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 Актуальність теми дисертаційного дослідження. Тематика, що 

досліджується в дисертаційній роботі О.П. Масюка, є гострою практичною й 

одночасно парадоксальною проблемою. Ця парадоксальність полягає в тому, що 

сама соціальна реальність, здавалося б, перешкоджає тому, щоб займатися будь 

якою проективною діяльністю, а тем більше - створювати осмислений погляд у 

майбутнє. І дійсно, на що можна сподіватися в «суспільстві ризику» (У. Бек), в 

«епоху слабких зв’язків» (М. Грановеттер), в умовах «плинної сучасності» і 

«короткострокової ментальності» (З. Бауман)? На які культурні коди, ціннісні 

патерни, моделі бажаного життя спиратися у світі різноманітних «потоків», 

«швидкостей», «нових мобільностей» (Дж. Уррі), які стають миттєвими? Цілком 

зрозуміло, що актуальні реалії викликають серед дослідників не просто 

методологічне занепокоєння, а, навіть, песимізм щодо можливості майбутнього як 

такого. Як наслідок - переорієнтація фокусу соціального пізнання на 

презентизмі/актуалізмі, «тиранії моменту», «теперізмі» («nowism» - від англ. 

«тепер»). Разом з тим очевидним є і те, що обґрунтовані проекти перспективного 

соціального існування часто стають важливою умовою не тільки розвитку, але й 

виживання суспільства.  

 Отже в контексті викладеного вище, вважаємо, що в тих онтологічних й 

епістемологічних обставинах, що склалися (й український соціум тут не є 

виключенням), дисертаційне дослідження О.П. Масюка, слід розглядати: по-

перше, як сміливу й науково обґрунтовану відповідь, котра відкидає саму ідею 

(не)важливості  дискурсу майбутнього для аналітики сучасності;  по-друге, як 

гідний приклад серйозної концептуальної роботи, яка кидає виклик 



постмодерністській «інфляційній моделі розвитку». А відтак, актуальність 

обраної дисертантом теми є очевидною.   

 Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

їхня достовірність та новизна. Структура дисертаційної роботи відповідає 

поставленим завданням, які, в свою чергу, продиктовані концептуальним задумом 

і логікою дослідження.  

 На нашу думку для повноти обґрунтування авторської моделі соціального 

сподівання  безумовно важливим є перший розділ «Теоретико-методологічна 

концептуалізація дослідження феномену соціального сподівання», в якому  

дисертант: а) здійснює загальний огляд та аналітичну оцінку як класичних, так й 

некласичних соціально-філософських уявлень про соціальне сподівання (п.1.1); б) 

досліджує зміст, операціональний й епістемологічний потенціал понять, важливих 

з авторської точки зору для розкриття семантики сподівання («уповання», «мрія», 

«надія», «очкування»), їх зв'язок одне з одним і зі своїми протилежностями, а 

також деталізує розуміння складових елементів соціального сподівання, його 

проявів у суспільному житті (п.1.2).  

 В результаті, ґрунтуючись на проведеному аналізі, О.П. Масюк пропонує 

авторську дефініцію соціального сподівання як «поняття, що відображає 

діяльнісні відносини суб’єкта із соціальною реальністю, як домінуючу 

сенситивно-ноетичну проекцію та реалізується за допомогою досягнення 

конвенції щодо шляху отримання встановлених результатів у майбутньому» 

(стор. 58). Зі сказаного випливає, що необхідним моментом соціально-

філософського осмислення сподівання має бути продуктивне поєднання двох 

вимірів цього феномена: власне, феноменального (рівень 

відчуття/переживання/сприйняття реальності) та діяльнісного (рівень суб’єктної 

активності).  Тим самим  автор одразу окреслює конститутивні параметри 

когнітивної конструкції соціального сподівання, в складі якої виокремлює 

пізнання, оцінку, екстраполяцію та інтенцію на перспективу життя (стор. 60). 

