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ВСТУП 

 

Актуальність даного дисертаційного дослідження, присвяченого питанням 

змістовної та функціональної складової смислового аналізу в теоретичній 

соціології, зумовлена гносеологічними потребами сучасної науки щодо вивчення 

смислової реальності, яка зазнає трансформацій разом із іншими сферами 

соціального життя. Постає потреба в розробці нових понять, методів, визначення 

гносеологічних засад на основі аналізу, систематизації знання про наявні 

досягнення теоретичної соціології у сфері смислового аналізу. 

Наявна на онтологічному рівні ситуація перехідного стану, гострої кризи в 

нашій країні, виступає спонукаючою передумовою вивчення соціальної реальності 

за допомогою категорій соціосемантичного характеру, актуалізує соціологічну 

схильність до подібної інтерпретації. Адже семантичний простір як усього 

людства, так і окремої країни є тим об'єктом, який легше піддається науковій 

рефлексії в динамічному швидкозмінному стані, коли за відносно незначний період 

часу можна відзначити і визначити, описати і пояснити ті трансформації, що 

відбулись або тривають. 

Дослідження побудоване на основі мікросоціологічної методології в теоріях 

інтерпретативної парадигми, оскільки, на нашу думку, дана методологічна традиція 

дає можливості найбільш плідно розкрити спектр проблематики соціосемантичного 

напрямку. В роботі аналізується процес становлення понять про соціосмислову, 

значимісну реальність у теоретичній соціології, систематизується знання про 

концепт "соціальний смисл", його змістовне та функціональне наповнення та метод 

смислового аналізу. На основі отриманих результатів вибудовується дослідницька 

схема смислового аналізу наративів та теоретична модель опису смислової 

структури сучасного українського суспільства. 

Одним із аргументів на користь концептуалізації смислового аналізу 

виступає оптимальність його понятійного інструментарію: концепт "соціальний 

смисл" є змістовним, компактним, "зрілим" (адже в окремих методологіях різних 
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часів можна помітити передумови становлення даного поняття, а часом – і 

звернення до нього як до спеціального пізнавального засобу), але не достатньо 

осмисленим в межах теоретичної соціології. На противагу близьких до нього 

понять: соціальне значення, знання, мислення, цінності і т.п. – які вже доволі 

масштабно розкрили потенціал свого теоретико-методологічного призначення в 

соціологічній теорії. Насичене амбівалентними структурами категорій типу 

раціональність-ірраціональність, функціональність-субстанціональність (Гегель, 

Мангейм) та ін., наукове пізнання стає громіздким, а головне – неефективним у 

рефлектуванні нових соціальних реалій. Абстракція "соціальний смисл" є 

компактним інструментом для опису і пояснення соціо-смислової реальності, в її 

структурних та функціональних, раціональних та ірраціональних проявах, вона має 

належну "наукову вагу", щоб постати ядром для нарощування групи споріднених з 

нею понять і для утворення нового концептуалізованого напрямку в соціології.  

Дане дослідження вписується у сфери теоретичної епістемології – оскільки 

досліджується концептуальний апарат науки, а також – теоретичної онтології, – 

бо ми заторкуємо проблему конструювання концептуальної моделі опису особливої 

"частини" об'єктивної реальності – смислової реальності, чим визначається дуальна 

предметність даного дослідження.  

Відзначаючи подвійність ракурсу нашого аналізу, зауважимо, що ми 

апелюємо до "розуміючого" соціологічного пізнання, яким у соціології на зламі 

ХІХ-ХХ століть започатковано ракурс орієнтації на значимісну сутність 

соціального буття, що є особливо необхідним при вивченні такої неоднозначної 

його складової, як смислова реальність.  

Методологія мікросоціологічних теоретизувань надає нам можливість 

концентрованого фокусу на питання повсякденної взаємодії індивідів, які у своїх 

інтерсуб'єктивних практиках щоденно творять та реінтерпретують оточуючу їх 

реальність. Смислова реальність не є при цьому предметом свідомої уваги 

пересічних громадян, вона є скоріше об'єктом спеціалізованого вивчення 

науковців. І тому феномен "соціальних смислів", який існує, але не усвідомлюється 
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в наших поточних інтеракціях, так важливо розпізнати та концептуалізувати 

фахівцям-соціологам. 

Останнім часом в соціології помітно активізувались наукові інтерпретації 

соціо-смислової реальності, зокрема збільшується частота вживання поняття 

"соціальний смисл", його застосування у сфері теоретичного та емпіричного 

аналізу соціальної реальності (у 2000-х роках тільки в Україні захищено три 

докторські та одна кандидатська дисертації, присвячені смисловим аспектам 

аналізу соціального – "Символічні системи і конституювання соціального смислу" 

В.Ф.Бурлачука [1] та "Теоретико-методологічні засади дослідження 

смислоутворюючих чинників у світовій соціологічній думці" Ю.В.Романенка [2],  

"Смыслы жизни как социальная проблема в глобализирующемся обществе" 

А.В.Яковенка [3], "Смисложиттєва диспозиція особистості: теоретична 

інтерпретація в межах постструктуралістського підходу в соціології" Д.Г.Рощина  

[4]). Цікавими і своєрідними є дисертаційні дослідження щодо смислу та соціальної 

реальності, а також – смислової організації свідомості науковців Росії [5-6].  

У зв'язку з посиленням актуалізації даної проблематики відбувається помітне 

розширення і поглиблення предмету соціологічної науки, оскільки смислова 

соціальна реальність, хоча перманентно і викликає науковий інтерес, все ж її 

уважне вивчення часто підміняється дослідженнями ціннісних аспектів людського 

буття (через оцінку "задоволеності різними сферами буття" респондентів та 

побажаннями змін у соціальних та індивідуальних перспективах), вивченням 

стратегій життєвих орієнтацій індивідів (через поняття "смислу життя", 

"громадянської позиції" і т.і.) та інше. Цінності, як і громадська думка, на наш 

погляд, становлять лише деяку частину того насиченого, бурхливого утворення, 

яким є смислова реальність. 

Сьогодні зокрема на прикладі вітчизняної соціологічної літератури можна 

помітити, що поняття "смисл" розширює та закріплює свої гносеологічні позиції, 

збагачується контекстами вживання, його зміст доповнюється нюансами. Однак 

даний концепт переважно використовують як допоміжний, побічний, а не як 



7 

 

 

 

спеціальний та самостійний інструмент аналізу. Можна зустріти лише поодинокі 

дослідження, присвячені визначенню змісту, ролі та функцій даного поняття, його 

гносеологічного потенціалу та операціоналізації поняття "соціальний смисл" для 

емпіричних досліджень (наприклад колективна монографія співробітників 

Інституту соціології НАН України "Смислова морфологія соціуму" 2012 [7]).  

 Ядро нашого дослідження складають три основні напрямки інтерпретативної 

соціології: феноменологічна соціологія (Е.Гуссерль, А.Шюц, П.Бергер, Т.Лукман), 

етнометодологія (Г.Гарфінкель, А.Сікурел), символічний інтеракціонізм (Дж.Мід, 

Г.Блумер) – як визначає їх В.Лукін [8]. Також ми аналізуємо витоки суб'єктно 

спрямованого визначення предмету соціології у  розуміючій соціології М.Вебера. 

Оскільки першопочатково поняття "смисл" отримало своє методологічне 

застосування в таких сферах наукового знання, як філософія, психологія, 

лінгвістика, та ін., проблематичне коло нашого дослідження, у центрі уваги якого – 

інтерпретативні соціологічні теорії, доповнюють теоретичні конструкти таких 

дослідників, як О.Ю.Артемьєва (галузь соціальної психології), Олександр Потебня, 

Михайло Бахтін, – праці яких стали поштовхом для зрощення древа наукової думки 

про соціальний текст; герменевтичні концепції таких вчених, як Х.Гадамер, Жак 

Дерида та Мішель Фуко, Ролан Барт, Поль Рікер, положення "безсуб'єктного 

конструктивізму" Ю.Ґабермаса та П.Бурд'є, М.Полані, теорія раціонального вибору 

та культурних фреймів, які німецький вчений Ессер Хартмут використовував для 

створення "нередукціоністської пояснюючої соціальної теорії" та ін., ідеї Карла 

Ясперса – про філософський смисл історичних трансформацій. Окрім того ми взяли 

до уваги такі методологічно несхожі і глибокі за змістом праці вчених, як "Діагноз 

нашого часу" і "Людина та суспільство в час перетворення" німецького соціолога 

Карла Мангейма [9], "Синтез смислу при творенні та розумінні тексту" 

вітчизняного філософа Сергія Васильєва (де аналізуються закономірності та 

структури людського мислення, даного в інтерсуб'єктивних та спостережуваних 

формах тексту) [10], "Нестабільні соціальні стани" російського соціального 

філософа Леоніда Бляхера [11], теорія "Філософського простору культури" 
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сучасного українського філософа І.Карпенка, "Загальна теорія соціальної 

комунікації" О.В.Соколова, пізнавальна культура і вироблення соціальних смислів 

у соціального філософа І.Т.Касавіна та ін. З сучасних вітчизняних науковців 

використовуємо розробки В.Бурлачука, І.Мартинюка, Н.Соболєвої,  Ю.Романенка, 

А.Яковенка, Н.Костенко, Д.Рощина та інших – які в різний спосіб вживають 

поняття смислу, долучаючись до розробки соціосемантичного аналізу в межах 

соціології.  

Загалом, відсутність належної організації знання про смислову рефлексію та 

концепт "соціального смислу" в теоретичній соціології попри надзвичайну потребу 

в актуалізації цього знання і визначає актуальність даної роботи. 

Проблемна ситуація дослідження формулюється в двох предметних 

площинах: 

 1. Смислова рефлексія як спосіб соціологічного пізнання має значний 

евристичний потенціал у сфері наукового вивчення смислової реальності, але її 

теоретико-епістемологічна розробка в соціології значно відстає від теоретико-

онтологічного застосування.  

 2. Наукове знання з приводу поняття й феномену "соціальних смислів" є 

неоднорідним: присутні контекстуальні варіації змісту даного поняття, тобто 

автори тлумачать його так, як зручніше в тому чи іншому контексті вживання, або 

загалом уникають тлумачень, наведення дефініцій. Концепт соціальних смислів 

виконує низку пізнавальних функцій, але ці функції досі не розпізнано 

соціологічною саморефлексією. Без вивчення та систематизації цього знання 

неможливе вироблення єдиного підходу у вивченні семантичної сфери соціуму і в 

організації апарату соціологічного мислення стосовно смислової реальності 

соціуму. 

 Наукова проблема дослідження полягає в необхідності подолання 

гносеологічних суперечностей між напрямками інтерпретативної соціології в їх 

здатності пояснити смислові параметри міжіндивідуальної взаємодії. Концепт 

"соціального смислу" є інтегративним поняттям для цих теоретичних напрямків, 
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оскільки поєднує сегментарні предметні площини різних методологій human 

interactions (символічний інтеракціонізм, феноменологія, етнометодологія), а 

системне опрацювання теоретичних наробок інтерпретативної соціології з метою 

виокремлення ролі та значення концепту "соціальних смислів", його змістовного 

наповнення та функціональної придатності у теоретичній соціології створить 

прецедент цілеспрямованої наукової уваги до розвитку концепції "соціально-

смислового аналізу" і актуалізує проблематику інтерпретативно-значимісного 

підходу до вивчення соціальної реальності. 

Об'єкт дослідження – інтерпретативні концепції теоретичної соціології. 

Предмет дослідження – змістовне, функціональне та методологічне наповнення 

концепту "смисл" в інтерпретативній парадигмі теоретичної соціології. 

Мета – уточнити зміст та пізнавальні функції концепту "соціальний смисл", 

розкрити гносеологічні засади смислового аналізу в інтерпретативній соціології. 

Завдання: 

1. систематизувати відомості про концепт "соціального смислу" на основі огляду 

існуючих концепцій соціогуманітарного спрямування, присвячених вивченню 

смислової реальності в соціологічній перспективі; 

2. визначити напрямки та ступінь розробленості соціологічної концепції 

смислового аналізу вітчизняними та зарубіжними вченими; 

3. з'ясувати соціологічний зміст поняття "(соціальний) смисл"; 

4. визначити пізнавальні функції концепту "соціальний смисл", які проявляються в 

теоретичній соціології загалом та інтерпретативній соціологічній традиції 

зокрема; 

5. обґрунтувати основні гносеологічні принципи концептуалізації смислового 

аналізу як особливого виду соціологічної рефлексії, притаманної 

інтерпретативній парадигмі; 

6. побудувати дослідницьку схему вивчення смислової реальності та 

соціосемантичну модель сучасної соціальної реальності як приклад реалізації 

методологічної функції поняття "соціальний смисл". 
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Гіпотеза  

Соціологічна наука вже виробила традицію вивчення соціосемантичної 

реальності, що знаходить прояв в окремих концепціях, у принципі сприймання 

індивідів як активних мислячих суб'єктів взагалі. Але в цілому соціосемантичний 

напрям у теоретичній соціології ще не відрефлексований нею самою, він потребує 

окремої уваги, вивчення та систематизації своїх концептів, принципів та методів. 

Такими принципами є гносеологічна та методологічна специфіка самого методу 

смислового аналізу, а також – епістемологічні особливості та зв'язки концепту 

"соціальний смисл". Соціосемантичний підхід, виражений концепціями 

інтерпретативної соціології, являє собою мікрорівень соціологічного аналізу, за 

уважного вивчення якого соціологічна саморефлексія може отримати в 

подальшому поштовх до суттєвого розширення та збагачення власного 

пізнавального апарату, зокрема - таким ефективним засобом опису ментальної 

сфери суспільства, закономірностей розвитку, побудови та динаміки смислового 

простору, семантичних взаємодій соціальних груп та класів, конструювання та 

функціонування смислових полів і т.і., яким є смисловий аналіз. 
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Основні поняття та категорії 

смислова рефлексія – різновид соціологічної інтерпретації, що апелює до 

смислових параметрів соціальної взаємодії, спираючись на наявність суб'єктивної 

смислової реальності в об'єктивній соціальній реальності; у філософській традиції 

вирізняють смислову та чуттєву рефлексію, тобто спосіб сприйняття світу 

суб'єктом; а саме поняття "рефлексії" введене в науковий обіг Дж.Локком як 

"спостереження розуму за власною діяльністю" [12]. Таким чином можна 

тлумачити смислову рефлексію в нашому контексті як "спостереження вченого за 

смисловими взаємодіями в соціумі"; 

соціосемантичний підхід – це своєрідна методологія пізнання смислової 

реальності, де принциповим є врахування смислової складової в соціальній 

реальності; 

смисловий аналіз – це спосіб дослідження соціальної реальності через 

найменування та фіксацію її смислових складових та процесів їх взаємодії між 

собою та з іншими елементами соціального життя. В межах смислового аналізу 

відбувається припис та розпізнавання смислів, що творені на основі системи 

цінностей. Тобто це понятійно-ціннісний принцип вивчення смислової реальності, 

де дослідник вдається до "розуміючого підходу" щодо вивчення соціальної 

смислової взаємодії, соціального смислового буття в цілому. При цьому 

інтерпретація дослідника спрямовується на різні тематизовані соціальні факти як 

результат однорідної соціальної дії – в тому числі на соціальне пізнання, в якому 

неодмінно задіяні соціальні смисли. А отже, його кут зору двічі опосередковується 

– перший раз соціальними смислами, які є елементом його власного соціального 

пізнання і мислення, як члена суспільства, удруге – іншими соціальними смислами 

при більш наближеному розгляді смислової значимісної реальності – яку можна 

уявити лише через підключення до інших свідомостей. Тобто, загальний "ракурс" 

смислового аналізу (соціосемантичної інтерпретації) містить у собі всі протиріччя 

соціологічного пізнання; 
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семантичний (смисловий) простір, або соціосемантичний простір, – це 

сукупність маркованих за допомогою соціальних смислів, що закономірно 

розташовані один відносно іншого, частин значимісної реальності або ж аспект 

відображення смислової реальності у визначених дослідником умовах (умовні / 

тематизовані місце, час і наповненість); 

смислова картина світу, смисловий образ світу є внутрішнім індивідуальним 

рівнем соціосемантичного простору людини або кількох людей. Ця категорія 

походить з феноменологічної спадщини А.Шюца і відзначається таким важливим 

змістовним навантаженням, як окреслення смислового індивідуального надбання 

людини щодо власного існування у соціальному просторі, яке виражене різного 

роду "одиницями" соціального досвіду (соціальними смислами) і належить до 

сфери свідомо-підсвідомих індивідуальних соціальних проявів людини. Окремі 

люди, об'єднані схожим соціальним досвідом, можуть мати схожу смислову 

картину світу; 

інтернальні та екстернальні властивості поняття соціальний смисл – це 

набір внутрішніх та зовнішніх атрибуцій поняття, основним з яких є його зміст. 

Зміст концепту соціальний смисл наразі видається нам проблемним компонентом, 

оскільки він проявляється не лише в самому понятті, але й значною мірою – у 

контекстах його вживання, при сполученні з іншими поняттями. Додавання нових 

змістових нюансів ставить перед нами задачу відобразити цей набір нюансів у 

предикативній формі – аби зберегти змістові межі поняття. Одним з перших 

предикатів виступає додавання "соціальний" до родового поняття "смисл". Його 

можна визначити змістовно – як те, що стосується суспільства, іманентно йому, та 

функціонально – як те, що сприяє підтримці існування та розвитку суспільства [13; 

с.113]. Цим самим ми окреслюємо поле соціально-соціологічного аналізу змісту 

поняття. 

Важливим інтернальним атрибутом даного поняття для нас виступають так 

само способи його найменування, зміна назв та еволюція змісту (етимологія), його 

функції, класифікація й типологізація його онтологічного відповідника і т.п. 
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Екстернальними атрибуціями є контексти вживання, зв'язки з іншими 

поняттями, властивість виступати "ядром" окремого соціологічного підходу, 

концентрувати навколо себе знання щодо цього підходу.  

Унікальність і "компактність" центральної для нас категорії – "соціальний 

смисл" – полягає в тому, що вона поєднує в собі відбитки духовних і матеріальних, 

раціональних та ірраціональних та ін. проявів людини, які остання акумулює у 

своїх інтелектуальних надбаннях та емоційних переживаннях стосовно окремих 

параметрів соціального життя і зберігає у соціальному досвіді свого існування. 

Соціальні смисли фіксують відбиток осмисленої практичної діяльності людини та 

засвоєного нею знання, збережений вибірково в активному ресурсі її свідомості з 

огляду на значимість цієї діяльності. 

Цей двоякий прояв даної категорії додає до її властивостей ще одну рису – 

універсальність.  

концепт, на відміну від поняття, характеризується більш конкретним 

індивідуальним досвідом раціонального та емоційного сприймання того чи іншого 

об'єкту соціальної реальності, він не має чіткої структури та сталого змісту. 

Концепт є також менш строгою формою мислення та переживання, він є більш 

суб'єктивним та індивідуальним [14]. Але з іншого боку існує версія, що "концепт" 

– це іншомовний відповідник "поняття". У своїй роботі ми приймаємо усереднену 

позицію визначення концепту як такого інструменту пізнання, який ще не набув 

визначеного наукового статусу та змісту. В той час як категорія – це такий 

абстрактний рівень поняття, на якому створюються "нові поняття та принципи 

мислення", відбувається "синтез, що призводить до появи нового знання" [15; 

с.326]. 

Методи та методологія дослідження 

"Пізнанням керує чимало принципів: відображення, розуміння, 

конструювання, структурування, системності, руху від окремого до загального, від 

чуттєвого до раціонального, від абстрактного до конкретного; єдності рефлексії та 

саморефлексії, диференціації та інтеграції, індукції та дедукції тощо" [16].   
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У першому розділі роботи ми активно застосовуємо всі загальні методи 

наукового пізнання - абстрагування, аналіз та синтез, індукцію та дедукцію, 

теоретичний та порівняльний аналіз, оскільки об'єкт дослідження – це сукупність 

наукових теорій, в яких необхідно віднайти схоже та відмінне. У другому розділі 

послуговуємось, окрім зазначених, методом системного аналізу при визначенні 

гносеологічних засад смислового аналізу та місця поняття "(соціальний) смисл" 

серед інших понять; метод класифікації та типологізації для розрізнення різних 

варіацій категорій "соціальний смисл". В третьому розділі найбільше релевантним 

поставленим задачам виявився на наш погляд метод теоретичного моделювання. 

Протягом роботи звертаємось також до наукової інтуїції та соціологічної уяви, 

наукового статусу якій надав ще Ч.Міллс [17].  

Оскільки одна за наших задач - інтенсифікація знання з приводу суб'єктивної 

реальності та її рефлексії в соціології, ми додатково використовуємо 

дімензіональний метод – перенесення з одного наукового, свідомісного "виміру" – 

в інший моделі (атрибутів) сприймання того чи іншого об'єкта, процесу, явища 

соціальної реальності, що також можна визначити як суміщення різних смислових 

контекстів, за автором даного методу В.Франклом (1905-1997). Цей метод 

дозволяє вирішити задачі, які мають справу з об'єктами різних вимірів. "Задача 

вирішується, якщо побудувати загальний простір різних визначень і побачити за 

різними поглядами окремі проекції складного багатовимірного об'єкта" [18]. В 

нашій роботі це - концепції та теорії різних сфер соціо-гуманітарного знання, а 

також різні соціологічні методології.  

Застосовуючи метод дімензіалізму, предмет свого вивчення (або певну його 

частину) дослідник переносить в іншу систему вимірів, іншу систему координат 

(іншу наукову галузь, з наукової галузі – до сфери побутового застосування 

конкретно-історичного позначення, сферу езотеричних тлумачень та інше), 

перевіряючи тим самим побудовані ним міркування на адекватність, верифікуючи 

їх. В цьому разі переміщення відбувається за системою принципів та правил (умови 

експерименту), які дослідник сам собі встановлює (або запозичує їх у комплексі) і 
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яких має дотримуватись протягом усього процесу "теоретичного 

експериментування" з предметом дослідження. Висновки такого експерименту 

зазвичай діалектичні, суперечливі. Проте це неодмінно призводить до приросту 

знання дослідника стосовно його предмета, а також – до більш повного бачення 

ним результатів своїх досліджень ("стереоефект").  

Що до наукової метафори, як одного з прийомів наукового пізнання, вона 

відзначається більш вузьким ефектом застосування, передбачаючи перенесення 

певної конструкції (лінгвістичної, термінологічної тощо) і пов'язаних з нею 

атрибуцій (правила вживання конструкції) з інших галузей – до тієї, в якій 

безпосередньо працює дослідник. При цьому відбувається збагачення уявлень 

дослідника про предмет свого вивчення, або ж внаслідок метафоричного 

ілюстрування власних міркувань про предмет вноситься "свіже повітря" до 

замкненої кімнати його конкретної, заданої системи мислення в певних категоріях. 

Але при цьому не досягається ані ефект верифікації, ані ефект "стереофікації" 

наявних міркувань стосовно предмета дослідження. Спрощено ілюструючи, це 

схоже на те, що при застосуванні дімензіалізму м'ячик для певної спортивної гри 

дослідник намагається застосувати в інших іграх, пізнаючи краще його властивості 

і т.і. Дослідник має можливість змінювати принципи свого мислення, 

спостерігаючи за проявами властивостей свого предмета в інших координатах. А 

при використанні наукової метафори, перебуваючи на тому самому полі певної 

гри, дослідник використовує м'ячі з різних ігор, певним чином збагачуючи арсенал 

своїх відомостей про систему правил поля для даної гри.   

"Уява розкладає світ на складові елементи, і потім, збираючи та сполучаючи 

їх за законами, що виходять з самих глибин душі, відтворює новий світ, 

викликаючи відчуття новизни", – пише С.Васильєв [10; c.144]. "На світанку 

людської історії вона створила аналогію та метафору" [там само]. Аналогічно і 

наукова уява дає змогу нам перетинати горизонти даності і отримувати нове 

знання, в тому числі – завдяки науковій метафорі.  
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Інший важливий метод даної роботи – смисловий аналіз соціального буття, 

який і сам постає предметом вивчення (у другому розділі). За допомогою цього 

методу ми розглянемо онтологію смислового простору уявного суспільства та 

смислову структуру сучасного українського соціуму, щоб перевірити адекватність, 

надійність методу і понять соціосмислового підходу.  

Новизна отриманих результатів: 

1. вперше здійснено системний аналіз соціологічних концепцій, у категоріально-

понятійному апараті яких є поняття-інструменти смислового аналізу. Завдяки 

цьому виникає можливість подолання фрагментарності предметного поля 

різноспрямованих концепцій мікросоціології і їх поєднання засадничих 

гносеологічних принципів смислового аналізу: а) ціннісно-символічний вимір 

соціальної взаємодії (інтеракціонізм, соціологія повсякдення), б) принцип 

об'єктивації індивідуального соціального досвіду та значення через їх 

колективну легітимацію (феноменологія), в) поняття соціальної пам'яті, через 

яку зберігаються і передаються разом з іншим культурно-історичним знанням 

соціальні враження, цінності, смисли й значення (соціальна антропологія, 

археологія знання, соціологія мислення і т.і.), г) концепт смислового супроводу 

життя як індивідуальної, так і колективної соціальної істоти (напр., Смисл як 

ідеал, зміст певної діяльності та повсякденні смисли у Б.Хюбнера), д) функції 

соціальних смислів, значень та цінностей, які структурують, впорядковують 

соціальний простір, сприяючи різноманітним соціальним інтеракціям (П.Бурд'є, 

А.Шюц, П.Бергер, Т.Лукман); 

2. вперше на відміну від інших соціологів, що працюють в напрямку смислової 

рефлексії (Ю.Романенко, А.Яковенко, Н.Соболєва, Н.Костенко та ін.), на основі 

мультипарадигмального, міждисциплінарного, крос-методологічного ракурсу 

розкрито гносеологічні засади смислової інтерпретації та потенціал їх розробки 

в межах теоретичної соціології, а саме: аргументовано доцільність загально-

наукового та теоретико-соціологічного синтезу знання про смислову соціальну 

реальність; обґрунтовано принцип акцентування дослідницької уваги на 
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прихованій фактичності, якою є смислова значимісна реальність та процедуру 

розмежування мислячих суб'єктів на "активних" та "пасивних" в їх 

продукуванні, перетворенні та передачі знань, смислів, картин світу тощо; 

3. вперше на основі залученого в даному дослідженні понятійного апарату та 

принципів аналізу сконструйовано соціологічні моделі щодо вивчення мікро-, 

мезо- та макрорівнів смислових просторів людських спільнот у межах 

традиційних, ситуативних та ідеальних смислових континуумів, здійснено 

спробу операціоналізації даного понятійного апарату для прикладних 

соціологічних досліджень, задля чого розроблено "Схему соціосмислового 

аналізу" (Матрицю смислової картини світу); 

4. удосконалено в аспекті розширення (універсалізації) визначення змісту поняття 

"(соціальний) смисл" у соціологічній теорії, надано релевантні соціологічні 

інтерпретації даного поняття; на основі систематизації знання про різновиди 

поняття "(соціальний) смисл" виведено його абстрактно-теоретичну типологію 

(з трьома основними типами - загальні, специфічні/ситуативні та містичні, 

видами та підвидами – за сферами життя і т.д.), визначено його загально-

соціологічні пізнавальні функції, а саме: онтологічна, конструююча, 

методологічна, логічна, регулятивна, синтезуюча та евристична; доведено, що 

інтерпретативна парадигма послуговується в основному чотирма з перелічених 

функцій: онтологічною, методологічною, синтезуючою та евристичною; 

5. удосконалено в аспекті розширення (крос-методологічності) визначення 

міжпонятійних зв'язків поміж концептами смислового аналізу (цінності, 

значення, смисловий простір, смислова картина світу і т.д.), визначено статус та 

роль поняття "(соціальний) смисл" серед подібних понять, а саме: воно є 

генералізуючим, інтегрує навколо себе споріднені поняття, виступає якнайбільш 

точним найменуванням елементу людської свідомості, який зберігає й 

систематизує досвід, допомагає соціальним акторам конструювати власні 

картини світу; 
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6. отримало подальшого розвитку визначення інтерпретативних можливостей та 

переваг напрямку смислового аналізу в соціології як перспективної пізнавальної 

стратегії, його методологічних та гносеологічних особливостей, методів та 

понять, сфери та меж застосування, його епістемологічної перспективності. 

Результати дослідження відображено у вісімнадцяти публікаціях, в тому 

числі у фахових виданнях – шість, в зарубіжних виданнях – шість публікацій. 

Основні положення даної дисертації представлені на теоретичних семінарах 

кафедри, трьох методологічних наукових семінарах факультету соціології та на 

десяти наукових конференціях, сім з яких мають статус міжнародних. 

Основні досягнення даної роботи можуть бути використані як теоретичне 

підґрунтя у методологічній частині соціологічних досліджень щодо 

соціосемантичних параметрів соціальної взаємодії, конструювання картин світу 

різними соціальними суб'єктами, щодо громадської думки, ціннісних та оціночних 

суджень та інтерпретацій соціальної реальності, як методологічні засади 

спеціальних напрямків із вивчення соціосмислової структури українського соціуму 

тощо. Результати роботи можуть бути застосовані також у розвитку теоретичних 

модулів дисциплін "Загальна соціологічна теорія" та спеціальних соціологій, 

зокрема: "Соціологія цінностей", "Соціологія смислової реальності", "Соціологія 

комунікацій та реклами", "Когнітивна соціологія" та ін. 

У першому розділі ми розкриємо гносеологічні засади смислової 

інтерпретації, започатковані традицією класичної та продовжені в новітній 

соціології, проаналізуємо розвиток смислового аналізу в традиціях вітчизняної 

соціології. Розглянемо ступінь наслідуваності тієї чи іншої соціологічної традиції, 

що вдається до смислової інтерпретації, та динаміку розвитку їх пізнавальних 

можливостей. 

 У другому розділі ми спробуємо виявити сутнісні характеристики поняття 

"соціальний смисл", особливо – в інтерпретативних соціологічних концепціях, 

розглянемо способи його тлумачення і контексти вживання, через етимологічні 

референти виведемо його соціологічну дефініцію, здійснимо аналіз системи 
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логічних зв'язків даного поняття з іншими поняттями соціології, розглянемо його 

типи і різновиди, пізнавальні функції і функціональне значення самого смислового 

аналізу.  

У третьому розділі ми проаналізуємо метод смислового аналізу, що діє в 

межах теоретичної соціології, його гносеологічні характеристики та потенціал, на 

основі тих явищ і процесів соціальної реальності, які спонукають сьогодні наукову 

рефлексію до збагачення її понятійного апарату, – соціальна криза, соціальний 

розкол, хаос у ментальній сфері соціуму, глобалізаційні та інформаційні процеси; 

розглянемо смислову структуру сучасного українського суспільства. Тим самим 

продемонструємо використання методу і понятійного апарату смислової рефлексії 

"в дії". 
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РОЗДІЛ І 

КОНЦЕПТ "СМИСЛУ" В СОЦІОГУМАНІТАРНОМУ ПІЗНАННІ: 

АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ДЖЕРЕЛ  

1.1 Гносеологічні засади смислової інтерпретації соціального світу  

в науковій думці ХІХ-ХХ століття 

 

У соціо-гуманітарній думці існує дві основні теорії походження соціальних 

смислів: 1) соціальні смисли існують апріорі, всюди і завжди, де є людина, а вона їх 

тільки розкриває, актуалізує деякі з безкінечності смислів; 2) соціальні смисли 

з'являються у суспільстві, як показник зрілості людської свідомості, усвідомленості 

соціальної взаємодії, вони ведуть своє походження з перших закріплених 

колективно уявлень про світ – міфів, релігійних та філософських текстів тощо.  

Перша версія близька до ідей сучасних теорій кіберпростору щодо 

актуалізації та деактуалізацї людиною через електронні пристрої об'єктів 

соціального світу, дублікати або образи яких розміщено в велетенських 

інформаційних хранилищах. Також дане пояснення нагадує концепцію ноосфери 

В.Вернадського, яка і надала поштовх багатьом розробкам інформаційного 

спрямування. Тобто, з вищезазначеного складається загальне уявлення, що люди 

постійно перебувають у сфері, наповненій інформаційними продуктами. Інколи це 

називають "знанням" (тобто, інформація, що розкрита, засвоєна людиною), інколи 

– "світом ідей" (звідки черпаються нові ідеї, особливо важливі для будь-якого виду 

творчості), інколи – просто "інформацією", "інформаційним коконом". 

До речі, Платон був першим, хто відкрив надчуттєву (смислову) складову 

душевних проявів. Платонівський термін "ідея" – це і є надчуттєвий, 

надпросторовий, без'якісний смисл, що безпосередньо присутній у складі 

"безпосередньо даного", того, що переживається суб'єктом [12].  

Друга зазначена версія, де соціальні смисли – це надбання людства, показник 

зрілої свідомості, знаходить своє підтвердження у комунікативних теоріях, у різних 

варіаціях конструктивізму, де підкреслюється, що чим більш розвинутим рівнем 
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свідомості, комунікативним арсеналом володіє людина, тим більше успішною вона 

є в соціальному середовищі, бо має більше шансів реалізувати свій інтерес та 

переконати інших у реальності особисто сконструйованого бачення світу. 

 Відносячи онтологію соціальних смислів до значимісної реальності, в якій 

взаємодіють індивіди, ми реєструємо таке вихідне положення: соціальні смисли є 

невід'ємною частиною будь-якої людської дії, спрямованої на інших суб'єктів. 

Соціальні смисли супроводжують людську дію, скеровують її, вони актуалізуються 

та деактуалізуються в ній. М.Вебер відзначав, що "соціальною" дія стає лише тоді, 

якщо за передбачуваним діючою особою або особами смислу вона співвідноситься 

з діями інших людей та орієнтується на нього" [19; с.602-603]. Аналогічно ми 

можемо визначити і соціальні смисли, на відміну від інших смислів, що існують в 

системі наукового аналізу: "смисли є соціальними, якщо виникли та існують з 

орієнтацією на інших та передбачають їх участь". В цьому сенсі особисті смисли, 

які існують в межах індивідуальної свідомості, хоча вони і вписані у відповідний 

контекст часу та простору, не завжди стають соціальними, оскільки не всі 

орієнтовані на участь інших. Це глибинні психологічні враження, ідеї, відчуття, які 

не можна піддати вербалізації, або не прийнято виносити назовні і т.і. Також до не 

соціальних смислів можна віднести такі не пояснювані речі, як взаємодію людини з 

вищими силами тощо. І тому деякі люди, що страждають фізичними вадами – 

слабким розумом або дефектами мовлення, та не можуть виразити свої відчуття 

перебування у світі людей, або навіть не усвідомлюють цього, називаються 

асоціальними, і відподвідно, не володіють можливістю оперувати соціальними 

смислами в тому числі. 

 Для більш системного аналізу смислової сфери пропонується починати з 

визначення сфери суб'єктивного загалом. Так, сучасний вчений Є.Іванов у роботі 

"Онтологія суб'єктивного" проводить спеціальне дослідження щодо того, наскільки 

вивчено і як можна поглибити знання наук про суб'єктивну сферу буття людей. На 

його думку, "сфера суб'єктивного – це сукупність наявного, безпосередньо 

присутнього для кожного з нас внутрішнього (індивідуального, не публічного) 
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буття – буття нас самих" [12]. Свідомість, таким чином – лише деякий різновид або 

форма організації суб'єктивного. Вона характеризується рефлексивністю, 

довільністю (автодетермінація), здатністю використання абстракцій якнайвищого 

рівня, соціально-культурною зумовленістю змісту та способів функціонування 

суб'єктивного, участю в плануванні поведінкових актів, наявністю знання про 

оточуючий світ (модель світу), тісним зв'язком із механізмами "вищих психічних 

функцій" (мислення, пам'ять, увага тощо). Але в той же час під час сну або 

патологій такі властивості свідомості деформуються [12].  

 Дещо по-іншому визначають сферу суб'єктивного соціологи. Н.Соболєва 

досліджує суб'єктивну реальність через громадську думку, суспільну свідомість, 

соціальні почуття, соціальні та індивідуальні очікування та віру. Авторка зазначає, 

що "Суб’єктивна реальність, будучи свідомістю людини, є реальність її 

внутрішнього світу, що існує для неї так само непорушно, як і усе те, що існує поза 

і незалежно від нашої свідомості. І ця внутрішня суб’єктивна реальність для 

конкретного індивіда часто має куди важливіше значення за будь-які матеріальні 

речі поза ним" [20; с.25]. 

 Дослідники сфери суб'єктивного часто схиляються до тієї думки, що успіхи 

таких досліджень в основному залежать від форм, способів, можливостей 

вербалізації тих елементів свідомості, які людина може екстеріоризувати на момент 

контакту з ними. Часто наука втрачає цінні матеріали з причин нерелевантно 

підібраних методів, прорахунків організаційного характеру, невдало обраних 

(неконтактних) респондентів тощо. Зважаючи на те, що суб'єктивна реальність є 

дуже плинною, то добитися чистоти повторюваних методик на тому самому об'єкті 

неможливо, а відповідно, найперші кроки до вивчення обраних об'єктів мають бути 

ретельно продуманими, вивіреними. 

 Ще більшої складності набувають процедури виокремлення смислових 

параметрів суб'єктивної реальності, адже досліднику необхідно не лише правильно 

підійти до вивчення наративів з тематики дослідження, але й розпізнати, не 

нехтуючи висловленими позиціями самих респондентів ті або інші соціальні 
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смисли, - безпосередньо вербалізовані або ті, що маються на увазі. Читати та 

розуміти ці смислові категорії необхідно "між рядками", і для цього найперше слід 

позбутися своєї особистої позиції, здійснити редукцію власної суб'єктивності. Ця 

процедура є характерною для вивчення як самих категорій суб'єктивності (що 

пов'язані з актами свідомості та самосвідомості [21]), так і при аналітичному 

опрацюванні їх онтологічних відповідників. 

Соціосемантична взаємодія (її параметри) виявляє себе при спеціальному 

аналізі або в таких проявах, коли певні її сторони стають явними і видимими 

учасникам чи спостерігачам взаємодії. Загалом, для вивчення соціальних смислів 

необхідно: мати їх в артикульованому вигляді (висловлені й аргументовані чи 

пояснені смисли учасників досліджуваних соціальних груп), переконатись у тому, 

що досліджувані смисли – не одиничні, а повторювані (колективні, групові), вони є 

результатом певного осмисленого процесу взаємодії з об'єктами соціальної 

реальності (а не суто рефлекторною / випадковою реакцією). 

