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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Стрімка динаміка розвитку сучасного соціуму, що 

характеризується складністю, нелінійністю та варіативністю соціальних процесів 

вимагає не тільки пошуку адекватних інноваційних стратегій ефективного 

управління ними, але й розроблення продуктивних технологій пізнання соціальної 

реальності з метою її подальшого якісного перетворення. Натомість 

неоднозначність і непередбачуваність перебігу соціальних процесів, істотно 

ускладнює швидкість і адекватність реакції суб'єктів соціального управління в 

процесі ухвалення важливих для суспільства управлінських рішень, а також 

серйозно гальмує розроблення необхідних соціальних проектів, спрямованих на 

розв’язання нагальних і перспективних проблем сучасного суспільства. Це 

зумовлено насамперед тим, що традиційні технології соціального управління, 

опрацьовані в межах класичних і некласичних парадигм, все частіше виказують 

свою неефективність в умовах непередбачуваних викликів з боку мінливого 

зовнішнього середовища, а також продукують дезорганізаційні тенденції 

суспільного поступу, спотворюючи тим самим усталені зв’язки індивідів і 

соціальних груп. 

З огляду на це особливої актуальності набуває необхідність соціологічної 

концептуалізації соціального проектування як ключового фактора управління 

сучасною суспільною системою, побудованого на постнекласичних теоретико-

методологічних засадах, опрацювання його структури та змістових елементів, 

визначення його взаємозв’язків із соціальним управлінням, соціальною інженерією 

та соціальними технологіями,а також виявлення специфіки цілепокладання в 

процесі вироблення, впровадження та реалізації соціальних проектів. 

Оцінюючи ступінь наукової опрацьованості теми дисертаційної роботи  

в цілому, слід зазначити, що вона є недостатньо вивченою з боку соціологічної 

науки. Водночас окремі концептуальні аспекти соціального проектування 

досліджувались як зарубіжними, так і вітчизняними представниками різних 

наукових напрямів. У роботах В. Барклі, К. Дьюбойс, Р. Лап’єра, Р. Мертона, 

Р. Парка, Т. Парсонса, Е. Росс, П. Селфа, Г. Тарда, Е. Тоффлера, Е. Фромма, 

Ю. Хабермаса та інших було висвітлено загальнофілософські основи соціально-

проективної діяльності, які разом із соціоінженерною діяльністю та соціальним 

прогнозуванням розвивалися у межах класичної парадигми. Подальші наукові 

розвідки в даному контексті знайшли відображення у працях І. Бестужева-Лади, 

С. Бетяєва, А. Гриневича, П. Гуревича, В. Лисичкіна тощо.  

Останнім часом у багатьох роботах, присвячених питанням соціального 

проектування, розглядаються можливості реалізації соціальних проектів у різних 

сферах суспільного життя, зокрема: у педагогічній сфері – роботи М. Бобилєва, 

О. Грабчака, М. Сімонова, О. Чащина, В. Юдіна; в економічній сфері – роботи 
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В. Захарова; у сфері соціальної роботи та соціальної політики – роботи 

Н. Геращенко, О. Кузнєцова, Т. Стеніна; у сфері громадських ініціатив – роботи 

О. Сухушина; в освітній сфері – роботи О. Кравець, О. Кравченко,І. Федорова. 

Поряд із цим у працях В. Глазичева, П. Левка, О. Автономова, Н. Хананашвілі 

досліджуються понятійний апарат і методи соціального проектування як 

специфічного виду соціальної практики, а в роботах В. Лукова розкриваються 

новітні аспекти соціального проектування в контексті посилення суб’єктного впливу 

при ініціації та реалізації соціальних проектів. 

Окремі питання класичної й некласичної концепції соціального проектування 

розглянуто в роботах І. Бажина, О. Генисаретського, В. Курбатова, Ю. Крючкова, 

Е. Райта, Е. Самбурова, В. Фігуровської, О. Шаповалової та інших. Предметне поле 

теорії соціального проектування відображається в технологічних моделях Н. Віга, 

Д. Гранта і С. Булгакова, в межах «автономної» технології Ж. Еллюля та 

«інтелектуальної» технології Д. Белла, а також у концепції постструктуралізму 

М. Постера. В Україні соціальне проектування досліджувалося головним чином у 

межах соціально-інженерної та соціально-технологічної наукової школи завдяки 

роботам В. Подшивалкіної, О. Скидіна, Є. Суїменко, Ю. Сурміна, М. Туленкова, 

Л. Хижняк тощо. Однак розгляд даного феномену в якості особливої конкретно-

соціологічної діяльності й досі не знайшов відповідної наукової інтерпретації та 

соціологічної концептуалізації. 

Більше того, сучасні дискусії серед провідних учених засвідчують, що 

суб’єктні, організаційні та практикоориєнтовані основи соціального проектування 

також не отримали належного соціологічного осмислення як з боку методологічних, 

так i з боку методичних позицій. Це істотним чином гальмує процес застосування 

соціального проектування як специфічного виду конкретно-соціологічної 

діяльності, хоча значущість опрацювання даної проблематики не викликає у 

фахівців жодних сумнівів. І дотепер не мають наукового висвітлення шляхи 

опрацювання цілої низки гносеологічних та онтологічних суперечностей між рівнем 

накопичених у соціології знань про різноманітні суспільні явища та готовністю 

соціологічного знання оперативно виконувати свою проективну функцію шляхом 

розроблення адекватних проектів соціально-перетворювальної діяльності людей, 

спрямованої на оптимізацію соціальних відносин у суспільстві. 

Таким чином, можна констатувати наявність важливої наукової проблеми, 

пов’язаної з невідповідністю між нагальними потребами сучасної соціально-

управлінської практики в підвищенні суб’єктно-праксиологічного рівня соціального 

проектування складних суспільних явищ, відносин і процесів та досягнутим рівнем 

соціологічного знання про сутність, принципи і механізми формування, відтворення 

та реалізації суб’єктно-праксиологічного потенціалу соціального проектування як 

ключового чинника соціального управління та специфічного виду прикладної 

соціологічної діяльності. Зазначене фактично й зумовило доцільність вибору теми 

дисертаційного дослідження та його актуальність. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Напрям 

дисертаційного дослідження пов'язаний з темою науково-дослідної роботи 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» 

«Розвиток сучасного українського суспільства: соціологічний та політологічний 

виміри» (номер державної реєстрації 0115U00604), у рамках якої здобувач брала 

участь як відповідальний виконавець розроблення концепції соціального 

проектування. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розроблення 

теоретичних і методологічних засад суб’єктно-праксиологічної концепції 

соціального проектування як специфічного виду конкретно-соціологічної діяльності 

та апробація її при проектуванні освітніх систем регіону. Дана мета зумовила 

необхідність розв’язання таких дослідницьких завдань: 

 узагальнити теоретичні підходи до соціологічного аналізу суб’єктно-

праксиологічних засад соціального проектування як виду конкретної соціологічної 

діяльності в сучасному суспільстві; 

 окреслити праксиологічні принципи соціального проектування як виду 

соціального пізнання та соціологічної діяльності; 

 дослідити ґенезу виникнення та концептуальну еволюцію розвитку 

соціального проектування у сучасному суспільстві; 

 оцінити суб’єктно-праксиологічний потенціал соціального проектування як 

ключового елемента соціального управління, соціальної інженерії та соціальних 

технологій; 

 виявити сутність, особливості та ролі цілепокладання як основи соціального 

проектування суспільних відносин, процесів і явищ; 

 уточнити характер ролей і зміст поведінкових стратегій суб’єктів створення 

соціальних проектів суспільних явищ і процесів у контексті суб’єктно-

праксиологічної концепції соціального проектування; 

 обґрунтувати методи формування, відтворення та реалізації суб’єктно-

праксиологічного потенціалу соціального проектування як специфічного виду 

конкретно-соціологічної діяльності; 

 виокремити видову різноманітність об’єктів соціального проектування в 

контексті суб’єктно-праксиологічної концепції соціально-проективної діяльності для 

визначення їх проектних особливостей; 

 з’ясувати специфіку технологій соціального проектування як чинника 

соціального управління та конкретного виду соціологічної діяльності; 

 здійснити оцінювання ступеня залежності ефективності проектування, 

заснованого на суб’єктно-праксиологічних засадах, від контексту середовища його 

ініціювання та реалізації; 

 виявити сучасний стан, умови і потенційні ресурсні можливості 

розроблення соціальних проектів розвитку системи освіти на регіональному рівні; 
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 розробити на основі суб’єктно-праксиологічної концепції соціального 

проектування соціальний проект розвитку освітньої системи на регіональному рівні. 