Зазначимо, що такий дослідницький фокус є важливим у плані описання механіки 

соціального сподівання, котра розкривається на суб’єкт-об’єктному та суб’єкт-

суб’єктному рівнях (стор. 60). Схвально виглядає наданий у п.1.2 досвід 



авторської класифікації  соціальних сподівань (стор. 62-69). Вочевидь, можуть 

бути й інші класифікації сподівань в залежності від стимулюючих їх факторів, 

однак це вже питання подальшого дослідження даної проблеми.  

 У п.1.3. О.П. Масюк ретельно описує методологічні підстави та аналітичну 

оптику власного дослідження. Безумовно позитивним моментом дисертації є 

розширення методологічної бази теоретизування соціального сподівання за 

рахунок феноменологічного аналізу, який дав змогу автору дослідити 

конститутивний механізм цього феномену в проекції практик суб’єктивації 

(сподівання як відчування/переживання реальності, як важлива  характеристики 

людської екзистенції у темпоральній перспективі). Зазначимо також, що  в 

теоретичних побудовах О.П. Масюка цікаве продовження отримує (хоча й, 

нажаль, доволі пунктирно, факультативно) ідея Р. Барта про «текстову» природу 

соціального світу, яку можна було б розвити й екстраполювати на процеси 

наративно-дискурсивного виробництва феномену соціального сподівання.  

 У другому розділі «Феномен соціального сподівання як відображення 

майбутнього в суспільстві» О.П. Масюк: а) розглядає феномен соціального 

сподівання у соціокультурному просторі суспільства (п.2.1), б) доводить 

важливість впливу аксіосфери на створення соціального сподівання (п.2.3), в) 

створює концептуальну модель соціального сподівання, яка фіксує обраний 

варіант вибору прийдешнього (п.3.3).  

 На наш погляд, найсуттєвіші наукові результати, отримані автором в цьому 

розділі та їх наукова цінність полягають у поглибленому аналізі когнітивної 

конструкції соціального сподівання, вкоріненого у культурному універсумі, 

котрий, власне, й забезпечує знаково-символічне підґрунтя для виникнення 

безумовних цінностей, схем мислення, «ментальних фреймів» (в термінології 

автора) та логіки людських вчинків.  

 Встановлено, що феномен соціального сподівання має: а) конкретну 

контекстуалізованість (що, до речі, дало змогу автору запобігти наївного 

етимологізму при роботі з семантичним наповненням концепту «соціальне 

сподівання»); б) нестійкість та варіативність смислових кодів, значення яких 

автор пов’язує з репрезентативним соціальним порядком (традиційним 



модерновим – (пост)модерновим) та суспільно-схваленими нормами сподівання. 

Як зауважує сам автор: «Ознаки соціального сподівання не є постійними, що 

говорить про можливість його трансформації в інші за змістом проекції 

майбутнього (очікування, надію, мрію)» (стор. 87); в) очевидний  потенціал 

суб’єктності, який спрямовує прагматичну активності учасників суспільних 

відносин.  

 Позитивним є намагання О.П. Масюка наповнити конструкцію сподівання 

різноманітним історичним фактажем. Разом з тим, констатуючи наявність у 

сучасному житті розмаїття складних і динамічних образів та сценаріїв реалізації 

соціального сподівання (стор. 137) через код любові, патріотизму, сімейних 

відносин, дисертант, чомусь не звертається до актуальних сюжетів, якими 

сповнена наявна соціокультурна практика.  

 Третій розділ «Соціальне сподівання суб’єкта у закономірному розвитку 

суспільства» присвячений дослідженню загальної логіки суспільної 

соціодинамики, особливій імпульс якої задається різними проекціями 

прийдешнього.  

 Аналізуючи вплив проекції майбутнього на розвиток суспільства, О.П. 

Масюк вибудовує систему каузальних факторів (порівняння, оцінка, вибір 

оптимальних сценаріїв перебігу подій, формування націленості на прийнятний 

стан існування), що впливають на характер і спрямованість соціальних змін 

(п.3.1). Експлікація ідеї інтенції (стор. 175) в аналітичне поле соціального 

сподівання дозволила дисертанту: а) зафіксувати процесуальних характер 

соціального сподівання; б) розкрити його діяльнісний  потенціал  у діалектичному 

взаємозв’язку «соціальне сподівання – активна суб’єктність», який може мати 

конкретні практичні наслідки як результат прагматичної активності «візіонерів», 

«авторів» та «суб’єктів» перспективних відносин.  