При виникненні філософського мислення в історії людини змінюється 

система символічного та смислового, значимісного. Образи світу кардинально 

оновлюються з приходом кожної нової значущої спроби пояснити світ, надати нове 

світоглядне бачення. Так, із філософським мисленням в людини з'являється 

можливість пояснювати світ не лише первинними, міфологічними принципами 

світоустрою, а вже повсякденними надбаннями у сфері духовного. У випадку ж 

повного прийняття релігійного світогляду, людині знов повертається 

міфологізований ракурс погляду на світ та її життя в ньому. 

Із розвитком уявлень людини про себе та про світовий устрій, поступово 

виникає новий напрямок мислення, тип свідомості – "науковий". На перших етапах 

спектр наукового знання був обмеженим і доступним "простому розуму", а з 

подальшим своїм приростом і розгалуженням поступово отримав "спеціальний 

статус" посеред інших систем світобачень, все більше відокремлюючись від них. 

І.В.Карпенко у своїй книзі "Філософський простір культури" [22] визначає 

три основні шляхи появи нових смислів у соціальній реальності, що відповідають 
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трьом типам свідомості: міфологія, релігія, філософія. На його думку, з набуттям 

людиною відповідних даним типам свідомості способів мислення, змінюється 

"алгоритм" смислоозначення в цілому. На відміну від міфологічного та релігійного 

типів, які відзначаються значно обмеженим, імперативним та моносемантичним 

набором смислів, і їх форма подачі є монологічною, філософська модель свідомості 

дає людині множинність світобачень і світосприйняття, варіативність 

смислопозначення (полісемантичність), а разом з тим – філософський світогляд є 

діалогічним і навіть інколи суперечливим (що зумовлює його динамічність), а 

також – має безпосередній зв'язок із життям, з практичною діяльністю людини.  

Таким чином, "філософське міркування – це засіб смислоутворення, що 

стосується гранично загального і сутнісного (істинного), і утворює основу 

(стрижень) у формуванні програми життєдіяльності людини. В залежності від 

цього "стрижня", людина оцінює свої можливості у світі, суспільстві, співставляє 

смисл особистого життя і будує програму соціальної поведінки, визначає 

спрямування своєї соціальної активності. Саме в цьому сенсі філософія (як 

філософське міркування) бере участь у справі світу, у справі культури, має свій 

специфічний засіб впливати на розвиток культури" [22; с.40]. Окрім того, 

"філософія, поряд з міфологією та релігією починає претендувати на роль засобу 

смислотворення людини, засобу формування її кінцевої життєвої позиції, яка, в 

свою чергу, визначає програму її соціальної поведінки" [там само].  

У К.Маркса до наведеного переліку механізмів смислопродукування 

додається ще ідеологія та мистецтво. Для І.В.Карпенка смисли відзначаються 

абстрактним світоглядним значенням, з-поміж їх функцій автор вирізняє 

когнітивну та функцію трансляції [22; с.11]. Хоча І.Карпенко визнає, що природа 

соціального смислу є комунікативною, і шляхи його зародження слід шукати у 

повсякденних комунікативних практиках (не лише самостійних філософських 

міркуваннях людини). І тут, на особистісному рівні у індивіда "смисл складає моє 

відношення до себе як співвіднесеного з іншим" [там само]. Тобто, вивчення 

смислових ознак людської комунікації необхідно проводити на всіх доступних 
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досліднику щабелях, беручи за основу власне дослідницьке припущення про 

способи смислоутворення, припускає автор. Але чітких параметрів диференціації 

смислів автор не зазначає. 

Продовження подібних міркувань ми зустрічаємо у Л.Бляхера, де наслідуючи 

традицію М.Бахтіна, приймаються до розгляду три елементи "висловлювання" 

(комунікації), які взаємовпливаючи один на одний у процесі комунікації 

виступають джерелами творення позицій та смислів учасників цієї взаємодії. Це: 

"авторитарне", "внутрішньо переконливе" та "моє" слово [11; с.68]. При цьому: 

Авторитарне – це світ "висловлених", "чужих" предметів, в який входить 

людина. Це слово не винаходиться, а вже знаходиться в суспільстві і в культурі. 

Воно звернене до мене з минулого… Його я не можу асимілювати, … воно 

потребує ставлення до себе, як до "цілого". "Частинами" авторитарність не 

функціонує. Окремими випадками авторитарності є: традиційність, 

загальновизнаність, офіційна соціальність. Воно не допускає "фамільйярного 

ставлення" до себе, парафраза, гри. Окрім того, це слово нерозривно зростається з 

авторитетом – політичною владою, особою, релігійною догмою [11; с.68-69]. 

В нашій типології "авторитарний" тип має назву "традиційні смисли" (див. 

2.2). Проте з таким зауваженням щодо релігійних смислів: вони можуть бути 

тотожні "трансцендентальним" смислам, що на верхівці нашої схеми, або 

відноситись до "релігійної моралі" в її "світському втіленні", - тоді це саме 

"традиційні смисли", як основа загальнолюдської спільності.  

Другим варіантом нашого "чужого слова" (Додаток А) - на противагу 

"моєму", що я є його автором, - є "внутрішньо переконливе". Воно тісно 

переплітається з "моїм" словом, інколи замінюючи його. "Внутрішньо 

переконливе" слово є принципово не завершеним, відкритим, "в кожному новому 

діалогізуючому його контексті воно здатне розкривати все нові смислові 

можливості". З комплексу таких слів поступово формується "моє" слово. 

"Внутрішньо переконливе" слово, на відміну від "авторитарного", Я постійно 

піддаю "перевірці на істинність", визначаю межі його застосовності. Щоб або 
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визнати його за "своє", або відкинути як "чуже" і продовжувати з ним сперечання. 

Внутрішньо переконливе слово може володіти, а може не володіти соціальною 

оформленістю, офіційним статусом [11; с.70].  

Боротьба авторитарного слова і внутрішньо переконливого за мою 

свідомість, за те, аби визначити "основи нашої поведінки та світовідчуття" – є 

найсуттєвішим моментом, що визначає структуру інтерсуб'єктивної реальності. 

Внутрішньо переконливе слово являє собою "невидимий" пласт соціального світу, 

який не є втіленим структурно та інституціонально, але саме він визначає моє 

сприймання смислів та методів того або іншого інституту, його авторитарного 

слова; мою здатність та бажання будувати свою поведінку та "висловлювання" в 

залежності від деяких авторитарних принципів "за" або "проти" [11; с.70-71]. 

У співіснуванні неофіційної та офіційної сфер соціального світу закладена 

важлива суперечність: офіційна реальність стає дійсною, авторитетною, якщо вона 

спирається на моє внутрішнє, неофіційне визнання. Інакше вона "не представляє, а 

"підставляє" нашій свідомості реальність. "Смисли народжуються у сфері 

неофіційній, але можуть бути представлені лише у формах, що отримали офіційне 

визнання у суспільстві. Інакше вони виявляться просто незрозумілими 

("бормотання"). Співпадіння неофіційних (приватних) смислів та офіційних 

репрезентантів задає інтерсуб'єктивну соціальну реальність, що ґрунтується на 

дійсній авторитарності. Але, виникнувши в якості такої, інтерсуб'єктивність прагне 

"відкинути" від себе "неофіційного" суб'єкта. Він проголошується "випадковим", 

"неправильним", позбавляється легальних форм "виведення назовні" 

("овнешнения") – введення у соціальний світ своїх смислів" [11; с.71]. І вже коли 

починається розходження авторитарного та внутрішньо переконливого слова, до 

гри вступає "моє" слово, воно в ній народжується, продукуючи "мої" смисли. За 

його допомогою я освоюю "чужий" світ. Соціальні смисли і соціальна структура 

тоді стають простором для становлення моєї особистості [11; c.73].  

Відповідно, такі типи Бахтінського "слова" дають нам картину того, як 

відбувається постійний рух у царині нематеріальних відносин за право закріплення 
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у людській практиці або спростування практикою певних смислових типів, 

своєрідна боротьба за розповсюдженість чи нерозповсюдженість у громадській 

думці символічних та смислових кодів, за місце особистісного у суспільному та 

навпаки – інтеріоризацію суспільного в особистісне і т.і. 

"Світ очевидностей не може існувати без "трансцендентних (зовнішніх по 

відношенню до мене) смислів" (цінностей). Вони є поза безпосереднім життєвим 

досвідом і не виробляються мною. Вони вводяться у світ очевидностей деякими 

Іншими, причому зовсім не тими, з ким я веду повсякденне спілкування", – 

стверджує Л.Бляхер, посилаючись на доробки М.Вебера [11; c.115]. Цілісність 

соціального простору, який твориться світом повсякденності, скріплюється 

"трансцендентними цінностями". Які оформлюються у соціальні інститути. Це 

продовжує, на нашу думку, логіку Бахтіна з приводу існування "авторитарного" та 

"внутрішньо переконливого" слова.  

А в продовження розгляду онтологічної дійсності смислоутворення, в 

суспільствах різних країн, де успадковують та наслідують певні традиції мислення 

та осмислення, – розглянемо вже згадувану роботу нашого співвітчизника Юрія 

Романенка. У своїй докторській дисертації "Образи смислоутворюючих чинників у 

функціонуванні соціальних систем" (2006) він зазначає: "Наш час позначений 

двома протилежними тенденціями в функціонуванні соціальних систем: А) 

кристалізацією соціальних систем при синхронному зростанні рівня їх внутрішньої 

нестабільності, що корелює із міжцивілізаційною конфліктністю в 

загальносвітовому масштабі, та Б) породженням нових соціальних протиріч 

постінформаційного суспільства, що стосуються сфери соціального 

смислоутворення" [2; с.1]. 

Ю.Романенко стверджує, що задля умов стабільного розвитку суспільство 

схильне зберігати власні форми смислоутворення разом зі спробами інтегрувати 

різноманітні фрагменти досвіду інших суспільств, внаслідок чого відбуваються 

своєрідні відхилення, особливо – в перехідних суспільствах, "смислоутворюючі 

чинники і технології соціальної символізації яких часто мають імпортне, іноземне 
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походження". У випадку нашого суспільства, за автором, поєднання європейських 

моделей соціалізації з американським економічним досвідом порушує 

"холодинаміку", інтеграційні процеси й стабільне самозростання, що має загрозою 

порушення "в кінцевому рахунку самоприйняття української людини" [2; с.1].  

У своїй роботі дослідник вирішує питання побудови теоретичної схеми 

дослідження смислоутворюючих чинників в історії та теорії соціології (див.1.2) за 

допомогою спеціального аналізу теоретичних розробок різних соціологічних 

напрямків. А також, він розкриває зміст цих основних парадигм інтерпретації 

феномену смислоутворення.  

На основі цього Ю.Романенко будує власну модель фрактальної типології 

смислоутворення в соціальних системах. Фрактал – це, за його визначенням, 

"символічно-інформаційна основа репрезентації досвіду в культурі соціальної 

системи" [2; с.3]. Цей термін уможливлює спробу так би мовити звести в одне 

"аттрактор-метапрограму" (те, до чого "рухається" соціальне свідоме) із 

"архетиповими конфігураціями" (те, що закладене у соціальне несвідоме), а через 

це – визначити і порівняти нормативні соціотипи соціальних систем (або, за його 

словами, "макрообраз людини, що визначає макроідентичність соціальної системи" 

[2; с.3]). Автор акцентує увагу на тому, що в соціальній системі для здійснення 

смислоутворення виникають допоміжні семіотичні інструменти, які допомагають 

відокремлювати їй "своє" від "чужого" (тобто, розрізняти "соцієтальні коди 

фрактальної макроідентичності"), а це дозволяє підтримувати їй власну 

автентичність, що, в свою чергу, означає не лише ізоляцію, але й самозвертання до 

резерву колективного безсвідомого у кризові перехідні часи [2; с.3].  

Важливим для нас твердженням виступає й те, що, на думку автора, саме під 

час кризи кордони соціальної системи послаблюються, а внаслідок цього 

відбувається дифузія та асиміляція символічних впливів неавтентичного 

походження ("чужі, запозичені смисли" – Додаток А).  

"Базові відношення смислоутворення в соціальних системах утворюють 

фокус макросмислових значень соціуму, з чого народжується і формується реальна 
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інституційна єдність організаційних структур і легітимізованих ідей, з якого 

починається символічне розгортання смислу певних організаційних структур, 

головних норм соціальної взаємодії та способів підтримки соціального порядку" [2; 

с.4]. Це, на нашу думку, відповідає бахтинським елементам "висловлювання", де з 

"авторитарного" слова мають походження інші, більш дрібні типи – "внутрішньо 

переконливе" та "моє", і які відзначаються більш динамічним і суперечливим 

характером, а отже, стають основою соціальних змін. Проте у Ю.Романенка 

підкреслюється, що метасмисл-аттрактор не слід розуміти статично (фокус 

макросмислових значень є сформованим, "сталим" лише на деякий час). 

"Аттрактори визначають домінуючу стратегію символічного захисту соціальної 

системи від інтервенцій середовища. …Формується умовний семіотичний центр, 

представлений етноміфом, та семіотичні маргіналії, до яких соціальна система 

звертається у випадку дефіциту символізації" [2; с.32]. 

Позначивши етнорегіональні моделі розгортання процесів смислоутворення 

чотирма типами – східний, західний, англо-американський та візантійсько-

слов'янський, Ю.Романенко здійснює глибокий просторовий та соціально-

психологічний аналіз функціонування цих моделей, а також – механізмів 

смислопродукування в них. Цікаво, що на основі аналізу відносин інформаційного 

обміну як між соціальною системою і середовищем, так і в межах соціальної 

системи, Україні, разом з такими країнами, як Росія, Польща, Чехія, автор приписує 

соціотип "людини уяви" із аттрактором "глибинні враження" та імагінативними 

соціокодами (ті, що походять від уяви, фантазії) [2; с.34]. 

Що стосується випадків індивідуального смислотворення, Ю.Романенко 

твердить: "Прагнучи маніфестувати індивідуальний смисл, людина не просто 

постає проти нормативного соціотипу, але і створює новий прецедент 

смислотворення (репрезентація наукових істин, юридичних норм, релігійних аксіом 

та постулатів, мистецьких образів і т.і.). При цьому повстанці, девіанти, злочинці, 

нонконформісти утворюють маргінальні (периферійні) соціотипи, які мають 
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сміливість відкрито нехтувати соціальними нормами … домінуючого 

узагальненого Іншого" [2; с.34-35].  

Продовжуючи ідею пошуку і закріплення спільності в соціальному бутті на 

основі спільних смислових кодів, ми неодмінно звернемося до поняття 

"розуміння", що слідує за такими, як "комунікація", "дискурс", "спілкування", і 

вивчається відповідними напрямками. "Однією з принципових умов розуміння є 

наявність спільної для комунікантів сфери дійсності, в якій вкорінене спілкування і 

з якою відбувається постійне співвіднесення. Людина живе в двох перехідних одна 

в одну дійсностях – фізичному та ментальному світах. Цілі спілкування визначають 

вибір дійсності: для інформаційного, або діяльнісно-регулятивного типу 

спілкування, дійсністю виступає фізичний світ, об'єктивний, іманентний... За умови 

глибинного ж спілкування відбувається співвіднесення із внутрішньо-суб'єктною 

діяльністю. Суб'єктивна дійсність – це сфера метафізичного світу, 

трансцендентного досвіду, тобто досвіду поза можливим досвідом. До неї 

відноситься, по-перше, "лірична" реальність, де світ предметних сприймань, 

сенсорно-емпіричних фактів простягається у сферу внутрішнього Я, утворюючи 

точку перетину зовнішнього та внутрішнього світів, і, по-друге, світ 

трансцендентного – невидимий світ вищої реальності, необмежений простором-

часом, світ вічно значимого. Виникає проблемне питання: наскільки є спільною для 

комунікантів суб'єктивна реальність, тобто чи можливе проникнення в "суб'єктивне 

моє" Іншого?  Наскільки дана суб'єктивна дійсність є "суб'єктивною" 

(непроникною та унікальною)? Чи маємо ми право стверджувати об'єктивність 

(спільність) суб'єктивної дійсності?" [23]. 

  Практика лінгвосемантичних трансформацій доводить соціолінгвістам, що 

так, існує така спільність, завдяки якій співрозмовники розуміють не стільки мову, 

скільки представлені у мові риси соціальної дійсності, а значить, "універсальний 

предметний код влаштований таким чином, щоби партнерам було зрозуміло, що 

саме говориться, про який предмет (річ, явище, подію), навіщо і для кого це 

потрібно; який висновок може бути зроблений з того, що сказане" [23]. Коди в 
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даному контексті – це знаки або системи знаків, що застосовуються для вираження 

специфічних культурних посилань [24; с.206]. 

Доповнюючи дослідника М.І.Жинкіна, Г.В.Д'яченко стверджує, що поряд з 

універсальним предметним кодом необхідно мати на увазі і вивчати феномен 

"універсального екзистенційно-смислового коду", який виступає "посередником 

між мовою та свідомістю суб'єкта, між особистісними світами та різними мовами. 

Тут загальнолюдською дійсністю, з якою відбувається співвіднесення, виступає 

суб'єктивна, яка є сферою присутності, що визначається Гайдегером як "завжди 

моє" і те, що відноситься до екзистенції особистості. Сутність екзистенційності 

присутності полягає в орієнтації на смисл: відмова від пошуку смислу життя, від 

його наявності в оточуючій дійсності веде до "екзистенційного вакууму" і в 

кінцевому рахунку до фізичної смерті. Універсальний екзистенційно-смисловий код 

(УЕСК) – це результат розуміючого ставлення до себе, до власного буття". 

Всю систему кодів, які вступають у взаємодію в соціальному бутті людини 

автор характеризує як таку, що "опосередковує живий світ глибинно-

особистісного, тобто є особливим продуктом мисленнєво-лінгвальної діяльності", і 

поділяє на наступні рівні: 

1) ааррххееттииппооввиийй  ккоодд опосередковує базові глобально-матричні структури 

змісту, у границях яких розгортаються всі інші: Бог, світ, Я;  

2) ммееттааффііззииччнниийй  ккоодд опосередковує життєві екзистенціали кожної людини: 

істина, воля, сущє, любов, смерть, краса, дух, мета, сенс життя, існування, 

буття, ціле, дія, сутність, кінцевість, нескінченність, вічне, свідомість, початок, 

розуміння й т.д.;  

3) ааккссііооллооггііччнниийй  ккоодд опосередковує моральні, етичні й естетичні цінності 

особистості: щастя, прекрасний, благий, трагічне, борг, відповідальність, совість, 

скорбота, страх, добро, зло, жаль;  

4) ккууллььттууррооллооггііччнниийй  ккоодд опосередковує смислоцінності, що транслюються 

особистістю внаслідок укорінення в певному культурному просторі. Широко 

відомо, що ті змісти, які високо оцінюються членами одного культурного 
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співтовариства, інколи залишаються поза культурною свідомістю або навіть 

оцінюються негативно представниками іншої культури;  

5) ннааццііооннааллььнниийй  ккоодд, що кодує національно обумовлені смисложиттєві 

установки; 

6) ккооннккррееттнноо--ііссттооррииччнниийй  ккоодд, що опосередковує смислоціннісні орієнтації 

особистості в певний історичний період часу; 

7) ппссииххооооссооббииссттиийй  ккоодд, що кодує індивідуальні екзистенціально-значимі 

комплекси особистості, всю палітру її унікальної мисле-емоціо-вольової самості: 

душа, біль, туга, сум, радість, жінка/чоловік і т.д.  

Таким чином, УЕСК є та "мовчазна передумова" спілкування між людьми, 

коли всім нам є спільними в принципі механізми переживання й болю, і радостей, 

механізми мислення й механізми відчування й волепокладання [23]. 

 Д'яченко впевнена, що наявність таких структур УЕСК унеможливлює повне 

нерозуміння людьми один одного. Але, незважаючи на те, що загальна спільність 

закладена на найбільш високому – архетиповому, метафізичному рівні, все ж міцна 

інтимна близькість досягається на рівнях найменш загальних, – психоособистих, 

конкретно-історичних, національно-культурних рівнях. А можливість "повної 

рефлексії та кінцевого осмислення людиною деяких констант особистісного буття 

зменшується від психоособистого до метафізичного та архетипового пластів, які 

менш за все доступні рефлексії і самовизначення відносно яких складає задачу 

всього людського життя. Однак в прихованому вигляді вони чинять вплив на 

формування усієї свідомості особи, утворюючи ірраціональну глибину людини". 

 "Таким чином, самовизначення відносно екзистенційних констант може 

відзначатись епізодичним, фрагментарним, нерефлексованим, але обов'язково 

життєпротяжним характером, може охоплювати не всі субкодові смуги: через різні 

причини людина може не мати деяких екзистенціалів, а значить – і відповідних 

кодових структур, наприклад, культурної, національної, історичної 

самоідентифікації. "Питома вага" різнорівневих екзистенціалів, що переживаються, 

і глибина їх осмислення говорить про ступінь розвинутості, автономності, 
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геніальності особистості. Дані суб'єктивні пласти є передумовами всякої 

суб'єктивності, єдиними умовами духовного життя" [23]. 

 Отже, до загальної матриці нашого дослідницького руху ми додаємо ці 

незаперечні висновки: 

- існує певний універсальний екзистенційно-смисловий код, який робить 

спілкування між людьми (чи-то носіями свідомості в цілому) апріорно 

можливим, незважаючи на культурні, національні, особистісні та ін. відмінності, 

а також особливості умов протікання комунікації, що може сприяти її 

протіканню в "нетрадиційний" спосіб (без наявності спільної системи 

спеціально визначених універсальних символічних кодів). Цей код – "запорука" 

входження особи не лише до відомого їй (референтного) соціуму на правах 

повноцінного члену, але й до більш широких ареалів людських спільностей та 

взаємодій. Питанням залишається те, чи насправді цей універсальний код 

стосується лише людського (людини, як соціальної і разом з тим біофізичної 

істоти), чи може стосуватись також її взаємодії з іншими носіями свідомості 

(тваринами, інопланетними істотами). Але це питання – поза увагою нашого 

дослідження. 

- у соціологічному ракурсі ми можемо наблизитись до герменевтичної 

проблематики "розуміння", задовольняючи інтерес з приводу 

соціосемантичного розгляду соціальної взаємодії до "зрізу" "розуміння" та 

"конструювання" світу, а також світосприймання, світоозначення в актах 

людської взаємодії – через визначені фрактали та соціотипи, які постають 

етнонаціональним чинником та критерієм певного типу смислопродукування (за 

Ю.Романенком) та через різні типи смислових кодів, які вирізняються за їх 

специфічними ознаками та рівнями закарбованості у свідомість індивіда (чи 

спільноти) – у Г.Дьяченко. Адже кінцевим результатом такого аналізу та 

визначення різних категорій, залучених у людську взаємодію та її типів, має 

бути наукове "розуміння" повсякденного "розуміння" соціальної взаємодії. Або 

соціологічне тлумачення соціального буття і принципів його самоорганізації. 
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Що стосується питання про походження соціальних смислів, тут є певна 

невизначеність, бо з боку наукового мислення ми можемо фіксувати певні 

історичні зміни у людській свідомості, а відповідно – і засобах пізнання, принципах 

конструювання образу оточуючого світу. І можемо констатувати глибинне 

зародження соціальних смислів – тобто, давнє за часом і разом з тим притаманне 

найглибиннішим віхам розвитку людської свідомості. Також відмітимо 

функціональність соціальних смислів не лише як наукового поняття, але й 

феномену інтерсуб'єктивної реальності. Що ж до конкретних відомостей про їх 

походження – тут ми пропонуємо окремі версії про джерела смислоутворення: 

1. Соціальні смисли ведуть своє походження з перших закріплених колективно 

усвідомлень світу, раціональної взаємодії з елементами оточуючого світу 

(архетипічний, метафізичний коди). 

2. Окремі соціальні смисли походять з відповідних типів світогляду 

(міфологічний; релігійний; філософський / науковий; повсякденний). 

3. Способи смислопродукування напряму залежать від етнокультурних соціотипів 

спільноти.  

4. Природа соціального смислу є комунікативною, і шляхи його зародження слід 

шукати у повсякденних комунікативних практиках. 

5. Соціальні смисли разом з такими елементами, як соціальні цінності, соціальні 

значення та набір символів утворюють значимісну реальність, в ній 

народжуються і циркулюють. Соціальні смисли є невід'ємною частиною будь-

якої свідомої людської взаємодії, не лише міжіндивідної, але й предметної і т.п. 

Соціальні смисли супроводжують людську дію, скеровують її, вони виникають і 

корегуються під час дії, а також – актуалізуються та деактуалізуються в ній. 

6. Соціальні смисли констатуються (об'єктивуються) умоглядно – науковою 

свідомістю, або артикулюючись у повсякденній взаємодії, на основі 

інтерсуб'єктивного досвіду членів спільноти.  

7. Соціальні смисли походять один з іншого, суміщаються або перетікають одні в 

інші і внаслідок частоти зміни своїх уявних "форм" є аморфними 
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("віртуальними" – див.3.4). Так, про такі взаємні трансформації соціальних 

смислів говорить М.Бахтін, підкреслюючи і описуючи це тріадою 

"авторитарного", "внутрішньо переконливого" слова і "мого".  

 

Соціальні смисли навряд чи можуть виникати в ізольованій індивідуальній 

свідомості, оскільки підставою для їх появи слугують: а) досвід колективного 

існування, орієнтованість дій людини на інших, б) досвід колективного мислення, 

враження від соціального існування, в) досвід соціо-смислової рефлексії та 

саморефлексії людини. На відміну від ідей М.Вебера про осмисленість людського 

існування апріорі, розумну суб'єктивність homo sapiens, більшість соціологів стоять 

на позиціях наділення людського життя соціальними смислами під час соціалізації, 

а не лише на підставах приналежності істоти до людського роду.  

Загалом, для соціології однією з особливостей соціального смислу як 

феномену є те, що він пов'язаний із колективною сутністю та проявами індивідів. 

Умовами міцної спільної картини життя, інтегруючою передумовою може постати 

не лише досвід спільного часово-просторового, подієвого переживання, але й 

спільність тлумачень пережитого. Оскільки кардинально суперечливі картини світу 

скоріше дезінтегрують спільноту, аніж навпаки. 
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1.2 Концептуалізація смислової рефлексії в сучасній українській 

соціології     

 

Поняття "соціальний смисл" уможливлює пояснення орієнтованості тих чи 

інших концепцій на аналіз структур людського мислення, взаємодії, діяльності в 

цілому, а також ціннісних пріоритетів, які супроводжують цю діяльність. Це той 

самий суб'єктивний смисл, яким насичена соціальна активність і який в жодному 

разі не оминути увагою при здійсненні наукового пізнання соціальних структур, 

процесів, явищ.  

Заслуговують уваги наробки вітчизняних вчених за останні роки: 

Ю.Романенка – проблематика смислопродукування, В.Бурлачука, – "соціальний 

смисл" в контексті соціальних змін, І.Мартинюка та Н.Соболєвої, які досліджують 

символічну соціальну реальність та смислові параметри цієї реальності, Р.Додонова 

– міркування з приводу когнітивної сфери соціального, А.Яковенка – проблеми 

смислу в українському суспільстві в умовах глобалізаційних трансформацій, 

Н.Костенко – системний аналіз всіх проявів смислових порядків соціального, 

Д.Рощина – смисложиттєва диспозиція особи та ін.  

 При розгляді вищезазначених робіт звернемо увагу на такі аспекти, як:  

 зміст відповідного кожному з підходів поняття ("смислу", "сенсу", 

"смислопродукування" тощо), 

 схему його використання (чи це є вироблене автором поняття, запозичене або   

окреслене попередньо, "робочим варіантом"), 

 сферу призначення поняття – контекст, в якому автор використовує дане 

поняття та пов'язані з ним власні теоретизування (політологічна практика, 

ідеологічна ланка смислопродукування, суспільне життя в цілому тощо), 

 авторську методологію проведення теоретичного аналізу об'єктів дослідження. 

 Категорія соціального смислу може розглядатись як статичний і як 

динамічний об'єкт. Так, у доробках Юрія Романенка основною категорією постає 

ссммииссллооппррооддууккуувваанннняя, яку він вводить для організації теоретико-методологічного 
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дослідження з побудови теорії суспільства. За його твердженням, вся історія 

соціологічної думки є історією пошуку наукових підходів та методів побудови 

теорії суспільства, яка б більш-менш адекватно відображала реальне соціальне 

життя. Відтворення і розвиток його має системний характер, тобто відбувається в 

мікро- і макроконтинуумі соціальних відносин і взаємодій, ннааййвваажжллииввіішшооюю  

ккооннссттииттууееннттооюю  яяккиихх  єє  ссммииссллооввіі  ссттррууккттууррии. Суспільство зцементовується, 

інтегрується, інституціоналізується та легітимується завдяки іманентній йому 

системі смислопродукування, пише він [25]. Автор не дає єдиного визначення своєї 

"робочої дефініції", зазначаючи, що вона підлягатиме уточненню в контексті різних 

теорій. Ю.Романенко виокремлює чотири такі напрямки соціологічних концепцій 

[25]:  

I. нормативно-макросоціологічний (Е.Дюркгейм, Т.Парсонс, П.Бурд'є, К.Маркс, 

Н.Луман, Р.Барт); 

II. нормативно-мікросоціологічний (І.Гофман, Ю.Ґабермас та ін.); 

III. інтерпретативно-макросоціологічний – за якого увага концентрується на 

"конструюючій активності щодо створення типізацій соціального світу, що 

існує як універсум самоочевидностей, які забезпечують інтерсуб'єктну 

інтеграцію різних агентів із суперечливо-альтернативними патернами 

смислотворення"; 

IV. інтерпретативно-мікросоціологічний – що "передбачає включення 

смислотворення у мікроконтекст, де значущою стає "практика тлумачення" 

та "рефлексивна пояснюваність" смислу для учасників мікроситуації". 

Автор спирається, зокрема, на думку представника символічного 

інтеракціонізму Т.Уїлсона, який обґрунтував позицію співвідношення особистого 

та соціонормативного смислопродукування в історії соціології двох парадигм: 

нормативної та інтерпретативної. В кожному з цих підходів поняття 

смислопродукування наповнене, хоча й схожим, проте відмінним, специфічним 

змістом. В цьому контексті динамічність поняття смислопродукування відповідає, 

на думку дослідника, характерові існування самого соціального смислу, що 
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перебуває у перманентній трансформації, яка особливо частішає за умов 

прискорення інформаційного обміну між індивідами та групами, а значить, і частій 

зміні певних фракталів суспільної свідомості. 

"Характеризуючи сучасну ситуацію в нашій країні як ситуацію масової 

дезорієнтації і втрати смислу, ми, щоб експлікувати всі значення, приховані в 

такому її розумінні, спробуємо звернутися до тієї традиції у соціології, яка 

досліджує проблему смислу", – зазначає Віктор Бурлачук [26]. Він звертається до 

фундатора "розуміючої соціології" М.Вебера, який вважав предметом 

соціологічного дослідження вивчення суб'єктивного змісту соціальної дії. "Для 

Вебера безглуздою є сама ідея створення замкнутої системи понять, у якій 

дійсність презентована в якомусь остаточному членуванні і з допомогою аксіом, із 

яких можна було б її дедукувати. І соціолог, і емпіричний індивід стоять перед 

одним завданням – визначити зміст соціального життя. …Смисл, похідний від 

нашої позиції, змінюється залежно від зміни точки зору, напряму дослідницького 

інтересу" [26]. Загалом, на думку вченого, для аналізу соціальних трансформацій 

можна було б використати такі поняття веберівської соціології, як "інтерес" та 

"віднесення до цінності". Визначальним чинником у процесі соціологічного 

розуміння для Вебера є ціннісні ідеї. Шляхом віднесення до ціннісних ідей 

формується значення тієї або іншої події" [1]. 

На противагу "розуміючій", феноменологічна соціологія "спрямована на 

розуміння вже готового смислу, а якщо йдеться про акти смислопокладання, то ці 

акти обмежуються діяльністю окремого суб'єкта. Важко уявити, – зазначає 

В.Бурлачук, – що окремий суб'єкт може повною мірою виступати творцем 

соціального смислу, як і творцем мови" [26]. Проте перед феноменологічним 

аналізом не постає завдання виявити джерела смислу тієї або тієї соціальної дії. І 

він, розкриваючи ваду цього аналізу, доходить висновку, що "насправді соціальна 

поведінка є багатошаровим за своїм смислом утворенням і не може бути зведена до 

єдиного автентичного смислу" [26]. Запозичуючи в феноменологів поняття 

"анонімної інтенційності", В.Бурлачук обґрунтовано стверджує, що цей 
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теоретичний конструкт порушує питання про наявність об'єктивних смислів, 

ідеальних предметностей, які використовуються у смисловій побудові соціального 

світу [26]. 

На нашу думку, не можна ототожнювати поняття сенсу, смислу, 

суб'єктивного змісту. Хоча англійське sseennssee (почуття, відчуття, усвідомлення, 

здоровий глузд, смисл, значення, настрій) є співзвучним з українським ссееннсс, зміст 

українського поняття більше відповідає російсько-українському поняттю "ссммиисслл". 

Також "ссееннсс", на нашу думку, є значно менш об'ємним за змістовним наповненням 

у порівнянні з "sseennssee", а тим більше – у порівнянні зі "ссммииссллоомм". Для диференціації 

понять цього синонімічного ряду доцільним уявляється розгляд кількох грецьких 

аналогів, адже в грецькій їх більше і вони давніші, ніж в українській мові.  

1. ννόόηημμαα (смисл, значення, ноема) – значення, пропущене крізь людський розум і 

яке вже має певний смисл, відповідаючи суб'єктивним характеристикам носія 

"ноеми". "… у процесі наділення смислом людина ставить певний об'єкт 

(матеріальний або ідеальний, одухотворений чи не одухотворений) у зв'язок зі 

своїм мікрокосмом" [27]. 

2. έέννννοοιιαα – що має спільний корінь із νους (розум) та νόημα, відзначається відтінком 

"думка, уявлення, поняття", – це його перше значення у словнику. Вираз "мати 

на увазі" в грецькій звучить однокорінним до нього дієсловом (εεννννοοώώ). А вже 

друге його значення – це власне "смисл, значення". Далі – навіть "піклування" 

(думки про щось, про когось). 

3. λλόόγγοοςς (відомий нам як "слово, вчення") - його значення такі: "підстава, привід", а 

також "причина". Проте це поняття використовується й у значенні "смисл". Дане 

просте слово має багате "змістове нашарування", воно активно 

використовується і сучасними греками. 

4. σσηημμαασσίίαα – це типове "значення", проте "значення" не стільки в лінгвістичному, а 

більше в соціальному плані – як "значимість", "важливість", "смисл". До речі, з 

нього і походить "семантика".  

То яке ж з цих понять ближче за все до нашого поняття "смисл"?  
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ССммиисслл = έέννννοοιιαα та σσηημμαασσίίαα;; 

ССееннсс (якщо мати на увазі "здоровий глузд", раціональність) – ближче за все 

до λλόόγγοοςς, λλοογγιικκόόςς (логічний, "здравомыслящий"); якщо ж більше суб'єктивності, то 

σσηημμαασσίίαα;; 

ССуубб''єєккттииввнниийй  ззмміісстт – однозначно ννόόηημμαα. 

 Подібні поняття використовуються і мають певне значення в англомовній та 

франкомовній літературі ("Le sens pratique" – "Практичний смисл" П.Бурд'є [28], 

"The Meanings of Social Life" – "Значення соціального життя" Дж.Александера 

[29]). Дійсно, іноземні джерела демонструють нам більш практичний, прикладний 

аспект розуміння поняття "смисл", яке ми вживаємо в більш широкому і 

абстрактному, ціннісному значенні.  

 Справжнє ставлення суб'єкта до того чи іншого аспекту реальності 

неможливо виявити без урахування не тільки усвідомлюваних складових, а й тих 

рівнів сприйняття, що акумулюють сукупний досвід і ставлення суб'єкта до тієї чи 

іншої сфери життєдіяльності у згорнутій знаково-символічній формі, наприклад у 

вигляді практично неусвідомлюваних і не завжди доступних вербалізації   ссммииссллооввиихх  

ууттввоорреенньь  ссввііддооммооссттіі, – зазначають І.Мартинюк та Н.Соболєва [30]. "Втім, ці 

прошарки суб'єктивного досвіду активно впливають на структуру і функціонування 

свідомості в цілому, безпосередньо визначають відношення суб'єкта до явищ, 

об'єктів і процесів соціальної реальності й нерідко справляють навіть значно 

більший вплив на регуляцію соціальної активності, ніж усвідомлювані рівні. Мовні 

та символічні носії смислів мають специфічний смисл для різних соціальних 

спільнот, груп та індивідуальних суб'єктів і пов'язані з їхнім конкретним досвідом у 

різних сферах життєдіяльності" [30]. Автори здійснюють теоретичний екскурс в 

традицію вивчення символьно-смислової реальності, зокрема, застосовуючи 

категорії "картина світу" та "образ світу", спеціально запозичені в О.Артем'євої та 

О.Леонтьєва, констатують, що в індивідуальному та груповому образі світу має 

бути присутня цілісна модель ставлень до світу, пов'язана зі специфікою діяльності 

групового чи індивідуального суб'єкта стосовно різних аспектів соціальної 
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реальності; а суб'єктивна реальність – це цілісна, стійка ссииссттееммаа  ссммииссллооввиихх  

ууттввоорреенньь, які відбивають соціальні об'єкти, явища і процеси у свідомості 

індивідуального чи колективного суб'єкта і в яких зафіксоване емоційно-смислове 

ставлення до них, що ґрунтоване на минулому досвіді й опосередковує подальше 

сприйняття і взаємодію з об'єктами та явищами соціальної реальності [30].   

Розглядаючи смисли індивідуально-особистісного значення в термінології 

А.Шюца, автори дійшли висновку, що актуалізація сформованих образів 

супроводжує кожен акт отримання суб'єктом інформації. А смислові утворення 

свідомості істотно впливають на сприйняття нової інформації та її оцінку. При 

цьому ці смислові структури, що регулюють повсякденне життя, мають (за 

Л.Виготським) "прихований план", який у звичайному режимі життєдіяльності є 

"згорнутим", практично неусвідомлюваним для суб'єкта [30].  