Об’єктом дослідження є соціальне проектування як специфічний вид 

соціальної практики, соціологічної діяльності та ключовий фактор соціального 

управління у сучасному суспільстві. 

Предметом дослідження є суб’єктно-праксиологічний потенціал соціального 

проектування як інструмент самоорганізації та саморозвитку сучасного суспільства. 

Методи дослідження. З метою досягнення визначеної мети в роботі було 

використано комплекс як загальнонаукових, так і спеціальних методів наукового 

пізнання соціальних явищ і процесів, які сприяли забезпеченню комплексності та 

системності дисертаційного дослідження. За допомогою методів логічного аналізу 

з’ясовано сутність та здійснено теоретичну інтерпретацію змісту поняття «соціальне 

проектування» в соціогуманітарних науках. Застосування загальнонаукових методів 

дозволило таке: метод дедукції – конкретизувати сутність праксиології як бази 

соціологічної діяльності; метод синтезу – розробити концепцію суб’єктно-

праксиологічного проектування, а також визначити особливості суб’єктів та 

об’єктів, мети та технологій соціального проектування; метод узагальнення – 

виявити особливості таких процесів суб’єктно-праксиологічного проектування, як 

цілепокладання, обрання об’єкта й суб’єкта, врахування контекстності та 

розроблення технологій. 

У процесі дослідження було застосовано також історичний метод, який надав 

можливість конкретизувати та диференціювати соціоінженерні, управлінські та 

технологічні складові суб’єктно-праксиологічної концепції соціального 

проектування. Використання методу компаративного аналізу дало змогу здійснити 

порівняння та обґрунтування сучасного стану технологій розроблення соціальних 

проектів у сфері освіти. В роботі також використано метод моделювання як 

ефективний спосіб проектування освітніх систем на регіональному рівні. 

При розробці соціального проекту реструктуризації системи освіти регіону 

використовувалися спеціальні соціологічні методи, а саме вторинний аналіз даних, 

спостереження, аналіз документів щодо функціонування системи освіти 

Харківського регіону протягом останніх 20 років. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в розробленні теоретичних і 

методологічних основ соціологічної суб’єктно-праксиологічної концепції 

соціального проектування. Найбільш вагомими результатами, які характеризують 

наукову новизну дисертаційного дослідження, є такі: 

вперше: 

 введено до наукового обігу поняття «суб’єктно-праксиологічний потенціал 

соціального проектування», сутність якого полягає у раціональному 

використанні суб’єктом соціального управління наявних сил, можливостей, 

засобів і здатностей, що не тільки забезпечує успішність виконання соціально-

проективної діяльності, але й дає змогу істотно поглибити рівень 
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соціологічного пізнання технологічних засад проектування складних 

соціальних об’єктів, явищ і процесів у транзитивному суспільстві;  

 обґрунтовано суб’єктно-праксиологічні чинники соціального проектування, 

що ідентифікують останнє як конкретно-соціологічну діяльність в основі якої 

лежать такі специфічні принципи, як телеологічної детермінаціі, полісуб’єктної 

визначеності та глокальністі, що в сукупності забезпечують поєднання 

пізнавально-проективних методів і групових практик соціального 

проектування, спрямованих на гармонізацію взаємодії соціальних суб’єктів і 

соціальних об’єктів;  

 визначено методологічні контури суб’єктно-праксиологічного підходу до 

соціального проектування, які не тільки припускають поєднання 

функціонального, футурологічного та методико-практичного аспектів, але й 

спрямовують соціально-проективну діяльність на активну реалізацію 

проективної функції шляхом технологічної операціоналізації проективних 

практик, оперативного розроблення та впровадження соціальних проектів 

бажаного майбутнього на всіх рівнях соціальної організації суспільної системи; 

 ідентифіковано соціальне проектування як дуалістичну соціальну 

технологію, яка, з одного боку, позиціонується як інтелектуальна технологія, 

що забезпечує цілепокладання, осмислення результату і можливих засобів 

впровадження, а, з другого, – виступає як організаційна технологія, що 

ґрунтуючись на принципах кластерної локалізації, мережевого партнерства, 

полісуб’єктності соціальних акторів та дисипативності соціальних об’єктів, 

забезпечує розроблення чіткого алгоритму здійснення та впровадження будь-

якого соціального проекту в сучасному суспільстві; 

 розроблено, використовуючи суб’єктно-праксиологічну концепцію 

соціального проектування, проект кластерізації системи освіти регіону, що 

заснований на мережевих технологіях соціального партнерства, 

полісуб’єктності активно налаштованих акторів, гнучкості, відкритості та 

дисипативності соціальних об’єктів; 

удосконалено: 

 систему критеріїв оцінювання результативності соціального проектування, 

яку доповнено такими компоненти як контекстуальність, інваріантність, 

середовище відтворення, глокальність, полісуб’єктність, використання яких 

мають імовірнісний характер і відображує особливості сучасного соціуму; 

 соціологічну інтерпретацію управлінських ролей соціального проектування, 

яка полягає у тлумаченні останнього як управлінської діяльності, де об’єктом 

управління й основним змінним параметром є суб’єктно визначене бажане 

майбутнє, яке й стає ключовим критерієм раціонального вибору у 

повсякденних науково-пошукових і соціально-перетворювальних практиках; 
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 соціологічне тлумачення поняття «соціальний суб’єкт проектування», в 

якому на відміну від попередніх інтерпретацій, основна увага акцентується на 

тому, що даний суб’єкт є носієм полісуб’єктності, тобто композиційно 

змішаних і складно ідентифікованих статусів і ролей, що дозволяє йому 

в сучасному суспільстві одночасно виступати ініціатором, розробником, 

організатором  і споживачем результатів соціально-проектної діяльності; 

дістало подальшого розвитку: 

 дослідження поняття соціального капіталу в контексті суб’єктно-

праксиологічного підходу, до структури якого, на відміну від попередніх 

досліджень, було введено технологічний капітал, що, з одного боку, є 

інтегрованим критерієм, котрий характеризує рівень розвитку економічного, 

соціального, символічного та культурного капіталу, а з іншого, – є самостійним 

видом соціального капіталу, який фіксує наявність у соціального об’єкта 

відповідних ресурсних можливостей і науково-технологічних здатностей щодо 

обгрунтування перспективних цілей соціального розвитку та забезпечення їх 

успішної реалізації шляхом впровадження інноваційних соціальних проектів; 

 наукове визначення сутності й змісту поняття контекстності соціального 

проектування, в якому, на відміну від попередніх дослідників зосереджено 

увагу на регіональному соціумі, який презентує регіональну мережу соціальних 

суб’єктів, що здійснюють реальні проектні практики, а системотворчою метою 

їх функціонування виступає необхідність проектування та гармонізації 

особливого соціального середовища, яке сприяє формуванню стійких 

соціальних мереж і заохочує розвиток самоврядних форм регіонального 

управління;  

 наукове тлумачення ключових процедур соціальних проектів регіональної 

освіти, серед яких головними є такі, як ініціація, розробка, організація та 

здійснення цілеспрямованого проектного процесу, заснованого на партнерській 

взаємодії усіх суб’єктів освіти регіону, що передбачає їх нерозривний 

взаємозв'язок із середовищем та формування єдиного освітнього простору, 

який забезпечує необхідні умови для надання високоефективних освітніх 

послуг, що відповідають потребам усіх верств і груп населення, а також 

перетворює систему регіональної освіти на самоврядний інноваційний центр, 

здатний забезпечити гармонійний розвиток і виховання особистості з 

урахуванням загальнолюдських і національно-культурних цінностей; 

 визначення системне розуміння методів соціального проектування, до 

структури яких додатково введено шляхом обґрунтування такий 

праксиологічний метод соціологічної практики, як метод кластерізації, що 

забезпечує здійснення соціально-проектної діяльності в пізнавальному, 

конструктивістському, перетворювальному та організаційному контекстах. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості їх 
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використанні для вдосконалення практики проектування, передусім, соціологами, 

що набуває особливої уваги в транзитивному суспільстві. Основні положення і 

висновки дисертації не тільки розширюють соціологічні знання про принципи й 

технології соціального проектування, а й стали базою для розробки заходів щодо 

реструктуризації системи освіти Харківського регіону, а саме створення 

Харківського освітнього консорціуму.  