 Таким чином у межах пропонуємої автором проекції, соціальне сподівання 

перестає бути пасивним об’єктом, напроти, перетворюється у рухливу 

конструкцію, котра має функціонал подвійного структурування реальності, тобто, 

сподівання, як довів сам автор, не тільки формується соціальними процесами, але 

й виступає суб'єктом активного впливу на соціум, більш того - формує інтегральні 



або дезінтегруючи  характеристики суспільного життя. З таких позицій логічно 

виправданою,  бо більше – практично значущою в умовах сучасних мас-медійних 

реалій виглядає зосередженість дисертанта на технологіях маніпуляції, 

с(від)творюючих певні проекції майбутнього через «меню» міфів, героїв, 

архетипів (стор. 184-193). В цілому, слід визнати, що саме така методологічна 

оптика, яку доволі вдало апробує О.П. Масюк на досліджуваному феномені, є 

цілком співзвучною когнітивним принципам нової епістемології з її ідеями 

теоретичного синтезу соціального знання. 

  Далі дисертант ретельно аналізує механізм існування соціального 

сподівання, його «життєві» цикли (п.3.2). У зв’язку з цим, теоретичний інтерес 

викликає спроба лінгвістичного обґрунтування суб’єктивних конструкцій  

соціального майбутнього (стор. 207-209). Безумовно, лінгвістична аспектність 

може бути гарним інструментом рефлексії мовних кодів, типових, наприклад,  для 

української актуальної ситуації. Конкретно – про яке суб’єктивне відчуття 

проективного прийдешнього свідчать мовні коди на кшталт «якось воно буде», 

««якось так», «типу того»? Відтак, лінгвістична лінія аналізу в дисертації могла 

би бути й більш змістовною. У п.3.3. дисертаційної роботи О.П. Масюк доводить 

важливість включення просторово-часових характеристик в теоретизування  

соціального сподівання, що, безперечно, додає аналітичних можливостей для 

прояснення прагматичного ефекту проективних програм, котрі автор цілком 

виправдано розглядає як джерело мислення, сприйняття й активності людини.  

 Особливий інтерес викликає четвертий розділ дисертації «Феномен 

соціального сподівання як детермінанта розвитку українського суспільства». 

Серед позитивних моментів цього розділу слід назвати такі.  По-перше, зроблений 

ретельний аналіз світоглядного (п.4.1) та ментального (4.2.) підґрунтя 

проектування прийдешнього, що дало змогу  автору встановити «точки 

напруженості», котрі перешкоджають формуванню оптимальних для розвитку 

українського суспільства параметрів організації перспективних дій: ідеться, 

зокрема, про різні забобони (стор. 279-286), відсутність прикладів публічного 

успіху особистих соціальних сподівань громадянина (стор. 292), «відмову від 

суб’єктності» (стор. 288), травматичний досвід (стор. 298), котрі на думку автора 



«нівелюють «цінність соціального сподівання» (стор. 296) й (ре)активують 

деструктивні «політики життя» більшості українців. По-друге, безумовно сильним 

аспектом концептуалізації феномену соціального сподівання у фокусі  

українських реалій є прагнення автора трактувати це феномен не тільки з точки 

зору гносеології (хоча і тут дисертант демонструє оригінальність власного 

тезаурусу -  мається на увазі запровадження й апробація поняття «меллонтипу» 

(стор. 351), але й з позиції соціальної практики, а  саме – розглядаються конкретні 

шляхи, напрями можливої корекції та оптимізації наявних проективних програм, 

їх солідарізуючих vs. дезорганізуючих ефектів  (п.4.3).  

 Таким чином, коротко резюмуємо: ознайомлення з текстом дисертаційної 

роботи О.П. Масюка дозволяє стверджувати, що вітчизняна соціальна філософія 

отримала на тлі глибокої й продуктивної дослідницької логіки ряд 

запропонованих та експлікованих конструктів, аналітичних моделей й 

концептуальних схем, переваги яких, на нашу думку, полягають у наступному.  