У Романа Додонова в доробках щодо вивчення структури когнітивної сфери 

соціуму, можна почерпнути важливі для розуміння смислової структури людської 

свідомості твердження. Так, про один з рівнів когнітивної діяльності – архетипний 

– автор пише: "Архетипи відіграють в історії людства роль конструктивного 

начала, що впорядковує когнітивний процес, забезпечує смисловий зв'язок між 

генераціями, епохами, етносами" [31]. Виходить, смислові зв'язки між соціальними 

групами упродовж всієї історії підтримуються найглибиннішими когнітивними 

структурами. Але на нашу думку соціальні смисли існують та циркулюють з тією 

чи іншою мірою інтенсивності проявів на всіх рівнях когнітивної структури – від 

наукового до повсякденного та чуттєвого, а не лише на архетипному.  

Андрій Яковенко використовує поняття "смислу" для пояснення 

макропроцесів в українському соціумі, зокрема, описуючи "смислові вектори" 

розвитку суспільства, аналізуючи соціально-групові орієнтації населення та їх 

трансформацію в період сучасних глобальних трансформацій [3]. Методологічний 

базис його робіт схожий на концепцію, представлену в роботі Н.Соболєвої щодо 

суб'єктивної реальності [20], адже обидва автори виходять з того, що соціальні 

макропроцеси та різноманітні ціннісні орієнтації українців сьогодення можна 
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пояснити укрупненими категоріями смислового порядку, в якості котрих 

виступають поєднання звичних для соціологів "соціальних інтересів", "соціальних 

значень", "соціальних орієнтацій", "очікувань, сподівань, довіри", "цінностей" і т.і., 

що складає значимісну частину соціальної реальності. Також цікавими є розробки 

цього автора щодо емпіричних вивчень смисложиттєвих компонент, серед яких він 

виокремлює декларативну (проголошення смислів), вольову (дотримання смислів, 

прагнення до них) та практичну (конкретні дії по досягненню життєвих смислів) 

[32]. 

У колективній монографії під керівництвом Н.Костенко викладено як аналіз 

сучасних соціологічних теорій, що містять рефлексію смислових ознак соціального, 

так і схему (матрицю) інтерпретації існуючих смислових порядків, яких стає все 

більше в сучасних реаліях – як доказ того, що суспільства та їх структури 

ускладнюються [7]. Робота має широку джерельну та емпіричну базу, осмислюючи 

надбання соціологів, філософів, культурологів, істориків та літературознавців, які 

плідно працюють над проблематикою стрімкої трансформації смислової реальності 

сьогодення. 

У розробках молодого колеги Д.Рощина досліджуються концептуальні 

характеристики смисложиттєвої диспозиції особистості з позицій 

постструктуралістської соціології. Автор в основному спирається на поняття 

"смислу життя", яке, вважає, можна пояснити через наступні індикатори: цінність 

життя, щастя, свободу й відповідальність, смерть та безсмертя, інші ціннісні 

орієнтири людини [4]. Цікавою виступає схема поєднання "смисложиттєвої 

диспозиції" із поняттям "капіталу", де автор підкреслює значення генетичного 

капіталу серед інших, які впливають найперше на розуміння особистістю свого 

призначення, формування нею цінності та мети свого життя. 

Загальний висновок з приводу змісту соціальних смислів із позицій сучасних 

вітчизняних авторів можна подати у вигляді таблиці: 
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Таблиця 1.1 

№ Автор та поняття Зміст та походження поняття 

І Романенко Ю. 
ссммииссллооппррооддууккуувваанннняя  

Описує ппррооццеесс формування смислових структур, що є 

"найважливішою конституентою теорії суспільства", вживається як 

"робоча дефініція", яка у відповідності до положень тієї чи іншої 

концепції набуває дещо інакшого змісту 

ІІ
 

Бурлачук В. 
ссееннсс,,  ссммиисслл,,  

ссуубб''єєккттииввнниийй  ззмміісстт,,  

ссммииссллоовваа  ккааррттииннаа  

ссввііттуу 

Поняття "сенс" та "смисл" відзначаються ідентичним змістом і є 

продовженням веберівського "суб'єктивного змісту соціальної дії", 

на противагу останньому, що запозичується з феноменологічної 

спадщини А.Шюца. Його "потік свідомості" як джерело 

виникнення смислу автор заперечує 

II
I 

Мартинюк І.,  

Соболєва Н. 
ссммиисслл,,  ссооццііааллььннаа  

ммееннттааллььннііссттьь,,    

ссииммввооллии,,  ссммииссллооввіі  

ссттррууккттууррии,,  ссммииссллооввіі  

ннаассттааннооввии,,  ссммииссллооввіі  

ккооннссттррууккттии  ооббррааззуу  //  

ккааррттииннии  ссввііттуу 

"Події та процеси як зовнішнього, так і внутрішнього світу, 

заломлюючись крізь систему індивідуальних відносин суб'єкта, 

утворюють ззммііссттооввнноо--ссммииссллооввее  ппооллее  ссуубб''єєккттииввннооїї  ррееааллььннооссттіі" [30], 

ссооццііааллььннаа  ммееннттааллььннііссттьь, вивчивши лад якої можна апелювати до 

будь-яких цінностей суб'єкта та його світоглядних структур, 

виступає як кумулята мислення, ідеології, віри, почуттєвих та 

емоційних проявів людини. Означенням універсальних ментальних 

систем є ссииммввооллии. ССммииссллооввіі  ссттррууккттууррии  ттаа  ннаассттааннооввии (А.Шюц) 

регулюють повсякденне життя, впливають на спрямованість і 

прогнозованість поведінки суб'єкта у значущих для нього 

ситуаціях. ССммииссллооввіі  ккооннссттррууккттии  ооббррааззуу  ссввііттуу є актуалізованими 

глибинними параметрами оцінки та структурування реальності 

ІV
 

Додонов Р. 
ссммииссллии,,  ссииммввооллии,,  

ссммииссллооввіі  ззвв''яяззккии,,  

ммееннттааллььнніі  ооббррааззии 

ССммииссллии у поєднанні з ідеями та ссииммввооллааммии становлять архетипи, а 

ссммииссллооввіі  ззвв''яяззккии постають запорукою підтримки духовної 

цілісності культур (за К.Юнгом). ММееннттааллььнніі  ооббррааззии, що 

передаються від однієї людської генерації до іншої, несуть у собі 

інформацію про найоптимальніший алгоритм вирішення соціально 

значущих завдань 

V
 

Яковенко А. 
ссммииссллии  жжииттттяя,,  ссееннссии  

жжииттттяя,,  ссммииссллооввіі  

ввееккттооррии,,  ссммииссллооввіі  

ннаассттааннооввии   

Соціальні макропроцеси та різноманітні ціннісні орієнтації 

українців сьогодення можна пояснити укрупненими категоріями 

смислового порядку, в якості котрих виступають поєднання 

звичних для соціологів "соціальних інтересів", "соціальних 

значень", "соціальних орієнтацій", "очікувань, сподівань, довіри", 

"цінностей" і т.і., що складає значимісну частину соціальної 

реальності  

V
I 

Костенко Н. 
ссммииссллии,,  ссммииссллооввіі  

ппоорряяддккии,,  ссммииссллооввіі  

ппееррссппееккттииввии 

ССммиисслл  можна розглядати у двох основних перспективах: культури 

та дії.  "УУззааггааллььннеенннняя  ссммииссллооввиихх  оорріієєннттаацціійй"  підтримуються й 

відтворюються культурним досвідом і повсякденними практиками  

V
II

 

Рощин Д. 
ссммииссллоожжииттттєєвваа  

ддииссппооззииццііяя,,  ссммиисслл  

жжииттттяя,,  ссммииссллоожжииттттєєвваа  

ііддееооллооггііяя 

"ССммиисслл  жжииттттяя" можна пояснити через наступні індикатори: 

цінність життя, щастя, свободу й відповідальність, смерть та 

безсмертя, інші ціннісні орієнтири людини. ССммииссллоожжииттттєєвваа  

ддииссппооззииццііяя – це формування смислу життя у структурі особистості, 

де серед запасу різного роду знань суб'єкт відбирає і актуалізує 

певні життєві смисли 
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 А щодо сфер призначення та методології аналізу розглянутих нами робіт, 

зауважимо таке:  

Таблиця 1.2 

№ Сфера призначення поняття Методологія аналізу та автори 

Р
о
м

ан
ен

к
о
 Ю

. 

Аналітична модель 

інтерпретації 

смислопродукування в 

соціальних системах 

Вивчення функціонування поняття в авторів за напрямками 

тематики їх робіт: 1 – праці з теорії та історії соціології 

(М.Вебер, Т.Парсонс, Дж.Мід, Г.Блумер, І.Попова, 

П.Сорокін, О.Цвєтнов, С.Кравченко, П.Бергер, Т.Лукман та 

ін.) – нормативні макродиспозиції структурування простору 

смислотворення в соціальних системах; 2 – етносоціологічні 

(Г.Гарфінкель, М.Мід, А.Кардинер та ін.) – нормативно-

мікросоціальні позиції; 3 – психоаналіз (К.Юнг, Д.Хіллман, 

Д.Шарп), етносоціологія та психологія трансперсональних 

конструктів, соціальна психологія мас та соціологія 

політики (Г.Тард, Г.Лебон, С.Московічі, П.Бурд'є та ін.) – 

позасвідомі соціальні диспозиції; 4 – фрактальна 

детермінація соцієтальної психіки (О.Донченко, 

Ю.Романенко, А.Фурман та ін.) – ідея про існування зв'язку 

між механізмами смислопродукування фракталу та 

створенням замовлення на нормативний соціотип як 

мікроізоморф соціальної системи 

Б
у

р
л
ач

у
к
 В

. 

Категорія "смисл" як інструмент 

для відстеження, визначення 

характеру змін соціального 

світу 

Порівняльний аналіз позицій таких вчених, як М.Вебер та 

А.Шюц щодо існування та функціонування понять "смисл", 

"сенс", "суб'єктивний зміст" в онтологічній та 

гносеологічній практиках; виявлення усередненої 

авторської позиції та виведення шляхів її впровадження в 

соціологічну емпірику 

М
ар

ти
н

ю
к
 І

.,
  
С

о
б

о
л
єв

а 
Н

. 

Виявлення індивідуально-

смислового підґрунтя 

сприйняття й оцінки реального 

світу суб'єктом завдяки 

дослідженню його суб'єктивних 

семантичних просторів у різних 

сферах життєдіяльності, 

репрезентуючи структуру 

суб'єктивного досвіду; 

практичне застосування у 

дослідженні структур та 

динаміки тієї частини образно-

символічного простору, в якій 

закодовано інформацію про 

ступінь, глибину, стійкість та ін. 

образу України як Батьківщини 

Простеження зародження та розвитку методологічної 

традиції аналізу смислових систем мікро- та макрорівнів у 

науці; вироблення на основі підходів таких авторів, як 

М.Мамардашвілі, О.Петровський, В.Петровський, 

О.Леонтьєв, Д.Леонтьєв, В.Франкл, С.Гроф, 

П.Флоренський, М.Бахтін, Ю.Лотман, С.Рубінштейн, 

О.Артемьєва та ін. дослідницької програми для вивчення та 

інтерпретації структури та динаміки змін образу України як 

Батьківщини для різних категорій і верств її населення 
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Д
о
д

о
н

о
в
 Р

. 
Побудова філософсько-

антропологічної моделі 

структури когнітивної сфери 

соціуму, що визнається автором 

як міждисциплінарне 

дослідження, із застосуванням 

знання психологічних, 

археологічних (аналогія з 

багаторівневими феноменами) 

та біологічних наук 

Виявлення за допомогою індуктивних міркувань щодо 

принципів приросту знання загальних рис когнітивної 

діяльності індивіда та групи в соціумі, побудова ієрархії 

способів здійснення пізнавальної активності, що містить сім 

рівнів. Джерельна база: Г.Гачев, О.Корнілов, П.Поппер, 

Г.Юнг, Е.Гуссерль, М.Фуко, К.Лоренц, О.Кульчицький та 

ін. 

Я
к
о
в
ен

к
о
 А

. Визначення теоретичного 

підґрунтя досліджень сенсу 

життя в соціології, 

смислоціннісних орієнтацій, 

самоусвідомлення громадян за 

умов глобалізаційних процесів 

Смисли суспільного розвитку, смисли життя вивчаються в 

соціологічній перспективі, на базі робіт класичної соціології 

(М.Вебер та ін.) та сучасної психології (Д.Леонтьєв), а 

також – наробок сучасних авторів: В.Бакіров, Н.Костенко, 

А.Ручка, А.Пригожин та ін.. Емпіричні дослідження смислів 

життя базуються на якісних методиках вивчення 

саморефлексії громадян, а також – на даних українських та 

зарубіжних моніторингів 

К
о

ст
ен

к
о

 Н
. 

Соціологічна традиція та 

сучасні дискурси щодо 

феномена смислу, особливостей 

його продукування й трансмісії 

в соціумі 

Концептуальна модель соціологічного пізнання змістовних 

галузей культури та дії, побудована на широкому матеріалі 

соціологічної спадщини, на основі якої реконструйовано 

смислові порядки різних гуманітарних сегментів й розкрита 

їх специфіка, що регулює соціокультурну диференціацію в 

суспільстві 

Р
о

щ
и

н
 Д

. 

Концептуалізація поняття 

"смисложиттєва диспозиція" 

особистості на основі 

використання пізнавальних 

можливостей пост- 

структуралістської соціології  

Дослідницька стратегія аналізу смислу життя особистості 

виведена на підставі теоретичного доробку пост- 

структуралістської соціології (П.Бурд'є, Е.Гіденс, М.Арчер, 

Ю.Габермас, Л.Тевено, А.Турен та ін.), що дозволило 

визначити смисложиттєву диспозицію особистості як 

когнітивний конструкт самосвідомості, обмежений сферою 

компетенції ґабітусу агента 

 

Отже, у сучасній вітчизняній соціологічній науці наявні глибокі прив'язки до 

соціосемантичних тенденцій світової філософської, психологічної, соціологічної 

думки. А от виведення даних тенденцій на вітчизняний ґрунт і розробка понятійно-

методологічного каркасу смислової рефлексії – ще на початковому етапі. Тим не 

менше, саме тепер, коли увесь апарат соціологічного мислення набув достатнього 

розвитку, зусиллями наших вчених необхідно зробити подальші кроки в напрямку 

систематизації знання соціосемантичної сфери.  

На основі проаналізованих текстів ми бачимо, що в основному дослідники, 

які вдаються до смислової рефлексії, не відокремлюють свій інструментарій від 

загальноприйнятого в соціології, і хоча займаються розробкою понять та прийомів 
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смислового аналізу, проте називають його феноменологічним, соціо-когнітивним, 

постструктуралістським або ж похідним з психологічних методів. Тобто 

намагаються вписати досліджувану проблематику смислових взаємодій у контекст 

традиційного соціологічного дискурсу. Але, на нашу думку, такі дослідження мали 

б більшу ефективність, якби було б вироблено спільний понятійний апарат і 

методологію вивчення смислової реальності. 
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Висновки до розділу 

Таким чином, підводячи підсумок даного етапу дослідження, відзначимо такі 

тенденції класичної та новітньої соціологічної думки з приводу соціальних смислів: 

1. Зарубіжна (європейська, американська) соціологія, наскільки можна 

судити з широко відомих робіт (Шюц, Бергер, Лукман, Александер, Бурд'є та ін.), 

які залучають у свій апарат смислові категорії аналізу, вживають їх у більш 

практичному значенні, в тому сенсі, на який спирається повсякденна соціальна 

практика, не беручи до уваги ту значимість, що ґрунтується на більш абстрактних, 

трансцендентальних цінностях. Виключенням є робота Б.Хюбнера, але вона 

написана в руслі соціально-філософських міркувань. У ній фіксується розрив між 

повсякденними та загально-людськими, життєвими смислами в суто теоретичному 

аспекті, але відсутній аналіз динамічного потоку соціосмислової інтеракції, яка 

супроводжує людську історію і не звертається увага на те, що вже наявна більш 

розгалужена (не дихотомічна) структура соціально-смислових просторів, 

континуумів, яку можна описувати насамперед соціологічними конструкціями.    

Карл Мангейм разом з іншими представниками напрямку соціології пізнання 

звернувся до поняття соціальних смислів як глибинних принципів людської 

свідомості, сформованих на основі колективного буття людей і які підтримують 

традиційність людського мислення, а отже – і існування. 

Це також є окремим аспектом всього того змісту, який притаманний 

"соціальним смислам".  

Михайло Бахтін та деякі інші соціолінгвісти, культурологи вбачають у 

смислах певну систему значимостей, на яких ґрунтується засвоєння 

(інтеріоризація) зовнішніх по відношенню до суб'єкта пізнання елементів світу, їх 

інтерпретація та карбування у структурах свідомості. Таких значимостей існує три 

(що відповідає трьом рівням культури): загальносуспільна, колективна (групова), 

індивідуальна (особистісна). Подібна ієрархія продовжена в напрямках соціальної 

антропології та когнітології Р.О.Додоновим ("археологія свідомості"), Г.В.Д'яченко 

("універсальні екзистенційно-смислові коди"), де аналізуються рівні (глибини, 
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нашарування) людської свідомості в історичному ракурсі. Соціальні смисли 

постають основою соціальної пам'яті (О.Соколов), формують системи колективних 

значень, ментальних образів, картин світу різного щабля, постають основою 

взаємного розуміння людей.   

В якості основ розуміння смисли розглядаються і герменевтами (Ханс 

Гадамер, М.Гайдегер, Жак Дерида та ін.). 

Але, взявши до уваги найбільш яскраві роботи соціально-гуманітарного 

напрямку, де вживається поняття, близьке за значенням із поняттям "соціальний 

смисл", можна зробити наступні висновки: 

1. проаналізовані в нашій роботі напрямки, кожен зі своїм способом 

використання поняття "соціальний смисл", не охоплюють повноти змісту 

даного поняття. Це є закономірним з огляду на те, що дане поняття, на нашу 

думку, має розкривати свій потенціал найбільш повно в межах соціологічної 

науки;  

2. європейська та американська традиція використання даного поняття 

(особливо найбільш яскраві її зразки ХХ ст.) акцентується переважно на 

повсякденних практиках засвоєння та інтерпретації певних смислових 

значень, вживання результатів власної практики соціальних акторів у 

подальших комунікативних актах і т.і., тобто відзначається конкретно-

прикладним соціосмисловим фокусом (цьому є і лексично-семантичні 

пояснення, і пояснення, що виходять з особливостей менталітетів); 

3. слов'янська традиція розгляду смислових параметрів соціальної реальності 

відзначається переважно її широким, абстрактно-філософським зрізом, що 

надає нам можливість на цій основі здійснювати дедуктивні аналітичні 

перетворення у нашій роботі, звертаючись і до розробок вітчизняної 

соціології зокрема; 

4. поєднання знання про поняття "соціальний смисл" з інших наук і знання, 

набутого за допомогою соціологічного апарату, дозволяє розробити 

гносеологічну схему його використання в якості спеціального інструменту 
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дослідницької діяльності. Тобто підтверджується релевантність 

мультипарадигмального міждисциплінарного підходу, використаного в 

даному дисертаційному дослідженні.  

Підсумовуючи, можна відмітити такі ггннооссееооллооггііччнніі  ооссооббллииввооссттіі смислової 

інтерпретації: 

1. У період сер. ХІХ – 20-30і роки ХХ століття було сформовано загальний 

ракурс бачення соціального світу і соціальної реальності як такої, де важливим для 

соціолога є не лише наявна, але й прихована фактичність. Окрім того, розвитку 

набув принцип суб'єкт-суб'єктної взаємодії – під час пізнання соціологічною 

наукою свого об'єкта. Найбільш визначальними для започаткування напрямку 

смислової рефлексії постали теорії соціального знання (М.Шелер, П.Сорокін) та 

соціального мислення (Г.Зіммель, К.Мангейм).  

2. Соціологічна думка ХХ століття надала продовження і більш повне 

розкриття ідеям класиків соціології – особливо в започаткованих напрямках 

феноменологічної соціології (А.Шюц, П.Бергер, Т.Лукман), соціології повсякдення 

й конструктивістських та постконструктивістських концепціях (К.Поппер, 

Н.Луман, Ю.Ґабермас, П.Бурд'є та ін.). Слід зазначити, що дослідження 

суб'єктивної значимісної реальності всередині об'єктивної соціальної в межах цих 

концепцій постало основою для розвитку соціосемантичного підходу, незважаючи 

на те, що акцент у них переважно робиться на таких категоріях, як соціальне 

знання, картина соціального світу, влада, активність суб'єкта та ін.  

Отже, ми розкрили деякі основні гносеологічні аспекти соціосемантичної 

рефлексії за допомогою історичного аналізу, аналізу літературних джерел та змісту 

і специфічних рис поняття "соціальний смисл". Окрім того, ми заторкнули 

проблеми становлення соціосмислової рефлексії не лише у часових вимірах двох 

основних періодів розвитку соціологічної думки – класичного та новітнього, але в 

національно-географічних вимірах – "слов'янської" та "зарубіжної" думки. Це надає 

нам можливості робити попередні висновки про епістемологічний статус смислової 

рефлексії в теоретичній соціології. 
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РОЗДІЛ ІІ 

СТАНОВЛЕННЯ "СОЦІАЛЬНОГО СМИСЛУ" В ТРАДИЦІЯХ 

ІНТЕРПРЕТАТИВНОЇ СОЦІОЛОГІЇ 

2.1. Концепт "соціальний смисл" як інструмент реалізації 

смислової рефлексії 

 

Уявляється актуальним наразі визначити статус поняття "смисл" у просторі 

сучасного гуманітарного знання, і зокрема – в інтерпретативних соціологічних 

теоріях. Узявши до уваги роботи визначних представників соціологічної та 

гуманітарної думки – О.Конта, Г.Спенсера, Е.Дюркгейма, М.Вебера, К.Мангейма, 

К.Поппера, К.Маркса, М.Бахтіна, Е.Гусерля, А.Шюца, П.Бергера, Т.Лукмана, 

Г.Гарфінкеля, Г.Блумера, Дж.Міда, А.Сікурела, Х.Г.Гадамера, Дж.Александера, 

П.Бурд'є, Ю.Ґабермаса, ми дійшли висновку, що розуміння соціосемантичної 

взаємодії як різновиду соціальної взаємодії та її наукова рефлексія у літературних 

джерелах широко представлена. А от її систематизації, розробці відповідного 

категоріально-поняттєвого апарату та обґрунтуванню власне самого поняття 

"смисл", як інструменту наукового пізнання, не приділено достатньої уваги. 

Тобто, власне соціологічне поняття ссммииссллуу не є широко вживаним і базовим 

для наукових робіт відповідного спрямування. Воно вживається радше як буденне 

або ж філософське (смисл певного ідеалу, цінностей, чеснот і т.п.), як те, що ніби 

має усталений і однозначний зміст і не потребує окремої інтерпретації. Зокрема, в 

назвах робіт, для узагальнення й найменування напрямку дослідження – наприклад, 

"Смисл свободи від оцінки в соціологічній та економічній науці" Макса Вебера 

[33], "Смисл і призначення історії" Карла Ясперса [34], "Смысл в бес-

СМЫСЛЕННОЕ время" Бено Хюбнера [35]. "Смислова побудова соціального 

світу" Альфреда Шюца [36] та інші роботи цього автора є дослідженням вже з 

більшим акцентом на соціальну сторону смислового змісту повсякденних відносин. 

Але й вони не містять аналізу вживання даного поняття ("смисл", "смисловий 
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зміст", "смисловий простір" і т.п.). Тобто поняттю приписуються вже відомі й 

однозначні для дослідника зміст, статус і роль. 

Актуальність систематизації наробок інтеракціоністського, 

феноменологічного напрямків, міркувань з приводу теорії тексту та інших сфер 

застосування когнітивно-семантичного аналізу соціальної реальності у площинах 

соціологічної науки, нам уявляється незаперечною, особливо в реаліях 

українського суспільства, яке переживає перехідний період, відповідно – і зміну 

смислових орієнтирів, трансформацію когнітивних моделей ментального простору. 

Адже саме за таких умов можна збагатити не лише буденне, але й наукове уявлення 

про поняття і функціонування відповідного феномена в суспільстві під час сталого 

розвитку та перехідного періоду, та збагатити тим самим зміст самого поняття.  

2.1.1. Зародження поняття про соціальний смисл у класичній соціології. 

"Сьогодні важко уявити соціологію як "номотетичну" дисципліну, про яку 

мріяли її засновники. …десятиріччя теоретичних пошуків у соціології значно 

актуалізували критичне ставлення до класики й перегляд її принципових засад як 

апріорного фундаменту соціальної теорії" [37; с.35]. Соціологія формувалась за 

допомогою радикальних зрушень у людському бутті – політичної, індустріальної, 

інтелектуальної революцій. У ХІХ столітті Огюст Конт створює "соціальну 

фізику", намагаючись систематизувати соціальні явища, побудувати соціологічну 

теорію. Однією з тез вченого є те, що соціальний розвиток залежить від 

інтелектуальної основи – розумового розвитку людства. На основі трьох стадій, 

виокремлених О.Контом у розвитку людської свідомості, можна помітити, як 

усвідомлюється наукою власне значення в соціальному житті. Від теологічної 

стадії, де панують містифіковані уявлення про світ і метафізичної, де сутність 

речей пояснюється на основі умоспоглядальних абстракцій, без достатнього 

емпіричного знання, людство приходить до позитивної стадії розвитку свідомості, 

коли цінності набувають розуміння об'єктивних законів дійсності, наукові уявлення 

і методи [38; с.45-48, 39; с.245-248]. О.Контом закладені підвалини до формування 

соціологічного мислення і затвердження принципів та методів цієї науки. Хоча 
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деякі соціологічні ідеї зустрічаються ще у спадщині давньогрецьких вчених. 

Концепція наукового пізнання О.Конта тяжіє до феноменалізму, оскільки пізнання, 

за ним, не йде далі того, що чуттєво сприймається. "Справжнє позитивне мислення 

полягає переважно у здатності бачити, щоб передбачати, вивчати те, що є, і звідси 

заключати про те, що має відбутися, згідно з загальним становищем незмінності 

природних законів" [40]. Отже, саме О.Конт є найпершим з тих, хто сприяв 

становленню соціологічного вивчення соціальної реальності, причому не лише в її 

"даності", але й в аналітичних (прогностичних та ін.) уявленнях.  

Виведення законів соціальної еволюції, принципів соціального 

структурування, визначення ролі конфлікту у процесі еволюційного розвитку 

людства  вважається головним внеском Г.Спенсера в історію соціологічної думки. 

Соціальні агрегації, на його думку, можуть бути класифіковані, виходячи з 

морфологічних і психологічних характеристик [41]. Він поставив і обґрунтував 

необхідність розробки теорії і практики дослідження соціальної системи і 

соціальної структури, взаємодії системних елементів [38; с.49-50, 39; с.589-590] і 

т.і. Завдяки роботам цього вченого продовжився рух у напрямку як теоретичних 

міркувань з приводу соціального буття, так і практичних досліджень з наукових та 

соціальних проблемних питань.  

Карл Маркс стверджував, що розум не є пасивним продуктом конкретно-

історичного середовища, він активний у відображенні та перетворенні 

матеріального світу. На його переконання, індивіди народжуються в суспільстві з 

певним способом виробництва, відносинами власності, а отже, і з відповідним 

класовим розшаруванням. Це зумовлює їх загальну поведінку [42]. Основну увагу 

К.Маркс приділяв економічним чинникам людського життя. Зокрема, класовий 

підхід до розвитку соціуму становить інтерес і по сьогодні. Ми можемо згадувати 

підхід цього дослідника у зв'язку із питанням розподілу соціальних смислів у 

соціальній структурі (соціальній ієрархії). 

Вільфредо Парето звернув увагу на зміни соціальної системи, намагався 

встановити закономірності цих змін і займався вивченням впливу конфлікту, як 
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боротьби, – всезагального закону життя, – на соціальний розвиток, а також зміни 

панівної еліти. Представники еліти мають знання і чесноти, необхідні для 

керування суспільством, вони забезпечують контроль над поведінкою маси [43]. 

Привілейовані класи ми розглядатимемо з точки зору того, що вони виступають 

"агентами конструювання" соціальної реальності. 

Ще один вчений – Еміль Дюркгейм – відомий тим, що проголосив предметом 

соціології соціальні факти, бо саме вони у сукупності становлять ту царину 

соціальної реальності, яка є унікальною саме для цієї науки. До речі, щодо 

соціальних фактів, на нашу думку, соціальні смисли можуть виступати таким їх 

підвидом, які сам дослідник визначив як духовні, як "колективні уявлення", що 

становлять у сукупності колективну свідомість. Додамо, що соціальні смисли 

скоріше є тим "матеріалом", яким наповнюється людська свідомість, поряд з 

такими, як думки, цінності, уявлення, інтенції, інтереси та ін.  

Кожен індивід, – стверджує Е.Дюркгейм, – при народженні знаходить цю 

реальність вже готовою, свої способи мислення, почування та дії він має 

пристосовувати до визнаних у суспільстві, і які існують поза індивідуальною 

свідомістю. Автор підкреслює, що в основі його інтересів лежить не "тіло", а 

"душа" суспільного життя. А суспільство може існувати "тільки в нас і завдяки 

нам". Він займається також розробкою понять "норма" та "патологія" для 

суспільного життя і поняття суспільної солідарності [43]. Останню він вважає, як 

ми можемо тлумачити, за окремий традиційний, базовий соціальний смисл.  

Всі ці ідеї нас лише підводять до проникнення у семантичний простір 

міжіндивідних інтеракцій. А от розглянути сукупність людей як мислячих 

індивідів, зробити предметом вивчення раціональні (осмислені) людські стосунки, 

соціальне мислення вирішив німецький філософ і соціолог Георг Зіммель, а слідом 

за ним і Макс Вебер. Перший вивчає людські асоціації, як неодмінну форму 

існування людей, де вони позбавлені індивідуальної відповідальності і володіють 

груповою свідомістю. Г.Зіммель розглядає різні аспекти групової солідарності, 

соціальної диференціації, позитивну інтегративну роль конфлікту. Отже, нас 
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передусім цікавлять його думки про різні види свідомості та відповідальності – 

групову та індивідуальну.  

З часом критерій науковості змінюється, відбувається перехід від класичної 

(ньютонівської) моделі науки – яка ґрунтувалась на уявленні про абсолютну 

неупередженість наукового знання, – до некласичної (ейнштейнівської), що 

означала визнання включеності суб'єкта пізнання, його поняттєвого апарату, у 

зміст наукового знання [44; с.58]. 

Макс Вебер першим упровадив принцип "розуміння" індивідів для вчених-

соціологів. Тобто вивчати, на його думку, необхідно людей із їх власними цілями, 

мотивами та самоусвідомленням індивідами власної поведінки та поведінки інших. 

Зрозуміти, вважає автор, можна лише ту поведінку, яка має смисл для самого 

діючого суб'єкта. Таким чином, предметом "розуміючої соціології" постає 

осмислена дія, що пов'язана з "суб'єктивно передбачуваним смислом". Відповідно, 

соціологом обґрунтовується потреба "в інтерпретуючому розумінні свідомо 

орієнтованих людських дій" [45]. До розробок цього дослідника ми повернемось 

пізніше.  

У американського дослідника Толкотта Парсонса центральною в його 

доробках є теорія дії, де він структурує індивідуальний акт на складові елементи: 

"актор", мета, засоби, ситуаційні умови й нормативні принципи, якими актор 

керується, прагнучи обрати мету і засоби дії. Це викликає наш інтерес насамперед з 

тієї точки зору, що коли ми робимо спробу вписати соціальні смисли в структуру 

людської діяльності і віднайти їх місце посеред інших елементів, парсонсівська 

структурація нам стає в нагоді, але потребує тлумачень згідно наших позицій. 

Також суттєвим його внеском є вивчення процесу соціалізації індивідів, як 

пристосування і засіб входження до соціальної системи. А це не в останню чергу 

робиться завдяки засвоєнню соціальних смислів, вироблених протягом існування 

тієї або іншої спільноти. Окрім того, Парсонс (слідом за Г.Спенсером) також 

вдається до вивчення процесів соціальної диференціації та інтеграції з точки зору 

соціальних змін функцій системних елементів [46].  
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А от в інших авторів – визнаних теоретиків соціогуманітарної думки – 

К.Мангейма, Х.Г.Гадамера, П.Бурд'є, А.Шюца, М.Бахтіна та Ю.Ґабермаса, ми 

знаходимо ще більш значний матеріал для соціосемантичної інтерпретації і маємо 

його використати як підґрунтя для надбудови нашого розуміння смислової 

реальності в контексті мети даної роботи.  

Отже, наприкінці ХІХ століття у соціологічній думці вже відбулося 

становлення уявлення про семантичний простір людських інтеракцій, але не 

відбувся ґрунтовний соціологічний "зріз" цього простору, не відбулося становлення 

понять, якими б можна було описати цю частину соціальної реальності. 

Так, у Карла Мангейма, зустрічаємо: "Строго кажучи, стверджувати, що 

індивід мислить, взагалі не є вірним. Значно вірніше було б вважати, що він лише 

бере участь у деякому процесі мислення, який виник задовго до нього. Таким 

чином, той факт, що кожен індивід живе у суспільстві, утворює для нього подвійну 

умовність: по-перше, індивід виявляє ситуацію, що склалась, по-друге, – виявляє в 

ній вже складені моделі мислення та поведінки" [47; с.78]. Навіть найбільш 

оригінальні ідеї, найбільш абстрактні судження та метафізичні філософські 

системи виражають в особливій формі тип спільного соціального досвіду того чи 

іншого народу та його культуру [48; с.273-274]. 

"Людина, що пізнає, зазнає впливу власного досвіду, життєвих ситуацій, 

конкретних суспільних реальностей. У відповідності до цих орієнтацій людини 

емпіричні об'єкти виглядають для неї різними. Люди схильні ігнорувати ті або інші 

постулати, якщо вони не вписуються в прийнятний / принадний для них соціальний 

контекст" [47; с.7]. 

Такі твердження К.Мангейма, а також його тлумачення російським 

філософом Едуардом Поздняковим, цілком узгоджуються з нашими ідеями про 

соціальне мислення і процес соціального пізнання. Не можна заперечувати 

засновнику "соціології мислення" – К.Мангейму і в цій тезі: "Духовні кризи, що 

виникли внаслідок суттєвого соціального перетворення й розпаду, потрясіння, які 

відчуває у зв'язку з цим розвиток культури, мають так само, як і економічні й 
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політичні процеси, свої структурні закони. Ці закони слід виявляти з найбільшою 

увагою, в протилежному випадку ми не помітимо, що безпосередньо в них, власне 

кажучи, і зароджується нова людина (яка ж має бути найсуттєвішим елементом у 

новому "суспільному процесі виробництва") і закриємо собі шлях до 

найсуттєвішого у процесі, що відбувається" [47; с.31]. Тобто актуалізація питань 

духовного розвитку, ментальних зрушень для науки особлива в періоди соціальних 

потрясінь, змін, перетворень. Саме цим ми підкреслюємо актуальність даної 

роботи, оскільки соціальні смисли і смисловий простір людського існування 

належать якраз до важливих духовних складових соціального життя в цілому. 

В цьому ж ракурсі аналізу вчений підмічає певну складність: "…багато 

суперечностей доводиться долати, намагаючись пов'язати із соціальними 

процесами духовні рухи та їх зміни. Складність полягає не лише в тому, що в 

середньому, спостерігачі за душевними реакціями людей та явищами культури не 

схильні застосовувати наукові методи і виявляти каузальні зв'язки та структури. Ця 

складність ще посилюється необхідністю видаляти з феноменів, що сприймаються, 

їх безпосередньо видиму у сприйманні форму та переосмислювати їх у відповідні, 

не очевидні, але діючі на задньому плані соціальні процеси" [47; с.33]. На наше 

переконання, це постало причиною тому, що багато з дослідників, торкаючись 

проблем соціосемантичної взаємодії, її сутності та особливостей, не вдаються до 

детального розгляду цих невидимих рухів людських свідомостей. А лише 

(переважно) описують видимі процеси протікання певних взаємодій у термінах, що 

мають вже певну усталеність в соціологічній традиції. 

Наслідуючи думки Г.Зіммеля щодо соціальної відповідальності, К.Мангейм 

стверджує: "…середня здатність до суджень окремої людини зменшується після 

того, як вона поклала необхідність рішення на організатора" [47; с.56]. Так буває і в 

разі вироблення та переймання соціальних смислів. Є особи, які настільки 

інтегровані до певних спільнот (зі власного переконання або з примусу), що 

вироблення і корекція ними власної картини світу, індивідуальних переживань та 

осмислення певних соціальних явищ відбувається передусім на основі 
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колективного уявлення, осмислення, переживання. Тобто для них колективна 

свідомість переважає в таких випадках індивідуальну. Це дає змогу їм бути менш 

відповідальними за наслідки власних дій.  

А також не в останню чергу значимим є таке твердження Мангейма: 

"…мислення не є чимось незалежним, що перебуває саме у собі, абстрактно 

осягається. Навпаки, форма та зміст мислення змінюються залежно від ситуації та 

функції, в яких і для яких взагалі відбувається мислення. Не мислення створює світ, 

а в певним чином сформованому світі існує тип мислення, придатний, непридатний 

або той, що стає усе більш придатним органом. "Мислення взагалі" не існує; 

певним чином сформована жива істота мислить у теж певним чином сформованому 

світі, щоб виконувати відповідну життєву функцію" [47; с.103]. Так, і соціальні 

смисли, як категорії людського мислення, виступають безперечно залежними від 

значної кількості обставин, умов:  

а) носія ("соціальні координати"),  

б) типу його мислення,  

в) обставин історичного часу (епоха),  

г) культури – суспільної та/чи індивідуальної, 

д) обставин його життя та соціальної взаємодії (ступеня інтегрованості 

індивідуальної свідомості до колективної) – з відсиланням до подібного, 

закарбованого в інтерсуб'єктивному досвіді і т.і.  