Результати дисертаційного дослідження використані в навчальному процесі 

вищої школи при розроблені програм та викладанні нормативних і спеціальних 

курсів із соціального проектування й технологій. 

Апробація результатів дисертаційного дослідження. Основні результати 

дисертаційного дослідження оприлюднено на: ХІІ конференції Європейської 

соціологічної асоціації «Відмінності, нерівності та соціологічна уява» (Прага, Чехія, 

2015); II Конгресі соціологічної асоціації України «Соціологія та суспільство: 

взаємодія в умовах кризи» (Харків, 2013); ХІІ Міжнародній науково-практичній 

конференції «Якубінська наукова сесія» (Харків, 2015); V Міжнародній науковій 

конференції «Соціалізація особистості у сучасних соціокультурних контекстах» 

(Харків, 2014); XV Міжнародній теоретико-методологічній конференції 

«Інтелігенція: природничі, соціальні та гуманітарні знання на шляху інтеграції» 

(Москва, Росія, 2014); Міжнародній науково-практичній конференції «Людина, 

суб’єкт, особистість в сучасній психології» (Москва, 2013); Міжнародній науково-

практичній конференції «Проблеми соціально-економічного розвитку підприємств» 

(Харків, 2013); Міжнародній науково-практичній конференції «Соціологічні 

читання» (Харків, 2002, 2006); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Управління сучасним вищим навчальним закладом» (Харків, 2002); Міжнародній 

науково-практичній конференції «Неперервна професійна освіта: теорія і практика» 

(Київ, 2001); VІ Львівському соціологічному форумі «Дискретність чи 

неперервність: (ре)інституціоналізація соціології в Україні» (Львів, 2012); наукових 

студіях Львівського соціологічного форуму «Багатовимірні простори сучасних 

соціальних змін» (Львів, 2008); Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Проблеми розвитку соціологічної теорії» (Київ, 2013, 2015, 2016); Всеукраїнській 

науково-практичній інтернет-конференції«Формування управлінської 

компетентності керівних кадрів у системі післядипломної педагогічної освіти» 

(Харків, 2014); Всеукраїнській соціологічній конференції «Проблеми розвитку 

соціологічної теорії» (Київ, 2001); Всеукраїнській науково-методичній конференції 

«Сучасний стан вищої освіти в Україні: проблеми та перспективи» (Київ, 2000); І 

Всеукраїнській соціологічній конференції «Проблеми розвитку соціологічної 

теорії»(Київ, 2000). 

Публікації. Основні положення дисертаційної роботи висвітлено 

у 64 публікаціях, зокрема: одна одноосібна монографія, шість розділів у 

колективних монографіях, 26 статтях у наукових фахових виданнях України, чотири 

статті в зарубіжних виданнях та 25 тез у збірниках матеріалів конференцій. 
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Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є самостійною 

науковою роботою здобувача. Основні результати дослідження та положення 

наукової новизни одержано одноосібно. Переважну більшість статей написано без 

співавторів.  

У публікації № 4 особистий внесок здобувача полягає в дослідженні 

праксиологічного потенціалу в сучасній українській соціології та відпрацюванні 

характеристик полісуб’єктності сучасного суб’єкта. У публікації № 6 списку 

літератури особистий внесок автора – це комплексний аналіз структурних елементів 

праксиології, що уможливлює віднести її до метазасад сучасної соціології. У 

публікації № 13 списку літератури особисто автору належить аналіз технологій 

щодо розв’язання актуальних проблем освіти та розробка рекомендацій. У 

публікації № 37 особистий внесок автора полягає у визначенні в структурі 

соціального капіталу – технологічної складової, а   публікації № 38–  у визначенні 

складових digital society, які застосовуються у ВНЗ.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 

розділів, 12 підрозділів, висновків, списку використаних джерел. Основна частина 

дисертації (обсяг – 364 сторінки) містить три рисунки. Список використаних джерел 

складається з 465 найменувань (в тому числі 76 іноземною мовою) і представлений 

на 45 сторінках. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, визначено ступінь її 

наукової спрацьованості та зв'язок з науковою темою Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут», сформульовано визначено 

мету, завдання об’єкт, предмет дослідження, визначено наукову новизну одержаних 

результатів, їх практичне значення, подано відомості щодо апробації результатів 

дослідження, перелічено публікації за темою дисертації та розкрито особистий 

внесок здобувача. 

В першому розділі «Теоретико-методологічні основи соціального 

проектування як соціологічної практики» проаналізовано стан розвитку 

суспільства та методологічні засади сучасної соціології, що визначило передумови 

подальшого розвитку соціального проектування як соціологічної діяльності й 

дозволили розробити концепцію соціального проектування як практики, в якій 

реалізуються соціологічні дослідницькі та організаційні методи. 

У підрозділі 1.1 дисертації – «Праксиологічні засади соціологічної діяльності» 

розглянуто специфіку пізнавального потенціалу сучасної соціології. Виявлено, що 

адекватно відображати складності й різноманітності соціальних процесів і явищ в 

методологічному плані можуть методи, які акцентують увагу на активності суб'єктів 

діяльності, здатних змінювати соціальні структури та соціальні організації. 

Показано, що соціологія може реалізувати свій пізнавальний, теоретичний і 

практичний потенціал, ґрунтуючись на праксиології, яка розвиває систему 

трансдисциплінарних підходів до пізнання ускладненої реальності. В підрозділі 
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наголошено, що мета праксиології, як теоретико-методологічної основи 

соціологічної діяльності, полягає у виявленні загальних принципів організації 

ефективної практичної діяльності в ситуаціях невизначеності.  

Порівняння гносеологічних, епістемологічних та праксиологічних засад 

сучасної соціології дозволило сформулювати принципи соціального проектування, 

які основано на пракисиологічних позиціях, а саме: суб'єктність об’єкта, 

телеологічність, унікальність практик та їх відповідність середовищу, глокальність. 

У ході аналізу стану розвитку сучасної соціології було обґрунтовано виокремлення 

проектування як особливої функції соціології та специфічного виду професійної та 

повсякденної практики. У роботі стверджується, що використання праксеології 

уможливлює впроваджувати соціологами такі види діяльності, як 

практикоорієнтовні соціологічні дослідження, соціопроектно-конструкторська 

діяльність, соціоорганізаційна-технологічна діяльність, консультативно-

управлінська діяльність. 

У підрозділі 1.2 «Соціальне проектування як предмет теоретико-

методологічного соціологічного дослідження» здійснено аналіз напрямів розвитку 

сучасних підходів, концепцій, методів та практики соціального проектування. 

Зафіксовано, що науковий інтерес до проектування фокусувався на бажанні пізнати 

майбутнє і мав як індивідуальний, особистісний, так і суспільний характер, містив 

як звичайні, повсякденні дані, так і наукове знання, був оснований на раціональній 

або ірраціональній рефлексії. Проектування змінювалося від форм пізнання 

майбутнього (класична соціологія) та побудови майбутнього (постмодернізм). 

Було доведено, що сучасний, а саме праксиологічний підхід в соціології 

забезпечує розвиток соціального проектування за функціональною траєкторією – 

процес становлення соціального проектування як функції сучасної соціології; 

футурологічною – контекст проектування змінюється внаслідок зміни підходів до 

визначення сутності майбутнього, можливості його пізнання та впливу на нього; 

методологічною – становлення і розвиток власних теорій, концепцій і методології 

самого проектування, відмежування його від прогнозування і передбачення; 

практичною – розвиток методів й практик проектування й формування його як виду 

соціологічної діяльності. Уперше було встановлено, що зміна методологічних засад 

проектування та актуалізація його у вигляді функції соціології пов’язані зі зміною 

контексту соціальності, до якого включаємо не тільки сьогодення, а й бажане 

майбутнє. Розширення меж соціальності мотивує соціологію, відповідаючи 

очікуванням соціуму пізнавати не тільки сьогодення, а й майбутнє, застосовувати 

проектування як окремий різновид соціологічної діяльності.  