 По-перше, на підставі аналітичних технік із сінергетики, феноменології, 

аксіології, О.П. Масюк запроваджує універсальну когнітивну матрицю  аналізу 

феномена соціального сподівання, котра утворюється темпоральною, 

просторовою, феноменальною, соціальною, культурною проекціями. Варто 

підкреслити, що такою дослідницькою стратегією – аргументованою відмовою від 

єдиної теоретико-методологічної рамки, яка відчутно звужує аналітичне поле 

феномену на користь компліментарної комбінації підходів й методів, підібраних з 

урахуванням дослідницьких завдань і проекцій аналізу – автор цілком  

справедливо претендує на створення фундаментальної бази концептуалізації 

вельми непростого і маловивченого феномена соціального сподівання. Вважаємо, 

що така методологічна оптика виступає безперечним елементом новизни і 

відповідає актуальному нині тренду у соціальних і гуманітарних науках, котрий 

якраз і пропонує подібні об'єднувальні принципи (методологічні і 

епістемологічні), які дозволяють побудувати дослідницьке поле у вигляді 

відкритої дискурсивної теорії або комбінації пізнавальних форм, теоретичних 

описів, завдяки використанню різних джерел знання, різнорідних чинників і 

варіантів пояснення.  



 По-друге, слід визнати, що в результаті продуктивного теоретичного 

синтезу в дусі подвійної герменевтики (подвійного структурування реальності) 

О.П. Масюку вдалося створити оригінальну, динамічну модель соціального 

сподівання, яка відображає багатошаровий, деталізований характер цього 

феномену, специфіка якого розкривається через взаємозв’язок індивідуальної 

суб’єктності та соціальності як такої. Тим самим О.П. Масюк чітко окреслює 

структурні умови формування та реалізації соціального сподівання у суспільному 

житті, де важливим виявляється комплекс «спричиняючих факторів», зокрема - 

конкретний  ресурс суб’єктивності (як то самостійність та корисність), наявні 

проективні моделі життя у вигляді репрезентативних ціннісних преференцій та 

культурних кодів, які встановлюють формати цілеспрямованої активності 

«авторів», «суб’єктів», «візіонерів» проективних програм. Отже слід зазначити, 

що в авторські інтерпретації соціальне сподівання позбавляється вузького, 

однобічного значення і виглядає дуже насиченим за змістом і складно 

організованим соціальним феноменом. Більш того, у ракурсі індивідуальна 

суб’єтивність-соціальність-культура-темпоральність цей феномен 

концептуалізується вперше (!) у вітчизняному соціально-гуманітарному дискурсі. 

Слід додати, що така дослідницька логіка повною мірою відповідає 

епістемологічному полю сучасної соціальної філософії, яка у силу своєї об’єктної 

спрямованості й метатеоретичності дає можливість рельєфно дослідити різні грані 

феноменів соціального життя.  

 По-третє, ще один момент, на якій хотілося б звернути увагу при аналізі 

запропонованого дослідження, стосується оригінального тезаурусу, який створює 

й запроваджує О.П. Масюк. Виходячи з особливостей онто-феноменального 

статусу досліджуваного феномену дисертант доводить необхідність нової 

категоризації соціального сподівання за допомогою оригінальних концептів - 

«проекція майбутнього», «сенситивно-ноетична модель», «візіонер сподівання», 

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

суб’єкта сподівання», «інтенціональний акт проектування», «аподиктична 

соціальність», «меллонтип», «футуросфера». Вважаємо, що епістемологічна 

цінність запропонованої О.П. Масюком оригінальних понять й когнітивних 



процедур, полягає не тільки в розширенні межі вивчення проблематики 

соціального сподівання, алей й сприяє зняттю присутнього сьогодні у соціальній 

гуманітаристиці скепсиса відносно серйозної аналітичної сили даного концепту і, 

що важливо, повертає надію (така собі іронія!) на здатність суспільства «бути 

проективним». 