Відповідно, істота "мислить для того, щоб виконувати певну життєву 

функцію", а отже, з пережитого і засвоєного у пам'яті та мисленнєвому активі 

лишається насамперед раціональне, а чуттєве поступово "згасає", і цей "субстрат зі 

спресованих елементів життєвого досвіду" людини перетворюється на "категорію 

мислення", яке спрямоване назовні, на супровід наступних соціальних дій. 

Ми підходимо до одного з найбільш значущих понять, яке вживається 

німецьким дослідником як інструмент для його теоретичних побудов, – до поняття 

principia media. Його сутність визначена самим К.Мангеймом таким чином: 

"Людина, яка спостерігає світ, сприймає зазвичай те, що відбувається, за 
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допомогою (…) "principia media". Її мисленню притаманне те, що вона змішує 

загальні принципи суспільного устрою та їх конкретне вираження, яке може 

існувати лише в якусь одну епоху або у певному суспільстві. Вона нездатна, 

принаймні, у статичні періоди, відокремлювати загальний абстрактний соціальний 

закон від конкретних принципів, які діють лише в певну епоху, оскільки в період 

незначної зміни, вони, по суті, для спостерігача не розпадаються. Справжні 

константи та особливі принципи часу тут є однаково незмінними [47; с.132]. На 

наше переконання, ця теза стосується і соціальних смислів. Скоріше, К.Мангейм 

під своїми "усередненими принципами" і мав на увазі "соціальні смисли", 

використовуючи іншу назву. Спільним між даними поняттями для наукового опису 

смислової реальності є, наприклад, те, що і за допомогою "principia media", і за 

допомогою "соціальних смислів" можливо описати як стабільне існування соціуму, 

так і його існування в період змін. Ось що пише сам автор з приводу дослідження 

порушеної стабільності: "Окремі факти можуть змінюватись, але межі, мережа та 

система координат, в яку вони можуть бути введені, залишаються більш або менш 

константними до тих пір, доки ситуація в суспільстві є стабільною та її розвиток є 

безперервним. Але зовсім іншим є горизонт очікувань тих людей, які живуть в 

періоди зміни структури суспільства. Вони враховують тоді не лише те, що і 

людина статичного суспільства, множину невідомих окремих фактів, але й 

можливу зміну принципу, у відповідності до якого нові факти утворюються та 

зберігаються як такі" [47; с.132-133]. Тобто, це можна розглядати як показник того, 

що "усереднені принципи" є змінюваними, рухомими як в соціальному житті, так і 

в уявленні дослідника.  

А такі впливові фактори нестабільності, як "війна, революція, схожі з 

громадянською війною процеси розпаду руйнують рамки соціального устрою, на 

існуванні якого було в кінцевому рахунку ґрунтована попередня поведінка людей. 

В цьому випадку можна говорити про відмову від попередньо обмеженого 

горизонту очікувань та про створення нового розширеного горизонту. В такі 

хвилини історія постає перед людиною у своїй значно більш суттєвій формі, вона 



59 

 

 

 

дає можливість спостерігачеві зазирнути у динамічний прошарок тих "principia 

media", які складали межі та структуру лише однієї епохи в житті суспільства. У 

подібних випадках перед вченими відкривається можливість відокремити 

структурні закони, які вони вважали вічними, від тих, що діють лише в дану епоху 

або на певній стадії суспільного розвитку" [47; с.133], – це зайвий раз підтверджує 

актуальність дослідження нашого суспільства із використанням наявних фактів 

його трансформації, що можна спостерігати сьогодні (про це йтиметься у 3.3). 

"Далі, виникає можливість правильно діагностувати факти, що здавались спочатку 

окремими та виступали ізольовано, випадаючи з попередніх рамок і ніби лише 

вказуючи на новий принцип, та сформулювати структурний закон, що проявляється 

в них і є їх основою" [47; с.133]. Так, у вченого приділено значну увагу тому, як 

трансформується суспільство, набуваючи нових рис, і більшість з його зауважень є 

актуальними й досі. Є в його доробках і аналіз того, як відбувається перехід від 

ірраціонального до раціонального і його різних видів, розглядається роль 

людського мислення у конструюванні соціальної реальності та інше. Наприклад, 

вчений вважає, що "паралельно співіснують соціальні процеси, які направляються 

розумом, і акти мислення, які регулюються соціальним процесом. В одному 

випадку переважає людина, в іншому – людський розум певним чином 

скеровується соціальним процесом" [47; с.105], – тобто існуюча реальність чинить 

вплив на людський розум і навпаки. Це трохи суперечить його ж твердженню про 

те, що людина мислить не сама, а лише бере участь у спільному соціальному 

мисленні. Така постановка питання спонукає до роздумів. 

Можна зробити висновок, що під час становлення соціології як науки у ХІХ – 

1п. ХХ ст. найбільшим поштовхом для розвитку смислового напрямку мислення 

були методологічні ідеї М.Вебера та К.Мангейма – про необхідність дослідження 

та інтерпретації поведінки людини, а також – історії та сутності, функціональності 

людського мислення в соціальному розвитку.  
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2.1.2. Обриси потенціалу смислової рефлексії в новітній соціологічній 

думці.  

Активізація міжнародної наукової співпраці в нових післявоєнних реаліях 

надали соціологічній думці значного поштовху на новому етапі її розвитку. 

Результати роботи Чиказької соціологічної школи у 20-30-х роках ХХ ст. та поява 

Франкфуртської школи значно прискорили приріст і розгалуження соціологічного 

знання. В нашій роботі ми зосередимо увагу на деяких найбільш визначальних 

напрямках та ідеях новітньої соціологічної думки. 

Сфера суб'єктивного прояву людини у повсякденних взаємодіях постала 

предметом вивчення інтерпретативних теорій. Символічний інтеракціонізм 

вважається найбільш орієнтованим на традиційний інтерпретативний підхід. В 

центрі його уваги засоби вироблення, визначення та перевизначення соціальних 

значень. Так, засновник символічного інтеракціонізму Джордж Герберт Мід 

ключовим поняттям своїх розробок називає соціальний акт, що містить 4 стадії – 

імпульс, сприймання, маніпуляцію та консумацію (споживання). Існує два типи – 

несимволічна та символічна взаємодія. В ході останньої саме і відбувається обмін 

"установками, смислами та значеннями" в різних формах [49; с.221]. Вчений 

постійно наголошує на тому, що соціальний світ формується в результаті процесів 

соціальної взаємодії, в якій найбільшу роль відіграє "символічне оточення".  

Концепція міжіндивідуальної взаємодії Міда містить положення про 

зумовленість взаємодії соціальними факторами. Характер сприймання індивідом 

оточуючої соціальної дійсності детермінований досвідом його спілкування з 

іншими людьми і власною здатністю сприймати світ і себе так, як цей світ бачать 

інші і як це виражено символами [50]. Те саме характерне і у відповідності до 

соціальних смислів – бо вони наповнюють смислову картину світу людини і дають 

підстави бачити соціальний світ різним індивідам однаково або по-різному.  

Як основний фактор пристосування дій індивідів (що розглядається як 

взаємодія) у вченого виступає смисл, який "виникає і розташовується у просторі 

відносин між жестом (початковим, незавершеним елементом людської поведінки) 
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даного людського організму та наступною поведінкою цього організму, що 

доповідена іншому людському організму через цей жест" [49; с.220].  

Загалом, символічний інтеракціонізм, представлений Дж.Мідом, Г.Блумером, 

порушує принципову проблематику співіснування двох світів у кожній людині - 

розділення суб'єкта на I (сам по собі) та Me (Я для інших). При цьому кожен суб'єкт 

володіє множинністю способів самопрезентацій. Так, у різних соціальних групах 

він презентує різні сторони своєї самості. Це передбачає набір відповідних ролей та 

смислів. Тут по-особливому розкривається тематика створення символічного поля 

та обміну смислами, значеннями і т.і. в соціумі. 

І.Гофман, який наслідував ідеї Дж.Міда, при вивченні світу повсякдення 

доводив його первинне значення серед інших сфер реальності: "Світ повсякденного 

життя, світ здорового глузду займає вище положення серед різних сфер реальності, 

оскільки лише в ньому стає можливим спілкування з нашими близькими, … і він є 

від початку соціокультурним світом, багато з питань, що пов'язані з 

міжсуб'єктивністю символічних відносин, беруть в ньому свій початок, визначені 

ним та знаходять у ньому своє розв'язання" [51; с.15]. Таким чином сутність 

соціального інтеракціоністи пропонують досліджувати через повсякденність. 

Феноменологічна традиція прагне аналітично відокремити об'єктивно дану 

реальність від суб'єктивних вражень людини, від об'єктивованого досвіду 

колективної взаємодії, що зберігається в оточуючому середовищі в якості 

нашарування, прагне вхопити "безпосередньо дану", неопосередковану картину 

світу, піддати картину світу феноменологічній редукції (Е.Гусерль). Втім даній 

методології дорікають, що "замість єдиного "наукового", об'єктивного погляду на 

феномени, вийшла маса суперечливих один одному описів, які до того ж 

перевантажені суттєвою суб'єктивністю" [12, 52]. Цікавим є розмежування 

наступника Е.Гусерля М.Шелера усього буття на дві сфери: субструктура (реальні 

соціальні фактори) та суперструктура (духовні, ідеальні форми). Друга, яка нас 

більше цікавить, – це сфера "абсолютного духу", "ідеальних сутностей", і через 

пізнання людина приєднується до неї [53; с.137]. 
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Феноменологія, як метод систематичного аналізу свідомості та іманентних, 

апріорних структур людського існування продовжила розвиток у роботах відомого 

теоретика соціології повсякдення А.Шюца, який, спираючись на доробки 

Е.Гусерля, намагався застосувати деякі засоби феноменологічного аналізу 

свідомості в соціології. Дотримуючись ідейної лінії розриву з методологією 

природознавчих наук, заснованих на розчленуванні об'єкта та суб'єкта пізнання, 

А.Шюц стверджує, що предметне буття є іманентно властивим свідомості; воно 

наділяється об'єктивним смислом завдяки співвіднесеності зі свідомістю. 

Предметне буття та свідомість є співвідносні одне з одним. Свідомість стає 

подвійною єдністю пізнавальних актів та предметного змісту, а пізнання 

розглядається як потік свідомості, внутрішньо цілісний, але відносно незалежний 

від конкретних психічних актів, від суб'єкта пізнання та його діяльності [54]. Шюц 

критично переосмислює низку положень теорії дії М.Вебера та робить спробу 

створити власну теорію соціальної дії, додаючи до концепції суб'єктивних значень 

та ідеальних типів розгляд багатоаспектної суті походження соціального значення, 

яке є невід'ємною частиною соціальної та інтерсуб'єктивної природи суспільства 

[55]. При цьому суспільство вважається створеним та постійно відтворюваним у 

взаємодії індивідів. 

До предмету феноменологічної соціології А.Шюцем додаються когнітивні 

аспекти мікросоціальної взаємодії, а соціологія на його думку досліджує 

інтерсуб'єктивний світ, створений та постійно відтворюваний духовною взаємодією 

індивідів. Шюц зробив системний опис власного бачення концепції 

соціосемантичних інтеракцій з акцентами на групові та індивідуальні 

самопрезентації і досягнення взаєморозуміння в різних контекстах соціальної 

взаємодії. У своїй роботі про рівність та смислову структуру соціального світу він 

зазначає: "У зв'язку із невдалою, але загальноприйнятою термінологією Вебера, ми 

маємо розрізняти суб'єктивний смисл (або зміст – авт.), що має певна ситуація для 

залученої до неї людини (або суб'єктивний смисл, який окрема дія має для актора), 

та об'єктивний смисл, тобто інтерпретацію тієї самої ситуації або тієї самої дії 
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кимсь іншим. Термінологія є невдалою тому, що так званий об'єктивний смисл – 

або, краще, смисли – знову ж таки пов'язані зі спостерігачем, партнером, вченим і 

т.д. І все ж задля термінологічної дисципліни, ми будемо використовувати терміни 

"суб'єктивний смисл" та "об'єктивний смисл" у відповідності до цих визначень" [36; 

с.261]. Як ми схильні вважати, соціальні смисли об'єктивуються лише в тому 

випадку, коли мають колективного носія, тобто є затвердженими у певній 

соціальній спільноті через реальне або умовне погодження. Більшою мірою вони є 

суб'єктивними. Для соціологів суб'єктивні та об'єктивовані соціальні смисли 

становлять дві сторони однієї методологічної цінності, пов'язаної з 

функціонуванням смислової сфери.  

"Легко показати, що суб'єктивний та об'єктивний смисли ніколи не 

співпадають, хоча внаслідок інституціалізації та стандартизації соціальних 

ситуацій та моделей інтеракцій вони можуть зблизитись в достатньому ступені для 

вирішення багатьох практичних задач" [36; с.261]. На нашу думку, суб'єктивні та 

об'єктивні смисли плавно перетікають з однієї форми в іншу, але для 

дослідницьких задач можна умовно відокремити і описати різні моделі протікання 

ситуації, – з задіяними лише об'єктивними або лише суб'єктивними смислами. 

Проте важко уникнути редукції реальної ситуації (з точки зору як повсякденної, так 

і наукової уяви) до рівня суто схематичного опису фрагменту реальності з 

відповідними до мети дослідника умовностями.  

Альфред Шюц класифікує соціальні смисли ще за одним критерієм: він 

відзначає "соціально ухвалені типізації", на основі яких "повсякденний досвід 

людини інтерпретує соціальний світ" [36; с.262]. Ці типізації "утворюють систему і 

.. є елементами того, що Макс Шелер називав відносно природним світоглядом 

групи" [там само]. Це і є однією з основних функцій соціальних смислів, –  

слугувати орієнтиром особи або групи осіб у повсякденних взаємодіях, а також 

бути прив'язкою сьогодення до минулих (та майбутніх часів), тобто – 

забезпечувати безперервність соціального життя та розвитку. "Соціальний світ, у 

якому людина народилась та в якому вона має знайти свої орієнтири, сприймається 
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як міцне переплетіння соціальних відносин, систем знаків та символів з їх 

особливою смисловою структурою, інституціалізованих форм соціальної 

організації, систем статусу, престижу і т.д. Смисл цих елементів соціального світу в 

усій його багатоманітності, а також сама його структура просто приймаються, як 

даність тими, хто в ньому живе" [36; с.265].   

Значної уваги А.Шюц приділяє схемі передачі соціального знання та досвіду 

(разом із соціальними смислами). Він стверджує: "Видається очевидним, що лише 

надзвичайно мала частина нашого дійсного та потенційного знання виникає в 

нашому власному досвіді. Більша його частина складається з досвіду, який здобули 

не ми, а наші близькі, сучасники та попередники, про який вони повідомили або 

який передали у спадок. Такого роду знання ми назвемо соціально набутим 

знанням" [36; с.234]. Він виокремлює чотири способи, яким таке знання може бути 

отримане – це: 1) безпосередні переживання очевидця, "який повідомляє мене про 

свій досвід" [36; с.235]; 2) з позиції інсайдера – тобто вживаючись в роль "не 

обов'язково очевидця і не обов'язково того, хто повідомляє щось саме мені", і хто 

мав іншу, "субстанціонально відмінну від моєї", "конфігурацію" даної події; 3) 

аналітика (той, хто володіє більшим за мене знанням про подію, і звідси по-іншому 

її бачить); 4) коментатора – того, хто інтерпретує подію у відмінній від моєї системі 

релевантностей та відмінній від системи релевантностей аналітика (досвід якого я 

сприймаю і якому довіряю). Думці коментатора "можна довіряти, якщо вона 

допомагає мені сформулювати достатньо чітке і точне знання про його вихідну, 

відмінну від моєї, систему релевантностей" [36; с.235-236]. 

Услід за У.Джемсом, М.Вебером, Дж.Мідом та іншими А.Шюц вбачав задачу 

соціології в тому, щоб вивчати не реальність світу, а ті смисли і значення, які люди 

надають об'єктам світу [56; с.142]. По суті, в цьому принципі – відголос розуміючої 

соціології.  

Цікавою є ідея А.Шюца про те, що будь-яке знання починається з буденного 

знання і не може бути відокремленим від соціального контексту, яку продовжили 

Пітер Бергер та Томас Лукман. Вони створюють власну теорію соціального 
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конструювання реальності, згідно якої конструюється в соціумі не лише саме 

знання, а й реальність стає предметом конструювання через привнесення до неї 

багаточисельних інших реальностей [57; с.121-125]. І тут наскрізною стає вже 

згадувана нами ідея про те, що люди, які володіють реальною владою в суспільстві, 

тобто контролюють більшу частину соціальних інститутів, можуть нав'язувати свої 

уявлення про реальність. 

П.Бергер та Т.Лукман під впливом А.Шюца виокремили для свого 

дослідження так само реальність повсякденного життя. Це – інтерсуб'єктивний світ, 

який людина поділяє з іншими. Тут однією з проблем виступає просторова і часова 

структурація світу повсякдення – на їх думку, в житті людини стикаються різні 

рівні емпіричної темпоральності [58; с.500]. На час життя людини та її сприймання 

накладаються часові структури життя суспільства – з його революціями, кризами, 

досягненнями і т.п., – вважають ці вчені. Так і нам видається, ці події відбиваються 

в мовній системі не лише безпосередніми значеннями, але й смисловими кодами 

більш абстрактного рівня.  

Іншим проблематичним питанням для них є мова – яка також визначає 

характер взаємодії людей у повсякденному житті. "Люди мають говорити про себе 

доти, доки вони себе як слід не пізнають" [59; с.67]. При цьому, мова є більш 

об'єктивною на відміну від мовлення і вкоріненою в реальність повсякдення. А по 

відношенню до структури мови різних народів ще більш об'єктивними, вважаємо, 

виступають соціальні смисли – як інтернаціональна вселюдська система кодів, 

вироблених у процесі соціального життя. Проте, оскільки неможливо сприйняти чи 

пояснити зміст будь-якого соціального смислу без знакової системи – мови, – то і 

рівень їх об'єктивності знижується у процесі вербалізації. 

Окремим питанням Бергер і Лукман розглядають і соціальний розподіл 

знання. Важливим для нашого напрямку міркувань є їх твердження про те, що 

окрема людина, яка вступає до взаємодії, не може знати всього того, що знають 

інші, і навпаки [59; с.79]. Окрім того, в кожного може бути те знання, яке він 

поділяє з іншими, і таке, яке він ні з ким не поділяє. Також існує соціально 
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доступний запас знання, яким володіє більшість членів спільноти. Проводячи 

паралель, ми можемо стверджувати, що і у випадку з соціальними смислами (в 

якості елементу соціальної взаємодії) існують смисли індивідуальні, колективні (за 

походженням та носіями), які можуть з тією чи іншою мірою достовірності 

перетинати кордони свідомості своїх носіїв або не перетинати. А також – існує 

набір соціальних смислів, які складають "соціально доступний запас" смислового 

ресурсу даної спільноти. Від інтенсивності засвоєння різних ресурсів знання та 

смислів залежить характер соціалізації (та рівень "соціалізованості") членів 

спільноти.  

Особливу модель соціальної реальності створила етнометодологія. 

Залишаючись на рівні мікросоціальних процесів, даний підхід фокусує свою увагу 

на їх динаміці й розглядає процеси становлення та функціонування нормативних 

моделей та структур. Г.Гарфінкель сформулював теоретичні основи 

етнометодології, розглядаючи людину насамперед як соціалізовану 

індивідуальність. У фокусі його теорії проблема активності самого індивіда, 

вивчення засобів реалізації людиною своїх соціальних ролей та функцій. Слід 

відмітити, що індивідуальна активність відтворення соціальних інститутів та 

соціальних практик розглядається як засіб конструювання соціальної реальності, і в 

цьому сенсі ідеї етнометодології перетинаються з напрямком соціального 

конструктивзму П.Бергера та Т.Лукмана. Але ж у своєму розвитку етнометодологія 

заглиблюється надалі в проблематику осмислення способів та методів реалізації 

соціальної активності відтворення соціального світу та соціальних реальностей в 

усій їх багатоманітності. І розробляє концепцію соціальної дії, виокремлюючи 

ознаки індексикальності (віднесеність до чогось) та рефлексивності (рефлексивне 

відтворення соціального) дії. В першому випадку "індекс" позначає віднесеність до 

фіксованих, постійних реальностей. Тобто те, що соціальні значення дій пов'язані з 

певними соціальними контекстами. У другому випадку "рефлексивність" дії 

означає те, що люди свідомо прагнуть підтримувати узгоджене в процесі взаємодії 

бачення соціальної реальності, навіть у період виникнення проблем чи конфліктів. 
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З точки зору етнометодології, люди є активними та самі конструюють 

соціальну реальність, не узгоджуючи свою поведінку з нормативними моделями. А 

соціальна інтеграція досягається на основі різних способів інтерпретації соціальної 

реальності учасників взаємодії з метою підтримки соціального порядку. Спільне 

визнання соціального смислу (значення) взаємодії ґрунтується на визнанні 

соціальних правил (норм) поведінки та нормативної моделі соціальною устрою. 

Таким чином, взаємодія людей і є водночас процесом створення та підтримки 

нормативної моделі. Згідно Гарфінкеля, загальну інтерпретацію соціальної 

реальності можна тлумачити "скоріше як дію, аніж як загальне перетинання 

частково співпадаючих установок" [60; с.30] 

 Зазначимо, що спільним для цих трьох напрямків є зосередженість на 

мікропроцесах соціальної взаємодії, також – те, що кожна з них виходила певним 

чином на тематику конструювання реальності та осмислення когнітивних засад 

функціонування соціального. Також можна назвати таку спільну рису, як 

орієнтацію на індивідуальний контекст та індивідуальну активність певної 

соціальної взаємодії. І насамкінець важливою рисою постала спроба не лише 

інтерпретувати соціальну дію, а й "розуміти" її, проникаючи до найглибших засад, 

передумов виникнення певної ситуації та соціальної дії, яка проявляється в даному 

контексті. 

 Важливим внеском до соціологічної рефлексії соціо-смислового простору є 

напрям культурсоціології Джефрі Александера. Це – "проект загальної 

соціологічної теорії, який прагне пояснити природу соціального життя в цілому, а 

не якоїсь окремої категорії його феноменів" [61; с.8]. Дж.Александер "обґрунтовує 

автономність культури …він вводить її як незалежний чинник та … виступає з 

пропозицією сильної програми культури", що означає актуалізацію "смислового 

наповнення соціальних відносин та інститутів, звернення до їхніх символічних 

носіїв" [62; с.311]. Але "виділивши культуру як автономний чинник, ми відділяємо 

її від об'єкта дослідження, виносимо назовні, дистанціюємося, а це має свої 

наслідки для пізнання" [там само]. І ця суперечність пояснюється деякими 
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критиками творчості Дж.Александера поєднанням методологічних засад 

структурного аналізу та інтерпретативних підходів. Проте сам автор вважає, що 

його завданням якраз є синтез підходів до аналізу соціальних смислів, поєднання 

переваг структуралізму, семіотики та герменевтики, із урахуванням темпоральності 

та контекстуальності соціального життя [63]. 

В соціо-антропологічному аналізі емпіричних даних про соціальне життя 

різних племен дослідники також отримують дані про порядок і способи осмислення 

соціальної реальності представниками досліджуваної спільноти. А задля 

поширення своїх висновків на більш абстрактний рівень, аналізують принципи 

колективного існування взагалі. Так, про суспільне середовище та його вплив на 

спільноту говорить Мері Дуглас [64]. Англійська вчена стверджує, що за 

допомогою різних ритуалів у спільноті долається невизначеність і утворюється 

єдність досвіду, а окрім того – випрацьовуються, поновлюються та отримують 

публічне існування символічні системи. Всередині цих систем пов'язуються різні 

елементи, осмислюється досвід [64]. На нашу думку, в число таких символічних 

систем входять і соціальні смисли. Адже – як стверджує сама дослідниця, 

"всередині цих систем …осмислюється досвід". А значить, відбувається організація 

і переробка інформації з приводу різних аспектів соціального життя, неодмінним 

результатом чого є продукування соціальних смислів.  

 Окрім того М.Дуглас говорить і про те, яким чином успадковується даний 

соціальний досвід: "Культура, представлена в тому числі загальними 

класифікаціями, опосередковує досвід людей. Вона надає деякі базові категорії, 

чітку модель, в якій ідеї та цінності є строго впорядкованими… " [64]. Це більш за 

все відповідає нашому уявленню про традиційний тип соціальних смислів (п.2.2). 

Інший відомий соціальний антрополог Броніслав Малиновський 

використовує поняття "соціальний смисл" по відношенню до міфів, сказань та 

переказів туземних племен меланезійців. Для нього міфи, сказання – це джерело 

історії не лише подієвої, але й історії розвитку соціальних відносин, мислення та 

пам'яті туземців: "…між словом, логосом – міфами, священними сказаннями 
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племені – з одного боку, та ритуальними діями, моральними установками, що 

виражаються у вчинках, соціальною організацією і навіть практичною діяльністю, з 

іншого, існує тісний зв'язок" [65; с.95]. Значної уваги сам дослідник приділяв 

"живим міфам", їх обрядовому виконанню, стверджуючи, що соціальний смисл 

особистого "володіння" казкою, "підтримку дружньої атмосфери під час її 

розповіді", не може оминути антрополог, якщо він хоче дізнатися про сутність 

речей і мати достатню аргументацію для своїх висновків про спільноти-носіїв 

примітивних культур [65; с.102-103]. Так само Малиновський послуговується 

поняттям "соціальний смисл" по відношенню до тлумачення правових відносин та 

релігійних уявлень туземців, але в його роботах ми не зустрічаємо тлумачення 

самого поняття. 

Смисл як надраціональний сенс, як велике прагнення, ідеал (Смисл з великої 

літери) людини та повсякденний стимул до життя (смисли з маленької літери) 

розглядає у своїй роботі "Смисл у безЗМІСТовний час" німецький філософ та 

соціолог іспанського походження Б.Хюбнер [35]. Під без-ЗМІСТовністю нашого 

часу він має на увазі позбавлення сучасної людини звичних стимулів життя, 

великих СМИСЛІВ. І тому люди самі собі розумно обґрунтовують і встановлюють 

смисл у житті. Цікавою є теза автора про те, що можна викоренити певний СМИСЛ 

(як ідеал), але не можна викоренити потребу в СМИСЛІ. Для даного автора існує 

три різновиди смислів: 1) ідеал, 2) стимул і відображення потреб та інтересів 

людини, 3) зміст (як допоміжне поняття) чогось іншого. Він діє на межі філософії 

та соціології, тому в його методології важко виокремити суто соціологічні 

висновки. Зокрема, Б.Хюбнер виокремлює такі функції СМИСЛУ: 1) 

екзистенційна, прагматична функція розвантаження рішення, 2) втішальна функція 

ідеальної компенсації негативностей, 3) етична функція легітимації, 4) естетична 

функція трансценденції. Дані функції відносяться до самого феномену, до сфери 

теоретичної онтології. Ми ж намагатимемось надати функціональне визначення 

поняття смислу, звертаючись до теоретичної епістемології. 
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Саме смисл, його відшукування й творення – ось що стало стрижнем вчення 

й терапевтичного методу В.Франкла. Це докладно висловлено в його книзі 

"Людина у пошуках смислу" [66]. Він виявив величезну роль смислу в останній 

життєвій ситуації, працюючи з тяжко хворими людьми. Згідно з його 

спостереженнями, людина здатна переносити страждання, навіть жити ними, якщо 

вона вбачає в них смисл. На відміну від Б.Хюбнера, стан, який характеризується 

втратою життєвих смислів, відсутністю загальної життєвої мети, Франкл вважає 

необхідним моментом життєвого процесу, якщо він не стає хронічним. Такий стан 

він називає екзистенційним вакуумом. "Екзистенційний відчай, – пише Франкл, – 

не невротичний симптом, а екзистенційне досягнення. Передусім це вияв 

інтелектуальної щирості й чесності. Особливо це характерно для юності, коли 

людина вперше стикається із загальною життєвою ситуацією як цілісністю" [66]. 

Саме віднайдення й здійснення смислу – навіть у безнадійних, навіть в абсурдних 

ситуаціях – ось у чому шлях до подолання недосконалості людського буття, за 

В.Франклом.  

Як бачимо, тут розкривається соціально-філософський та психо-

соціологічний напрям вивчення смислу саме як стрижня людської екзистенції. І все 

ж, саме поняття тут відзначається зовсім іншим змістом, як ми бачимо з наведених 

контекстів, по відношенню до соціологічної перспективи його вивчення. 

У роботах П'єра Бурд'є для нас найбільш цікавим є міркування щодо таких 

наукових метафор, як соціальний простір та соціальний капітал. Він пише: "Можна 

зобразити соціальний світ у формі багатовимірного простору, побудованого за 

принципами диференціації та розподілу, сформованих сукупністю діючих 

властивостей універсуму. … не можна займати дві протилежні області у просторі, 

навіть якщо це можливо в думках" [67; с.55-56]. В даному випадку це твердження 

підштовхує нас до думки про те, що за допомогою набору соціальних смислів, 

навпаки, можна уявно займати протилежні позиції (реальних або вигаданих 

суб'єктів), але не одночасно, а в різні моменти, повністю "перевтілюючись" в 

когось іншого або ж бажаного "себе". З цим також тісно пов'язані можливості 
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сучасної людини – щодо її комунікації у віртуальному світі (див. 3.4). "Структура 

соціального простору та підпросторів містить в собі три групи капіталу: 

економічний, культурний, соціальний" [58; с.529]. Соціальні смисли – це 

суміщення соціальних умов (підстав) та культурного ресурсу, який накопичує 

людина протягом життя. З такої точки зору в нас формується ще один ракурс 

аналізу поняття "соціальні смисли". Дослідницька установка П.Бурд'є дозволяє 

уникати суб'єктивізму завдяки введенню концепції ґабітуса, який є "продуктом 

інтеріоризації об'єктивних передумов" і лише за такою умовою може існувати і 

втілюватись на практиці [68; с.550]. У роботі "Практичний смисл" П.Бурд'є 

зазначається, що "sens" – це почуття, відчуття, чуття, і лише після цього це смисл 

як можливість мислення. А "практичний смисл" слід розуміти як "практичність", 

"практичне чуття", "кмітливість", "відчуття гри", як уміння здійснювати потрібні 

дії без попереднього міркування або розрахунку [68; с.549]. Тим не менше, не всі 

критики творчості даного вченого погоджуються з тим, що П.Бурд'є вдалося 

слідувати декларованим методологічним шляхом "безсуб'єктного" конструктивізму 

– навпаки, він, сам того не бажаючи, сформулював своїм доробком концепцію 

суб'єкт-центрованого конструктивізму, де визнається пріоритетність ролі активного 

інтелектуального суб'єкта [13; с.32-34]. 

Цікавими ідеями насичена творчість італійського соціолога А.Менегетті: він 

запропонував таку модель участі знання в комунікативному процесі: "Дві людини, 

перебуваючи у свідомій організмічній взаємодії… пізнають одна іншу через 

виникаюче дещо третє, що і складає їх єдність. Це "третє" або поєднує двох в одне, 

або переходить до володіння того з них, хто володіє адекватною свідомістю" – або 

"врівноваженим знанням внутрішнього та зовнішнього світів" [69; с.266]. Тут 

можна, на наш погляд, цілком справедливо це "третє" тлумачити як смислову 

реальність. 

Наш сучасник німецький вчений Юрґен Ґабермас створив значну спадщину 

наукового аналізу. До його уваги потрапили такі сфери, як комунікативний простір 

(суспільний та політичний дискурси), критерії раціональності в нашу добу, система 
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знання та громадська думка та ін. Ґабермас прагнув довести, на противагу 

представникам неопозитивізму, що суб'єкти пізнання грають активну роль у 

конституюванні світу, в якому вони живуть і який знають. Це вказує на його 

близькість позиціям феноменологічної соціології. "Соціальна дія формується 

сукупними зусиллями праці та мови, сфери яких, з одного боку, пов'язані, з іншого 

– роз'єднані. Але вони лишаються головними сферами буття людини, які 

детермінують основні інтереси суспільства" [58; с.442]. З даної думки можна 

зробити висновок, що комунікація, як один з різновидів соціальної дії, є 

квінтесенцією тієї соціальної дії, де знаходять вираження та реалізуються більшість 

людських інтересів. Окрім того, вчений з часом розділив сфери людського 

існування на такі різновиди: праця (взаємодія людей із природою) та інтеракція 

(міжособистісна взаємодія) [58; с.442]. Важливим для нас є те, що, оскільки будь-

які дії індивіда – суб'єкт-об'єктні дії чи суб'єкт-суб'єктні взаємодії – 

супроводжуються процесом мислення, то вироблення, корекція і продукування 

соціальних смислів є постійним результатом та передумовою цих дій. 

Інший представник комунікативного напрямку соціальних наук – сучасний 

російський вчений О.В.Соколов стверджує, що соціальна комунікація є "рухом 

смислу в соціальному часі та просторі" [70], і головні складові цієї комунікації – 

"соціальна пам'ять" та "соціально-комунікативна діяльність". У соціальній пам'яті 

автор виокремлює такі складові, як: ретроспективна та поточна частини (які міцно 

переплетені), обидві з яких складаються, у свою чергу, з артефактів, документів 

природної мови, соціальних норм, не документованих смислів, технологічних 

вмінь. Загалом, поняття смисл в даній роботі розглядається в двох площинах – 

культурологічній та буттєвій. А сам смисл для О.Соколова – це "сакральний 

духовний початок" або в культурі, або в природі. Постає питання, чи можна в 

природі віднайти смисл, не будучи при цьому соціальною людиною? Для нас це 

питання вирішується негативно. Адже природа соціальних смислів, як і смислів 

взагалі – соціально-ціннісна, значимісна. О.В.Соколов пише, що смисли можна 

інтерпретувати як духовні цінності культури. В цьому ми повністю погоджуємось 
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із ним. Але ця дефініція не охоплює повний спектр прийнятних соціологічних 

інтерпретацій даного поняття. Що ж до саме "соціальних смислів", – автор вживає 

дане поняття, аби відокремити ті смисли, які об'єктивувались через закріплення в 

колективній свідомості, від тих, які є особистісними, і не виносяться з 

індивідуальної свідомості "назовні". 

 У сучасних реаліях постановка питання про поняття соціального смислу і 

ракурс аналізу соціальної реальності за допомогою смислових категорій соціології 

здійснена цілою низкою наших колег-співвітчизників (див. 1.2), а також у 

споріднених соціальних науках. Наприклад, у семіосоціопсихологічній теорії 

соціальної комунікації як текстової діяльності "одиницями аналізу, – пише 

Ю.Глущенко, – можуть виступати висловлювання соціальних акторів та семантичні 

зв'язки цілісних комунікативно-пізнавальних одиниць (елементів "картини світу") 

як текстової діяльності, де текст – це культурна універсалія у структурі 

соціокультурної комунікації. А багато з латентних смислових блоків образів 

соціальності, які конституюють соціальне сприймання представників різних 

соціальних груп, можуть бути об'єктивовані з опорою на концепти "тезаурус" та 

"смислові ножиці". Останнє поняття актуалізує … мозаїчність та амбівалентність 

сучасного культурного простору комунікації" [71; с.32].  

 В одній з робіт О.Артемьєвої, яка має назву "Природа елементів 

семантичного прошарку суб'єктивного досвіду", стверджується: "Усякий психічний 

акт, "всякий душевний рух, яким би простим він не був, являє собою результат 

усього попереднього та теперішнього розвитку людини" [72; с.170]. "… Має 

існувати структура, яка організує ці відбитки і яка надає їм можливість бути 

реальними регуляторами та будівним матеріалом суб'єктивного образу світу – 

структура суб'єктивного досвіду" [там само]. Сукупність індивідуальних досвідів 

особи, рефлектована на колективну свідомість, формує більш широку ментальну 

спільність – колективну картину світу, колективний суб'єктивний досвід.   

 Особа, яка сприймає зовнішній об'єкт, першопочатково приписує йому певні 

властивості – тобто, у свідомості здійснює процедуру атрибутування об'єкта і 
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вироблення певного ставлення відносно нього. "Ставлення до об'єкта, яке 

виявляється при його атрибутуванні в семантичному експерименті, задається 

сукупністю проекцій суспільного досвіду, формується в передісторії особистих 

діяльностей, в поточній діяльності. По суті, воно, як і значення у підході з позицій 

потрійного морфізму (Шмельов А.Г.), є відображенням згорнутого потоку 

діяльності, її емоційного супроводу… Таким чином, елементи семантичного 

прошарку суб'єктивного досвіду розуміються нами як відбитки діяльностей, 

зафіксовані у ставленні до предметів, об'єктів маніпуляції та умов цих діяльностей. 

Вони, очевидно, близькі до "значень" у розумінні Л.С.Виготського та до 

"індивідуальних значень" ("особистісних смислів") О.М.Леонтьєва" [72; с.172-173]. 

В цих висловах акумульовані кілька соціально-психологічних підходів до вивчення 

структур людського мислення, що задіяні в перцептивних операціях. Розуміння 

семантичної структури людського мислення з точки зору феноменології ми 

розглянемо далі. 

"Функціонування пізнавальної культури, – пише російський соціальний 

філософ І.Т.Касавін, – полягає, як відомо, у випрацюванні особливих соціальних 

смислів, які забезпечують безпосередній процес пізнання. Випрацювання цих 

смислів є соціальним виробництвом знання" [73]. Справді, за допомогою поняття 

"соціальні смисли" дослідник може пізнавати соціальну реальність, проникаючи в 

неї, але так само – пересічна людина пізнає оточуючий світ, виробляючи "соціальне 

знання" про нього через особливі для кожного моменту взаємодії з фрагментами 

реальності соціальні смисли.  

Касавін пише також про два різновиди "соціального знання" – зовнішнє та 

внутрішнє. Це відповідає двом типам соціальності: внутрішня соціальність 

пов'язана із "живим" пізнавальним процесом, її "смисли непредметні, регулятивні", 

вони задаються пізнавальними "схемами, нормами та ідеалами", вони "тісно 

пов'язані з суб'єктом, мають особистісний характер"; зовнішня соціальність знання 

– "це його наповненість предметними смислами, які говорять про структуру 

реальності, яка пізнається, у термінах соціальних умов, в яких відбувається 
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пізнання. Смисли, які утворюються на цьому рівні, є інтерсуб'єктивними, 

загальнозначимими, відносяться до певного об'єкта" [73]. Вчений виокремлює такі 

"ситуації соціального виробництва знання": виробництво соціальних смислів на 

рівні внутрішньої соціальності; їх використання на цьому ж рівні (як запорука 

вироблення нового знання); вироблення смислів на рівні зовнішньої соціальності; 

використання смислів на цьому ж рівні. 