Дослідивши теоретико-методологічні основи сприйняття майбутнього, в 

роботі робиться висновок, що воно набуває характеристики обґрунтованого 

критерію вибору у повсякденних і наукових, перетворювальних і пошукових 

практиках, стає об’єктом пізнання проектування і сферою реалізації соціологією 

проектної функції. Вперше виявлено, що таке сприйняття майбутнього видозмінює 
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соціальне проектування, – воно стає телеологічним, втрачає характеристики 

тотальності, набуває якості фрагментарності, контекстності, глокальності; соціальне 

проектування особистісне, суб’єктно обране, у ньому сфокусовано суб’єктне 

уявлення про сучасне, краще, бажане та ефективне. Таке соціальне проектування 

визнає рівноцінність різного й орієнтоване на практику; воно ґрунтується на 

попередньому соціальному досвіді та практиці суб’єкта, припускає обов’язкове 

впровадження у практику. 

У підрозділі зазначається, що соціальне проектування пройшло кілька етапів 

свого розвитку: проблемно-орієнтоване, об’єктно-орієнтоване, проблемно-цільове 

або прогнозне проектування, суб’єктно-орієнтоване. У межах даного дисертаційного 

дослідження, основаного на використанні людиновимірних теорій, діяльнісного 

підходу і праксиології, було введено в соціологічний дискурс таке методологічне 

підґрунтя в соціальному проектуванні, як суб’єктно-праксиологічне. 

В підрозділі розкрито поліфонічний зміст соціального проектування та 

здійснено огляд існуючих методів соціального проектування. Доведено, що 

соціальне проектування слід розуміти не як жорсткі регламентації в управлінні 

соціальними процесами, а як інноваційний спосіб мотивування і стимулювання 

системи до саморозвитку. Показано, що новизна суб’єктно-праксиологічного 

соціального проектування передусім полягає у формуванні проектної культури як на 

науковому, теоретичному або пізнавальному рівні, так і на практичному, 

діяльнісному, а також у ході повсякденних практик. 

Другий розділ дисертаційного дослідження «Соціальне проектування в 

системі соціологічних практик» присвячено розгляду та аналізу існуючих модусів 

застосування соціального проектування та виявленню особливості інтеграції 

сучасного соціального проектування як практики з іншими видами соціологічної 

діяльності. Розділ складається з трьохпідрозділів. 

До специфічних праксисів соціального проектування в роботі включено 

соціальну інженерію, соціальне управління та соціальну технологію. Саме у цих 

підходах можливе відображення пізнавальних і знаннєвих потенцій соціального 

проектування, його практичної складової. Ми не наполягаємо на повноті наведеного 

переліку, але вважаємо його базовим. Показано, що ці підходи – «праксиси» – є 

синтезом методів пізнання, що перманентно розвиваються, супроводжують їх 

професійні та буденні практики. У такому контексті соціальне проектування існує 

як композиція персоніфікованого і деперсоніфікованого вибору методологічних 

платформ, їх довільна комбінація, що, в свою чергу, дозволяє трактувати соціальне 

проектування як поле можливостей, цілей, настанов і цінностей бажаного 

майбутнього. 

У підрозділі 2.1 «Соціальне проектуванні в управлінському вимірі» 

встановлено, що управління стає праксисом, оскільки йому властива контекстність; 

воно визначається середовищем застосування, є динамічною і самоорганізованою 

неоднозначною системою, супроводжується активною пізнавально-
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перетворювальною діяльністю суб’єкта, припускає одночасне пізнання 

особливостей керованого об’єкта й апробацію ухвалених рішень. Наголошено, що у 

рамках управлінського праксису проектування створює та реалізує «ризому» 

управлінських перспектив бажаного, виступає ймовірнісним регулятивом, що 

припускає пізнання майбутнього з метою його оптимальної адаптації або 

трансформації і синтезується з процесом пізнання, а також багато в чому 

обумовлюється практикою. У контексті практичної ситуації здійснюється 

проектування-управління людиномірних об’єктів і розробка ризоми можливостей 

бажаного майбутнього. Креативність управлінця-проектувальника обумовлена 

процесом пізнання цінностей, настанов, життєвих стратегій об’єкта, з урахуванням 

ризиків ресурсів і наслідків від ухваленних рішень, з обґрунтуванням широкого 

спектра можливих перспектив, узгодженням проекту з об’єктом і «вписуванням» 

його у контекст середовища. Відповідальність за ухвалення рішення про 

впровадження проекту покладається на соціолога-проектувальника та замовника. 

У підрозділі 2.2 «Інженерні складові соціального проектування» 

наголошується, що під соціоінженерним праксисом у дослідженні розуміється 

інтегральна методологія соціоінженерної діяльності, яка характеризується 

поліфункціональним змістом, а саме: це – 1) специфічний тип науково-пізнавальної 

та організаційно-управлінської практики; процес безперервного отримання 

інформації щодо стану соціальних об’єктів з метою оптимізації їх функціонування і 

розвитку; 2) спосіб розв’язання соціальних проблем шляхом розробки й 

упровадження соціоінженерних проектів і соціальних технологій. Праксиологічний 

контекст соціального проектування виявляється у визначенні мети як пізнавальної, 

так і практичної діяльності. Отже, мета й основне завдання соціального 

проектування – це пошук і створення конструктів, моделей, узгоджених штучних 

систем, що відображують оптимальні стани розвитку і функціонування соціальних 

об’єктів на принципах гуманізації, гармонізації, збалансованості соціального 

простору з урахуванням конфлікту інтересів різних соціальних суб’єктів тощо. 

Доведено, що синтез пізнавальних і перетворюючих компонент у 

соціоінженерному праксисі забезпечується шляхом творчої композиції 

інтелектуальних систем, здатних до саморозвитку і самоорганізації в ході 

конструкторської та проектної діяльності.  

У підрозділі 2.3 «Соціальні технології та соціальне проектування в 

соціологічній практиці», дотримуючись структури дисертаційного дослідження, 

аргументовано появу технологічного праксису, що є основою для формування й 

розвитку сучасного соціального проектування. Водночас технологічний праксис 

функціонує як особливий різновид соціальних проектів, метод їх побудови і 

впровадження. У цьому контексті соціальне проектування розглянуто як 

інтелектуальну технологію. Запропонований підхід дозволив визначити аналітико-

прогностичний потенціал проектування як технологію розробки, по-перше, проекту 

бажаного прообразу конкретного соціального об’єкта і, по-друге, альтернативних 
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шляхів досягнення бажаного майбутнього з урахуванням принципів праксиології. 

Серед праксиологічних методів особливий акцент зроблено на кластерізацію, що 

синтезує пізнавальні, організаційні, перетворювальні й проективні практики. У 

підрозділі було виявлено й описано різноманітні види проектів: радикальні й 

модифікаційні; інноваційні й традиційні.  

У третьому розділі «Концепція суб'єктно-праксиологічного соціального 

проектування» досліджено контекст мети й завдання соціального проектування, 

сутність його об’єкта й суб’єкта, критерії оцінки та технології здійснення 

проектування. Особливе місце в розділі присвячено аналізу регіону як полю, що 

забезпечує контекстність проектування, та середовище здійснення проектування й 

технологічних праксисів реалізації регіональних проектів. 

У підрозділі 3.1 «Цілепокладання як основа соціального проектування» 

досліджено ґенезу підходів щодо формулювання мети соціального проектування в 

проблемно-орієнтованих, об’єктно-орієнтованих його різновидах. Доведено, що 

метою проектування з суб’єктно-праксиологічних позицій є гармонізація 

соціального об’єкта, а завданням – збільшення соціального капіталу як чинника 

розвитку потенціалу об’єкта. Суб’єктно-праксиологічний підхід до проектування 

трансформує суть раціональності як базового компонента вибору, основаного на 

обліку біфуркацій, імовірнісного характеру багатьох процесів, що відбуваються у 

навколишньому світі, і безлічі невизначених чинників.  

Соціальна гармонія була представлена як результат пристосованих дій людей, 

досягнення рівноваги їхніх інтересів, а також компромісів у діях соціальних груп й 

інститутів. Внаслідок цього встановлено, що призначення соціального проектування 

полягає в розробці гармонійно побудованих образів майбутнього, основними 

компонентами якого, зокрема, виступають: стійкість норм; інтегрованість 

культурних цілей; соціально схвалені поведінкові настанови; стабільні суспільні 

настрої; позитивний соціально-психологічний клімат; толерантність і лояльність 

відносин у суспільстві; досягнення компромісу інтересів різних осіб, соціальних 

верств населення; соціальна рівновага і збалансованість; цілісне, інтегроване, 

консолідоване суспільство; переважання відносин, побудованих на співпраці, 

партнерстві, узгодженості і доброзичливості; стабільність і безпека. 