 Отже загальне враження від дисертаційної роботи Масюка О.П. складається, 

безумовно, позитивне. Його робота поповнює українську соціальну філософію і 

взагалі соціогуманітарну наукову галузь, багатим та складним внеском у вигляді 

філософської концепції соціального сподівання, яка має конкретну практичну 

спрямованість – покращення ц оптимізація умов існування у суспільному житті.    

 Повнота викладу результатів дисертаційної роботи в опублікованих 

працях. Судячи з друкованих наукових статей за темою, дослідницька робота 

О.П. Масюка видана як у вітчизняних фахових джерелах (20 статей), так і у 

зарубіжних періодичних наукових виданнях, включених до наукометричних баз 

даних (2 статті), що зробило дисертаційне дослідження своєчасно доведеним до 

наукової спільноти. Крім того, ще видано наукову монографію за темою 

дисертації, а також 11 публікацій, що засвідчують апробацію результатів 

дослідження. Зміст автореферату відповідає структурі та висновкам дисертаційної 

роботи, презентує основні результати дослідження та авторський підхід до 

викладення матеріалу. 

 Значущість дослідження для науки і практики, впровадження наукових 

результатів, напрями їх подальшого використання. На нашу думку 

представлене до захисту дисертаційне дослідження сприяє формуванню 

соціально-філософського розуміння феномену соціального сподівання, що  має 

особливу цінність в практичному оскільки усвідомлення прийдешнього є 

важливим для цілісного та цілеспрямованого життя на суб’єктивному рівні 

суспільної взаємодії. Крім того, результати дослідницької роботи використані у 

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

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

викладаються на факультеті соціології та управління Запорізького національного 

університету. Окремі положення роботи мають значення для планування 



соціальних заходів в організаціях і для підготовки тренінгів особистісного 

зростання, які торкаються світоглядної складової життя людини. 

 Дискусійні положення та зауваження. Разом з тим позитивно оцінюючи 

дисертаційне дослідження Масюка О.П., його наукову новизну, обґрунтованість 

та достовірність результатів, вважаємо необхідним висловити певні зауваження 

щодо змісту дисертації.  

 1. Перш за все хотілось би підкреслити, що автор даної дисертаційної 

роботи цілком доречно і виправдано спрямовує фокус свого дослідницького 

інтересу на темпоральний вимір соціального сподівання (п.3.3). До того ж  слід 

визнати, що пряма участь темпоральних характеристик в аналізі цього феномену у 

вітчизняному дослідницькому полі особо й не практикувалась. Разом з тим, 

вважаємо, що простої констатації факту про активну (ре)конфігурацію 

темпорального простору актуальної культури не достатньо для того, що б 

зрозуміти як при цьому змінюється природа самого феномену сподівання. Тобто, 

мова по суті мала б йти не тільки про часові зміні і темпоральні культурні 

традиції,  стільки – про то як само переживається/відчувається/рефлексується 

процес оновлення структури розуміння соціального часу на рівні перспективи 

особистісного та соціального існування. Адже сам автор розглядає «сподівання як 

чуттєво-мисленнєву модель майбутнього (стор. 5). Конкретно: якого характеру 

(типу,  інтенційності, суб’єктності, статусу)  набуває сподівання сьогодні, коли 

«суб’єкти сподівань» існують і взаємодіють в режимі on-line соціальних систем, в 

ситуації «миттєвого життя» (З. Бауман), «монетизованого, реального часу» 

(М. Кастельс), майбутнього, котре, за словами Дж. Уррі «продовжує розчинятися 

у теперішньому, яке все більше розширюється»?  

 2. У продовженні першого питання. В роботі достатньо багато уваги 

приділено аналізу соціального сподівання в умовах українського суспільства, 

різним варіантам трансформації національного світогляду майбутнього (розділ 4.) 

і це, безумовно, підвищує практичну значимість дисертації. Однак, потребує 

більшої деталізації питання специфіки проективних програм і форматів їх 

реалізації в Україні, відтак не можливо утриматися від конкретних питань, а саме: 



  - які сценарії й типи (креативне, есхатологічне, аверс-, реверс-, зараз-

сподівання?) сподівань переважають в актуальному часовому режимі 

українського соціуму і яким чином це спрямовує індивідуальну і колективну 

активність українців?  