Такий підхід, на думку І.Т.Касавіна, "дозволяє… уникнути доволі простих 

картин пізнавального процесу в стилі К.Поппера або Т.Куна і просунутись у описі 

реальної взаємодії колективної традиції та індивідуальної пізнавальної діяльності" 

[73]. Отже, соціальні смисли вчений розглядає як елемент соціального пізнання. 

Питання про семантику (смисловий зміст) текстів це – значною мірою – 

питання про розуміння їх ссммииссллуу. Загальновизнаного визначення поняття "смисл", 

як вважають дослідники, не існує. Поняття "смисл" та "значення" тісно 

взаємопов'язані, причому значення слів, самі по собі відволічені, абстрактні, 

набувають конкретність у смислі текстів (під текстом частіше за все розуміється 

послідовність знаків чи образів, яка виражає деякий суцільний подовжений зміст). 

Так, значення слів, взяті у тій формі, в якій вони визначені у тлумачних словниках, 

насправді зовсім абстрактні, а в межах кожного даного тексту з їх допомогою 

виражається досить конкретний зміст. І, взяте у відношенні до даного змісту, 

значення слова отримує чітко окреслені смислові межі [74; с.3-4]. Внесок лінгвістів 

у розробку поняття "смисл" є незаперечним. Цей напрямок продовжений 

соціолінгвістами та герменевтами. 

 Погоджуємось із класиком соціологічної думки К.Мангеймом: "Якщо у 

суспільстві відбуваються раптові зміни, то не можна знайти правильний спосіб дій, 

не визначивши ссммиисслл цих змін" [9; с.470]. На думку вченого, у функціювання 

окремої людської спільноти закладені певні principia media, за допомогою яких у 

певний час, у певних ситуативних умовах індивіди мають поновити цю колись 

встановлену і налагоджену "спільність", на яку орієнтуються і яку один з одним 

щоразу "розділяють", підтверджуючи свою належність до даної спільноти знов і 
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знов. Окрім того, ці самі principia media є принципами розуміння і бачення 

ситуації, закладеними у свідомості індивідів, а отже, передаються та 

успадковуються, а також виконують цілу низку різних соціальних функцій. 

"Поняття "смисл" не має чіткої орієнтації на психологію", – пише С.Васильєв, 

– і тому може слугувати прийнятним логічним еквівалентом думки: винесена поза 

індивідуальну людську свідомість, об'єктивована, втілена (речовим або знаковим 

чином) у матеріальному середовищі думка перевтілюється на смисл (речі, події, 

тексту) [10; с.19]. Смисл не є річчю, а є відношенням тотожності і відмінності, і 

тому його не можна зафіксувати ніякими приладами. Прекрасною і широко 

використовуваною аналогією смислу є цінність" [10; с.19].  

На нашу думку, ці дві методологічно несхожі позиції поєднує те, що автори, 

кожен у своїй спеціалізації і за своїм напрямком, ведуть пошук деякої об'єднуючої, 

спільної, універсальної складової соціального життя, яка б виражала зміст 

людських відносин і пояснювала б для дослідників смислові властивості соціальної 

взаємодії.   

Більш загальне уявлення про систему соціосемантичних зв'язків та 

комунікацій має соціальний філософ Л.Бляхер. Він розглядає ситуацію 

"розхитаної" соціальної системи перехідного стану як зручну задля того, аби 

вивчати смислову наповненість соціальних інтеракцій. При цьому індивідууми 

діють найбільш активно задля наповнення смислових "клітинок" повсякденної 

взаємодії: "Деструктурована соціальна система, яка донедавна забезпечувала 

стабільність інтеракції та сталість механізмів смислоозначення, перетворює життя 

людини на постійне балансування поміж ризиками, в ланцюг більш чи менш 

значимих особистісних катастроф. Людина вимушена діяти в ситуації, коли ані 

структура дії, ані її результат нічим не гарантовані. Задля того, аби осмислити, 

якось структурувати цю реальність, носію такої кризової свідомості необхідний 

деякий "зовнішній" проект майбутньої реальності, безвідносно до ґенези та 

аргументованості цього проекту", – зазначає він [11; с.4]. "Соціальний хаос є 

абсурдним не в силу іманентної відсутності смислів, а в силу їх трагічної 
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неузгодженості, автономного дрейфу по неузгоджених траєкторіях. Такий 

соціальний стан – явище доволі рідкісне… Чи можлива дійсна рефлексія над 

хаотично дрейфуючими соціальними смислами?" [11; с.16]. Стосовно кризового 

стану суспільства як даності в науковому аналізі, він зазначає: "…доволі логічним 

виявляється положення, згідно з яким наявна соціальна реальність як самостійний 

феномен предметом науки про соціальну реальність не є. Її можна, в кращому 

випадку, пояснити за допомогою минулого або майбутнього. Філософські засади 

неуваги до кризи визначаються наслідуючими німецьку класику уявленнями про 

кризу (стрибок, перехід) як про досить короткочасний період одного якісного стану 

суспільства в інший. Такий підхід неявно передбачає, що руйнівна та творча 

(конструктивна) функції кризи здійснюються одночасно і взаємодіють одна з 

іншою як дві сторони одного процесу. Це, однак, має місце далеко не завжди. 

Процес руйнації старої системи може випередити протилежний процес таким 

чином, що на якийсь час людина опиняється серед соціальних розвалин і не володіє 

нічим, окрім цих руїн." [11; с.5]  

У Леоніда Бляхера, автора синтетичного аналітичного підходу до соціальної 

кризи, як однієї з причин актуалізації "соціальних смислів" у науковій і 

повсякденній свідомості, криза розглядається як "інструмент" історії, він прагне 

"побудувати філософську модель соціального хаосу і на її основі дослідити 

віртуальні соціальні утворення (авт.: наприклад, соціальні смисли)" [11; с.9]. Нас 

же буде цікавити можливість дослідження соціосмислової реальності взагалі та за 

умов ситуації соціальної кризи (хаосу смислів) й інших ознак теперішнього часу.  

Попри всі хвильоподібні чи маятникові кризові коливання соціальне життя, 

соціальна реальність являє собою цілісну безперервну субстанцію, де з'являється, 

змінюється та зберігається інформація про різні аспекти цього життя. "Всяке 

висловлювання завжди має свого адресата (різного характеру, різних ступенів 

близькості, конкретності, усвідомлення тощо), відповідного розуміння, якого автор 

мовленнєвого твору шукає і передбачає. Але крім того адресата, автор 

висловлювання з більшим чи меншим усвідомленням передбачає вищого 
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нададресата, абсолютно справедливе розуміння якого передбачається або у 

метафізичній далині, або у далекому історичному часі. У різні епохи та при різному 

світовідчуванні цей нададресат і його ідеально правильне відповідне розуміння 

набувають різних конкретних ідеологічних виражень" [75; c.416].  

Якщо під ідеологічними вираженнями мати на увазі специфіку певних 

культурно-історичних епох, постульовані нею цінності та ідеали, отримаємо те, про 

що казав К.Мангейм, – Автор транслює власні цінності, схожі чи відмінні від 

principia media його сучасників, і тим самим він звертається до наступників, до 

Нададресата, суб'єкта, який би розділив з автором, перейняв систему соціальних 

смислів, набутих і пережитих автором. У минулому столітті подібна проблематика 

(автор-текст-мова-адресат-значення-смисли) була відрефлексована в різних 

наукових підходах.  

 Коротко загальну схему нашого аналізу, можна представити у вигляді 

матриці з деякими соціальними науками, в яких функціонує поняття "смисл" 

(Додаток Б). Тут ми проектуємо уявлення про задіяні в різних галузях соціального, 

філософського, гуманітарного знання напрямки дослідження, які пов'язані з 

використанням поняття "смисл" (або "соціальний смисл" – з наближеним до 

нашого розумінням). "Підмет" та "присудок" таблиці – це окремі напрямки, 

розглядаючи які у сполученні з нашими завданнями та методами, ми очікуємо 

отримати нове знання. За висловом Є.Головахи, "соціологію не лише неможливо, 

але й шкідливо принципово відокремлювати від інших суспільних та гуманітарних 

наук", і цим самим виконується принцип "умовності її дисциплінарних меж" [76; 

с.29]. 

 Отже, в клітинці "соціологія" – поняття "соціальний смисл", до якого 

звернений наш найбільший дослідницький інтерес і увага. Окрім того, в дану 

клітинку може бути поміщено поняття "соціологічний смисл" – як таке, що містить 

досвід взаємодії вченого-соціолога з предметом свого вивчення, досвід, який також 

існує у свідомості вченого або ж набув інтерсуб'єктивного виміру завдяки його 

перейманню іншими вченими-соціологами; а також –  "соціологічний смисл 
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"соціального смислу", тобто – уточнене поняття "соціальний смисл" саме для 

соціології, оскільки саме на доведенні його теоретико-методологічної ролі і 

зосереджена наша увага.  

Парні клітинки, що складають діагональ таблиці, мають відповідно: 

"герменевтика" – "принципи розуміння та інтерпретації тексту"; "лінгвістика / 

семантика" – "система мовних конструктів та кодів", "гіпертекст"; "соціальна 

психологія / психосемантика" – "семантичні структури людського мислення"; 

"феноменологія" – "ноема, смисл, як ноематичне ядро"; "соціальна філософія" – 

"смисл історії (за К.Ясперсом, М.Бердяєвим та ін.)". 

 Важливим для нас було також побудувати хоча б загальне уявлення про 

напрямки, які розробляються в міждисциплінарних площинах на перетині 

соціології та вищезазначених дисциплін. Це: "соціологія"-"герменевтика" – 

"інтерпретація (соціальних) текстів, структуралізм"; "соціологія"-"лінгвістика" – 

"артикуляція соціальних смислів; їх означення та закріплення в мові"; "соціологія"-

"соціальна психологія" – "специфіка групової свідомості; особливості колективного 

мислення"; "соціологія"-"феноменологія" – "онтологія розуміння (за 

М.Гайдегером)"; "соціологія"-"соціальна філософія" – "екзистенційні й 

трансцендентальні смисли".  

 Така схема, на нашу думку, допомагає вписати предмет і результати 

дослідження в наявну на сьогодні міждисциплінарну модель теоретичних доробок 

із вивчення смислової реальності. 

Отже, незважаючи на наявну "інтегрованість" нашого ключового поняття в 

суспільно-наукове знання різних галузей, ми приписуємо йому суто соціологічний 

зміст, який відзначається відтінками-прив'язками до інших галузей наукового 

знання. Тому, ми маємо виокремити зміст даного поняття з-поміж наявних 

використань з перспективою соціологічної змістовної наповненості. 

Що до сутності поняття, ми маємо зазначити: 

Соціальні смисли є продуктом і передумовою саме "соціальної" взаємодії, 

адже формуються вони на основі цінностей, вироблених певною спільнотою, і 
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потребують доволі високого рівня (колективної) свідомості, тобто їх виникнення 

стало можливим тільки після того, як людство досягло достатньої інтелектуальної 

зрілості, сформувалась духовна культура (ментальна оболонка) над їх фізичним 

простором. Хоча деякі "мотиви" соціосмислового пізнання реальності можна 

гіпотетично приписати й мало цивілізованим народам.  

Так само бувають різновиди людської дії, які меншою мірою 

супроводжуються смисловими змінами, обміном і т.і. – це маніпуляція предметами 

(предметна діяльність), взаємодія з природою або тваринними істотами, яка, 

осмислюючись, відбивається у свідомості людини. Але без урахування 

суб'єктивності Іншого, індивід вдається до саморефлексії, а отже, послуговується 

смислами, набутими в процесі попередньої взаємодії з подібними частинами 

соціальної реальності, смислами, які можна назвати інтеріоризованими 

соціальними смислами, або внутрішніми індивідуальними.  

Ми звернули увагу на різні за своїм змістом та площинами аналізу роботи, де 

присутнє поняття "смисл" з різним розумінням і назвами: "семантичний прошарок 

суб'єктивного досвіду" (О.Артем'єва слідом за А.Шмельовим); 

семіосоціопсихологічна теорія соціальної комунікації, де існують поняття 

"(смисловий) тезаурус", "смислові ножиці" і смисли – як "елементи картини світу" 

(Ю.Глущенко); "соціальні смисли" І.Т.Касавіна, які забезпечують вироблення 

соціального знання; "семантика текстів" як розумінням їх "смислу" у лінгвістів [74; 

с.3-4, 75]; соціальні антропологи широко використовують поняття "смисл", 

"соціальний смисл", але не надають йому інтерпретації, вважаючи однозначним і 

зрозумілим (М.Дуглас, Б.Малиновський); у соціології та суміжних галузях знання 

ми знаходимо поняття, зміст яких тісно переплітається з нашим тлумаченням 

соціологічного змісту поняття "соціальний смисл" (Додаток Б), а тому – цей зміст 

потребує уточнення. 

У літературі при розгляді типів наукового мислення інколи підкреслюється, 

що "соціологія історично виробила свій різновид соціального пізнання", тому вона 

вирізняється серед інших соціальних наук; "соціологія значно перевершила 
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можливості попереднього етапу соціального пізнання, …довівши свою здатність 

продукувати обґрунтоване фактами знання"; "соціологія вийшла на передній план у 

соціальному пізнанні, … виробила соціальну онтологію та соціальну гносеологію", 

і це перетворило її на "загальнометодологічну науку для всіх інших соціальних 

дисциплін, крім соціальної філософії, політекономії, політології, які розуміють 

соціальне принципово інакше" [16]. На основі цього ми можемо стверджувати, що, 

теоретико-методологічна роль смислової рефлексії та поняття "соціальний смисл" 

має бути вивчена і доведена саме в межах соціології, а інтерпретативна парадигма 

уявляється нам найбільш придатною для розкриття сутності смислової компоненти 

в соціальних взаємодіях. 

 

Отже, соціологічне уявлення про простір семантичної взаємодії формувалось 

протягом усього розвитку соціологічного мислення: від давніх часів – до середини 

ХІХ століття це було уявлення про соціум, суспільство та його особливі параметри 

існування в фізичному світі. Пізніше започаткувались поняття про окремі соціальні 

процеси та явища, про структуру та взаємодію елементів суспільства, поняття, які 

набували рис власне соціологічного апарату мислення.  

Найважливішими досягненнями в галузі соціологічної рефлексії 

соціосемантичного простору є роботи Макса Вебера, Георга Зіммеля, Карла 

Мангейма, Джорджа Герберта Міда, Альфреда Шюца, Пітера Бергера та Томаса 

Лукмана, Гарольда Гарфінкеля, П'єра Бурд'є, Михайла Бахтіна та Юрґена 

Ґабермаса. Більшість із них, датовані періодом кінець ХІХ – 20і рр. ХХ століття, 

присвячені іншим напрямкам, і постали лише підґрунтям до того, щоб виокремити 

в соціологічній уяві та згодом – у соціологічному апараті мислення специфічний 

гносеологічний конструкт, придатний до вивчення соціосемантичної реальності. А 

вже починаючи з робіт Г.Зіммеля, який визначає кінцевою метою соціології 

загострення "соціальної свідомості" та К.Мангейма, який ставить за мету 

обґрунтувати "соціологічне поняття мислення" як таке, що несе на собі відбиток 

групових інтересів, можна говорити про вияв безпосереднього соціологічного 
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інтересу до царини смислової взаємодії в соціумі. І найбільш яскраво цей інтерес 

реалізовано в мікросоціологічних теоріях інтерпретативного спрямування, зокрема: 

Символічний інтеракціонізм порушує принципову проблематику 

співіснування двох світів у кожній людині - розділення суб'єкта на I (сам по собі) та 

Me (Я для інших). Тут ми бачимо особливий ракурс розкриття тематики створення 

символічного поля та обміну смислами, значеннями, символами і т.і. в осіб під час 

взаємодії. 

Феноменологічна соціологія розробляє дослідницькі концепти, пов'язані з 

поясненням щоденного осмислення та співіснування людини та світу: це типізації, 

завдяки яким суб'єкт орієнтується в об'єктному середовищі, може сприймати навіть 

незнайомі предмети; це суб'єктивність – тобто внесення до світу предметів 

значень, цінностей, смислів тощо; це інтерсуб'єктивність – тобто об'єктивація 

індивідуального досвіду сприймання світу в актах взаємодії, комунікації; це 

повсякденність, як "полотно дійсності", де відбуваються ці взаємодії, тощо. 

Етнометодологія надає нам зріз аналізу повсякденних правил комунікації, 

стереотипізації міжіндивідної взаємодії. На основі використання схожих процедур, 

технік вираження смислових кодів, інтересів, люди утворюють особливі форми 

рутинної взаємодії, зрозумілі лише в межах тієї або іншої спільноти.  
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2.2. Типи та функції соціальних смислів в інтерпретативному полі 

соціології 

 

Задля більш чіткого уявлення про такі елементи соціосмислової реальності, 

як соціальні смисли, слід проаналізувати видові параметри цього феномену. 

Оскільки, розглядаючи сутність поняття, необхідно знати і вирізняти, яку частину 

соціальної (значимісної) реальності воно позначає і якими є прояви даного 

феномена. 

На основі гіпотетико-дедуктивного аналізу ми можемо побудувати деяку 

загальну теоретико-емпіричну типологізацію видів та підвидів соціального смислу: 

–  Соціальні смисли, співвіднесені з соціальними інститутами, – наприклад, смисл 

материнства, дитинства, батьківства; соціальний смисл родини; смисл здоров'я; 

смисл освіти; смисл соціальних зв'язків – комунікації; соціальний смисл праці; 

смисл дозвілля; смисл спорту і т.п. Тут можна знайти певну взаємозалежність 

того, яким чином збільшується кількість тих чи інших соціальних інститутів і 

кількість відповідних соціальних смислів. "Нема сенсу говорити про соціальний 

інститут до і поза людською діяльністю, оскільки соціальний інститут 

онтологічно залежить від індивідів, які його підтримують" [77]. Соціальний 

інститут формується на основі вже оформленого простору соціальних смислів та 

напрямку діяльності. А нова інституціалізована сфера соціального життя 

спонукає актуалізацію, приріст і корекцію свого смислового наповнення в 

подальшому. І тут наявна певна закономірність:  

1. сам інститут і його функціонування пов'язані насамперед з певним загальним, 

найбільш абстрактним соціальним смислом, за яким стоять деякі інші смисли 

– як додаткові елементи цього смислу чи його окремі прояви;  

2. соціальний інститут є набагато пізнішим утворенням, аніж відповідні йому 

смисли, бо на їх основі він будується;  

3. функціонування певного інституту, його зміни і трансформації не обов'язково 

передбачають трансформації на всіх рівнях соціальних смислів відповідного 
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соціального простору. Тобто на початку процес інституціалізації набагато 

сильніше залежить від рівня розвитку відповідного смислового поля, аніж 

подальше функціонування соціального інституту, так само і зміни смислового 

поля поступово все меншою мірою корелюють із функціонуванням інституту. 

Їх подальший взаємозв'язок слабшає по мірі все більшої формалізації 

соціального інституту. Тобто, соціальний інститут лишається, як 

функціональне утворення, більш-менш сталим, а його ціннісно-смислова 

наповненість змінюється, необов'язково впливаючи на його формальну 

структуру (функції, потреби, норми, персонал, організацію і т.п.). 

Візьмемо приклад смислу фізичного здоров'я. Люди визнали і позначили 

оптимальний стан людського організму словом "здоров'я" - в різні часи в різних 

суспільствах з'являється дане поняття. Цьому передувала циркуляція, еволюція 

певних думок і смислів – не лише медичного, а й філософського, економічного, 

побутового та ін. характеру. Скажімо, бути здоровим означало мати високу 

працездатність та реалізовувати її (економічний відтінок), або бути здоровим і 

більше заробляти, більше приносити у родину (економіко-побутовий характер 

смислового навантаження), або ж оптимально споживати енергетичні ресурси з 

природи і віддавати енергію, перебувати в гармонії з навколишнім середовищем 

(принципи давньо-китайської філософії медицини), або ж "у здоровому тілі – 

здоровий дух" – принцип, що до нас прийшов з часів Візантійської імперії; тощо. 

Тобто існує нескінченний набір соціальних смислів, приписуваних стану здоров'я. 

Через деякий час стан людського здоров'я набув рис соціальної інституціалізації, 

закріпився у певних видах соціальної діяльності, як атрибут (медицина, спорт, 

краса та ін.), проте еволюція відповідних цьому інститутові смислів не 

припинилася, і з приходом нових технічних, медичних засобів та підходів до 

збереження та підтримки здорового стану організму, ці смисли зазнали 

трансформацій, з'явилися нові. Це, наприклад, смисл виглядати здоровим задля 

досягнення ефекту визнання здоровим (на передній план висувається видимість 

здоров'я, а не сутність). Вигляд, який пропонується досягти у різноманітних 
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салонах – спортивного, косметичного призначення, а також внаслідок 

використання численних "продуктів дивовижної дії", надає вже комерційного 

підтексту поняттю здоров'я. Краса, за висловом Б.Хюбнера, стає "взаємним 

обов'язком" [35]. Тут ми можемо побачити, як відбувається певна інтеграція 

смислів здорового організму, здорового духу, та таких естетичних категорій, як 

краса, привабливий вигляд та інше. Адже ціла низка суспільних процесів – 

розвиток хімічної промисловості, приріст різноманітного знання, тощо – дають свій 

ефект на певні смислові поля.    

–  Соціальні смисли, пов'язані зі сферою ідеального, або ж недосяжного – 

наприклад, смисли далекого майбутнього, смисли містичного характеру, смисли 

сакрального і релігійного характеру. Тобто ті, які приймаються на віру і не 

можуть бути витлумачені "непосвяченими людьми". Контроль за їх засвоєнням 

та поширенням здійснюють "посвячені" до відповідних трансцендентальних 

сфер люди. Цікаво, що такі смисли утворюють значну частину смислових 

просторів тих людей, які початково відсторонені (з об'єктивних чи суб'єктивних 

причин) від засвоєння смислів інших сфер, які не мають великого досвіду 

реального духовного та інтелектуального життя серед людей. Тут важливу роль 

відіграє фактор освіти та самоосвіти. Адже зі здобуттям знання людина 

знайомиться, приєднується до великої кількості різноманітних соціальних 

смислів, смислових полів та комбінацій. Які, будучи засвоєні нею, допускають її 

до участі у соціо-смислових взаємодіях на різних рівнях соціального простору. 

Чим менше людина засвоїть, тим менше смислових взаємодій зможе 

реалізовувати, тим біднішим буде її соціальний досвід. Це ілюструють нам 

приклади "відірваних від життя" осіб (аскети, релігійні фанатики, асоціальні 

особи тощо) – які від початку чи в якийсь період життя свій смисловий простір 

наповнили смислами переважно містичного, трансцендентального порядку.  

–   Соціальні смисли специфічного характеру, пов'язані з особливими подіями у 

житті суспільства. Смисли, що актуалізовані для певним чином обмеженої 

частини суспільства (покоління), тобто мають за істинних носіїв і можуть бути 
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осягнені передусім дійсними учасниками подій. А ретранслюються, 

продовжують існувати у свідомості інших людей у набагато стислішому, менш 

яскравому вигляді. Це, наприклад, смисли, породжені великими катаклізмами, 

стихійними лихами або війнами і т.і. 

–  Соціальні смисли, "чужі" для певної соціальної спільноти, запозичені, 

нав'язані і спаплюжені внаслідок того, що їх поверхове існування або навіть 

глибоке засвоєння не матимуть природного розвитку, адже соціальна реальність, 

в якій перебуває дана соціальна група, не має тих параметрів, в яких такі смисли 

можуть природно існувати. Таке запозичення, або нав'язування смислових 

утворень призводить до конфлікту смислів, наслідком якого може бути тільки 

стагнація конкуруючих смислових утворень у свідомості окремої особи або 

соціальної групи. Яскравим прикладом є широко визнане нав'язування західної 

культури нашим співвітчизникам. Така швидка вестернізація призвела до того, 

що певні природні смисли – смисл праці (працювати заради всезагального 

блага), побудови довірливих відносин (відкритість і взаємодопомога), які 

існували, нехай у дещо заідеалізованому плані серед поколінь радянських 

людей, – перетворились на застиглий хаос смислів, пов'язаних із працею, 

довірливими відносинами, тощо. Адже пропонована Заходом "система 

координат" не відповідає нашим, хоча і стрімко трансформованим, реаліям. 

Тому виникає ефект "флюгера" – смисли, конкуруючи, замінюють один інший у 

свідомості людини при відповідному "дмуханні повітря" – тобто зміні 

конкретних умов, але жоден з них не може перебороти інший. Таким чином, 

формується невизначеність в цих смислових полях і соціально-психологічний 

дискомфорт різних соціальних груп з цього приводу. Інший приклад, менш 

загального характеру – віртуальна гра, яка імітує бойові дії і закладає певні 

смисли боротьби і виживання, жорстокості та умовної справедливості і т.і. у 

свідомість її учасників. Вихід з такої гри та спроби смислової орієнтації на 

засадах смислів віртуальної гри у реальному просторі призведе до конфлікту 



87 

 

 

 

відповідних смислів у свідомості учасників гри - конфлікту між смислами 

ігрової та соціальної реальності.  

Наочно таку типологізацію соціальних смислів можна представити схемою 

(Додаток А). Тут показано домінування соціальних смислів у великих соціальних 

групах в різні періоди соціального життя – у стані відносного спокою, за умов 

звичайних проявів соціальної реальності, коли панують загальні соціальні смисли; 

у стані легкого хвилювання (відхилення від звичайних проявів реальності) – коли 

відбуваються особливі події, які надають їх учасникам смислів специфічного 

характеру; у стані значних змін, соціальних трансформацій, які призводять до 

великих соціальних хвилювань, коли проявляють себе смисли містичного, 

сакрального характеру, і відбувається таке розхитування смислових структур 

свідомості соціальних груп, за якого більш вірогідне проникнення чужих, 

запозичених або нав'язуваних смислів.  

Така схема презентує найбільш загальні тенденції зміни/підміни традиційних, 

притаманних тій чи іншій соціальній групі соціальних смислів. Таким самим чином 

відбувається і коливання смислів особистісного характеру. І тут хотілося б 

відзначити одну особливість, до якої ми зверталися раніше: верхній рівень, 

пов'язаний з періодом приходу і домінування запозичених або ж містичних 

смислів, для різних осіб, як і для різних суспільств, може наступати чи не 

наступати з різною частотою. Все залежить від ставлення/реакції на певну подію. 

Якщо для одного суспільства щось викликало масове потрясіння великої сили, то 

для іншого, можливо, це буде легкий шок, який меншою мірою позначиться на 

його смисловому просторі. Тут все залежить від рівня розвитку особистісних або ж 

суспільних механізмів захисту, збереження "свого", від поширення та акцентів на 

психологічну складову, посилення або послаблення інформаційного впливу (у 

випадку, коли працює спеціально розроблена соціальна технологія, і т.і.). Це 

можуть бути – на суспільному рівні: 

А) соціальні інститути, що впливають на зміст циркулюючих у суспільстві 

настроїв, думок і смислів (ЗМК, інститути громадської думки, влада і т.п.);  
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Б) культурні, ідеологічні та інші устої даного суспільства (що визначають 

національний характер, менталітет). Це – сукупна смислова картина суспільства, 

яка прагне до самозбереження і добровільним (природним) чином не може бути 

повністю замінена на будь-яку іншу, але допускає певну трансформацію задля 

адаптації до змін соціальних реалій. 

Єдиним випадком, коли механізми боротьби відступають, є швидка (скоріше 

штучна, або навіть насильницька) всезагальна трансформація соціальної 

реальності, внаслідок чого раніше чи пізніше суспільству доведеться побудувати 

нову смислову реальність ("…мы старый мир разрушим до основанья, а затем мы 

наш, мы новый мир построим. Кто был ничем, тот станет всем!"). В такій ситуації 

виграють ті соціальні угруповання, спільноти, які першими включили на повну 

міру свій адаптивний механізм, стерли стару і активно взялися за створення нової 

картини світу, встановлення нових параметрів смислового простору. Тут звичайно 

місце матимуть активні запозичення. Адже смисловий простір, як і природа в 

цілому, не терпить вакууму. Тому він скоріше буде наповнюватись усім підряд, 

формуючи мозаїку, аніж перебувати у стислому, запустілому стані.  

Тобто, сколихнути фундамент загальних соціальних смислів здатна лише 

хвиля величезного масштабу. Звідси, має значення також і "вага", усталеність 

фундаменту. Якщо суспільство не має усталеної традиційної картини світу і 

користується то сакральними, то запозиченими смислами, то зрозуміло, що воно 

"плаває на поверхні" і його смисловий простір легко і швидко змінює своє 

наповнення. Специфічні події, спільний пережитий досвід дають поштовх до 

глибшого розуміння і вироблення сталих форм мислення та його вираження, до 

формування деяких загальних смислів. Карл Ясперс пише про те, що 

"споконвічний смисл і пафос буття розкриваються людині лише в моменти цих 

найкардинальніших, життевимірних потрясінь (міркування про смерть, хворобу 

тощо). Людина постійно переживає у своїй душі певні обставини, але іноді вони 

гранично емоційно сполучаються з крайніми потрясіннями – людина усвідомить 
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роль випадку у своєму житті, а також те, наскільки її життя не належало їй самій…" 

[78].  

Приблизно таким чином відбувається осягнення "глибин соціального 

існування" і у свідомості дитини. Адже спочатку її картина світу "тримається на 

плаву" завдяки казковим, міфічним смислам. І лише згодом, коли починають 

відбуватись специфічні для дитини події в її житті, або ж вона спостерігає і осягає 

щось особливе, то вона наближується до повної соціалізації – до засвоєння 

існуючої в референтному їй суспільстві картини світу, яка твориться завдяки 

наявній у ньому палітрі соціальних смислів. Окрім того, вже доросла особа 

розвинутого у смисловому відношенні суспільства може навмисно обмежити себе 

"поверховим" рівнем смислів – відректися від соціального ("мирського") і увійти до 

стану релігійного аскетизму (релігійного ескапізму). Це детермінується наявним у 

суспільстві або у внутрішніх настановах самої особи співвідношенням релігійних 

та світських культури, моралі, устоїв.  

У житті як індивіда, так і соціальних угруповань – груп, спільнот, 

суспільства, існує певний етап – коли найбільш активним чином формується 

смислова система, смисловий простір, який постає основою подальшої семантичної 

взаємодії індивіда, групи. Окрім того, існує етап, на якому носій смислів перестає 

активно засвоювати і обмінюватись смислами, а лише підтримує і зберігає свій 

сформований на цей час смисловий простір – тобто, схиляється до смислового 

консерватизму. Для особи – це умовно вік "зрілості", коли формується власне коло 

принципів, цінностей, поглядів на життя і т.і., а також – вік "старіння", коли 

зменшується її соціальна активність і вона прагне довести свою значимість у 

минулому, тим самим ретранслюючи свою, застиглу у тому часі, смислову картину 

світу. Те саме може відбуватись і на суспільному рівні.  

Постає питання: яким чином і на якому рівні розміщуються, існують у 

суспільстві наукові смисли? Цікавим роздумом на цю тему є тези російського 

філософа М.Бердяєва, згідно якого наука – це незаперечний факт, потрібний 

людині. Але є ще так звана "науковість", "в цінності й потрібності якої слід 
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сумніватися". Науковість – це "перенесення критеріїв науки на інші галузі 

духовного життя, чужі для науки". Науковість підтримується вірою в те, що "наука 

є найвищим критерієм усього життя духу, і що встановленому їй розпорядку все 

має підкорятися, що її заборони та дозволи мають вирішальне значення всюди" 

[79]. Отже, частково смисли, продуковані наукою, входять до повсякденного 

вжитку, а частково – навіть стають деяким критерієм "правильності" соціального 

буття.  

Так, "епістемологія інтерпретацій перетворюється на онтологію розуміння" 

("пізній Гуссерль", за П.Рікером) [80; с.292]. Тобто науковий спосіб пізнання світу 

разом з епістемологічно детермінованими смислами перетворюється на прості 

механізми сприймання та розуміння. Найпростіше цю думку демонструє приклад: 

якщо людина протягом історії сформувала систему смислів-відчуттів відносно 

явищ погоди, то, отримавши певне знання про існування "атмосферних фронтів", 

"циклонів", "атмосферного тиску" тощо, вона напевно змінить своє уявлення, 

підпорядковуючи його даним смисловим категоріям. Так само будь-яка 

повсякденна інтерпретація людиною явищ оточуючого світу неодмінно 

поглибиться з появою на її смисловому полі відповідних наукових інтерпретацій. 

Особливим чином послуговуються навіть у буденному житті науковими смислами 

особи, які займаються науковою діяльністю або цікавляться її результатами і в яких 

наукове пізнання у відповідних сферах може превалювати над буденним.  

Окрім масштабності та ступенів домінування в свідомості, для класифікації 

соціальних смислів можна навести критерій їх розподілу за сферами життя – 

політичні, економічні, освітні, повсякденні тощо. Або ж такі: громадянські, 

політичні, правові, світоглядні [11; с.115]. На нашу думку, політичні смисли слід 

об'єднати з громадянськими, оскільки необхідно приймати до уваги всіх суб'єктів-

носіїв цих смислів – і політиків, які творять політичний дискурс, і політтехнологів і 

політично свідомих громадян і т.д., тобто різних осіб, які знаходяться в сфері 

політичного і тим чи іншим чином причетні до даної смислової сфери. Тобто ця 

категорія поєднуватиме майже всіх (активних, свідомих) громадян певної держави 
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як носіїв смислів такого виду. Їх можна умовно поєднати терміном "соціальні 

конструктори". 

Далі, економічні смисли – також належатимуть найрізноманітнішим 

суб'єктам економічної діяльності, – суб'єктам "творення" і суб'єктам "споживання" 

економічних соціальних смислів. І навіть підростаюче покоління, яке тільки-но 

засвоює правила економічних відносин і також поступово залучається до засвоєння 

семантичної складової економічної діяльності.  

Окремо йдуть правові (юридичні) смисли, що стосуються як самих законів та 

норм права, так і правової самосвідомості особи, її правової (чи протиправної) 

поведінки. І тим більш широким стане її суб'єктивне поле правових смислів 

("правова свідомість"), чим більше вона ознайомиться в теорії та на практиці із 

цими законами, нормами або ж чим частіше зіткнеться з їх порушенням і системою 

застосування санкцій щодо цих порушень. 

Освітні та світоглядні смисли доречно поєднати, оскільки світогляд 

закладається в голову індивіда переважно освітою, – не лише формалізованими 

методами навчання у відповідних освітніх закладах, а найбільше – родиною, 

близьким оточенням, самим життям, самоосвітою. Відповідно, світогляд 

змінюється, збагачується та розширюється завдяки освіті. А освіта може 

вдосконалюватись або нарощуватись завдяки світогляду, потребі у новому знанні. 

Отже, основні види смислів за даним принципом виокремлення такі: 

- громадянсько-політичні, 

- економічні, 

- правові, 

- світоглядно-освітні. 

Додатково слід враховувати право на існування і таких видів, як культурні,  

релігійні - якщо існує необхідність їх виокремлення з-поміж "світоглядно-освітніх". 

Наступним критерієм видового розподілу соціальних смислів може 

виступати рівень їх походження та функціонування. Смисли: біологічні, чуттєві 

(емоційні), соціальні (які походять від проявів колективності як людської ознаки), 
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раціональні та вольові. Але тут зауважимо, що даним критерієм можна виокремити 

в основному перехресні види, такі як біосоціальні, емоційно-вольові, раціонально-

вольові і т.д. Часто рівень походження та рівень (рівні) функціонування смислів 

різні. Смисли можуть поєднувати кілька "рівнів", і поширюватись далі. Але це не 

означає, що смисл, набутий людиною на одному з рівнів осмислення, обов'язково 

перейме всі можливі для нього значення і вживання з інших рівнів. 

Наприклад, смисл біологічного материнства / батьківства (genitor) може не 

доповнюватись смислом соціального материнства / батьківства (pater), якщо є факт 

народження, але не виховування дитини і т.і.; окрім того, соціальний смисл 

материнства / батьківства в подальшому нарощуватиме сфери, сполучаючись із 

різними економічними, культурними, освітніми смислами. Або навпаки: соціальне 

батьківство буде першим і єдиним смислом (при всиновленні дорослої дитини), 

виключаючи відтінки біологічного (як-то народження, фізичний розвиток малечі, 

переживання дитячих хвороб тощо). Про ці відтінки також детально пише 

російський вчений І.С.Кон, зазначаючи, що існує поняття "символічного 

батьківства" – яке пов'язано з такими функціями, як виховання та піклування про 

дітей, без прив'язки до біологічних (виношування та народження) та економічних 

функцій (годування, матеріальне забезпечення) [81, 82].  

Або ж наприклад людина досконало володіє відтінками політичного й 

правового смислу батьківства, бо є експертом з розробки законодавчої / виконавчої 

бази певних політичних ініціатив стосовно батьківства, але соціальними та 

біологічними відтінками вона не оперує (не є батьком сама); окрім того – на 

прикладі медсестер пологового будинку, виховательок у дитячих садках – 

біологічний та освітній смисл батьківства їх семантичної палітри може бути 

насиченим, якщо вони "вкладають у роботу серце", але може бути і взагалі слабко 

розвиненим, якщо робота виконується формально (чи з інших причин). 

Тобто тут поєднуються смислові види за сферами життя та за рівнями 

походження й існування. Відбувається ккооннссттррууюювваанннняя  ввииддооввиихх  ппааррааммееттрріівв 

соціальних смислів.   
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 Інший приклад – смисл ностальгії за Батьківщиною. Окрема людина (яка 

ніколи фізично не переміщувалась за межі своєї Батьківщини) може не переживати 

на власному досвіді даного смислу, в той же час для її соціальної групи це може 

складати один з базових смислів - "масове відчуття", оспіване в культурних творах 

та історично закарбоване у пам'ять народу. Так, ностальгічні відчуття полонених 

під час різних воєн на нашій землі, сум за рідною землею вимушених емігрантів, – 

стають не просто "специфічними" смислами покоління, але й поступово, 

збагачуючись відтінками значень і тлумачень, з плином часу переростають у 

"традиційні" соціальні смисли, будучи частиною культури, історії, особливою 

умовою формування національної свідомості. Розповсюджуючись таким чином по 

видовим і типовим смисловим рівням нації. 