У той же час у структурі соціального капіталу виділено технологічний 

капітал. Саме це обумовило переосмислення категорії «ефективність соціального 

проектування» і «надійність соціального проектування». Було виявлено, що 

ускладнена сучасність й потенціал праксиології дозволяють говорити про те, що 

ефективність і надійність набувають характеру багатомірності. Разом з 

традиційними класичними (гносеологічними) і модерністськими 

(епістемологічними) концептами ефективності виникає праксиологічна, згідно з 

якою ефективність трактується як суб’єктна динамічна система, що фіксує ступінь 

досягнення успіху і рівень відповідності результату діяльності визначеним 

заздалегідь цінностям (проектний компонент) й міру оптимальності. Успіх, як 



15 

категорія відповідає принципам контекстуальності у просторі та часі, узгоджена з 

особливостями середовища і природи, намірам суб’єкта. Під соціальною 

оптимальністю розуміється ступінь урахування не лише втрат і досягнень у 

результаті соціального проектування, а й урахування інтересів різних суб’єктів – як 

представників владних структур, так і партнерів і контрагентів. В такому 

проектуванні надійність стає не визначальним показником, а варіативним й 

відносним. Варіації надійності ніяк не впливають на рівень ефективності 

проектування, оскільки варіації мети створення проекту корелюють і визначають 

вид ефективності. 

У підрозділі 3.2 «Особливості суб'єктів соціального проектування» показано, 

що праксиологічний підхід до соціального проектування дозволив конкретизувати 

роль і місце людини в об’єктивній реальності, її здатність організовано й 

цілеспрямовано змінювати світ. Специфіку соціального суб’єкта розкрито через 

його «занурення» в соціальний контекст, виявлення в ньому специфічної якості 

«соціальності». У підрозділі вказується, що трансдисциплінарний підхід до 

праксиології дозволяє трактувати соціальний суб’єкт як носія полісуб’єктності, 

тобто композиційно змішаних, невиразних і складно ідентифікованих статусів і 

ролей, що дозволяють сучасному суб’єкту водночас бути ініціатором, розробником, 

організатором і споживачем дій. Специфіка полісуб’єктності суб’єкта визначається 

середовищем, нормами і характерами взаємодій, що реалізуються в цьому 

середовищі, а й також і силою власної дії на це середовище.  

Встановлено, що у проектуванні соціальних систем спостерігається 

взаємозв'язок об'єктів і суб'єктів. Суб'єкти і об'єкти соціального проектування – це 

відносні поняття. Їх відокремлення завжди абстрактне, оскільки, по-перше, у 

багатьох випадках суб'єкти одночасно виступають і об'єктами соціального 

проектування (наприклад, одні трудові колективи цілеспрямовано впливають на 

інших і т. ін.); по-друге, особа, соціальна група, трудовий колектив в одній 

соціальній системі можуть бути об'єктами, в іншій – суб'єктами соціального 

проектування. Підсистеми, елементи, що посідають проміжне положення в цій 

ієрархічній структурі, виступають відносно нижчих суб'єктами, а вище – об'єктами 

соціального проектування. 

У підрозділі 3.3 «Види та типи об'єктів соціального проектування» 

визначено, що об’єктом соціального проектування, заснованого на суб’єктно-

праксиологічних засадах, стають не стільки реальні й потенційні соціальні об’єкти, 

скільки майбутнє як об’єктивна необхідність, суб’єктна потреба і дієвий чинник 

розвитку, а предметом – зміст впливу на соціальні процеси. При цьому 

різноманітність потенційних станів виражає невизначеність майбутнього, завдяки 

чому система має декілька варіантів своєї зміни і відкрита не лише сьогоденню, але і 

майбутньому суспільству. Відповідно до принципів синергетики, майбутнє 

соціальної системи впливає на теперішній стан об'єкта. В той же час об’єктом 

проектної діяльності – є людиномірні системи, які наділені синергетичними 
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якостями, тобто готові до саморозвитку та самоуправління. Саме на таких об’єктах 

соціальне проектування стає суб’єктним праксисом, тобто й об’єктом пізнання, й 

методом практичної діяльності. Суб’єктність об’єктів соціального проектування 

виявляється в активній участі як в процесі пізнання та розробки проектів, так і в 

процесі їх впровадження. Об’єкти соціального проектування, заснованого на 

суб’єктно-праксиологічних засадах, – це відкриті, дисипативні, когнітивні та 

самоорганізовані системи, які здатні підтримувати власний динамічний баланс та 

використовувати динамічні хаотичні випадковості як джерело розвитку. 

Самоорганізація об’єктів трактується нами як властивість усвідомлювати власну 

мету розвитку, проектований ефект майбутнього й практичний результат 

перетворень, розробляти технології та алгоритми досягнення бажаного майбутнього 

та створювати асоціації, співтовариства, кластери для зменшення ризику 

перетворень. Також показано, що принципово новою предметною сферою 

соціального проектування є вивчення взаємозв’язку діяльності та соціального 

контексту – соціального простору і часу, що багато в чому визначає суть проектів, 

спрямованих не лише на дослідження, а й на перетворення соціальних об’єктів з 

урахуванням специфіки соціального простору і часу.  

В підрозділі 3.4 «Технолого-методичні складові соціального проектування як 

виду соціологічної діяльності» обґрунтовано введення до категоріального апарату 

соціального проектування, заснованого на суб’єктно-праксиологічних позиціях, 

таких понять як технологічність, багатопроектність. У роботі наголошено, що 

здійснення процесу цілепокладання обумовлено як зовнішніми об’єктивними 

чинниками (середовище, економічний стан, історія, традиції тощо) так і 

суб’єктивними (ціннісні установки суб’єкта, рівень його освіченості, активності 

тощо). Нами уточнено, що цілепокладання включає етапи цілеформування та 

цілереалізацію. 

Визначено критерії оцінювання соціального проектування й акцентовано їх 

імовірнісний характер, оскільки соціальні системи мають певну автономію 

поведінки, часто є непередбачуваними, допускають можливість відхилення від 

початково заданої мети. Описано відомі критерії оцінювання соціального 

проектування й обґрунтовано появу нових, а саме: контекстуальність (соціальне 

проектування є концентратом аксіологічних характеристик суспільства, в якому 

створюється і застосовується); інваріантність (визначається як альтернативністю 

бажаного, так і різноманітністю об’єднань об’єктів, середовищ і суб’єктів їх 

реалізації); середовище відтворення (створення відповідної соціально-культурної 

інфраструктури, що забезпечує розробку і реалізацію проектів); глокальність і 

дрібносерійність, інноваційність (ступінь урахування існуючих практик з вибором 

бажаного і розробкою як образу, так і технологій його досягнення; реінтерпретація 

смислових орієнтирів і створення принципово нових проектів); полісуб’єктність 

(ефективність соціального проекту зростає при залученні до процесу проектування 

суб’єктів, які мають різні рівні активності, представляють різні галузі знань тощо, 
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мають узгоджене уявлення про конструйоване майбутнє). 

Доведено, що технології суб’єктно-праксиологічної концепції соціального 

проектування мають дуалістичну природу. По-перше, це інтелектуальні технології, 

які передбачають здійснення цілепокладання, осмислення результату і можливих 

засобів впровадження і, по-друге, це технології розробки алгоритму впровадження й 

здійснення проекту. У дисертації запропоновано одну з технологій, яка здатна 

враховувати все вищезазначене, мінімізувати ризики й проблеми соціального 

проектування і в той же час є трансдисциплінарною, – технологією соціального 

партнерства та її різновидом кластерізацією. Зазначено, що соціальне проектування 

і як інтелектуальна,і як конструктивна, впроваджувальна діяльність зосереджена на 

певному середовищі, що й відображує її контекстність. В нашому дослідженні 

таким середовищем обрано регіон. 

У підрозділі 3.5 «Контекстність та контексти ініціювання та здійснення 

соціального проектування» було встановлено, що регіон – це поле, яке забезпечує 

контекстність проектування, та складна соціальна система, зі специфічними цілями 

розвитку і функціонування, структурою і завданнями, недостатньо досліджені в 

соціологічній теорії. Отже, регіон стає полем взаємодії суспільства й особистості, 

його соціальний потенціал і капітал походять від соціуму, породжуються рівнем 

його зрілості, спрямовані на особистість і сприяють реалізації її сутнісних потреб (у 

самовираженні, саморозвитку, самоврядуванні, самоосвіті, самовихованні тощо).  