 - якими конкретно ресурсами життя треба сьогодні володіти  задля 

ефективних стратегій організації персонального життя і встановлення вектору 

бажаних змін у суспільному житті» й, відповідно, на що сподіватися (тобто, що 

має бути «об’єктом сподівань»)?  

 - якім чином, рівень наявної довіри (горизонтальної, вертикальної) у 

суспільстві (ре)активує прагматику сподівань (отже автор сам пише, що «довіра є 

засобом реалізації соціальних сподівань» (стор. 58)?  

 - і нарешті - чи простежується сьогодні (на рівні суб’єктивного і 

колективного вимірів сподівання)  «залежність від пройденого шляху» (йдеться – 

про радянську соціокультурну матрицю з її ціннісними фреймами, культурними 

кодами)?  

 Вважаємо, така конкретизація природи феномену соціального сподівання 

дала б змогу знизити абстрактність, що має місце в описанні феноменології 

сподівань в українському контексті, тем більше, сам автор наголошує на 

важливості врахування фактору «простору реалізації сподівання», що визначає 

його реалістичність (курсив наш – О.Х., с. 50) для членів суспільства.  

 3. На наш погляд, дуже покращило б дисертаційну роботу застосування 

методологічних принципів соціального конструктивізму, теорії дискурсу, 

(пост)структуралістських  дослідницьких методів. Тем більше, що сам автор не 

заперечує наративно-дискурсивної природи проекцій прийдешнього, активно 

вживає категорії «текст» (с.83, 111, 116  і далі по тексту), «цитатність», наводить 

конкретні приклади процедур об’єктивації семантики сподівання у тексах 

мистецтва (живопису, літератури, музики), ба більше – визнає евристику 

епістемологічної системи «репрезентації - інтерпретації та конвенції як 

універсальних процесів пізнання реальності» (стор. 131) та рефлексії 

прийдешнього. Отже, у цьому зв’язку вважаємо за доцільне було б приділити 

більше уваги саме культурно- і суб’єктно-утворюючому потенціалу соціального 



конструктивізму у с(від)творенні образів прийдешнього, зокрема – описати як 

створюється й оформлюється змістовна сутність конструкції соціального 

сподівання в конкретних контекстах (традиція, (пост)модерн, радянське 

суспільство, сучасний український соціум) і «текстах культури». Наприклад, 

чому було б не залучити до аналізу природи сучасного сподівання (його 

інтенціональності,  транзиту різновидів сподівання) ідеологічні наративи, тексти 

масової культури, особливо - кіно, серіали, чий контент сповнений 

репрезентативними кодами сподівань/очікувань/страхів/бажань. До того ж і сам 

дисертант пише про силу мистецтва як форму об’єктивації образу майбутнього, 

бажаних подій (с. 99-16). На жаль, добре розуміючи інструментальне значення 

сподівання у «перспективної організації людського життя» (с. 230), дисертант 

істотно обмежив критичну деконструкцію феномену сподівання, не достатньо 

використавши  евристику конструктивізму. 

 4. Безумовно, наповнення понятійного апарату наукової рефлексій 

феномену соціального сподівання новими концептами відноситься до числа 

важливих достоїнств даної дисертаційної роботи. Втім, бракує чіткості й 

артикуляції характеристик, специфічних рис, особливостей тих, кого дисертант 

номінує «автором», «суб’єктом», «візіонером» сподівання? Отже потребує 

пояснення як саме устаткований соціальний простір виробництва сценаріїв 

прийдешності в проекції «автор», «суб’єкт», «візіонер». Сам дисертант, зокрема, 

відмічає, що «сподівання і очікування можуть змінювати змістовну складову в 

залежності від сфери практичного застосування» (с. 51), і далі додає - «сподівання 