Отже, смисли взаємодіють і сполучаються між собою швидкоплинними 

темпами, часто змінюють свої видові та рідше – типові параметри. Втім, тим і 

важливий їх феномен, що відзначається багатою палітрою видових, а ще більше – 

змістових різновидів. 

Протиставлення і водночас поєднання біологічних та соціальних смислів ми 

деяким чином проілюстрували. Тепер наведемо кілька прикладів щодо інших 

конструйованих видових комбінацій.  

Раціонально-вольові смисли – це ті, які формують стратегію життя окремої 

людини або групи людей; вони спираються на ціннісну основу, проте мають більше 

зв'язку із практичними діями; в найширшому розумінні вони мають вираз 

національної ідеї або певного ідеологічного принципу, який введений в громадську 

думку як пріоритетний заради досягнення суспільством / державою певних 

термінових цілей. Це, наприклад, постулат "все заради дітей" (високо розвинений в 

Ізраїлі та Німеччині, закріплений в тому числі в напрямках соціальної політики), 

або "освіта протягом життя" (ознака суспільств, що набули рис інформаційних); 

"американська мрія" – можливість збагачення з найнижчого до найвищого рівня 

достатку шляхом "кропіткої законної праці, яку підтримує і поважає держава"; 

"vendetta, помста за ображених братів" (як національна риса "гарячих народів" – 
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грузинів, вірмен, а також – релігійний постулат мусульманського світу і принцип 

"справедливості" серед мафіозі); "свобода або смерть" – гасло грецької визвольної 

революції 1821-1829 рр., закріплене в національній символіці – у смугах прапора, 

що відповідають складам гасла; та інші гасла задля об'єднання спільноти проти 

спільного ворога, які наявні в історії будь-якої нації. 

У цьому випадку значною мірою рівень сприйняття та визначення ролі 

смислу в картині світу осіб навіяний раціональною складовою, оскільки сама 

проголошена мета є обміркованою і втіленою у гаслі стисло, експресивно, 

однозначно. А щодо вольової складової, то це означає, що до раціонального 

прийняття даного постулату/принципу/гасла людина (або група людей) має 

підключити свою волю, адже найчастіше мова йдеться про намір застосування 

активних дій або ж захист певних ідеалів. Тобто, не лише запевнитись у 

справедливості такого принципу, але й підтримати його власними переконаннями і 

вольовими діями. 

Існують смисли, які не відзначаються раціональною складовою (емоційно-

вольовий рівень) – "дістати божу благодать"; "вимолити прощення"; "досягти 

духовних висот", "впіймати вдачу", "бути щасливим" тощо.  

Цікавим є порівняння кількох рівнів смислу-мети "величезного достатку": 

якщо людина прагне його лише в думках, то це – емоційно-вольовий рівень, якщо 

робить певні кроки, вибудовує стратегію поведінки, – то додається раціонально-

вольова складова, якщо кінець-кінцем досягає, то додається соціальна складова 

смислу "мати величезний достаток", а також – цілий спектр біопсихологічних 

відчуттів цього стану. Якщо ж людина не прагнула ані в думках, ані в діях, але 

раптом отримала у спадок багатство, то в неї одразу з'являється останній тип – 

біопсихологічний рівень смислу "володіння величезним достатком", який починає 

прив'язуватись і до соціального рівня через її подальші соціальні взаємодії у 

новому статусі. У схожих термінах досліджує смисли життя А.Яковенко, 

визначаючи їх декларативну, вольову та практичну компоненту [32; с.122]. 
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Ми вже переконались, як за рівнями походження смисли швидко змінюють 

свої підтексти, перетікають з однієї форми в іншу. Це й зумовлює їх "аморфність", 

тобто навіть абстрактно-теоретично важко вловити їх "форму", межі хоча б на 

деякий час. Але це не означає, що це неможливо або неважливо. Кожну нову 

можливість пізнання людського необхідно використати. І в даному випадку логіка 

наших міркувань відкриває можливості дослідити певні тенденції та 

закономірності людської екзистенції під дещо оновленим кутом зору.  

 Припускаючи той факт, що види соціальних смислів певним чином 

відповідають статусу їх носіїв у соціальній структурі, можна приписати смислам 

деяку ієрархічну належність. І на основі цього вивести ще одну їх класифікацію. 

Але це питання ми вирішимо в інших параграфах, із посиланням на специфіку 

інформаційного простору в сучасну добу. Смислова складова соціальної взаємодії 

корелює з питанням здобуття й розподілу знання, обізнаності, свідомості членів 

суспільства. В загальних рисах можна, вдаючись до термінології П.Бурд'є, 

пов'язати значну варіативність розподілу смислів з різновидами "ґабітусів" та 

соціо-просторових координат їх носіїв.  

 До наявних видових розподілів соціальних смислів можна додати ще такий 

дихотомічний поділ, як "публічні" та "приватні" ("камерні"). Справа в тому, що 

ефемерність та аморфність цього соціального утворення, а також – його латентні 

прояви, дають нам, дослідникам, додаткову складність виявлення та категоризації 

(опису) смислів. Помилкою буде вважати, що згідно даної типології нас цікавлять 

лише смисли, публічні за своєю ознакою. Смисли "приватного" походження і 

приватні за змістом дають так само можливість дізнатися більше про колективне, 

суспільне. Проте слід розрізняти смисли, які мають приватне походження й 

існування з тими, які з приватних перетворились на публічні за поширеністю, якщо 

навіть вони артикульовані і прагнуть набути змісту авторитарного слова (М.Бахтін) 

для всієї спільноти (монархія, деспотичний режим правління – як у державі, так і в 

соціально-групових утвореннях). Тобто, форма поширеності соціальних смислів 

так само може змінюватись, але їх виведення з приватної сфери на публічну 
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(соціальна екстеріоризація) – це справа "соціально активних громадян" - 

"соціальних конструкторів", а переведення з публічної сфери у приватну (соціальна 

інтеріоризація) – більш поширене явище.  

Втім, можна пояснити ці два типи смислів наступним чином:  

- "публічні" смисли відзначаються нормативним (імперативним) характером, 

їх походження "приписується" трансцендентним сферам ("так було завжди", "так 

має бути"); 

- "камерні" смисли фіксують факти різного значення, походять від 

індивідуальної свідомості і можуть бути неявно розповсюджені (нав'язані) в межах 

спільноти. 

Окрім того, "приватні" соціальні смисли тісно сплетені з особистими 

"соціальними координатами", складають в сукупності "соціальне обличчя" особи 

(яке вона виносить на публіку), мають відношення до її Я-концепції та інших 

власних надбань з приводу осмислення себе в контексті оточення (людського, 

природного, культурного і т.і.). Інший в даному випадку хоча і приймається до 

уваги, та звертання до нього відбувається лише "дискретними порціями" як 

запевнення у своєму праві бути таким-то і з такими-то характеристиками.  

Тоді коли для "публічних" смислів Інший – це найбільш значимий авторитет, 

на який вони в своєму походженні і затвердженні спираються. Хоча цей 

"авторитет", як правило, не має реального діалогізуючого представника (він – 

трансцендентальне Дещо).  

"Камерні" смисли можуть більш вірогідно і повно, але рідко ставати 

"публічними", а "публічні" стають "камерними" лише частково, хоча і часто, через 

"інтеріоризацію" певних відголосків "публічних" смислів.  

Такий принцип дає один з найпростіших розподілів смислів за типами. Але і 

він володіє не меншим за інші згадані тут критерії класифікації пізнавальним 

значенням. 

Усі соціальні смисли можна ще поділити за критерієм припису чи надбання у 

дві великі категорії – приписані суб'єкту з моменту входження у світ 
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(ідентифікаційні) та набуті протягом існування в даній культурі, за даних умов і 

т.і. (соціальні смисли досвідного походження, або досвідні).  Ідентифікаційні 

смисли можна розділити на такі підвиди:  

– фізіо-морфологічні, 

– національно-расові, 

– локально-територіальні, 

– соціо-культурні, 

– статусно-рольові. 

А досвідні, окрім таких самих підвидів, мають ще великий спектр розподілу – 

це і за сферами життя, і за ступенем приватності, за рівнями походження і т.д. 

Смисли надаються певним діям, задля цілепокладеності людської діяльності, 

яка у своїх фрагментарних проявах завдяки цим смисловим приписам досягає 

єдності; смисли черпаються людиною з когнітивних та предметних взаємодій з 

оточуючими її об'єктами ("конституювання смислів в актах прямої інтуїції" [22; 

с.11]); смисли взаємодоповнюються та коригуються людиною у процесі взаємодії з 

іншими суб'єктами ("конституювання смислів в актах прямої комунікації" [там 

само]). Проте "соціальні смисли" в нашому розумінні є дещо відмінні від смислів, 

про які йдеться у більшості літературних джерел. Ця відмінність випливає з самого 

підходу до розгляду смислової конституції людської спільноти, а також – з 

семантичної амбівалентності цього поняття в нашій мові, а отже – і в науці, а саме: 

смисл, який приписується людиною певній частині реальності – суб'єктом 

соціальних відносин, у кожний окремий момент (когнітивної) взаємодії з цією 

реальністю, володіє переважно раціоналістичною спрямованістю, хоча при його 

"конституюванні" задіяні могли бути усі сфери людського (не лише "ratio"). Тобто 

він позначає цю "цілепокладеність", раціоналізовану сутність людського існування 

в цілому та окремих актів взаємодії зокрема. На відміну від "смислу", який може 

бути іманентно властивий деяким частинам реальності (що означає: 1) глибокий і 

значний досвід людського осмислення цих частин ("соціально-історичний припис", 

"архетип"), або 2) повну абсолютність без можливості конкретизації цієї частини, 
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внаслідок чого іманентний їй смисл стає "невидимим онтологічним приписом", 

який може відчуватися без можливості його повного осягнення і конкретизації).   

Отже, в першому випадку ми стикаємось зі складністю розмежування понять 

"сенс" та "смисл", оскільки "сенс" вкладається в будь-який "смисл" підсвідомо. І це 

характерно не лише для повсякденного, але й для наукового мислення. Винятком 

може бути хіба що мислення через запозичену методу "феноменологічної редукції". 

Але в нашому дослідженні ми не маємо за мету цей напрямок.  

В другому випадку ми натикаємось на гносеологічну практику діалектичного 

поєднання "об'єкт" та "уявлення про об'єкт", оскільки деякі частини реальності, на 

нашу думку, в межах соціологічного осмислення не піддаються зведенню ані до 

об'єктивного, ані до суб'єктивного їх походження. Перебуваючи водночас і в 

об'єктивній, і в суб'єктивній реальностях. Такі "фрактали" смислової реальності 

можуть мати "всеохопні" або ж "нульові" смислові навантаження (тобто містити 

безкінечність або відсутність смислів). Це протиріччя виявляє себе в неабиякому 

масштабі протягом усієї відомої нам історії людського пізнання. Суперечливим 

являється не лише сам процес пізнання, але й похідні від нього акти смислової 

взаємодії homo trivialis ("людини повсякдення").  

Ми схильні обирати підхід post factum, беручи до розгляду (а перед тим – 

уявно "реєструючи") вже сконституйовані соціальні смисли, якими оперує 

соціальна спільнота, і які завдяки своїй "колективній" вживаності певним чином 

об'єктивізувалися – на рівні їх розміщення в інтерсуб'єктивному досвіді існування 

цього колективного суб'єкта.  

Таким чином, ми виходимо з положення про те, що для соціологічного 

аналізу смислової (не лише "значимісної" та "цілепокладеної", але й "позначуваної" 

("індикативної"), "спільнотвореної") реальності адекватним буде виступати не 

стільки процес пошуку та позначення хаотичних суб'єктів творення соціальних 

смислів (це може стати предметом розгляду політологічних, комунікативних 

напрямків), і не стільки процес когнітивних структурацій смислової реальності 

соціальними суб'єктами (що схоже на когнітологічний напрямок філософських, 
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психологічних або інших наук), скільки знаходження відповідностей чи 

невідповідностей між затвердженими через комунікативні практики соціальними 

смислами певних спільнот (в результаті їх конституювання) і закріпленими за 

членами цих спільнот соціальними характеристиками ("координатами"), такими як: 

соціальний статус, набір ролей, ідентичність (або їх сукупність); приналежності до 

інших соціальних груп, спільнот та ін. З огляду на це, через співвідношення, 

можна, як ми вважаємо, розробити загальну модель смислових інтеракцій в 

соціумі, а також зробити припущення про принципи смислових диференціацій, що, 

на нашу думку, буде більш адекватними для розуміння соціальних процесів, аніж 

пошуки соціальних структур за економічними та "колишньо-статусними" ознаками. 

Адже за умов сучасного існування процес соціального структурування є 

ситуативним і швидкозмінюваним, кожне нове припущення про статусну 

диференціацію за мить спростовується самою реальністю, і всі "об'єктивні" 

показники змінюють свою суть (особливо – на прикладі українського суспільства). 

За цих умов важливим є пізнання основних принципів формування людських 

спільнот на основі "смислових" спільностей, або засади виведення "колективності", 

яка за умов роздрібненості сьогоденних соціальних процесів значно 

трансформувала свої ознаки.  

Попередньо відмітимо кілька особливостей, які притаманні сучасному 

українському соціуму і можуть надати ще одного методологічного ракурсу нашому 

смисловому аналізу:  

1. Якщо ділити індивідуальні статуси за параметром економічного достатку, 

то виникає характерне явище: присвоєння менш економічно забезпеченим 

індивідам соціальних смислів більш економічно забезпечених індивідів. Тобто 

смисли, які другі (умовно – "багаті") особи здобули внаслідок власних взаємодій з 

даною реальністю, перші (умовно – "бідні") "приміряють" на себе, намагаючись 

тим самим уявно змінити (підвищити) свій соціальний статус. Відзначимо, що таке 

явище характерне не для всіх суспільств. Наприклад, в Індії, де рівень життя 

значної маси населення набагато нижче, ніж в Україні, такого не спостерігається. 
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Це означає, що властивий цим прошаркам економічний статус, закріплений за ними 

протягом значного часу (з огляду на історико-культурні особливості країни), не 

сформував у широких мас "комплексу принижених". Хоча причин для такого 

явища ще багато (статус більш економічно незалежного громадянина не 

"роздувається" у суспільстві (в т. числі – за допомогою ЗМК), ним не "хизуються" і 

т.і.). Також причини слід шукати, наприклад, у релігійно-філософських доктринах 

існування індійської нації, де, як відомо, постулюється кастова ієрархія, а отже, 

закріплені і відповідні норми перебування в кожній касті. Що "стримує" 

перспективну соціальну мобільність індивідів поміж можливими статусними 

положеннями. Сама свідомість індійців не налаштована на зміни, суб'єктом 

творення яких постане сам індивід. Громадяни схильні довіряти "вищим силам" 

("авторитарному слову") і їм властивий "екстернальний локус контролю". 

В цілому, тривале стабільне співіснування, відсутність змін робить громадян 

звиклими до свого положення, і не схильними до заперечення власної "об'єктивної" 

ідентичності заради приписування собі іншої.  

Протилежність – албанське суспільство. З менш жорстким дотриманням 

релігійних постулатів (мусульмани-суніти, католики, православні), мешканці цієї 

країни пережили значні соціально-економічні трансформації в 90-х роках минулого 

століття, наслідки яких знаходять соціальні прояви по сьогоднішній день. Слабка 

економічна система країни, низький рівень життя суспільства в цілому та 

специфіка історичного розвитку, роблять самовідчуття громадян залежним від не 

стільки "економічного статусу", скільки його матеріального вияву, що виражене у 

дещо "фетишистському" ставленні до речей (яке закріплене у свідомості навіть 

наймолодших албанців). Власний економічний статус вони асоціюють з набором 

речей, якими володіють, а задля підвищення статусу не цураються привласнювати 

й чужі речі. Не впевнені ні в чому більш абстрактному (як-то: власна освіта, 

знання, вміння, навички, професійна діяльність тощо), громадяни цієї країни 

"хапаються" в прямому і переносному значенні за більш конкретне, за 

матеріалізовані цінності. В цьому випадку, на нашу думку, механізм "присвоєння 
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чужих соціальних смислів" спрацьовує на досить примітивному, вузькому рівні. 

Адже смисли не пов'язуються тут з конкретними статусними перевагами (статусна 

структура розмита як у суспільстві, так і в свідомості), а скоріше – прив'язані до 

загальної інтенції "бути більш значущим", "яскравим" безпосередньо через 

володіння предметами.  

В українському суспільстві, відмітимо, через ЗМК та безпосередню 

комунікацію, індивіди знайомляться з різними стратифікаційними параметрами 

суспільства, в якому існують, в них формується "соціальна уява". І, навіть 

несвідомо вдаючись до приписування собі чужих соціальних смислів, все ж можуть 

диференціювати реальні та бажані соціальні статуси. Тобто існує вже закріплена 

традиція самоусвідомлення та усвідомлення суспільного існування в соціумі; 

структура референтного соціуму, хоча б імажинативна і тимчасова, відбивається у 

свідомості громадян, вони здатні умовно надати смислові приписи різним 

соціальним групам, і відповідно, підмінити свої соціальні смисли тими, які 

відповідають носіям їх бажаних соціальних статусів. Тобто бажаючи підвищити 

свій економічний статус, несвідомо привласнюють статуси та відповідні смисли, 

але усвідомлюють власну подальшу можливість реального здобуття вищого 

статусу, і здатні оцінити, наскільки відповідають їх бажання цій можливості. Від 

цього соціальний "комплекс принижених" у наших громадян поглиблюється або 

нівелюється, в залежності від того, якою виявляється можливість поліпшення свого 

економічного стану, – реальною чи містичною. Звичайно, такий шлях усвідомлень 

характерний для осіб з не лише розвиненою "соціальною уявою", але й з 

відповідним рівнем соціальної обізнаності, і неабиякими аналітичними 

здібностями. Все вищезазначене властиве інтелігенції, як самовідтворюваному 

(тепер вже – "умовному") соціальному класу, представники якого якщо і не 

виступають у більшості своїй агентами змін суспільної свідомості сьогодні, то 

принаймні чинять вплив на зміст громадської думки, зріз якої і відбивають 

емпіричні соціологічні дослідження. Це – лише загальне припущення, яким можна 

на рівні гіпотези пояснити попередню тезу.  
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Проте якщо індивіди з невисоким статусом прагнуть досягнення вищих 

статусів (або ж досягнення лише самих показників "престижу"), то куди ж буде 

прагнути вищий за економічним параметром "ешелон" прошарків? На нашу думку, 

тут діє тенденція "усередненості": коли бажані показники "престижу" для вищих 

прошарків закінчуються при їх досягненні, і нема інших економічних прагнень до 

"підвищення", їм лишається тільки поступово "урізати" (на вербальному рівні) свій 

престиж, аби не виявитися соціальним маргіналом з іншого боку економічної 

драбини (показники престижу все більше інтеріоризуються, а не 

екстеріоризуються). Отже, верхівки економічної ланки у своїх семантичних 

взаємодіях прагнуть подолати соціально смислову відчуженість привласненням 

соціальних смислів менш економічно збагачених прошарків.  

Діє так звана "доцентрова сила", яка умовно "усереднює" показники капіталу 

й достатку в розвиненому суспільстві нової доби. Загальні риси таких соціальних 

інтенцій можна помітити в деяких дослідженнях з виявлення тенденцій споживання 

як одного з найбільш характерних видів економічної діяльності. На думку 

Т.Кривошеї (яка підтримує ідеї Ж.Бодрійяра), споживання в нашій країні 

закономірно прагне до переходу з рівня матеріальних речей на рівень споживання 

символічного. Цінністю стає не сам предмет споживання, а уявлення про нього, про 

володіння ним, закріплене у суспільній думці (навіяне в тому числі технологіями 

реклами і т.і.). Матеріальні витрати людини проходять через так звані "культурні 

сіта", які визначають, по-перше, спрямованість цих витрат, по-друге, 

співрозмірність і доцільність придбання тієї чи іншої матеріальної цінності чи 

послуги [83; с.217-219]. Такі "сіта" представляють собою індикатор людської 

свідомості щодо споживчої активності. І певним чином проявляють себе через 

виявлення напрямків споживчої активності у суспільстві. Це означає, що механізми 

економіко-культурного смислоозначення різних соціальних верств знаходять свій 

вияв в даному виді діяльності. 

2. Наявний брак соціально-смислового забезпечення функціонування 

українського соціуму. Це пояснюється тим, що соціальні смисли в більшості своїй 
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знаходяться на стадії формування, затвердження у межах соціальних спільнот і 

закріплення у досвіді їх існування. Тобто активні інтуїтивні та комунікативні акції 

та інтеракції, подібно до швидкого руху молекул при значній температурі, ще не 

сягли достатнього рівня взаємодії, за якого буде сформовано ознаки певної 

"речовини" з її властивостями і відповідною "молекулярною структурою".   

Внаслідок цього індивідам доводиться свої заповнені змістом категорії 

мислення різко заповнювати заново або викреслювати, замінюючи іншими – задля 

адаптації до стрімко змінюваних реалій. Це спричиняє масовий ефект 

"розгубленості", який знайшов вияв у різкій і надзвичайній (за обсягом та формою) 

соціальній мобільності різного типу, як за вертикаллю, так і за горизонталлю, і 

супроводжується явищем соціальної аномії. Ми пов'язуємо явище аномії з 

недостатнім ціннісно-смисловим наповненням свідомості людей. А сам термін 

"аномії" розглядається різними науковими течіями для пояснення соціального 

стану дезорганізованості, розгубленості тощо.  

На думку Євгена Головахи, "класична теорія аномії виявилася невідповідною 

щодо пострадянського суспільства". Адже "рівень аномічної деморалізованості з 

часів перебудови перевищував всі мислимі межі, в останнє десятиріччя навіть 

підвищився, а відповідного рівня дезорганізації в суспільстві не спостерігається" 

[84]. Це можна пояснити тим, що значна частина людей ще живе минулим, а інші 

активно запозичують нові цінності та смисли. Що провокує певну дисгармонію 

соціального життя, створює дисбаланс як особистих, так і колективних стратегій 

соціального майбутнього. Водночас події останніх років демонструють нам 

глибокий смисловий розкол, невідповідність картин світу різних груп населення 

України. "Мабуть немає в світі жодної країни, населення якої було б так різко 

розірвано за ідеологічними смислами. Це – протиріччя "соціалізм – капіталізм", 

"радянський – пострадянський", "авторитарний – демократичний", "багаті – бідні", 

"бандерівці – радянські", "комуністи – антикомуністи", "йдемо до НАТО – 

вступаємо в ТС", "народ-переможець – народ-зрадник" і т.д." [85]. 
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 3. Існує певна закономірність навіть у періоди соціальної нестабільності:  

набір дихотомічних ролей і відповідних їх "виконавцям" смислів, а також 

соціальних статусів, інтересів, очікувань. Дихотомічні ролі виключають 

можливість їх синхронного виконання одним актором, але втім можлива 

актуалізація обох відповідних смислових картин світу, адже суб'єкт завжди може 

володіти досвідом виконання протилежних ролей і бути носієм відповідних 

смислів, які не видаляються з його картини світу, а лише деактуалізуються на 

деякий час і актуалізуються за його бажанням. В широкому вжитку актуалізувати 

смислову картину світу іншого – це "стати на його місце". Так, наприклад, роль 

"молодшого" і "старшого" (дитина-батько, студент-викладач, підлеглий-начальник 

тощо), хоча і має в основі чіткий дихотомічний поділ, все ж не виключає 

"варіантів" їх виконання і побудови смислових конфігурацій при цьому. Тут можна 

згадати про явище "гри", ігрової взаємодії. Ця проблематика сповна розкрита 

соціологами-інтеракціоністами та Е.Берном зокрема, в якого окрім "дитини" 

("молодшого") та "дорослого" ("старшого") ще включений до аналізу "батько". Є 

інші приклади: "пішохід-водій", "продавець-покупець" (або "замовник-

виконавець"), "злочинець-каратель" ("несправедливий, винуватий – справедливий, 

обвинувач"), які можуть продемонструвати нашій уяві, як у кожного з виконавців 

спрацьовують механізми соціо-психологічного, а ми стверджуємо – і 

соціосемантичного, – розкриття своєї "ролі". Соціальні смисли в цьому випадку 

(особливо при жорстко конфліктному прояві рольової взаємодії) виконують 

функції демаркації - виділення й відокремлення себе від іншого, а також 

інтегративно-дезінтегративну функцію, тобто умовного приєднання себе до однієї 

спільноти та все більше віддалення від іншої спільноти на основі певних ознак. 

Кожна з таких по природі суперечних взаємодій подвійно збагачує багаж смислів 

обох учасників, адже задля заперечення іншої і відстоювання своєї позиції, 

необхідно знайти аргументи на це заперечення та відстоювання, або – пізнати 

позицію "супротивника", а значить – сформувати певне уявлення (поняття) про неї 

і продовжувати розробляти власну аргументацію. Ступінь розуміння та 
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усвідомлення актів подібної взаємодії, як і будь-якої, залежатиме від різних 

чинників, але насамперед – від наявності відповідних "мисленнєвих активів" 

суб'єктів взаємодії (категорій мислення та систем суджень). 

Але, як було зазначено, "стати на чиєсь місце" можна лише умовно, а реально 

це означатиме тільки мисленнєве наближення до чиєїсь позиції. Так само, як у 

фізичному просторі ми не можемо зайняти одне й те саме місце з іншим індивідом 

водночас, так і в уявному – прийняти в повному розумінні позицію іншого 

неможливо. Так, в соціумі ніколи не може відбутися повного дослівного розуміння. 

Адже не буває двох однаково мислячих суб'єктів з однаковим набором соціальних 

смислів та досвідом існування, навіть якщо за багатьма ознаками їх умови життя та 

долі дуже схожі. "Соціальна структура … ніколи не буває застиглою, оскільки 

ніколи не буває стовідсоткового співпадіння поглядів її членів. За допомогою 

обрядів, мови та жестів вони постійно докладають зусиль до того, щоб прийти до 

єдиної думки" [64].  

Соціальні смисли, якщо брати їх умовну типізацію, наведену у схемі 

(Додаток А), мають "тяжіння до центру", на них так само діє "доцентрова сила", 

про яку ми згадували у прикладі про економічний достаток індивідів та відповідні 

смислові набори. В даній схемі ми зобразили статичну картину смислового поля 

нашого соціуму, вказуючи лише на умови "схоплення" цього кадру – плинність і 

швидка змінюваність даної картини ("хвиля змін"). Проте маємо гіпотезу щодо 

того, яким чином картина змінюється і змінюватиметься надалі протягом більш 

тривалого часу. Наш "прогноз" полягає в тому, що деякі "запозичені смисли" все 

більше вкорінюватимуться в подальшому у свідомість та у смисловий вжиток 

молодих поколінь; все більшого розповсюдження набудуть "містичні та релігійні 

смисли" (адже діє принцип "свободи слова"); докорінної трансформації набудуть 

інституційні та скоригуються навіть традиційні смисли, які в загальному вжитку 

матимуть все більш специфічний характер; зростуться в значній кількості 

"специфічні (тимчасові) смисли", оскільки прискорення темпів життя в цілому, 

глобальні інформаційні процеси і динаміка соціальних взаємодій зокрема 
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диктуватимуть індивідам необхідність самозмін, постійних адаптацій. Задля чого 

змінюватиметься характер мислення і смислові картини світу – також. Отже, за 

допомогою тимчасових смислів майбутній (а вже і сьогоденний) homo trivialis 

конструюватиме власні картини світу чи не щодня (з кожним новим "прокиданням" 

свідомості). 

Звичайно, під час глибоких змін людині небезпечно "консервувати" себе. І 

при переході до нової ери формується новий тип людини, нові способи мислення і 

смисли, нове суспільство. Це оновлення пронизує усі сфери людського життя, ми 

можемо бути свідками змін смислової палітри економічних реалій (якісно нові 

економічні процеси, поява нових професійних груп та видів економічної діяльності 

тощо), політичної системи (зміна політичного устрою, режиму, законодавства і 

т.і.), культурної (у вузькому та у широкому значенні) та ціннісної оболонки 

соціального існування (поява якісно нових цінностей, орієнтирів, похідних від 

внутрішніх пріоритетів соціального життя країни та зовнішніх пріоритетів 

іноземного походження). Плюс – нові інформаційні технології, технічний прогрес 

як фактор цих змін і сутнісна характеристика нового "інформаційного" суспільства, 

що не лише впливає, але й скеровує всі попередні зміни [86]. 

Таким чином українець сьогодення опиняється на перетині кількох 

визначальних і безкінечної кількості дрібних процесів зсуву звичних для нього 

реалій: внутрішні "вибухи і потрясіння", що спричиняють утворення поліморфних 

тимчасових конфігурацій адаптивного характеру в різних сферах соціального 

життя країни; зміни країн-сусідів, що спричиняє необхідність побудови й 

оформлення стосунків іншого плану, інакшого самопозиціювання серед ближніх 

міжнародних акторів; глобальних трансформацій. Відповідно, не слід очікувати від 

сьогоднішнього громадянина України рішучих повсякденних дій, підкріплених 

широкою обізнаністю і гармонійним внутрішнім станом, зібраних вольових рішень. 

Навіть 25 років етапу нестабільності не є значним терміном для перебудови 

свідомості й характеру мислення, тим більше, на тлі усіх зазначених змін, що 

тривають.  
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 Соціальні смисли, як і категорії мислення, існують разом з усім "соціальним", 

але мисляться лише тоді, коли суспільна свідомість досягає вищого рівня розвитку, 

коли виникає здатне до рефлексії теоретичне мислення [10; с.153]. Усвідомлення 

певних соціальних смислів соціальним актором свідчить про самостійність і високу 

ступінь розвитку його мисленнєвої активності, але разом з тим несвідоме засвоєння 

певного набору "високих" ("гідних") смислів свідчить про високий духовний 

розвиток попри нездатність до розумової саморефлексії особи. Отже, не існує 

кореляції між "споживанням" та "розумінням" (рівнем засвоєння) смислів. Це 

відбувається тому, що самі соціальні смисли володіють подвійним раціонально-

ірраціональним початком, природа їх походження базується на інтуїтивно-

сенсорних відчуттях як індивідуального, так і колективного плану. А вже їх 

"оформлення", вияв змісту та "морфогенетичних" параметрів – справа чи-то 

наукового, чи-то повсякденного "раціо".  

Соціальні смисли – це певним чином перетворений емпіричний матеріал, на 

якому базуються і яким наповнюються категорії людського мислення. Вони 

утворюють проміжкову ланку між безпосереднім сприйняттям явищ, подій 

реального світу і їх раціональним сприйманням, осмисленням, інтерпретацією, 

розумінням. Апріорні форми мислення, виведені науковим розумом, – це відзнака 

того, що існувало якесь інше мислення, яке людям нашого часу не властиве, але ми 

можемо міркувати про нього. До-категоріальне мислення (дорефлективне cogito, 

"самість" соціального агента як деяка початкова дійсність для нього [68; с.555]) 

можливе завдяки несвідомому (архетипному) оперуванню людиною соціальними 

смислами. На це є два аргументи: 

- людині властиве на рівні інстинктів надавати більшого чи меншого значення тій 

чи іншій взаємодії, тобто визначатися із тим, що для неї важливіше на даний 

момент. Під цим вже можна розуміти несвідомий припис смислу, який вже на 

перших етапах статусної диференціації може набувати ознак соціального 

смислу, тобто об'єктивуватися через наявну спільність значимостей для осіб 

схожої статусної приналежності. При цьому необов'язково ця значимість має 
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вербальний відповідник, але якесь латентне поняття про неї набуватиме у 

пам'яті людини свого чинного місця серед інших;  

- соціальні смисли не структурують мислення, а структурують людський досвід. 

Тому якщо індивід може вербально ідентифікувати той чи інший смисл, 

вірогідно він їх згадуватиме за мірою важливості (на питання, що найбільш 

вражаючого відбулося в його житті, згадуватиме спершу такі події, які 

відбились на полі його емоційного досвіду найбільш яскраво, потім – менш 

яскраво, і, можливо, такі, що вразили його не стільки емоційно, скільки 

морально, без осмислення цих подій). Тобто, наявність певних соціальних 

смислів у пам'яті та досвіді людини не означає їх вкарбування в її розум, 

структуру мислення і т.і. Однак все одно "чисте, первинне, безпосереднє" 

споглядання природних і соціальних феноменів опосередковане системою 

інтерсуб'єктивних смислів: соціально конституйованих, соціально відтворених і 

соціально розподілених. …всі форми досвіду вкорінені у первинних 

семантизаціях соціальної реальності" [87]. 

Оскільки соціальні смисли є складним явищем, його можна і необхідно 

розглядати в різних ракурсах (особливо з огляду на один з методів нашого 

дослідження – дімензіональний). Отже, відносно процесу мислення ссооццііааллььнніі  

ссммииссллии – це: рефлексивне та дорефлексивне поняття про певну частину 

об'єктивної соціальної реальності (соціальний механізм, утворення, норму тощо), 

сполучене з соціальним досвідом (власним або запозиченим) взаємодії з нею і яке 

формується та об'єктивується в процесі людської інтеракції. Соціальні смисли є 

також елементами з конструювання об'єктивної реальності та встановлення, 

підтримки зв'язків із нею. 

Вони зберігаються у свідомості людини, наслідуються (залишаючись в 

історичній  пам'яті) і з більшим розвитком людських духовних, інтелектуальних 

здатностей, кількість та насиченість соціальних смислів одного носія 

поповнюється не лише завдяки досвіду його безпосереднього переживання, але й 

через переймання ним чужого досвіду. Це відбувається, наприклад, через 
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співпереживання, співчуття (носій сприймає чуже переживання як власне і 

проходить дуже подібний до безпосереднього учасника ситуації шлях психічних 

/інтелектуальних, сенситивних/ відчуттів). 

Звертаючись до функціональної дефініції поняття "соціальний смисл", 

зазначимо, що на даному етапі становлення в якості інструменту теоретичної 

соціології виконує такі основні пізнавальні функції: 

- онтологічну, оскільки "соціальний смисл" має прив'язку до відповідного 

феномену, і разом зі зміною властивостей цього об'єкту соціальної реальності 

даний концепт буде вимушено змінювати свої параметри завдяки здатності 

соціології до саморефлексії й постійному розвиткові наукового знання загалом; 

- конструюючу, тобто за допомогою даного концепту з розрізнених знань про 

смислову реальність різних наукових розробок та концепцій виникає спільна 

система знань та розуміння змісту, властивостей та функцій "соціальних смислів"; 

- методологічну - виводить дослідника на відповідну систему принципів, 

методів пізнання смислової реальності, проникнення у сфери соціальних значень, 

цінностей, порядку, певних соціальних структур та інше; 

- логічну - становить необхідну ланку дослідницького пізнання смислової 

реальності соціуму, і в нього вже сформована система співвідношень із іншими 

поняттями науки; 

- регулятивну - створює можливість впорядкування знань про дослідницькі 

об'єкти суб'єктивної картини світу індивідів, смислової реальності та регуляції 

належності цих об'єктів до відповідної пізнавальної площини;  

- синтезуючу – бо всі можливі емпіричні відповідники – а саме феномени 

різних "соціальних смислів" дослідник може типізувати, синтезувати в даному 

концепті; 

- евристичну, оскільки через даний концепт здійснюється опис, пізнання, 

пояснення та інтерпретація нових недосліджених сфер людського життя, тобто – 

відбувається не лише приріст та поглиблення існуючого знання, але й відкриття 
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нових обріїв дослідницького пошуку, виникають підстави для нових соціологічних 

проблематизацій. 

Засобом реалізації методологічної функції поняття соціальний смисл у 

соціології виступає розуміюче пізнання, на противагу позитивістському.  

На онтологічному рівні функції соціальних смислів такі: 

- зберігаюча / закріплююча – збереження й оформлення соціального досвіду, 

закріплення певних семантичних зразків, структурація смислового простору; 

- коригуюча, адаптивна – допомога орієнтації індивідів в нових умовах 

соціальної реальності, корекція їх свідомості через засвоєння нових смислів 

(соціалізація, ре-соціалізація) та навпаки – корекція відповідної частини соціальної 

реальності через змінену свідомість соціальних суб'єктів; 

- розподіляюча / структуруюча - демаркація соціально-групових преференцій, 

досвіду існування, соціокультурної оболонки тощо; 

- трансферна (функція провідника, посередника) – порівняння, оцінювання 

(евалюація), передача певного роду знань від одних носіїв свідомості (свідків 

подій) та смислів до інших; 

- інтегративна та дезінтегративна – здійснення інтегративних та 

дезінтегративних процесів як у самій групі носіїв певних визначальних соціальних 

смислів, так і на загально суспільному рівні; слугує безпосереднім приводом для 

виконання переструктурації та перевизначення соціо-групових меж (ре-демаркації); 

- стабілізуюча – закріплює встановлені соціальні зв'язки і відношення на рівні 

загальних соціальних структур, пронизує стабілізуючим впливом все суспільство. 

 

Отже, підсумовуючи вищесказане, маємо підстави вважати незаперечними 

принаймні дві речі: 

- соціальні смисли становлять одну з невід'ємних частин соціальної взаємодії; 

- уважне вивчення цієї категорії у зв'язку та співвідношенням із такими, як: 

"соціальний досвід", "статусна приналежність соціального актора" (його 

"координати" на полі взаємодії), "картина світу діючого суб'єкта", "категорії 
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людського мислення" та саме "мислення", складає значний дослідницький 

потенціал соціосемантичної рефлексії.  

Можна виокремити соціальні смисли за типами (за глибиною їх проникнення 

у свідомість людської спільноти): традиційні, специфічні, 

запозичені/містичні/штучні; 

за сферами життя (основні) – громадянсько-політичні, економічні, правові, 

світоглядно-освітні; 

за рівнями походження / існування – біологічні, емоційні, раціональні, вольові 

та соціальні – в чистому виді та перехресні похідні цих видів; 

за рівнем доступності, вираженості – публічні та камерні; 

за носіями – відповідно до їх "ґабітусів" та соціо-просторових координат; 

за критерієм припису чи надбання – ідентифікаційні та досвідні.  