Використовуючи суб’єктно-праксиологічні принципи соціального 

проектування стверджується, що системоутворювальною метою регіону виступає 

необхідність створення і гармонізації середовища. Згідно з визначеною метою 

регіону його базовими функціями стають середовище відтворювальні, що 

відображають ступінь взаємної залежності людської діяльності і соціальної 

структури в ініціації, підтримці та реалізації соціальних проектів, а також 

відтворення і нарощування соціального й людського капіталу, інтелектуального 

потенціалу суспільства, в якому провідна роль належить освіті.  

Серед специфічних якостей, характерних для регіону, в межах суб’єктно-

праксиологічної концепції, визначено такі: дисипативність (заохочення 

самоорганізації і соціального партнерства); інтегрованість (взаємодія підсистемних 

елементів регіону зумовлює появу нових якостей регіональної системи); відкритість 

(можливість вільної взаємодії з іншими регіонами і територіальними утвореннями за 

деякої замкнутості внутрішньорегіональних відносин); самоврядування (форма 

реалізації територіальних інтересів регіону і джерело самоорганізації усієї 

регіональної системи); комунікативність (визначає ефективність регіонального 

управління); нарощування соціального капіталу (визначає і відображує рівень 

потенціалу, ресурсів і практик регіону, що реалізуються); розвиток й укрупнення 

внутрішньорегіональних соціальних мереж.  

В підрозділі встановлено, що з метою підтримки і просування специфічних 

функцій регіону в ньому реалізуються такі технологічні праксиси: привабливість й 
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цілісність образу регіону; реструктуризація; нарощування інтелектуального ресурсу, 

потенціалу і капіталу. Обґрунтовано використання ще одного праксису, який 

спрямований на створення регіональних «полюсів зростання», – «кластерного 

регіоналізму». В нашому розумінні, ключовий аспект застосування проективного 

праксису – цілеспрямоване формування, позитивний розвиток і просування регіону 

як певного середовища, в якому зосереджено соціальний, економічний, культурний, 

людський капітал і потенціал. Кластерний регіоналізм – це праксис розвитку і 

проектування процесів регіоналізації, оснований на праксиологічних позиціях і 

мережевому підході. За допомогою реалізації праксису кластерного регіоналізму 

можливе ефективне використання регіональних переваг, глокальності території та 

процесів, що відбуваються на ній, підтримка рівноваги між динамічним балансом й 

хаосом, динамічний пошук інновацій здатних розвинути середовище.  

В четвертому розділі «Суб'єктно-праксіологічні основи освітніх соціальних 

проектів» було розроблено проект розвитку освіти. Акцентується, що в регіоні 

освіта здатна бути активним ресурсом розвитку, а разом з ним і проектування як 

діяльності. Саме система освіти здатна за допомогою нарощування інтелектуального 

й людського потенціалу і капіталу території гармонізувати середовище і вивести 

його як цілісність на більш високий рівень розвитку. В підрозділі 4.1 «Соціальні 

проекти розвитку освіти як системи: методологічні та методичні проблеми» з 

усієї різноманітності цілей функціонування системи освіти обрано ту, що має 

високий праксиологічний потенціал, здатна радикально підвищити ефективність та 

якість розвитку особистості з новим типом мислення і підготовки фахівця, який 

відповідає вимогам сучасного суспільства з урахуванням випереджального 

задовольняння ціннісних очікувань суспільства і регіонів. Виходячи з цього, 

глокальною метою освіти має виступати її праксиологічна компонента – підвищення 

рівня взаємодії системи і соціуму та свідомо випереджальний розвиток освіти. 

Показано, що досягти поставленої мети можна лише шляхом удосконалення 

системи освіти завдяки широкому впровадженню нових соціальних праксисів, 

спрямованих передусім на ефективне управління як освітніми установами, так і 

системою освіти в цілому. Виявлено, що специфіка сучасного етапу розвитку освіти 

України пов'язана з розгортанням процесів глобалізації, глокальності та 

аутсорсингу. Встановлено, що сьогодні у вітчизняній системі освіти формується 

новий проектний праксис її розвитку, оснований на критеріях соціальної 

ефективності, гармонії та стійкості, який, зокрема, характеризується: етапністю, 

поступовістю, еволюційністю застосування праксисів; урахуванням специфіки 

власних траєкторій (можливостей) розвитку різних регіонів, ланок системи освіти, 

освітніх установ; нетотальністю застосування тих або інших праксисів; громадським 

договором, основаним на взаємодії чотирьох провідних суб’єктів реформи: уряд 

(освітнє відомство), наука, громадськість, освітянське співтовариство.  

Наголошено, що оптимальний й ефективний розвиток система освіти може 

реалізувати в межах невеликих територій, що відповідає критеріям контекстності та 
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глокальності в здійсненні соціального проектування. У межах цієї роботи якість 

освіти розуміється як удосконалення та нарощування людського та соціального 

капіталу, що відповідає завданню соціального проекту, побудованого на суб’єктно-

праксиологічній концепції. Обґрунтовано, що загальні характеристики соціальних 

проектів нового етапу розвитку освіти ґрунтуються та відображують принципи 

праксиології та критерії соціального проектування, основаного на суб’єктно-

праксиологічній концепції. Прикладом таких праксисів в освіті може виступати 

організація кластерів, освітніх асоціацій і комплексів освітніх установ.  

У підрозділі 4.2 «Кластерний регіоналізм проектування системи освіти» під 

проектами регіональної освіти розуміємо цілеспрямований та організований процес, 

оснований на взаємодії усіх суб’єктів освіти регіону. Встановлено, що суб’єктно-

праксиологічна концепція проектування дозволяє досліджувати різноманітність, що 

виникла в системі освіти, як джерело її розвитку та створити проект взаємодії різних 

освітніх підсистем в умовах єдиного освітнього простору, в якому гармонійний 

розвиток системи можливий тоді, коли критерієм її успішності, якості системи 

освіти стає рівень відповідності результатів освіти трьом ознаками: 1) 

кваліфікаційним характеристикам; 2) особистісним потребам в підвищенні 

інтелектуального, професійного і духовного розвитку; 3) соціально-економічним 

запитам цього регіону.  

Визначено, що проект соціального партнерства в системі освіти є поєднанням 

таких компонентів: по-перше, це форма гнучкої співпраці, що детально опрацьована 

і спланована між навчальними закладами, державним, некомерційним і бізнес-

секторами; по-друге, це система, що побудована на особливій комбінації партнерів з 

розподілом їх ролей, відповідальностей, долею участі та ризиків; по-третє, це 

форма, що містить як соціальні, так і комерційні аспекти і реалізується в умовах 

обмежених ресурсів у межах соціокультурного середовища регіону.  

Розроблено проект кластерної реструктуризації системи освіти регіону, який 

відтворює телеологічну логіку розвитку освіти з урахуванням регіональних переваг, 

глокальності та контекстності території, спонукає до динамічного пошуку інновацій, 

здатних гармонізувати середовище та підвищити його людський і соціальний 

капітал. Установлено, що головне завдання сучасного розвитку – створення умов 

для пошуку гармонізуючого проекту, здатного забезпечити самокерований і 

самопідтримуючий розвиток регіону. Один із таких проектів впроваджується на 

практиці в процесі здійснення кластерних організаційних технологій і створення 

мереж соціальних партнерів. Навчальні заклади, що входять в регіональний 

комплекс освіти, в цих умовах покликані виконати місію регіональних центрів: 

креативну інноваційну освіту, яка випереджає і значною мірою формує суспільний 

прогрес; фундаментальні та прикладні наукові дослідження, створення і розвиток 

високих технологій, що визначають перспективи XXI століття; виховання 

гуманістичної системи цінностей, розвиток творчих традицій і новацій в духовній і 

матеріальній культурі.  
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ВИСНОВКИ 

У висновку дисертаційного дослідження підбито підсумки розроблення 

теоретичних і методологічних основ соціологічної суб’єктно-праксиологічної 

концепції соціального проектування, узагальнено результати теоретико-

прикладного аналізу за визначеною концепцією, виокремлено провідні тенденції та 

перспективні напрями подальшого вивчення проблем формування, відтворення та 

реалізації суб’єктно-праксиологічного потенціалу соціального проектування, а 

також запропоновані науково-практичні рекомендації, що мають як теоретичне, так 

і практичне значення для розвитку сучасного суспільства. 

