поставати значно ширшим, аніж суто стимуляційне. В ХХІ столітті феномен 

віртуального починає відходження від нематеріального нагнітання в купу змістів, 

образів, значень та процесів символічного обміну. 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. Створені 

технологічним матеріальні об’єкти є продовженням феноменів віртуального, 

постають матеріальними «вузлами», точками втілення нематеріальної віртуальності 

у цілком матеріальному повсякденному, які вторгаються у людське буття.  

В цій взаємодії віртуального та матеріального, що все більшою мірою 

заповнює наповнення структур повсякденного й починає нарощувати свій вплив у 

ХХІ столітті, суспільства постають у ролі кінцевого «продукту» таких взаємодій. 

Соціальна реальність, що потрапляє під плив віртуальності, починає все більше 

набувати мінливої, рухливої форми тотально взаємопов’язаної актантної мережі 

соціальних взаємозалежностей між індивідами, соціальними структурами, 

віртуальними змістами й значеннями, матеріальними об’єктами (що набувають 

акторності у просторі соціального), породжених/оновлених технічним. Соціальна 

реальність та її повсякденні структури постають гетерогенними, гібридними, 

такими, що перебувають у безперестанному русі. Феномен віртуального, 

викликаний запитами глобалізованих суспільств ХХІ століття, прагне 

інтенсифікувати, змінити, посилити й закріпити процеси конструювання навколо 

матеріального, яке його утворило. 

Так, предмети, з утвореними навколо них мережами зв’язків (віртуальних, 

фінансових, наукових, економічних), наряду з індивідами постають тим, що 
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заповнює спочатку повсякденність, а згодом і весь соціальний простір ХХІ століття. 

Такі мережі взаємозв’язків постають «дискретними мобільностями», що 

сконцентровані за допомогою віртуального, технологічного навколо матеріального, 

подібно до логіки існування полів у Бурдьє. Вже з множин цих просторів-мереж, 

згуртованих віртуальним навколо предметів, конструюється соціальна реальність. 

Можна констатувати, що так спостерігається одночасно й поєднання двох традицій 

розуміння віртуального: у філософському баченні як потенційного, ще 

невиявленого, та інформаційно-технологічному як нематеріального, 

комунікативного. 

Віртуальне інформаційно-технологічне показує, надає можливості побачити 

потенційності, формує методи та практики, створює поруч із мовою проміжкові 

семіотичні системи, якими людство може активно вилучати потенційність явищ, 

феноменів, матеріальних об’єктів і переконструйовувати всю матерію соціального в 

цілому (винайдення радіохвиль, поширення глобальної мережі інтернет, заснування 

квантової фізики, поділ уранового ядра тощо). 

Ключовим тут постає стійкість утворених потенційно-віртуальних мереж. 

Віртуальне у розумінні технологічного ХХІ століття починає брати контроль над 

віртуальністю у її філософському розумінні потенційності, одночасно індексуючи 

соціальне із технічним. Віртуальне, «прагнучи» впливати на процеси конструювання 

суспільства, бачить першою необхідністю корегувати його повсякденність, а це 

можна зробити лише змінюючи матеріальну основу об’єктів, якими ми 

користуємося не замислюючись, постійно, перекладаємо на них частину своїх 

соціальних функцій. Тому вони й набувають все більшої влади над нами: 

комунікаційні технології, портативні електронні девайси, сучасні автомобілі, 

комп’ютери, банкомати, новітні військові технології, автоматизовані системи 

виробництв тощо. Вони як «матеріальні об’єкти» міцно вплетені у мережі відносин 

індивідів, кожен з них створює/впливає віртуально-потенційно на інші «мережево 

сусідні» структури соціального. Й процеси конструювання соціального в ХХІ 

столітті втілюють в такому ланцюгу «потенційне-технологічне-матеріальне» 

основний важіль «реконструювання» соціального простору. 
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Окрім того, що у всіх прикладах інформаційно-технологічна віртуальність 

виступає засновником матеріальних предметів, які максимально збільшують або 

заново вилучають потенційність явища, феномену, матеріального об’єкта, 

формують навколо себе мережу соціальних відносин, оновлюючи її, зламуючи 

неадекватну для неї більш стару «версію». Віртуальність, названа Гайдеґером 

«потаємністю», творить технічне, але сама не видна до моменту застосування 

технічного, а розкриваючись у ньому, творить наше повсякденне соціальне буття, 

змінюючи його до невпізнання. В ХХІ столітті: тіла, одяг, жести, приміщення, 

транспорт, зброя, банкомати, комп’ютери, сучасна побутова техніка – все це 

«продукти» стратегічної логіки віртуального, тотального метафеномену, бо повною 

мірою конструюють, визначають подобу нашої повсякденності.  