Слід зазначити, що така категоризація семантичних елементів соціальної 

взаємодії дає можливість досліднику конструювати власну модель соціальних 

інтеракцій різного рівня та порядку. Адже смисли різних видів легко можуть бути 

сполучені в теоретичному вимірі і знаходять відповідники в онтологічному.   

 За функціональною складовою поняття соціальних смислів можна 

охарактеризувати як із гносеологічної, так і з онтологічної сторони як феномен 

людського життя, і такий спосіб означення надає, на нашу думку, досліднику 

значні переваги у розкритті сутності як поняття, так і самого явища. Зокрема, 

пізнавальний потенціал поняття "соціальний смисл" полягає у спектрі визначених 

нами функцій: онтологічна, конструююча, методологічна, логічна, регулятивна, 

синтезуюча, евристична функції, його спроможності виступати інструментом для 

відкриття нових смислових універсумів та міждисциплінарність даного концепту, 

тобто здатність поєднувати знання різних наук щодо соціо-смислових параметрів 

функціонування соціуму. А його онтологічний відповідник характеризується 

такими функціями: зберігаюча / закріплююча; коригуюча, адаптивна; розподіляюча 

/ структуруюча; трансферна; інтегративна та дезінтегративна; стабілізуюча. 
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2.3. Співвідношення поняття "соціальний смисл" з іншими поняттями 

мікросоціологічних теорій 

 

Аби точніше визначити місце поняття "соціальний смисл" в інтерпретативній 

соціології, необхідно означити його співвідношення з іншими поняттями даної 

парадигми. Являючи собою неоднорідну сукупність дослідницьких напрямків, дана 

парадигма знаходиться ще у стадії розвитку, уточнюючи та перевизначаючи 

принципи свого наукового пізнання. А отже, і система понять, задіяних в її 

концептуальних напрямках, є тим дослідницьким апаратом, який зазнає активних 

змін та доповнень. А ми зупинимось на найбільш характерних та змістовних 

поняттях розглядуваних теорій. 

Вивчаючи мікропроцеси та мікроявища буденного соціального життя, 

представники інтерпретативних теорій прагнуть встановити співвідношення 

об'єктивно існуючого світу зі світом ідей, уявлень, цілей та мотивів. 

Визначальними для феноменологічної соціології є поняття життєвого світу, 

повсякденності, інтерсуб’єктивності, які тісним зв'язком прив'язані до поняття 

соціального смислу, а саме: життєвий світ, як сукупність усіх можливих або 

справжніх обріїв досвіду людського життя [88; с.460], являє собою цілісний простір 

індивідуального життя особи, і наповнюється він поступово елементами досвіду, 

серед яких важливе місце займають соціальні смисли, як раціонально-

ірраціональний продукт актуального або потенційного досвіду людини. Тим 

важливі для нас теорії повсякденності, що вони, вивчаючи мікросвіт людини, 

прагнуть вловити особливості її буденної свідомості, тобто включити до предмету 

свого дослідження всі ті дрібні, повсякденні акти взаємодії людини з соціальною 

реальністю, які ігноруються зазвичай в інших соціологічних теоріях. А тому важко 

вловити першопочаткову сутність соціальних смислів, які більш помітними для 

соціологів стають вже в результуючому вигляді, в якості виражених ідей, гасел, 

цінностей, інтенцій тощо. 
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У процесі взаємодії з оточуючим світом людина вимушена поєднувати його 

елементи в певні категорії, типізувати поняття про матеріальні та нематеріальні 

предмети зовнішнього світу. На основі вироблення спільних принципів типізацій і 

в їх результаті утворюється інтерсуб'єктивна реальність, тобто запорука 

взаєморозуміння людей попри унікальність кожної з їх суб'єктивностей. "Світ є 

інтерсуб'єктивним, оскільки ми живемо серед інших людей, нас поєднує спільність 

турбот, праці, взаєморозуміння. Це світ культури, бо із самого початку 

повсякденність являється як смисловий універсум, сукупність значень, які ми 

маємо інтерпретувати для того, щоб отримати опору в цьому світі, прийти до згоди 

з ним" [89]. Одним із результатів таких типізацій як продукту духовно-

інтелектуального та чуттєвого пізнання світу людьми є поява множини соціальних 

смислів, які можна охарактеризувати як універсальні соціальні коди для зберігання, 

розпізнавання та передачі інформації, найбільш важливої для життя суспільства. 

У символічному інтеракціонізмі яскраво розкривається проблематика 

вироблення та транслювання соціальних значень у повсякденній взаємодії. Так, 

людина розділяє світ і значення, що його насичують, на ті, що можна 

демонструвати назовні, в рамках образу Me (Я для інших) і ті, які не мають бути 

задіяні під час соціальних інтеракцій, які зберігаються в образі I (Я сам по собі). У 

понятті самості втілено суб'єктивну природу людини, "соціальну сутність, 

суспільну форму існування людського організму чи індивіда, яка є відносно 

самостійною від нього" [90; с.28]. На нашу думку, важливим елементом самості є 

набір актуальних соціальних смислів, пасивно чи активно засвоєних або ж 

вироблених індивідом в результаті вираження власної суб'єктивності назовні. 

Символічний характер соціальної взаємодії – ще одна значуща категорія, тісно 

пов'язана з поняттям соціальних смислів, які у своєму розмаїтті містять увесь 

спектр актуальної та потенційної соціальної взаємодії, а тобто – в них 

закарбовуються значення, ідеї, цінності, ідеали людського життя. Які потім і 

стають предметами символічного обміну. 
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Етнометодологи своєю принциповою задачею і досягненням вважають 

осягнення сенсу соціального життя через проникнення до смислових структур 

повсякденності. Тут напряму пов'язуються конкретні повсякденні дії індивідів із 

множинами значень, смислів та установок, які вони виражають. Найбільш вдалим 

інструментом аналізу повсякденних соціальних взаємодій представники даного 

напряму вважають "звичайний (чистий) діалог", тобто спілкування людей у 

звичних для них обставинах, яке стає безпосереднім матеріалом для їх аналізу. 

Судження і думки індивідів мають бути інтерпретовані, на думку дослідників, в їх 

найбільш первинному значенні, а отже даний теоретичний напрям наближується за 

методологічними принципами до здійснення смислового аналізу, прив'язуючи 

будь-яку соціальну дію до її контексту, визначаючи певні типізації соціальних дій 

та їх значень у схожих контекстах. Внаслідок такого роду досліджень вчені 

визначають особливості різних малих соціальних груп в їх культурно-смисловому 

вираженні.  

Будь-яка соціальна група – від малої до великої – формує свій особливий 

простір смислових утворень та комбінацій, покликаний відтворити підсвідому 

потребу до соціального, колективного існування у людської істоти і вивести цю 

потребу з глибин підсвідомого на рівень практичної духовної та матеріальної 

діяльності спільноти. Соціальні смисли, цінності, ідеї, ідеали становлять спільний 

інтерес і платформу, на якій гуртується соціальна група. Відмінність різних 

соціальних груп між собою можна виводити з відмінностей у способах утворення, 

змісті та способах зміни їх соціосемантичних просторів. Неодмінним лишається те, 

що будь-яка соціальна група має певну спільність соціальних смислів. 

Вербалізація соціальних смислів часто стає основною метою повсякденної 

комунікації людей. Чим більше смислів одна людина передасть і "розділить" з 

іншою, тим більш "знайомими" стають ці дві людини. А якщо серед розділених 

смислів ще і багато спільних чи схожих, то такі люди стають "друзями", 

"близькими по духу" і т.п. "Друзі" мають потребу повторювати комунікацію, 

звіряючи час від часу цю смислову спільність, оновлюючи її чи замінюючи.  
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Сукупність соціальних смислів можна назвати "соціальною мовою". Ханс 

Георг Гадамер (1900-2002) в останньому своєму інтерв'ю журналу "Ї" заявив: 

"Мова – це не лише те, що може бути зафіксовано на письмі, але насамперед той 

спосіб спілкування, який робить можливим взаєморозуміння між людьми. Під час 

моєї останньої зустрічі з Гайдегером (…) ми дійшли висновку, що краще за все 

сутність мови проявляється у діалозі" [91]. "Спільна мова розігрується між 

співрозмовниками – вони поступово "зігруються" і можуть почати домовлятися. 

Тому і тоді, коли різні "погляди" непримиримо суперечать один одному, не можна 

відкидати можливості домовитись між собою" [92; с.14]. Ми ж, продовжуючи цю 

його думку, додамо, що під час такого спілкування в режимі діалогу поміж 

індивідами насамперед відбувається діалог смислів. Що і складає цінність 

людського взаєморозуміння під час спілкування. Цей діалог неодмінно передбачає 

один з трьох таких результатів між його учасниками: 

- смислову інтеграцію 

- смислову дезінтеграцію 

- смисловий аскетизм/консерватизм/відчуження. 

Загалом, на основі смислової інтеграції/дезінтеграції відбувається і соціальна. 

Адже ціннісно-смислова сфера є посередником будь-яких соціальних взаємодій. 

Що ж до "смислового аскетизму" внаслідок соціальної взаємодії, то його можна 

умовно позначити як "нульовий", або "нейтральний" результат - у випадку 

неконструктивного, але й не деструктивного характеру діалогу поміж індивідами-

носіями соціальних смислів. До цього результату можна також віднести всі 

"невдалі" спроби діалогу, коли обидві сторони або не увійшли у так званий 

"контакт", тобто відбулась взаємодія на вербальному, візуальному, психологічному 

рівнях, та не на смисловому. Або до діалогу вступила більша кількість осіб, 

внаслідок чого окремо взята розмова цих двох учасників полілогу не принесла 

особливих результатів – на рівні смислових полів. Тобто, якщо і відбувся контакт їх 

смислових просторів, то не відбулося жодних змін в їх смислових системах.  
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 Елементарним відображенням результатів такого діалогу може постати 

шкала: 

   “мінус”                                        “нуль”                                           “плюс” 

           |__________________________|____________________________| 

 

де "мінус" – це "смислова дезінтеграція", тобто відштовхування, більше розведення 

смислів учасників діалогу; 

"плюс" – це "смислова інтеграція" – коли відбулась трансформація 

індивідуалістичних смислів, взаємообмін схожими і вироблення на їх основі 

спільних міжіндивідуальних смислів; 

"нуль" – це: а) "смисловий аскетизм", чи б) "смислове відчуження", чи в) 

"смисловий консерватизм" – коли учасники діалогу (обидва чи один з учасників) 

надають перевагу дотриманню своїх смислів, не розкриваючи їх, або ж 

розкривають, але відстоюють і відсторонюють власні смисли, навмисно не 

помічаючи, не визнаючи "точок перетину" зі смислами іншої особи, або ж 

розкривають свої смисли і ними перекривають смисли співрозмовника, ставлячи 

свої смисли на вищий і абсолютний рівень. 

Окрім того, на "нейтральному" – "нульовому" пункті шкали розміщуються і 

"технічні" випадки невступу, або неефективного вступу двох сторін до діалогу.  

 Однак, комунікація між людьми є завжди складним і багаторівневим явищем, 

і розглядати її в одній площині не є релевантним. Тому узагальнення, допущене у 

попередніх висновках, може стосуватись окремих проявів такої комунікації – 

наприклад, може відбуватись семантична "інтеграція" двох осіб з приводу одної 

смислової сфери і "відчуження" з приводу іншої, тобто, у термінах Гадамера – 

"взаєморозуміння в живому контексті" в режимі "такої форми обміну словами, 

обміну запитаннями та відповідями, яка може витворити" це "справжнє 

взаєморозуміння" тоді, коли одна сторона не намагається "використати чиюсь 

слабкість, щоб довести свою рацію, а йдеться про намагання будь-яким шляхом 

підсилити точку зору іншого так, щоб ця точка зору дедалі просвітлювалась" [93; 
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c.283]. Отже, не завжди на практиці має місце випадок – коли сторони прагнуть 

взаєморозуміння і йдуть одна іншій назустріч. І хоча "насправді набагато більше 

систем, а не тільки лінгвістична система як система знаків, будуються за 

принципом σσυυννθθήήκκηη чи взаємопорозуміння" [93; с.283-284], наша семантична 

схематизація справедлива лише в найбільш загальному вигляді. Таким чином, ми 

розглядаємо цю діалогічну комунікацію в ідеальному вигляді, наслідуючи її 

визначення у філософській герменевтиці Х.-Г.Гадамера.  

 Історичність людини можна перенести у площину мови [91]. Адже мова – як 

концентрат і зберігач смислового буття своїх носіїв – сповна відображає всі основні 

віхи історії людського буття. Не дарма етнолінгвісти за мовними схожостями та 

розбіжностями, за лінгвістичними формами діалектів бачать, розпізнають і 

визначають історію існування, локалізації та взаємодії певних етносів, народів.  

 "Культурні епохи, доктрини та переконання, концепції та ідеї змінюють одна 

іншу, частково чи повністю заперечуючи одних попередників та спираючись на 

інших. І все ж, завжди між ними лишається спільна, усталена основа – мова. 

Минуле – "традиція" у гадамерівській термінології – відкладається у мові певними 

схемами досвіду, названими Гадамером "забобонами" ("предрассудками")" [91].  

 Проте далеко не всі смислові форми концентрує і зберігає в собі мова. Адже 

смисл – це одне з найбільш витончених, латентних духовних утворень людини, яке 

не може бути цілком адекватно виражене у мові, яка є специфічною конструкцією, 

що кодує, перетворює на сталі форми і дещо обмежує смисл. І, хоча мова, 

виражаючи смисл, надає йому певної впорядкованості, проте вона порушує 

внутрішню динаміку смислового утворення, дестабілізує певну логіку його 

існування і замінює аморфність смислу на його заключеність у формалізовані 

структури висловів, а його динамічність і непостійність – на певну фіксованість у 

часі, прив'язаність до певних часових вимірів соціуму.  

Отже, мова виступає інструментом обміну такими продуктами людської 

діяльності, як смисли. Без спільної системи кодів – "спільної мови" цей обмін у 

своїй повноті був би малоймовірним, якщо взагалі можливим. Таким чином, 
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вірогідно, що набуття культурного досвіду – через ті самі "надуману повну 

свободу" (навіяна суспільною мораллю думка про новизну і незалежність 

сучасного від минулого) чи "тотальне заперечення" (відчуження від традиційних 

культурних основ і конструювання нестійких "надбудовних" форм у вигляді 

протесту минулому) більшою мірою стосується духовно-інтелектуальної сфери 

смислів, аніж мови. Адже циркуляція, зміна і вироблення смислів – спосіб і форми 

їх існування в цілому – є більш відповідними соціальним змінам в цілому, вони 

більшою мірою відображують плинність соціального буття, аніж мова. Це 

пояснюється їх більшою непостійністю та меншою формалізованістю. Тобто 

відповідно й еволюція певних загальних суспільно значимих смислів, які, ведучи 

неявний спосіб існування, підлягають відстеженню в контекстуальних просторах 

збережених текстів, буде значно ширше розкривати характер суспільного існування 

на певний час, аніж мовні конструкти, за допомогою яких, приміром, виражені і 

збережені ці смисли.  

Чим у більший смисловий контекст поринає людина, тим багатшим стає її 

духовне життя. Смисли виступають провідником між глибинними підсвідомими 

потягами людини, її духовним життям та щоденними інтелектуальними 

проявами. Інакше кажучи, смисли не дають людині повної реалізації своєї 

соціальної сутності, якщо вони носять сталий, індивідуалістичний характер, тобто з 

часів набуття не були узгоджені заново з реаліями швидко плинної соціальної 

сфери або ж зі смисловими полями певної людської спільноти. Задачу 

герменевтики Х.-Г.Гадамер вбачав у проясненні дива розуміння, "а диво виражене 

не в тому, що душі таємно спілкуються між собою, а в тому, що вони долучені до 

спільного для них смислу" [92; с.73].  

Тобто, хоча засвоєння смислу має індивідуалістичний характер, все ж 

природа смислу колективна так само, як і природа самої людини та її свідомості. 

"Справжнє джерело смислових орієнтацій суб'єкта треба шукати в 

інтерсуб'єктивному світі, що вможливлює визначення смислу як об'єктивного і 

такого, що існує поза свідомістю окремого індивіда" [1; с. 27]. Тому, на нашу 
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думку, релевантніше буде використовувати і мати за основне поняття "соціальний 

смисл", яке передбачає узгодженість та засвоєність певного смислу поміж кількома 

його "свідомими" носіями. Що однозначно виключатиме вивчення в межах нашої 

тематики суто індивідуалістичних, особистісних та суто філософських смислів, які 

є предметом вивчення психологічних та ін. наук.   

Соціальний смисл, як ми вже згадували, тісно пов'язаний із соціальним 

досвідом. А саме, досвід існування в соціальному оточенні та переживання 

різноманітних подій, ситуацій відбиваються на змісті смислового поля суб'єкта, 

насичуючи та розширюючи його. Окрім того, соціальні смисли відображають 

досвід перебування особи (чи групи осіб) у певному соціальному статусі, 

виконання певних соціальних ролей – причому певним статусам і ролям приписані 

відповідні соціальні смисли, які можуть відрізнятися для різних суспільств різних 

епох (наприклад, лікарі-ворожки давніх часів і лікарі сучасності, смисл бути  

громадянином тієї або іншої країни – особливості прав та зобов'язань, привілеї, 

зручності та незручності життя і т.і.).  

Слід відрізняти поняття "соціальний смисл" та "соціальне значення". Оскільки 

на буденному рівні ці поняття часто ототожнюються (те, що має значення, має і 

смисл), необхідно розвести їх науковий зміст. На нашу думку, соціальне значення 

(social meaning) має дуже вузький часовий аспект, це те, що виступає важливим тут 

і зараз. Окрім того, значення не дає і не передбачає такого ефекту віднесення до 

глибинних морально-етичних, ціннісних структур свідомості людей, як соціальні 

смисли. Скоріше, соціальне значення має більш практичну природу. Наприклад, 

значення політичних хвилювань у масах – це конкретне сьогоднішнє відбивання 

тієї частини реальності, де відбуваються певні події, що стали причиною цих 

хвилювання. І через демонстрацію оціночних суджень про ці події індивідові 

транслюються через засоби комунікації елементи колективної значущості цих 

фактів, настроїв, в очікуванні на те, що такими їх індивід і засвоїть. Проте 

соціальне значення формується часто як сукупність індивідуальних ставлень до 

події, його природа не вимагає бути розгорнутим у часі і глибоко усвідомленим, 
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перевиробленим у процесі цих усвідомлень. Тоді, коли визначення соціального 

смислу певних подій буде відводити нас і до більш широкого контексту, і до 

сукупності колективних та індивідуальних суджень про ці події, в різних ракурсах, 

крізь призму аналітичних надбудов, та аж до побудови певної абстракції, 

заснованої на традиційних уявленнях соціальної групи (нації, світової спільноти) 

про процес протікання подібних речей, абстракції, підведеної під категорію 

певного соціального смислу. 

Часто значення певної події перестає бути актуальним, загалом зникає, проте 

додається до навантаження відповідного соціального смислу. Наприклад, соціальне 

значення зміни державних кордонів вже не настільки рефлексується у соціумі, 

проте соціальний смисл збереження національної території, або ж її примноження, 

а також відстоювання своїх інтересів у геополітичному просторі буде фіксувати і 

факт зміни кордонів. Тобто тоді, коли значення втрачає силу внаслідок того, що, 

скажімо, очевидці або учасники події перестали так однозначно на неї реагувати, і 

їх пам'ять більше не тривожиться певним фактом соціального життя, тоді цей факт 

своє значення "передає" смислові.   

Сам же соціальний смисл має обов'язково відзначатись значенням (як своєю 

складовою), а сукупність соціальність смислів складає частину значимісної 

реальності. "Соціальні значення виробляються та відтворюються у процесі 

взаємодії індивідів; суб'єктивне розуміння соціальних значень утворюється та 

відбувається в інтерактивному контексті, який варіюється в залежності від 

особливостей культури та історичного етапу розвитку суспільства" [8]. 

Акт накопичення та ієрархізації соціальних смислів у свідомості людини 

відбувається вперше разом з її соціалізацією і повторюється протягом свідомого 

соціального життя. Тобто так, як і категорії мислення, норми поведінки, які людина 

сприймає за належні, – цінність здорового життя, цінність бути охайним, добрим, 

ввічливим, – закладені в її свідомості і які важко відкинути, і соціальний смисл має 

різні прояви. Людина може видозмінити чи виробити на місці одного соціального 

смислу інший у разі потреби. Але штучно знищити – не може. Бо він утримується в 
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інтелекті маси, а відтак переконати більшість у хибності чи істинності існування 

смислу – це насилля над свідомістю людини, якому людина зазвичай чинить опір. 

Смисл містить в собі співвіднесеність, "узгодженість" з іншими наявними з його 

сфери буття смислами, а соціальний смисл володіє трансцендентністю, торкається і 

співвідносить себе з глибинами смислових нашарувань, складених протягом усієї 

історії людського існування.  

Цікавим є співвідношення поняття "соціальний смисл" із поняттями 

соціального порядку та аномії (див. с.134). В принципі, соціальні смисли 

впорядковують людський досвід, пропонують індивідові вже готові інтерпретації 

соціальної реальності (картини світу). Окрім того, вони покликані організувати 

людське мислення і діяльність через те, що є відбитками осмисленої попередньої 

практики у свідомості, а також – інколи виступають ідеалами, до яких прагне 

людина. Що до явища аномії – безладу у сфері духовних орієнтирів, з його появою 

саме і виявляється відсутність організації смислових підтекстів людської 

діяльності. Адже принципи відображення світу, оцінки значимості того чи іншого 

предмету мислення змінені, а нові ще не сформовано. Аномія – це порушення 

звичного перебігу функціонування соціосемантичної сфери соціуму. Дане явище 

знаходиться у діалектичному каузальному зв'язку з такими, як соціальна криза, 

хаос смислового простору (3.2). 

Особливо значимим це порушення є для такого соціального прошарку, як 

інтелігенція. Оскільки саме його представники значною мірою підтримують 

входження в суспільний обіг нових смислів та ідеалів, їх коригування та заміну 

(див. с.101). Еліта, авторитет – це "одна з умов, що утворюють смисловий вимір 

соціального світу. Його слід розглядати як символічну систему, завдяки якій 

забезпечується інтелектуальна зв'язність та емоційна переконаність" [1; с. 24]. 

Разом із перебігом глобалізаційних явищ прискорюються трансформації 

ментальної сфери різних суспільств, залучених до світових змін (див. 3.4), смисли 

поєднуються в більш широкі континууми, смисловий простір спочатку активно 

насичується, а потім пересортовується, залишаючи лише смисли глобальної 
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значимості, що часто шкодить традиційним загальнонаціональним смислам того чи 

іншого суспільства. Чим більш відкритою є смисловий простір країни до змін, тим 

більше впливу він зазнає під час поєднання з глобальним інформаційним 

простором, світовою смисловою оболонкою (3.4). 

Змінюються від того принципи оціночного характеру, йде активна заміна 

принципів раціональності: доречним, раціональним стає те, що вигідно окремому 

агенту, який має вплив на масову свідомість у глобальних масштабах. Часто 

значимостями наповнюються симулякри – абсолютно беззмістовні елементи світу. 

Активну роль у формуванні та контролі суспільних установок відіграють ЗМК, 

яким приписується повноцінна влада – поряд із традиційними формами влади.  

З огляду на вищесказане, можна подати інший ракурс поняття "соціальний 

смисл", по відношенню до різних видів інтеракції: 

Соціальний смисл – це вкорінена у соціальний досвід сукупність вражень, 

значень, висновків, уявлень про об'єкти соціальної реальності та ставлення до них, 

що є результатом певних соціальних взаємодій суб'єкт-суб'єктного та суб'єкт-

об'єктного характеру.  

Якщо людина сама або через смисловий простір своєї референтної групи не 

сприйняла (сенсорною перцепцією) той чи інший смисл, він буде відсутній на її 

смисловому полі, або ж відзначений загальним, не особливо значимим соціальним 

смисловим навантаженням (ніби маяк, на який людина може тримати орієнтир, а 

може не помічати його присутності). Найбільш інтенсивно збагачують соціальний 

досвід людини або соціальної групи саме їх власні сприймання, осягання певних 

смислів. (Це може відбуватися як через певні події життя людини, так і через 

яскраве представлення цих подій – у фізичному або інтелектуальному просторі – 

іншою особою або групою осіб. Так, при довірливій розмові, або перегляді вистав, 

кінострічок, читанні книжок, які вразили, відбувається трансляція і засвоєння 

відповідних смислів, "спів-переживання". Не дарма кажуть, що "гарна книжка – 

кращий подарунок".) І ось чому існує вираз "у житті все треба спробувати". Бо 

через приєднання до різних смислових координат особа або група осіб насичує й 
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співвідносить своє смислове поле з іншими умовами, якостями реалій, здобуваючи 

при цьому найцінніше для людини протягом життя – соціальний досвід, та 

збагачуючи власну картину світу.   

Через поняття картини світу соціальних акторів можна сформулювати таке 

визначення соціальних смислів: це – форми мислення, за допомогою яких 

соціальний суб'єкт описує й пізнає реальність та своє існування в ній, конструює 

власну картину світу (згідно його індивідуально-статусних характеристик), образ 

якої повторюється в індивідів схожої статусної позиції, формуючи єдність 

соціального досвіду з приводу тих чи інших параметрів цієї реальності (див. с.40). 

У свідомості людини (дорефлективне cogito) існує значна кількість "ланок", 

які поступово заповнюються або ніколи не заповнюються змістом. Згідно цього, 

відбувається процес наповнення "чистих категорій" емпіричним змістом у 

структурі мислення, або засвоєння нових категорій. Проте до того, як певний 

процес або явище буде засвоєне, "осягнуте", в людини має сформуватись поняття 

про нього. Без поняття про явище, подію, людина не може її осягнути, навіть коли 

була безпосереднім учасником (наприклад, діяла рефлекторно, інстинктивно, в 

стані афекту тощо). 

Отже, закладена у розумі структура "чистих категорій" (інтелект), які здатні 

бути задіяні і "заповнені", має "зовнішній" по відношенню до ratio "апарат" 

(фільтр), складений з набору соціальних смислів, деякі з котрих можуть також бути 

"чистими", "ідеальними або вільними від реального змістового наповнення" 

(прийнятими на віру), не лише для малої соціальної групи, а й для великої. Тобто 

соціум має уявлення про щось, і це становить для нього певний (загальновизнаний) 

смисл, але досягти/пережити це реально не довелося, або неможливо взагалі (це 

можуть бути відомі з досвіду іншого народу події, факти, явища тощо). Наприклад, 

– демократичний режим. Саме поняття "демократія" як проект "володіє думками" 

значної кількості людей в нашому суспільстві. Багато хто складає в голові власне 

уявлення про те, яким він має бути. Але ця категорія досі має різні тлумачення, 

розгалужені аж до повної гносеологічної аморфності. Це нагадує філософську 
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байку про спроби "інтерпретувати" (ідентифікувати) слона кількома сліпими, 

кожен з яких намацує лише частину цієї тварини, надаючи власному емпіричному 

досвіду відповідного тлумачення.   

 При співставленні категорій соціальна пам'ять, соціальний досвід та 

сприймання (осягання) нових смислів, можна, скориставшись поняттям апперцепції 

(психологічне: попередній досвід, пам'ять, психологічні установки, що впливають 

на процес сприймання), визначити, що на закарбування нових смислів у людській 

свідомості впливають:  

– багатопланова пам'ять суб'єкта, 

– пам'ять і досвід щодо взаємодії з даним аспектом реальності (даним або 

схожим смислом), 

– ставлення до ситуації, в якій він пізнає трансльований смисл – до учасників 

ситуації, характеру взаємодії в даній ситуації та інші контексти [94]. 

 

Оскільки в попередніх параграфах, слідуючи логіці викладу інших питань, ми 

вже розглянули міжпоняттєві зв'язки "соціального смислу" з такими: соціальне 

знання, соціальне значення, соціальне мислення, соціальна дія, соціальний факт, 

соціальні координати актора, ґабітус, соціальний (інтерсуб'єктивний) досвід, 

символічна взаємодія, соціально ухвалені типізації, соціальний інститут, 

комунікація, інтеракція, соціальна пам'ять, свідомість, соціальна роль та деякими 

іншими, то тут ми навели приклад того, наскільки потребує уточнення та 

подальших наукових досліджень вивчення системи взаємозв'язків, які 

встановлюються між поняттями інтерпретативної соціології, поняттями загально-

соціологічної теорії та концептами соціосмислового аналізу як перспективного 

соціологічного напрямку.  

Таким чином, варто зазначити, що поняття "соціальний смисл" впроваджене 

в апарат соціологічного мислення завдяки плідній взаємодії з системою вже 

закріплених у науці понять і продукуванні на цій основі низки дотичних понять, які 

складають інструментарій смислового опису.  
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1. Поняття пов'язане функціональними (ситуативними) зв'язками з такими, як: 

"соціум", "соціальна структура", "соціальна група", "соціалізація", "соціальна 

інтеграція та дезінтеграція", "статусна приналежність соціального актора", 

("ґабітус", "соціально-просторові координати"), "соціальний інтерес", 

"соціальний порядок", "аномія" та ін. поняттями ЗСТ;  

2. Має тісний безперервний зв'язок із такими: "соціальна взаємодія", "соціальний 

досвід", "соціальна пам'ять", "категорії людського мислення", "мислення", 

"пізнання", "колективна свідомість", "цінності", "картина світу соціального 

суб'єкта", "комунікація", "масова комунікація", "розуміння", "мова", "система 

комунікативних кодів", "культурні коди" та ін.; 

3. Відзначається специфічним (контекстуальним) зв'язком із поняттями: 

"традиція", "звичка", "норма", "співчуття", "ідеал", "ідеологія", "подія 

суспільного життя", "криза суспільної свідомості", "ідентичність", "менталітет", 

"духовний розвиток", "соціальна влада", "авторитет" та ін.; 

4. Протиставляється поняттям: 

"соціальне значення" (як система об'єктивованих узагальнень), "зміст 

афективної дії", "філософський / науковий смисл" і т.і. 

Але для кожного окремого теоретичного напрямку ці зв'язки можуть 

змінювати свою природу, актуалізуючи та посилюючи то одні, то інші акценти 

взаємовідносин у поняттєвій структурі. Значимим лишається той факт, що поняття 

"соціальний смисл" тісно вплетене в систему цих взаємозв'язків, хоча часто замість 

нього використовуються його аналоги або воно замінюється цілою низкою 

дотичних понять. 
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Висновки до розділу 

1. Поняття "соціальний смисл" перебуває на етапі свого сходження до 

категоріального рівня, є широко використовуваним, залученим у науковий 

вжиток соціального, філософського, гуманітарного знання. З тією або іншою 

мірою конкретизації, ці науки застосовують категорії соціосемантичного 

спрямування і більш або менш активно розвивають даний ракурс 

інтерпретативної методики. Отже, дане поняття становить інтерес не однієї 

науки і займає належне місце в системі знань міждисциплінарного характеру. А 

це вказує на різносторонній потенціал поняття "соціальний смисл", необхідність 

реінтерпретації його змісту соціологічною наукою. Особливо – дотримуючись 

тієї точки зору, що саме соціологія допомагає формувати загально-

методологічну базу інших соціальних наук. А також – для систематизації, 

інтенсифікації знання про наявні у різних методологіях описи соціо-смислової 

реальності. 

2. Поняття "соціальний смисл" іманентно властиве соціологічному мисленню, 

проте його активне використання і вербальний означник закономірно 

з'являються і набувають поширеного застосування в період відповідної наукової 

та соціальної ситуації, а саме:  

1) пануюча на онтологічному рівні ситуація хаосу, перехідного стану в 

різних країнах, постає методологічним підґрунтям для вивчення соціальної 

реальності за допомогою категорій соціосемантичного напрямку, 

актуалізує соціологічну здатність до подібної інтерпретації; 

2) сьогоденна значимість соціосемантичного моделювання соціальної 

реальності полягає в "зрілості" напрацьованих методик і багатоаспектності 

накопиченого науками знання, яке екстенсифікується (розширюється), та 

не інтенсифікується. 

3. Функціональність і компактність поняття "соціальний смисл" проявляється в 

наявності цілої низки його функцій, з яких найголовнішими є:   

– онтологічна - прив'язка до відповідного феномену; 
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– конструюючи - за допомогою даного концепту з розрізнених знань про 

смислову реальність виникає спільна система знань та розуміння змісту, 

властивостей та функцій "соціальних смислів"; 

– методологічна - система принципів, методів пізнання смислової реальності, 

проникнення у сфери соціальних значень, цінностей, порядку, певних 

соціальних структур та інше; 

– логічна – необхідна ланка пізнання смислової реальності соціуму, система 

співвідношень із іншими поняттями науки; 

– регулятивна - впорядкування знань про дослідницькі об'єкти суб'єктивної 

картини світу індивідів, смислової реальності та регуляції належності цих 

об'єктів до відповідної пізнавальної площини;  

– синтезуюча – бо всі можливі феномени різних "соціальних смислів" дослідник 

може типізувати, синтезувати в даному концепті; 

– евристична - через даний концепт здійснюється опис, пізнання, пояснення та 

інтерпретація нових недосліджених сфер людського життя, відкриття нових 

обріїв дослідницького пошуку, виникають підстави для нових соціологічних 

проблематизацій. 

4. Основними методологічними досягненнями теорій інтерпретативної соціології у 

засобах пізнання смислової сфери є: а) символічний інтеракціонізм порушує 

принципову проблематику співіснування двох світів у кожній людині - 

розділення суб'єкта на I (сам по собі) та Me (Я для інших). Тут ми бачимо 

особливий ракурс розкриття тематики створення символічного поля та обміну 

смислами, значеннями, символами і т.і. в осіб під час взаємодії; б) 

феноменологічна соціологія розробляє дослідницькі концепти, пов'язані з 

поясненням щоденного осмислення та співіснування людини та світу: це 

типізації, завдяки яким суб'єкт орієнтується в об'єктному середовищі, може 

сприймати навіть незнайомі предмети; це суб'єктивність – тобто внесення до 

світу предметів значень, цінностей, смислів тощо; це інтерсуб'єктивність – тобто 

об'єктивація індивідуального досвіду сприймання світу в актах взаємодії, 
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комунікації; це повсякденність, як "полотно дійсності", де відбуваються ці 

взаємодії, тощо; в) етнометодологія надає нам зріз аналізу повсякденних 

правил комунікації, стереотипізації міжіндивідної взаємодії. На основі 

використання схожих процедур, технік вираження смислових кодів, інтересів, 

люди утворюють особливі форми рутинної взаємодії, зрозумілі лише в межах 

тієї або іншої спільноти.  

 

Отже, ми навели приклади використання схожих за змістом понять в інших 

галузях знання, визначили наявність і потенційність міждисциплінарних зв'язків 

поняття – як прояв його інтегративної функції. Проаналізували ступінь 

сформованості поняття через визначення його функціональних і типологічних 

властивостей і аналіз зв'язків та співвідношень даного поняття з іншими дотичними 

поняттями соціології.  
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РОЗДІЛ ІІІ 

ПІЗНАВАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ СМИСЛОВОГО АНАЛІЗУ 

 В СОЦІОЛОГІЧНІЙ ПЕРСПЕКТИВІ  

3.1. Гносеологічні принципи смислового аналізу 

 

Слідуючи логіці, що розгортається згідно мети нашого дослідження – 

розкрити гносеологічні засади смислового аналізу в соціології (на прикладі 

інтерпретативної парадигми), отримавши відомості про принципи даного способу 

пізнання значимісної, ціннісної реальності, ми маємо звернутись тепер до 

механізму цього пізнання в соціологічній науці. Загалом можна відмітити, що в 

соціології основні поняття соціосемантичної рефлексії "тиражуються" в різних 

площинах дослідницьких методик. Необхідно відрефлексувати, в який спосіб 

використовуються дані поняття, чи наявне тут звертання до смислової рефлексії, а 

також розкрити відмінності у способах інтерпретації соціосмислової реальності. 

На нашу думку, виходячи з особливостей соціосмислової реальності, яка 

сама вже являє собою інтерпретацію духовно-інтелектуального буття людини, 

найбільш прийнятним методом її вивчення буде смислова рефлексія, яка 

передбачає найменший ступінь викривлення дійсного положення речей при 

дослідницькому втручанні в даний об'єкт. Основним методом смислової рефлексії 

вважаємо смисловий аналіз, що виникає як продовження методу традиційного 

аналізу в соціології.  

Засадничими рисами смислового аналізу виступають: 

- віднесення до ціннісних параметрів пізнання, оскільки смислова реальність 

насичена ціннісними атрибутами;  

- об'єктами смислового аналізу можуть бути лише всі ті одиниці, які 

потрапляють до суб'єктивної смислової реальності, яка є частиною об'єктивної 

соціальної реальності, а звідси – необхідне застоcування розуміючого підходу 

до смислової реальності; 
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- смисловий аналіз не стільки відображає, скільки позначає ("змальовує") 

смислову реальність, адже вона сама є результатом певного відображення, 

фіксованим через свідомість і цінності осіб значенням світу. 