1. Аргументовано, що пропонована суб’єктно-праксиологічна концепція 

соціального проектування у структурному плані ґрунтується на таких засадах: по-

перше, зафіксовано принципову зміну як соціальної реальності, так і онтології, що її 

відображує, по-друге, задля подолання кризи соціології запропоновано 

використання праксиології, у межах якої практична діяльність є одночасно об'єктом 

і методом дослідження. Доведено, що праксиологія, її пізнавальний потенціал 

розвивають трансдисциплінарність сучасних наук та науково-практичний потенціал 

проектування. По-третє, трансформації в уявленнях про майбутнє (від визнання 

його існування та неможливості його пізнання до практики побудови майбутнього) 

стимулюють вироблення конструктивістської проектної культури сучасних 

досліджень. 

2. Результати дослідження показують, що суб'єктно-праксиологічна концепція 

соціального проектування ґрунтується на врахуванні принципів глокальності, 

нетотальності, фрагментарності, суб'єктності, прагматичності при здійсненні 

діяльності, у тому числі і соціологічної. Обґрунтовано, що сучасне проектування 

виокремлюється в специфічну соціологічну діяльність та існує як соціальна 

практика. Праксиологічний підхід до соціального проектування дозволив 

конкретизувати роль і місце людини в об’єктивній реальності, трактувати 

соціального суб’єкта як носія полісуб’єктності, тобто композиційно змішаних, 

невиразних та складно ідентифікованих статусів і ролей, яке дає можливість 

сучасному суб’єктові одночасно бути ініціатором, розробником, організатором і 

споживачем дій.  

3. Детально дослідивши траєкторії розвитку соціального проектування, 

доходимо висновку про появу його суб'єктно-праксиологічного підходу, який 

відображує особливий методологічний підхід, оснований на постнекласичних 

принципах, припускає здійснення соціологічної діяльності в телеологічній стратегії, 

використовує праксиологічні методи, враховує полісуб’єктність соціальних практик. 

Виявлено, що згідно із суб'єктно-праксиологічним підходом, проектування має 

поліфонічну природу і існує як функція соціології, соціологічна діяльність 

(пізнавальна, конструктивістська і організаційна) та соціальна практика. Уточнено 

зміст проектування як функції соціології, що передбачає усвідомлення, дослідження 
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і створення поля можливостей, в якому інтегровано як суспільні, так і суб’єктні 

настанови про бажане майбутнє, яке обмежене ресурсами і технологіями втілення, 

середовищем впровадження й активістською позицією суб’єкта. В той же час 

впершезафіксовано, що проектування – це динамічний процес і когнітивна система, 

а результатом від проектування стає проект, який практикоорієнтований і 

контекстений. 

4. На основі суб'єктно-праксиологічної концепції до соціального проектування 

запропоновано новий контекст низки соціологічних категорій. А саме, доведено, 

що:  

 «проектування» як функція соціології полягає у формуванні проектного 

мислення і наданні суспільству інформації, знань про поле перспективних 

можливостей і ймовірностей вибору при просуванні до бажаного; 

 оптимальність, раціональність і ефективність соціального проектування – 

відбивають принципи праксиології, а саме глокальність, контекстність, суб'єктність 

і прагматичність, мають відносний характер і включають гармонію, соціальний 

капітал, успіх як змістовні компоненти; 

 соціологічний праксис – діяльність, яка інтегрує пізнавальну і 

перетворювальну діяльність; 

 майбутнє – як предмет усвідомленого вибору як соціолога в ході здійснення 

пізнавальної і перетворювальної, управлінської, організаційної та інших видів 

діяльності, так і соціального суб'єкта в ході повсякденних практик; 

 соціальний капітал – до структури якого включений технологічний капітал, 

як можливість і наявність ресурсів і знань для здійснення діяльності; 

 полісуб’єктність – це композиція соціальних властивостей сучасного 

соціального суб'єкта,яка визначається середовищем, нормами і характерами 

взаємодій, що реалізуються в цьому середовищі, і силою власної дії на це 

середовище; 

 кластеризація – один із методів здійснення соціально-проектної діяльності 

(праксису) та реалізації технології соціального партнерства в пізнавальному, 

конструктивістському, перетворювальному і організаційному контекстах. 

 регіон – насичене поле проективних, управлінських практик. 

5. У межах запропонованої концепції було обґрунтовано суб’єктно-

праксиологічний підхід як ключовий методологічний інструмент соціального 

проектування, що є динамічною системою певної модальності й інтенсивності, 

розгорнуту в просторі та часі, а також спрямованою на управління соціальними 

процесами і явищами. У цьому аспекті соціальне проектування трактується як 

діяльність, в якій початковим об’єктом і кінцевим результатом виступає соціальна 

система, а основним змінним параметром – бажане майбутнє. Виділено й описано 

особливості різних праксисів соціального проектування, до яких віднесено 

соціальну інженерію, соціальне управління та соціальну технологію. В цих 
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контекстах соціальне проектування існує як композиція персоніфікованого і 

деперсоніфікованого вибору праксисів, їх довільна комбінація як поле можливостей, 

цілей, настанов і цінностей бажаного майбутнього. Соціальне проектування 

розглянуто як інтелектуальну технологію, що дає змогу обґрунтувати доцільність 

використання таких характеристик суб’єктно-праксиологічної концепції соціального 

проектування, як технологічність, багатовекторність та дрібносерійність. 

6. Результати дослідження доводять, що метою соціального проектування є 

гармонізація соціального об’єкта; а основне завдання полягає у збільшенні 

соціального капіталу як фактора розвитку потенціалу об’єкта. При цьому соціальну 

гармонію представлено як результат пристосованих дій людей, досягнення 

рівноваги їх інтересів, а також компромісів у діях соціальних груп та інститутів. У 

такому контексті призначення соціального проектування виявляється в розробці 

гармонійно налаштованих образів майбутнього, спрямованих на успіх. 

7. У межах суб’єктно-праксиологічної концепції обґрунтовано, що об’єкти 

соціального проектування мають дуалістичну природу: об’єктом проектування як 

перетворювальної дії виступають реальні та потенційні соціальні об’єкти, а 

об’єктом проектування як інтелектуальної технології – майбутнє як об’єктивна 

необхідність, суб’єктивна потреба і дієвий чинник розвитку; предмет являє собою 

зміст впливу на соціальні процеси. Отже принципово новою предметною сферою 

соціального проектування є вивчення взаємозв’язку діяльності та соціального 

контексту – соціального простору і часу, що багато в чому визначає суть проектів, 

спрямованих не лише на дослідження, а й на перетворення соціальних об’єктів з 

урахуванням специфіки соціального простору і часу. 

8. Визначено, що критерії оцінювання ефективності та результативності 

соціального проектування мають імовірнісний характер і містять такі компоненти: 

контекстуальність, інваріантність, середовище відтворення, глокальність, 

інноваційність, полісуб’єктність. Розроблена суб’єктно-праксиологічна концепція 

проектування припускає використання спеціальних технологій: інтелектуальних 

технологій цілепокладання, осмислення результату й використання засобів і 

технологій розробки алгоритму впровадження та здійснення проекту. Оскільки 

однією з характеристик сучасного проектування є його багатопроектність, то 

технології також є динамічним алгоритмом досягнення мети, що розвивається, і 

залежать від активності, настанов, цінностей суб’єкта проектування, рівня 

дисипативності, когнітивності та самоорганізації об’єкта проектування і якостей 

середовища впровадження проекту. В роботі запропоновано технологію, яка здатна 

враховувати все вищезазначене, мінімізувати ризики і проблеми соціального 

проектування, – технологію соціального партнерства. 

9. Згідно із обґрунтованим у дисертації принципом контекстності суб’єктно-

праксиологічна проектна діяльність має враховувати середовище впровадження, за 

який у дисертації обрано регіон. Обґрунтовано, що регіон – це суб’єктно насичене 

поле реальних і проектних практик, яке визначає специфіку процесів, структуру 
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соціальних мереж суб’єктів, що входять до його складу, величину соціального й 

людського потенціалу і капіталу, сконцентрованого на цьому соціальному просторі. 