Віртуальність входить в саму суть окремих життєвих світів нашої свідомості, 

через «шпарину» повсякденності як верховної реальності трансформує їх 

наповнення, а отже й нас як неповторних індивідів. І цей тотальний й одночасно 

«тоталітарний» феномен віртуального лише зараз із початком постіндустріальної 

інформаційно-технологічної ери почав свою повномасштабну «ходу», хоч і саме 

коріння віртуального походить від часу самої появи матеріального світу. І кожен 

предмет у світі нашого буття постійно приховує в собі величезну нерозкриту 

«потенцію», «ентелехію», що лише чекає виходу у наше повсякденне буття. 

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 
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застарілі, пострадянські, віртуально існуючі в бутті (множинних світах свідомості 

громадян) неформальні правила, що оформлюють процеси конструювання 

соціального. Індексуючи за допомогою віртуального, що надане технологічним, 

власний потенціал на фінансові, наукові, інтелектуальні й культурні традиції 

західного світу, українське суспільство починає проблематизувати всередині себе та 

співвідносити найголовніші філософські питання власного існування й принципи 

«виживання» у ХХІ столітті: проблематику простору й часу, в якому воно буде 

здійснювати подальший рух. Лише після вирішення питань просторової 

проблематики українське суспільство зможе подолати непорозуміння у питанні 

вибору потенційно існуючих варіантів подальшого розвитку. Ця проблематика 

закладає початок і соціально-філософській проблематиці часу. Українське 

суспільство починає все більше осмислювати й розуміти свою непропорційність у 

розвитку щодо рівня країн Заходу у ХХІ столітті, за якими стоять передові 

досягнення технологічного, що розвиває вплив феномену віртуального. Бо 

перенесені в час незалежності множинні світи радянського наповнення, практично 

існуючі як окреслена система й порядки взаємодій всередині соціального, ідеали, 

неформальні правила, зразки, традиції, потенційності матеріальних об’єктів, 

цінності й норми, не здатні підтримувати український соціум як цілісний конструкт.  

Кожна соціальна структура українського суспільства є актантною мережею, 

яка «наростає», «наслоюється», подібно до множинних світів А. Шюца, у 

повсякденності українців. Формується вона завдяки множинним світам свідомості, 

що притаманні українцям навколо ключових матеріальних надбань країни: засобів 

виробництва, соціальної інфраструктури, логістично-географічних переваг. 

Утворені в такій мережевій актантній логіці структури соціального, взаємодіючи на 

зрізі матеріального та ідеального, конструюють єдиний український соціум і цілком 

оформлені під впливом потенційних відношень між своїми складовими, постаючи їх 

похідними. Вся картина існуючої соціальної реальності закладена віртуальними 

співзалежностями між матеріальними предметами та їх «ідеями», відкритими для 

нашого розуміння в бутті соціальними феноменами, комунікацією, цінностями, 

сумою індивідуальних кінцевих галузей змісту суспільства. Вони творять безліч 
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актантних мереж різного рівня, масштабу й складності, мета яких 

відтворювати/підтримувати українське суспільство як єдину соціальну систему в 

цілому, переплітаючись між собою й забезпечуючи одне одного. Таким чином, 

віртуальне в українському суспільстві постає феноменом, що в ХХІ столітті задає в 

кожному окремому випадку соціального конструювання власний й унікальний для 

нього метод утворення фреймів, «ідеальностей» та «зразковостей», порядків 

взаємодій між індивідами всередині кожної окремої актантної мережі, що 

«змикається» навколо матеріального простору соціальної реальності України 

Віртуальне дозволяє Україні поступово долати нестачу «інаковості», що є 

типовим для усіх пострадянських країн й спеціально насаджувалося. Потенційні, 

існуючі у віртуальному, можливості українського соціуму, як і будь-якого іншого, 

не можуть бути реалізовані, доки всередині цілісного конструкту «український 

соціум» не підіймаються дійсно ґрунтовні й «конституюючи» питання «інаковості»: 

єдиного вектору розвитку країни та країни в цілому, національної ідеї, єдності тощо. 

Знаходячись у співпорядкуванні, а фактично все більше зливаючись із 

матеріальним, все більше його контролюючи, визначаючи його форму, якість, 

кількість у ХХІ столітті, феномен віртуального, посередництвом технологічного, 

починає поставати конструюючим елементом соціального простору, соціальної 

реальності й множинних світів у свідомості індивіда зокрема. Суспільство починає 

поставати, не як тотальність, яка «давить», «поглинає» все й кожного, а як 

надскладна система інститутів, фреймів, географічного простору, економіко-

виробничих відношень, ідеологій, інтернет-/медіа- комунікацій, цінностей, мовних 

аспектів, культур, фінансових ресурсів, соціальних міфів і т.д., не перетворитись 

якій на «безформенну суміш» дає саме феномен віртуального, що поєднує й 

впорядковує мережу співвідношень між ними, формуючи логіку взаємодій. 
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