функціонує у ієрархічних суспільних відносинах» (с. 62), але в цьому разі слід 

прояснити, в чому, наприклад, полягає специфічність соціального сподівання 

колективних та індивідуальних «авторів» / «суб’єктів» сподівання, їх 

інтенціональна спрямованість (чи різняться «об’єкти» їхніх сподівання), типи 

сподівання (наприклад, аверс, реверс-сподівання,  зараз-сподівання)? І конкретно 

що до актуальних українських реалій - хто ці «впливові учасники суспільних 

відносин» (в термінології автора - стор. 164), котрі виробляють наші 

об’єктивовані уявлення про минуле / теперішнє / майбутнє? Чим відрізняється 

функціональний статус «автора» і «суб’єкта» сподівань? Хто може виступати в 



Україні «візіонерами» конвенціональних соціальних сподівань? Вочевидь, меседж 

соціального сподівання, артикульований сьогодні українським політикумом, 

бізнесом, культурними експертами, лідерами думок, й соціальне сподівання, що 

втілюється у буденних життєвих практик українців можуть істотно різнитися між 

собою за змістом, цінностями, стратегіями реалізації, проекціями бачення 

майбутнього, у результаті – ми маємо збільшення деструктивного потенціалу у 

суспільстві. Відтак, простої констатації факту, що  «українське суспільство 

потребує візіонера-поводиря, який полегшуватиме сприйняття майбутнього» 

(стор. 330) очевидно не достатньо.  

 5. Щодо визначення українського суспільства в категоріях 

«постмодерністського виміру проектування прийдешності» (стор. 343), цілком 

підтримуємо тезу автора про необхідність наукового аналізу «щодо причин та 

джерел виникнення» такої собі нібито постмодерністської масової втомленості, 

розчарованості, апатії, оперативної байдужості та зневаги суспільства до 

майбутнього. Втім склалося уявлення, що дисертант дещо ототожнює причини, 

які запустили постмодерністські «політики життя», переживання соціального 

часу, втрати перспективи  в західному суспільстві й в Україні. Тоді як цілком 

очевидно, що, існують безперечні відмінності в розумінні природи таких процесів 

як, наприклад, поширення етики індивідуальної автономії, «мода на відмову від 

суб’єктності» (стор. 288), масове спустошення «у нас» і «у них». 

 В цілому, висловлені зауваження мають скоріше рекомендаційний характер, 

не знижуючи наукової цінності дисертаційного дослідження О.П. Масюка і не 

заперечують його основних положень, до того ж окремі з них можуть бути 

враховані в подальшій роботі автора. 

 Відповідність дисертації встановленим вимогам. Вище зазначений аналіз 

дає підстави вважати, що дисертаційна робота Масюка Олега Петровича 

«Феномен соціального сподівання», подана до захисту у спеціалізовану вчену 

раду Д 17.051.05 в Запорізькому національному університеті на здобуття ступеня 

доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та 

філософія історії містить нові, науково обґрунтовані результати, виконана на  



високому теоретико-методологічному рівні. Текст дисертації вдало 

структурований, викладення змісту роботи зроблено грамотно, професійно, 

логічно, послідовно, досить аргументовано. Спрямованість науково-практичних 

конференцій, де відбувалася апробація дисертації, характер статей, монографії, у 

яких відображено положення дисертації мають безпосереднє відношення до 

проблематики, розглянутої в дисертації, тобто до соціальної філософії та 

філософії історії.  

 Загальний висновок. Дисертація Масюка Олега Петровича «Феномен 

соціального сподівання» є самостійним, авторським, завершеним дослідженням, 

відповідає спеціальності та повністю відповідає вимогам нормативних документів 

щодо докторських дисертацій, зокрема п. 9, 10, 12, 13, 14 «Порядку присудження 

наукових ступенів» (зі змінами), ухваленого постановою Кабінету Міністрів 

України № 567 від 24 липня 2013 р., а її автор Масюк Олег Петрович  заслуговує 

на присудження йому наукового ступеня доктора філософських наук за 

спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. 

 

 Офіційний опонент: 

доктор філософських наук, доцент, 

доцент кафедри соціології Дніпровського  

національного університету імені Олеся Гончара 

(М.Дніпро)                                                                                            О.В. Ходус 
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