У межах нашої концепції системоутворювальною метою регіону виступає 

необхідність створення та гармонізації особливого середовища, що сприяє 

формуванню стійких соціальних мереж і розвитку середовище відтворювальних 

переваг регіону, має високий рівень людського і соціального капіталу, функціонує 

на принципах соціального партнерства; заохочує самоорганізуючі засади в її 

управлінні тощо. 

10. На прикладі системи освіти регіону розроблено й описано проект 

кластерного регіоналізму освіти, який був опрацьований при створенні в 

Харківській області освітнього консорціуму, а саме запропоновано створення 

освітніх кластерів, які можуть об’єднувати навчальні заклади різних рівнів та різних 

профілів для розв’язання спільно визначених цілей. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Бірюкова М. В. Суб'єктно-праксиологічна концепція соціального 

проектування. – Рукопис. 

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора соціологічних наук за 

спеціальністю 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології. – Київський національний 

університет ім. Т.Г. Шевченка, 2016. 

У дисертації на основі проведеного теоретичного аналізу та відповідних 

узагальнень обґрунтовано суб'єктно-праксиологічну концепцію соціального 

проектування, розглянуті теоретичні підходи до розгляду проектування як 

соціальної практики в соціологічному дискурсі.  

Обґрунтовано, що соціальне проектування як діяльність враховує принципи 

глокальності, нетотальності, фрагментарності, суб'єктності, прагматичності. В 

роботі визнано соціального суб’єкта як носія полісуб’єктності.  

Виявлено, що згідно суб'єктно-праксиологічного підходу, проектування має 

поліфонічну природу і існує як функція соціології, соціологічна діяльність 

(пізнавальна, конструктивістська і організаційна) та соціальна практика. Уточнено 

зміст проектування як функції соціології, що передбачає усвідомлення, дослідження 

і створення поля можливостей, в якому інтегровано як суспільні, так і суб’єктні 

настанови про бажане майбутнє, що обмежене ресурсами і технологіями втілення, 

середовищем впровадження й активістською позицією суб’єкта; 

В структурі концепції соціального проектування встановлено, що його мета – 

гармонізація соціального об’єкта; а завдання полягає у збільшенні соціального 

капіталу як чинника розвитку потенціалу об’єкта. В рамках суб’єктно-

праксиологічної концепції обґрунтовано, що об’єкти соціального проектування 

мають дуалістичну природу. 

На прикладі системи освіти регіону розроблено й описано проект кластерного 

регіоналізму освіти.  

 

Ключові слова:соціальне проектування, суб'єктно-праксиологічна концепція, 

полісуб’єктність, проект кластерного регіоналізму. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Бирюкова М. В. Субъектно-праксиологическая концепция социального 

проектирования. – Рукопись. 

 

Диссертация на соискание ученой степени доктора социологических наук по 

специальности 22.00.04 – специальные и отраслевые социологии. – Киевский 

национальный университет им. Т. Шевченко, 2016. 

В диссертации на основе проведенного теоретического анализа и 

соответствующих обобщений обоснована субъектно-праксиологическая концепция 

социального проектирования, определены теоретические подходы к рассмотрению 

проектирования как социальной практики в социологическом дискурсе. 

Обосновано, что социальное проектирование как деятельность учитывает 

принципы глокальности, нетотальности, фрагментарности, субъектности, 

прагматичности. В работе определен социальный субъект как носитель 

полисубъектности. 

Выявлено, что согласно субъектно-праксиологическому подходу, 

проектирование имеет полифоническую природу и существует как функция 

социологии, социологическая деятельность (познавательная, конструктивистская и 

организационная) и социальная практика.  

Введено в научный оборот понятие «субъектно-праксиологический потенциал 

социального проектирования», сущность которого заключается в рациональном 

использовании субъектом социального управления имеющихся ресурсов, 

возможностей, средств и способностей, что не только обеспечивает успешность 

выполнения социально-проективной деятельности, но и позволяет существенно 

углубить уровень социологического познания технологических основ 

проектирования сложных социальных объектов, явлений и процессов в 

транзитивном обществе. 

Определены методологические контуры субъектно-праксиологического 

подхода к социальному проектированию, которые не только предполагают 

сочетание функционального, футурологического и методико-практического 

аспектов, но и направляют социально-проективную деятельность на активную 

реализацию проективной функции путем технологической операционализации 

проективных практик, оперативной разработки и внедрения социальных проектов 

желаемого будущего на всех уровнях социальной организации общественной 

системы. 

Социальное проектирование идентифицировано как дуалистическая 

социальная технология, которая, с одной стороны, позиционируется как 

интеллектуальная технология, обеспечивающая целеполагание, осмысление 

результата и возможных средств внедрения, а с другой – выступает как 
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организационная технология, основывающаяся на принципах кластерной 

локализации, сетевого партнерства, полисубьектности социальных акторов и 

дисипативности социальных объектов, обеспечивающая разработку четкого 

алгоритма осуществления и внедрения любого социального проекта в современном 

обществе. 

В структуре концепции социального проектирования установлено, что его 

цель – гармонизация социального объекта; а задача состоит в увеличении 

социального капитала как фактора развития потенциала объекта. 

Усовершенствована система критериев социального проектирования, которая 

дополнена такими компонентами как контекстуальность, инвариантность, 

средотворчество, глокальность, полисубъектность, использование которых имеют 

вероятностный характер и отражает особенности современного социума. 

Осуществлено развитие социологического толкование понятия «социальный 

субъект проектирования», в котором основное внимание акцентируется на том, что 

данный субъект является носителем полисубьектности, то есть композиционно 

смешанных и сложно идентифицированных статусов и ролей. 

В контексте субъектно-праксиологического подхода получило дальнейшее 

развитие понятие «социальный капитал», в структуру которого было введено 

технологический капитал, являющийся, с одной стороны, интегрированным 

критерием, который характеризует уровень развития экономического, социального, 

символического и культурного капитала, а с другой – является самостоятельным 

видом социального капитала, который фиксирует наличие у социальной объекта 

соответствующих ресурсных возможностей и научно-технологических 

способностей по обоснованию перспективных целей социального развития и 

обеспечения их успешной реализации путем внедрения инновационных социальных 

проектов. 

В работе исследованы сущность и содержание понятия «контекстность 

социального проектирования», что фокусирует деятельность на региональном 

социуме, который представляет региональную сеть социальных субъектов, 

осуществляющих реальные проектные практики, а системообразующей целью их 

функционирования выступает необходимость проектирования и гармонизации 

особого социальной среды, которая способствует формированию устойчивых 

социальных сетей и поощряет развитие самоуправляющихся форм регионального 

управления. 

На примере системы образования региона разработан и описан проект 

кластерного регионализма образования. 

 

Ключевые слова: социальное проектирование, субъектно-праксиологическая 

концепция, полисубъектность, проект кластерного регионализма. 
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ANNOTATION 

 

Biryukova M.V. Subject-praxeological concept of social projection. – 

Manuscript. 

 

Dissertation for the Academic Degree of Doctor of Social Sciences with a 

specialization 22.00.04 – special and branch sociologies. – Taras Shevchenko National 

University of Kiev, 2016.  

The dissertation validates subject-praxeological concept of social projection, studies 

theoretical research methods for social design as a social activity in sociological discourse, 

based on the conducted theoretical analysis and corresponding socializations. 

It is validated that social design, as an activity, takes into consideration principles of 

glocalization, untotality, fragmentarity, subjectivity, pragmatism. This work acknowledges 

social subject as a carrier of polysubjectivity.   

It is discovered that design is of polyphonic nature and exists as a function of 

sociology, sociological activity (cognitive, constructivist and organizational) and social 

practice, according to subject-praxeological approach. Content of design, as a function of 

sociology, is specified, which assumes comprehension, research and creation of a field of 

opportunities. This field is integrated with both social and subjective ideas of the desired 

future, which is limited by the resources and realization technologies, implementation 

environment and subject’s activist stance. 

It is stated in the structure of social design concept that its purpose is harmonization 

of a social object; and its task is to increase social capital as a factor of  development of 

object’s potential. It is validated within the subject-praxeological concept that the objects 

of social design are of dual nature. 

The project of cluster regionalism of education is developed and described using the 

example of education system of a region. 

 

Keywords: social design, subject-praxeological concept, polysubjectivity, project of 

cluster regionalism. 
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