Гносеологічні принципи смислового аналізу, як ми їх вбачаємо, є такі: 

1. фактичність об'єкта – тобто, дослідник визнає, що він вивчатиме об'єкт, 

який належить до смислової реальності, і цей об'єкт дійсно існує. Таким об'єктом 

може виступати смислова комунікація (обмін соціальними смислами), смислова 

інтеграція та дезінтеграція (зближення та віддалення) соціальних акторів, різні 

смислові простори, різні картини світу, процеси виникнення, розповсюдження чи 

трансформації соціальних смислів, закріплення у колективній свідомості та 

об'єктивація, віднесення соціальних смислів до соціальної пам'яті і т.і.; 

2.  пізнаваність значимісного об'єкта – в тому сенсі, що оскільки реальність, з 

якою має справу дослідник, має "вторинне походження", – то він взаємодіє з тими 

продуктами життєдіяльності мислячих суб'єктів, які сформовані в їх свідомості, 

пропущені крізь їх цінності, і становлять у своїй сукупності смислову значимісну 

реальність; 

3. розуміння об'єкта дослідження – означає, що дослідник підключений до того 

ж самого смислового універсуму, що і об'єкт його дослідження, тобто він може 

вірно "декодувати" ті або інші елементи значимісної реальності на підставі того, 

що володіє "ключем" – ціннісними орієнтирами спільноти, як творця смислового 

простору. Так само це дозволить йому вірно науково інтерпретувати дані про 

об'єкт, зафіксувати його справжню значимість серед об'єктів подібного роду та ін.; 

4. об'єктивність та істинність такої інтерпретації мають забезпечуватись 

наявністю об'єктивних цінностей суб'єкта пізнання, що постане основою виконання 

принципу розуміння. Тобто, дослідник має бути вільним від власних суб'єктивних 

цінностей; 

5. доповнюваність – віднесення пізнаваного до відома та свідомості наукової 

спільноти – для здобуття підтримки і ймовірного продовження ідей, отриманих на 

основі побудови власного образу смислової реальності, завдяки своїй уяві та 
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фантазії. Тобто, необхідне перманентна апробація висновків застосування методу 

смислового аналізу в наукових колах, актуалізація тематизованого пізнання 

смислової реальності в науковому співтоваристві.  

Загалом, смисловий аналіз охоплює свою власну сферу – смислову 

значимісну реальність, до якої метод класичного аналізу не може бути 

застосований. Можливості і потенціал смислового аналізу повністю ще не розкриті, 

даний метод набуває становлення в межах соціосемантичного підходу саме в 

новітній соціології. 

 Протягом історії соціологічної думки існує тенденція зростання 

гносеологічної значимості понять смислового аналізу і збільшення частоти, 

контекстів його реалізації. В такий спосіб соціологічна наука, відповідає на власну 

потребу поглиблення та розширення аксіологічного пізнання. Смисловий аналіз 

фіксує взяті безпосередньо з буденної свідомості "первинні" смисли, спирається на 

них, і вибудовується на їх основі. Дана пізнавальна процедура має такі етапи: 1. 

фіксація (опис) ціннісних, значимісних, смислових об'єктів; 2. їх наукова – 

незалежна від повсякденно-практичної – інтерпретація. Таким чином, 

смислоописовий метод, як один з основних інструментів концептуалізації 

соціосмислової рефлексії, виявляється релевантним при застосуванні до вивчення 

смислової сфери.   
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3.2. Смислова рефлексія картин соціального світу в розвитку 

інтерпретативних можливостей соціології 

 

Ми вже згадували про певну "неоднорідність" розподілу соціальних смислів, 

як ресурсу досягнення високої людської усвідомленості, коли вели міркування з 

приводу типів і видів соціальних смислів (див. 2.2) та їх функціональних 

призначень і особливостей в якості феномену соціального життя. Але, звертаючись 

до нового ракурсу постановки питання – щодо місця соціальних смислів у 

повсякденній соціальній взаємодії, ми вимушені повернутись до з'ясування міри 

залежності й ступеня кореляції соціосмислового розподілу у відповідності до 

статусно-рольових положень членів різних соціальних груп. 

Першим завданням для нас буде виявлення зв'язків між місцем індивідів у 

соціальній структурі та їх соціосемантичною "залученістю", активністю у 

соціальній взаємодії. За нашим припущенням, яке ґрунтується на доволі давній 

традиції дослідження соціального мислення й соціального пізнання (Г.Зіммель, 

К.Мангейм та ін.), соціальні смисли, як і інший духовно-інтелектуальний ресурс 

підкорені зворотній пропорції розподілу: чим "вище" місце осіб у соціальній 

структурі, тим більше доступний їм спосіб активного пізнання та конструювання 

реальності, в тому числі через соціальні смисли. Тут діє фактор суспільної влади та 

її інтересів: найбільш владні суб'єкти найменш зацікавлені в доступі широких мас 

до деякого знання, особливо - з приводу конструювання реальності. Інформація 

стає найбільшою цінністю і ресурсом нової доби. І "соціально доступне знання" за 

термінологією А.Шюца стає доступним лише визначеним за певною статусно-

рольовою ознакою індивідам. 

Існує три основних рівні знання, відповідно до основних суспільних страт 

носіїв смислів, які традиційно визначаються ще з давніх часів формування 

суспільного устрою. Їм відповідають, на нашу думку, три основні типи смислів 

(Таблиця 3.1). 
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Таблиця 3.1 

№ носії смислів тип знання об'єм знання типи трансльованих смислів 

1 
недосяжні авторитети / 

"жрецтво" 
мозаїка цілісне 

містичні, сакральні, 

трансцендентальні 

2 еліта калейдоскоп часткове специфічні, інституціональні 

3 маса, народ / "натовп" діри фрагментарне 
традиційні, загально-

національні, архетипні 

 

Тут ми навмисно не виокремлюємо "середній клас", адже, на нашу думку, за 

останні два десятиліття він розділився на тих, хто стали "елітою" (бізнесовою, 

політичною, науковою і т.п.) та тих, хто злився із "натовпом" – прості робітники 

численних фірм ("офісний планктон"). А "елітами" в українському соціумі є 

швидко змінні соціальні угруповання, які є непостійними, дуже специфічними на 

сьогоднішній день, сформованими переважно на основі ознаки економічної 

впливовості, і нажаль, не виконують належні їм функції зі збереження та підтримки 

кращих зразків культурної (матеріальної та духовної) творчості.  

 Слід додати, що в сучасних концепціях соціальної стратифікації 

приналежність до страт визначається інколи через соціальну самоідентифікацію 

[95] та ранжування соціальних груп членами того самого суспільства. Так, 

французькі соціологи Л.Болтанскі та Л.Тевено, зазначають, "якщо у суспільстві 

неконсистентний соціальний статус – скоріше правило, ніж виключення, у цьому 

суспільстві високим є ступінь аномії, воно є заздалегідь нестабільним" [95].  

До нестабільних суспільств ми з впевненістю відносимо українське 

суспільство. А щодо аномії – це безтілесне, безсутнісне явище особливо яскраво 

квітне серед нашої молоді. На нашу думку, аномія є антиподом налагодженому 

функціонуванню суспільної соціосмислової системи. Це наслідок порушення 

структурних, функціональних та нормативних правил соціального співіснування, 

що відбивається на полі смислових взаємодій соціальних акторів. І саме через 

налагодження соціосмислової складової соціального буття можна подолати 

аномію. 
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Молоді люди не розуміють, як і чому батьки не можуть їм дати такого рівня 

забезпечення, як вони бачать в системі матеріальних цінностей, постульованої 

ЗМК, і навіть коли вони самі починають трудову діяльність, то, хоча і працюють, 

ніби за рабовласницького ладу, то все одно не досягають "бажаного" – того, що їм 

прививає сучасна поп-культура. "Якщо ти матеріально неспроможний, то ти – 

"невдаха", тобі нема діла до основних благ та радощів життя" – таким є часто 

меседж з усіх джерел суспільств капіталістичного ладу. Відповідно, виробники 

такого продукту, навмисно завищуючи економічні стандарти життя індивідів нашої 

країни (зображуючи шикарні апартаменти, високий рівень достатку, вільний спосіб 

життя тощо) частково принижують і самих себе, адже справжній відсоток людей, 

що володіють подібного роду розкошами, є доволі низьким. Наявна не лише 

соціоструктурна, а й ссммииссллоовваа  ннееррііввннііссттьь. Яку пропаганда пропонує подолати 

завдяки створенню досяжних цінностей-симулякрів.  

Розподіл інформаційного ресурсу у суспільстві знаходить своє підтвердження 

(і візуалізацію) у давньому символі "зірка Давида", де трикутник догори верхівкою 

символізує суспільну ієрархію (бо базис суспільства є більш численним, аніж його 

верхівка). А трикутник донизу верхівкою позначає розподіл знання та загалом – 

інформаційних ресурсів у суспільстві, відповідно до класової приналежності його 

членів (таке зображення сьогодні наявне на доларових купюрах). Цей символ двох 

трикутників згадують і міжнародні дослідження, коли йдеться про всесвітній 

розподіл ресурсів. Виходить, що найбільшими багатствами володіє незначний 

відсоток осіб. Тоді коли всім іншим – великій масі – лишаються "крихти" зі столів 

багатіїв. І ця прірва зростає.   

Знання, як результуюча частина прояву людського мислення і соціального 

досвіду існування формує в інтегративній формі набір соціальних смислів, або ж 

сприяє засвоєнню сукупності існуючих і циркулюючих у соціумі смислів. 

Відповідно, у розподілі соціальних смислів разом зі знанням та іншим 

інформаційним ресурсом, проявляється структуруюча функція соціальних смислів. 

Вона має подвійне значення (двовекторне спрямування): індивіди, що об'єктивно 
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перебувають у тій чи іншій соціальній страті, об'єктивно володіють можливістю 

засвоєння і оперування певними відповідними їх соціальному статусу, статусу їх 

референтної групи смислами (це визначається історично і коригується протягом 

існування їх групи). В той же час, реалізуючи свій потенціал духовної активності в 

сфері пізнання і набуваючи різних параметрів соціального досвіду (збагачуючи 

його фактично та духовно-інтелектуально), індивід тим самим за період свого 

активного соціального існування може змінити відповідну йому соціальну групу, 

страту і значить, – своє розташування у соціальній ієрархії. Змінити свої 

самоідентифікацію й соціальні координати. Це означає, що в суспільстві завжди 

існує потенціал вертикальної мобільності завдяки реалізації особистісних амбіцій, 

не в останню чергу через опанування та маніпуляцію різними палітрами соціальних 

смислів.  

Слід додати, що в період соціального "хаосу" - розхитаної соціальної системи 

- зміни статусів, ролей у соціумі, а також відповідних їм "багажів" соціальних 

смислів є найбільш ймовірнісними. Разом з тим у процесі демократизації та 

поступових кроків до "відкритості" значне "запозичення" робить систему 

соціальних смислів безсистемною, такою, що коливається і що її чергове означення 

залежить лише від проявів волі тих чи інших духовно активних індивідів (навіть 

незначна кількість таких індивідів, які матимуть важелі публічної трансляції своєї 

думки, може вплинути на визначення "статусу" того чи іншого соціального смислу 

у суспільстві).  

Втім, необхідно згадати і про такий "зникаючий" прошарок, як інтелігенція, 

якому значну увагу приділяв у своїх дослідженнях Г.Зіммель. Цей клас довго 

формується, але швидко зникає. І він становить міцну основу духовності й 

культури суспільства, хоча і не вчиняє значного прямого впливу на економічне 

життя країни, але чинить опосередкований вплив – розвиваючи наукову думку й 

підтримуючи загальний рівень культури суспільства. А отже, будь-яка держава 

мала б бути зацікавленою в такому прошарку і всіляко підтримувати його. Цей клас 

є осередком формування й джерелом походження значущих ціннісно-смислових 
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пріоритетів суспільства. Отже, його існування – запорука відносної стабільності 

соціосемантичної сфери, – стабільності її найбільш значних національних 

досягнень й особливостей, культурної й традиційної складової. На жаль, ми 

втрачаємо цю стабільність і можливість її встановлення разом з поступовим 

зниканням української інтелігенції. 

Важливою ознакою зрілості свідомості особи є рух у напрямку розкриття нею 

свого потенціалу. Отже, набуття соціального досвіду, засвоєння значної кількості 

різнорідних соціальних смислів, збагачення свого інтелектуального й емоційно-

чуттєвого "багажу" – справа передусім індивідуальна. Проте протікання й вдалість 

цієї справи ґрунтується на засадах колективності, на соціальних умовах життя 

особи. Не останню роль відіграє й спадковість – у суто фізичному значенні. Тому 

важко однозначно стверджувати, чи існують загальні правила розподілу соціальних 

смислів за параметром належності до того чи іншого елементу соціальної 

структури. Завжди існуватимуть виключення з таких правил, які підтвердять його 

існування, але й поставлять його змістовну складову під сумнів. Втім, загальні 

принципи й закони зміни такого розподілу ми визначили. 

Переходячи до другої – статусно-рольової складової розташування 

соціальних смислів у повсякденній соціальній взаємодії, не можна не звернути 

увагу на те, що у цьому питанні злились інтереси мікро- і макропідходів щодо 

вивчення соціальної взаємодії. Ці підходи вдало поєднуються у дослідженнях 

масової свідомості, громадської думки. Ми маємо з'ясувати вид зв'язку між 

суб'єктивною (ідентифікацією, самоототожненням) та об'єктивною роллю індивіда, 

його статусом (природним чи набутим) і його свідомістю, як носія соціальних 

смислів.  

Російський дослідник Д.Д.Невірко вважає, що при вивченні соціалізації 

особистості з позицій постнекласичної універсумної теорії, можна виокремити сім 

прошарків соціального самоототожнення, безпосередньо пов'язаних зі структурою 

індивідуальної свідомості: соціально-професійний; сімейно-клановий; національно-

територіальний; релігійно-ідеологічний; еволюційно-видовий; статевий; духовний 
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[96]. Згідно цього поділу, можна, пов'язуючи набір соціальних смислів зі сферами 

автоідентифікації особи в її соціальному оточенні, розробити відповідний 

типологічний поділ соціосемантичного відображення, розуміння, конструювання 

соціальної реальності умовним соціальним суб'єктом.  

А на думку В.Г.Немировського та А.В.Немировської, аналогічні прошарки 

соціального самоототожнення можуть існувати не лише в індивідуальній, але й в 

масовій свідомості. І оскільки масова свідомість належить саме до інформаційного 

рівня соціуму (на відміну від функціонально-організаційного або предметно-

енергетичного рівнів), в ній можуть бути виділені насамперед раціональні та 

емоційні елементи. Вони "пронизують" сім прошарків, кожен з яких уявляє собою 

своєрідний ціннісний рівень [97; с.30-31].  

Виокремлюючи ці сім ціннісних рівнів, вчений пояснює їх "глибину" і 

можливість виявлення соціологічними методами, спираючись при цьому на 

висновки емпіричних досліджень [98-101]. Порівнюючи його висновки із 

висновками професора Р.О.Додонова (див 1.5), ми додаємо ще одну позицію до 

розглянутої нами так званої "археології знання" або "археології свідомості" людини 

з тієї лише різницею, що увага і акценти цих дослідників при вивченні свого 

предмету – різні.  

Отже, В.Г.Немировський виокремлює сім таких рівнів:  

1 – когнітивний 

2 – афективний 

     (відповідно – когнітивні та емоційні компоненти ціннісних орієнтацій, які  

      можуть бути усвідомлені респондентами і легко виявлені дослідником); 

     3 – ціннісні орієнтації відносно соціальних інститутів влади (соціальні норми і 

цінності, відносно тих соціальних суб'єктів, з якими люди пов'язані відносинами 

підлеглості); 

4 – ціннісні орієнтації, що виражають історичне ставлення до своєї родини, роду, 

до різних структур суспільства, до яких включений індивід як представник      

відповідних спільнот; 
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5 – ціннісні орієнтації відносно ключових моментів буття (смисл життя, ставлення  

до смерті і т.і.); 

6 – архетипи колективного несвідомого (що вивчаються за допомогою глибинного  

інтерв'ю, прожективних методик, контент-аналізу та ін.); 

7 – емоційні цінності, що проявляються в існуванні орієнтацій на ціннісні       

переживання (що безпосередньо виражає об'єктивні соціальні потреби); 

(третій, четвертий і п'ятий рівні можуть бути виявлені за допомогою 

спеціальних методик: факторний, кореляційний аналіз, тощо) [97; с.30-31].  

Тоді коли у Р.Додонова ці рівні такі [31]: 

1. інституалізоване (наукове) пізнання (пізнавальні засоби, прийоми дослідження), 

2. повсякденне знання (життєвий досвід та здоровий глузд), 

3. чуттєве пізнання (відображення, пам'ять, перцепція-апперцепція, уявлення), 

4. архетипний рівень (ставлення до оточуючого середовища), 

5. глибинні ментальні образи, що передаються від генерації до генерації, 

6. рівень, на якому формується сам пізнавальний апарат людини. 

Можна легко помітити і схоже і відмінне в тому, як бачиться вченому, 

близькому до філософської традиції (Немировський) і вченому з соціально-

психологічним спрямуванням наукового інтересу (Додонов), нашарування різних 

рівнів людського свідомого та несвідомого та їх зв'язок з безпосередньою 

активністю людини.  

Цікаво, що в цілому ця послідовність (за ступенем узагальненості від більш 

свідомого – до менш свідомого) зберігається в обох, проте якщо афективний рівень 

Немировського підвести під рівень чуттєвого пізнання Додонова, а орієнтації 

відносно ставлення до влади, ставлення до власної родини та до інших елементів 

соціальних структур, а також орієнтації відносно ключових моментів буття – 

відповідно третій, четвертий і п'ятий рівні – поєднати на рівні того ж 

повсякденного (свідомого, але не завжди артикульованого) знання, то 

закономірність або певний загальний принцип стає очевидним. Втім, якщо перший 

дослідник "розширив" рівень "повсякденного" знання відповідно до власних 



139 

 

 

 

дослідницьких інтересів необхідності знаходження соціологічних методик 

операціоналізації даних особливостей людської свідомості, то в другого була інша 

мета – побудувати ієрархію рівнів людської свідомості, звернувши увагу на 

найглибинніші форми цієї свідомості – аж до зародків її формування, до морфо 

генетики пізнавального апарату. Ось де і криється фактор відмінності висновків у 

цьому ракурсі.   

Обидва дослідники визнають наявність архетипного підґрунтя, яке впливає і 

на чуттєвий досвід, і на повсякденне знання людини, і пов'язане із колективним 

несвідомим людини. Але в Немировскього В.Г. ієрархія завершується таким 

несвідомим, як цінності, пов'язані із соціальною потребою, а в Додонова Р.О. – 

рівнем формування пізнавального апарату людини. Поєднавши це таким 

твердженням, що формування пізнавального апарату, а також саме пізнання – і є 

однією з найважливіших потреб людини, ми робимо висновок про те, що процес 

пізнання і функція пізнання, закладена у людській свідомості, є невід'ємною 

складовою колективності людини, по-перше, і її далекого несвідомого минулого – 

по-друге. Висновок цей не особливо новий, проте з цього приводу ми маємо новий 

ракурс для міркування про соціальність людини і про символічно-смислове 

конструювання соціальної реальності як сфери буття.  

Це означає, можна говорити про архетипну закарбованість деяких соціально-

символічних елементів людського існування. А їх "декодування", 

"операціоналізація" чи практичне використання в інтерсуб'єктивному просторі 

володіє раціональним, чуттєвим або емоційним характером, усвідомлюваним та 

артикульованим або неусвідомлюваним та таким, що виявляється за допомогою 

допоміжних засобів науки. 

Тобто, соціальні смисли можна відносити таким чином до різних прошарків 

когнітивної сфери соціуму – від глибинних до повсякденних, від дорефлексивних 

до рефлексивних. Врахування цього факту звісно призводить до необхідності 

ускладнення параметрів диференціації соціосемантичної взаємодії.  
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Таким чином, об'єктивний рольовий набір індивіда постає лише запорукою 

його входження чи невходження до тих чи інших смислових "коридорів". Тоді коли 

суб'єктивний набір ролей, що є результатом індивідуальної самоідентифікації, є 

значно більш значущим фактором впливу на соціосемантичну диференціацію 

індивідів.  
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3.3. Соціосмисловий концепт кризового простору в Україні 

 Той, хто хоче знати, яким чином за допомогою перетворення  

людина може змінити світ, має в першу чергу провести уважне спостереження  

над тим, як існуючий світ моделює в нас Людину 

К.Мангейм [47; с.101] 

 

"Україна сьогодні перебуває в такій точці історичного простору, яка не має 

точних соціальних координат, бо сам спосіб буття суспільства, його соціальний 

профіль ще не демонструють чітких, виразних, закінчених формаційних ознак. 

Формально ця точка знаходиться між учорашнім радянським суспільством 

державного (раннього, початкового) соціалізму й історично не визначеним 

майбутнім станом суспільства. Тому сьогодні маємо змогу судити про плинну 

реальність не так за формаційними параметрами, як за тенденціями її змін, що так 

чи інакше виявляють себе та емпірично фіксуються статистикою й соціологічними 

дослідженнями ... які описують єдино точний емпіричний критерій суспільства – 

відображення становища людини в ньому" [102].  

 Так, слідом за періодом розгубленості, невизначеності під час формування 

нових реалій соціального життя, закономірно наступає період визначення, 

переходом і запорукою до якого слугують численні спроби цього "визначення", 

пошуки ідеальних відповідників, що пояснюють систему чи безсистемність  

реальних змін. Українське суспільство розвивається і все більше в ньому 

проступають формаційні риси капіталістичної системи, поки що архаїчної. Але 

самі вчені зізнаються, що "поки що не виробили достатньо чіткого розуміння, що 

таке "суспільство" в Україні. Можливо тому, що населення України дуже повільно 

перетворюється на суспільство, а соціальні спільноти, що формуються, є дуже 

рухливими та змінними" [103; с.7]. 

 Ментальний простір українців після своєї руйнації внаслідок зникнення 

геополітичної єдності з іншими радянськими країнами (перехід до партнерських 

стосунків) та позбавлення ідеологічного базису радянських часів, швидкими 

темпами заповнюється духовними зразками інших країн.  



142 

 

 

 

"...ситуація в Україні особлива. Вона відзначається тим, що соціоінженерна  

реалізація прозахідної доктрини євроінтеграції не дає українцям одразу ні благ, ні 

цінностей, ні відносин капіталізму європейського рівня. Навпаки, вона забезпечує 

відносини капіталізму "дикого", архаїчного, кримінально-олігархічного, який, хоча 

певною мірою й осучаснений вищою, ніж кілька століть тому на Заході, культурою, 

технікою, технологіями, мораллю, та все ж у ХХІ ст. не має ні історичного, ні 

соціального, ні морального виправдання" [102]. 

Це не могло не позначитись на значній кількості не лише економічних, але  

й соціальних показників. "Деформоване соціальне середовище, руйнуючи фізичне, 

психічне та духовне здоров'я людей, знижує їх життєву активність, творчу 

продуктивність, створює психоемоційний дискомфорт. За таких умов людина як 

основний суб'єкт соціальної життєдіяльності перестає бути повноцінним учасником 

прогресу і оздоровлення суспільства" [102]. 

 Вже не перше десятиліття вітчизняні соціологи фіксують значний рівень 

дезадаптованості, розгубленості населення країни, що виявляється в тому числі у 

визначенні власних життєвих стратегій, соціально-економічних прагнень громадян 

[104; с.328-329]. Також, за даними ESS, у нас поступово понижується показник 

задоволеності життям [105; с.76].  

Соціокультурна сфера не терпить пустоти. Але стрімка зміна її змісту 

поглибила соціальну кризу, що наростала, призвела до ситуації хаосу. "Принцип 

запозичень став одним із головних трансформаційних принципів у післярадянських 

соціальних реформаторів. ... Ось де крилася смертельна небезпека для українського 

суспільства: за його трансформацію бралися не лише без відповідної теорії, а навіть 

"без уявлень", на основі тільки запозичень. Такий спосіб суспільних переінакшень 

був пов'язаний з гігантським ризиком за умов невизначеності, він не забезпечував 

того, на що сподівалися реформатори. Кортіло одразу ж зажити на висоті 

цивілізованого капіталізму, а отримали відверто людоїдський, після чого горе-

реформатори стали закликати до виправлення помилок, а не до відповідальності за 

те, що натворили "без уявлень". 
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 Шаміль Султанов, російський політолог-публіцист розглядає проблему 

відновлення російської загальнонаціональної системи соціальних смислів після 

приходу соціальної кризи, говорячи про таке: "Суспільство – це не стільки 

арифметична сукупність "хомо сапієнс", скільки складний механізм смислів, які 

взаємно перетинаються і які визначають поведінку людини. Системна криза руйнує 

цей механізм, роблячи ці смисли суперечними один до одного" [106]. Необхідно 

вжити заходів у зворотному напрямку – відновити систему соціальних смислів. 

"Антикризова держава ефективна тією мірою, якою вона сприяє відновленню цього 

механізму смислів, що взаємно перетинаються, який дозволяє членам суспільства 

без психологічної фрустрації відповідати на питання, які постійно виникають: "Хто 

я?", "Навіщо я?", "Навіщо саме я це роблю?" і т.п." [106]. 

 Аналіз образно-символічного сприйняття українськими громадянами 

соціального простору життя в його сучасних вимірах дозволяє дійти висновку, що 

суб'єктивні соціально-психологічні чинники впливають на розвиток суспільної 

ситуації не менш відчутно, ніж об'єктивні економічні показники та політичні 

процеси, а тому заслуговують на всебічне врахування при реалізації різних 

напрямів державної політики, прийнятті рішень, спрямованих на розв'язання 

актуальних соціально-економічних та політичних проблем, подолання соціальної 

напруги і досягнення консолідації українського суспільства [107]. 

У 2003 році в масовій свідомості українців панували такі уявлення про образ 

референтного суспільства: злидні – 62,4%, розруха – 44,7%, розвал економіки – 

54,6%, безладдя – 43,3%, глухий кут – 23, безробіття – 49,8%, хабарництво, 

корупція – 55,3, невпевненість у майбутньому – 38,3% [107].  

"Така ситуація з негативним змістом суб'єктивного образу суспільства. А 

який вигляд має позитивний зміст? Свобода – 4,7%, демократія – 3,8, вільний виїзд 

за кордон – 7,2, піднесення – 1,6, багатство – 5,5, згуртованість – 1,6, 

упорядкованість – 0,3, простір для ініціативи, свобода вибору – 1,9, відсутність 

дефіциту товарів, черг – 14,4, шанс розбагатіти – 3,6, піднесення національної 

культури – 0,9, можливість працювати на себе, власну справу – 11,8, відродження 
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церкви, релігії – 15,3%. Як бачимо, в оцінках образу суспільства переважає негатив. 

Очевидно, соціальна реальність містить у собі більше несприятливих, аніж 

сприятливих для людини умов і моментів" [102; с.205].  

Прослідкуємо, що змінилось за ці роки в уявленні українців щодо образу 

власної країни. Адже це – один з показників самоусвідомлення населення, змін в 

його масовій свідомості, який визначає, чи готове українське суспільство до 

активних дій щодо подолання наслідків стихійної трансформації та виходу з 

кризового становища. 

 Результати досліджень засвідчують, що хоча багаторічна тенденція 

погіршення оцінок соціальної ситуації в Україні змінилася, що говорить про 

подолання атмосфери соціального песимізму, образно-символічні уявлення 

населення про суспільство мають неусталений характер; фіксуються стрімкі 

переходи від позитиву до негативу; в типовій картині світу сучасного суспільства 

вкрай незначною є оцінка ролі  моральних регуляторів. Серед важливих моментів, 

що обумовлюють суб'єктивну підтримку соціальних перетворень, слід відзначити 

тенденцію усвідомлення більшістю населення власної відповідальності за долю 

країни, що є пріоритетною ознакою образу сучасного українця [107]. 

Внутрішнє підґрунтя незадоволеності життям пов'язане не лише з 

відсутністю певних реальних можливостей і благ, але воно залежить і від 

неусвідомлюваного людьми образу суспільства, що сформувався в їхній картині 

світу і скеровує оцінки, очікування, сприйняття і, найголовніше, визначає лінію 

їхньої поведінки.  

У 2006 році відбулось різке зростання кількості негативних асоціацій, хоча 

загалом їх загальний вираз у масовій свідомості менше ніж у 2003 році. Водночас 

позитивних уявлень ставало менше. Образ українського суспільства став 

асоціюватись насамперед із безладом. Ситуація 2006 року характеризується 

актуалізацією в образі суспільства теми злиднів та розрухи. Важливою і 

небезпечною є постійне поглиблення теми протистояння, яка стає дедалі 

вагомішою в образі сучасного суспільства [108]. Негативний образ українського 
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суспільства набув у 2006 році такого вираження по основним показникам: тиск – 

близько 10%, злидні – 37%, безлад зріс до 48%, розруха – 28%, протистояння – 

23%, "глухий кут" впав до 16%. 

Що ж до ознак позитивних, то ними наділяють сучасне суспільство лише 5-

10% опитаних. Причому помітне зростання асоціацій із згуртованістю, підйомом, 

перспективою, яке спостерігалося у 2005 році, змінилося так само помітним 

падінням їхньої представленості у масовій свідомості населення. Особливо 

показово це щодо характеристики "перспектива". У 2003 році її асоціювало з 

українським суспільством біля 5% опитаних, у 2005 – 28%, у 2006 – лише 8%.  

Отже, обрії очікувань зменшилися так само швидко, як і зросли. Тема 

світлого майбутнього, сподівання на яке помітно актуалізувалися під час 

помаранчевої революції, розчинилася наразі в образі проблемного теперішнього 

[108]. 

Упродовж всього життя орієнтаційний потенціал громадян постійно 

опосередковується ціннісними змінами, які відбуваються і на макросоціальному, і 

на індивідуально-особистісному рівнях. Причому ці рівні перебувають між собою 

не стільки в причинно-наслідковій, скільки в коеволютивній залежності. Це 

означає, з одного боку, що ціннісні зміни на макрорівні впливають на зміну 

ціннісних пріоритетів на індивідуально-особистісному рівні, а з другого, – ціннісні 

пріоритети громадян впливають на характер і спрямованість ціннісних змін на 

макрорівні [108]. 

Така закономірність, на нашу думку, справедлива й по відношенню до 

соціальних смислів, адже вони – їх функціонування, розвиток та трансформація – 

дуже тісно пов'язані з відповідними рухами й змінами ціннісної складової 

суспільного життя. Як ми відзначали у п.2.3, можна проводити прямі паралелі й 

відзначити наявність кореляційного зв'язку між динамікою ціннісного та 

смислового просторів. 

В умовах суспільних трансформацій зміна ціннісних пріоритетів громадян не 

завжди відбувається синхронно до макрозмін у економіці, політиці, 
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соціокультурній сфері. Їхні спрямованість і швидкість залежать, по-перше, від 

послідовності та ефективності здійснюваних реформ. А по-друге, характер 

ціннісних пріоритетів громадян зумовлюється їхньою належністю до тих чи інших 

соціальних угруповань.  

Сьогодні, в умовах транзиту, український суспільний етос не є монолітом, 

однорідним культурно-ментальним утворенням. З одного боку, він пов’язується з 

індивідуалізмом, демократизмом, підприємницькою ініціативою, самостійністю в 

мисленні та діях, інноваційністю, конкурентоспроможністю, прагненням до успіху. 

І в цьому відношенні, безсумнівно, певні цінності сучасного українського етосу 

мають модернізаційний характер, вирізняються своєю продемократичною і 

проринковою спрямованістю. Проте український суспільний етос не вичерпується 

тільки цими цінностями. Присутність у ньому зразків традиціоналізму, 

патерналізму, егалітаризму, наголос на справедливості, солідарності, колективності 

тощо свідчать про його вагомий консервативний потенціал. Це означає, що 

сучасний український етос можна охарактеризувати як неоднорідну, навіть 

біполярну єдність, один полюс якої пов’язаний з демократичною і ринковою 

модернізацією суспільства, а інший, навпаки, – із захистом від радикальних змін, 

усуванням загроз і небезпек, збереженням звичного порядку. Отже, з урахуванням 

темпорального чинника маємо наразі справу з проявом двох тенденцій у нашому 

суспільному етосі – модернізаційної та консервативної. 

Природно припустити, що в умовах перехідного періоду ці тенденції 

взаємодіють, змагаючись за домінування в структурі суспільного етосу [108].  

Якими ж у контексті сьогоднішнього стану суспільного етосу є шанси 

модернізаційних перетворень? Після 2000 р. моніторингові дані свідчать, що вага 

матеріалістичних цінностей починає знижуватися. У 2006 р. їх поділяли вже трохи 

більше половини населення країни. Але це не означає, що у нас стало істотно 

більше прихильників постматеріалістичних цінностей ("цінностей самореалізації"). 

Сьогодні таких прихильників є приблизно півтора відсотка. В наших умовах 

набуває ваги певний ціннісний синтез, коли поєднуються чи інтегруються 



147 

 

 

 

матеріалістичні та постматеріалістичні цінності. Орієнтаційний потенціал 

громадян, в якому домінує подібний ціннісний синтез, характеризується 

одночасною орієнтацією на "цінності виживання" і "цінності самореалізації". Вага 

цієї орієнтації після 2000 р. зросла вдвічі і охоплює сьогодні сорок відсотків 

нашого населення. Її значущість для вітчизняного суспільного етосу слід оцінювати 

позитивно, бо змішана ціннісна орієнтація найбільш адекватно відповідає тим 

суспільним реаліям, які склалися на сьогодні. Розвиток цієї орієнтації залежатиме 

надалі від покращення як індивідуальних життєвих обставин громадян, так і 

загальної суспільної ситуації в країні в цілому. 

Моніторингові дані свідчать також, що після 2000 р. поряд із зниженням ваги 

матеріалістичних цінностей у свідомості громадян відбувалося відносне зменшення 

важливості традиціоналістських цінностей. І хоча останні зараз ще займають 

значне місце у суспільному етосі, їх вага вже не така беззаперечна, як раніше. Це 

сталося завдяки піднесенню ліберально-демократичних цінностей (свобода слова, 

демократичний контроль рішень влади, індивідуальна самостійність, державна 

незалежність, демократичний розвиток країни, підприємницька ініціатива, рівні 

можливості для всіх, участь у діяльності політичних партій і громадських 

організацій тощо). 

Створення незалежної української держави, побудова ринкової економіки, 

просування на шляху до стабільної демократії – усе це, безумовно, сприяло 

зруйнуванню різноманітних перепон щодо свободи слова, політичних переконань і 

організацій, віросповідання, приватної власності тощо. Загалом можна 

стверджувати, що на зламі ХХ і ХХI ст., мабуть, вперше в історії незалежної 

України склалися суспільні умови для більш менш вільного розповсюдження 

ліберально-демократичних цінностей серед широких верств населення. Тому 

значне поширення цих цінностей серед наших громадян після 2000 р. – це цілком 

закономірний результат суспільних трансформацій в Україні [108]. 

Отже, ми змалювали ціннісно-смислову картину та її незначну динаміку в 

нашому суспільстві за останні роки. Це, в період кризового стану суспільства, і 
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складає онтологічний аргумент на користь актуалізації соціосемантичного опису 

при аналізі соціального становища українців сьогодення, адже таким чином можна 

дослідити властивості – ефективність, недоліки та переваги, тощо – самого 

інструменту дослідження. Тобто, зробити водночас висновки щодо евристичного 

потенціалу соціосемантичної інтерпретації взагалі.  

 Деякі тези щодо аналізу й аргументації гносеологічної значимості наукової 

позиції з фокусом на смислову соціальну взаємодію наявні в літературі.  

Так, у Л.Бляхера: "Для того, щоб помітити гетерогенність соціального 

простору, "виманити назовні конфліктуючі механізми смислоозначення", необхідне 

введення людини … в якості носія бажань, свободи, афектів. Тут виникає 

необхідність звернення до Фрейда, Гайдегера, до психоаналізу та 

екзистенціалістської феноменології" [11; с.40]. Постмодернізм і прагне побачити, 

як народжуються нові смисли, ідеї тощо.  

"Зі світу тотальної відповідальності (Ж.-П.Сартр) Я потрапляю у світ 

тотальної необхідності (К.Маркс). У світі необхідності Я ні за що не відповідаю, Я 

є абсолютно випадковим. Світ розвивається за власними законами, які мене 

визначають... якщо суб'єктивно я цього не визнаю. …Але раніше чи пізніше це 

комфортне існування порушується, і тоді актуалізується гетерогенність соціального 

світу. Смисли – мої та Іншого (інших) – зіштовхуються. І тут виникає можливість і 

необхідність їх "діалектично співвіднести", тим самим проблематизуючи і 

соціальну реальність, і соціальну філософію, яка її описує" [11; с.66-67]. 

Вийти з кризової ситуації, коли руйнуються і перестають діяти різноманітні 

напрацьовані наукові підходи, і побачити цю ситуацію ззовні – складна 

дослідницька задача, проте автор розв'язує її, спираючись на логіку триєдиного 

позиціювання, знаходячи "точку позазнаходження" ("вненаходимости" – Бахтин) і 

розриваючи "герменевтичне коло". Це дає змогу актуалізувати у свідомості 

дослідника одразу кілька можливих соціальних світів. Ці три позиції (дві з яких – 

"маска") – наступні: 
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1. учасник події соціального хаосу / кризи (емпірична особистість, яка емоційно 

переживає ситуацію); 

2. соціолог-аналітик, який доволі монологічно рефлексує над ситуацією. При 

цьому доволі байдуже, якою буде його позиція, аби не співпадала з 

апологетичною; 

3. філософ, який створює "маску" і знає, визначає свою від неї відмінність [11; 

с.82]. 

Таким чином, діалогізуючи між собою, ці позиції спільно вироблятимуть 

певні наукові рішення, а сам дослідник має бути переконаний в тому, що, 

розмірковуючи від тієї або іншої "маски", він не порушує принципів міркування її 

носія.  

 Такий прийом повністю співпадає з принципом означеного нами методу 

дослідження – дімензіалізму, адже спирається саме на перенесення і співставлення 

сприймання того й самого об'єкту з одного до іншого виміру свідомості. 

Ми тепер з'ясували, що ситуація соціальної кризи деяким чином допомагає 

досліднику оновити свої методи і дещо вдосконалити власний науковий світогляд. 

Але яким чином соціальний хаос впливає на соціосемантичну оболонку 

суспільства? Чи не наявний тут двосторонній вплив? 

 На думку Л.Бляхера, в період соціального хаосу цінності, норми, зразки 

поведінки зберігають свою мотиваційно-орієнтаційну функцію, але, втрачаючи 

минулі обґрунтування, не набувають нових. Стереотипи до-кризового періоду не 

зникають, а продовжують здійснюватися ніби інерційно, утворюючи рутинну 

повсякденність, яка не пронизується мисленням. У такому вигляді вони 

(стереотипи, норми і т.і.) уявляють собою позначуване-симулякр (таке, яке 

презентує скоріш відсутність, аніж присутність означуваного) [11; с.110]. 

 За умов соціального хаосу втрачаються критерії корисного та шкідливого – 

того, що відбувається у суспільстві, втрачається образ майбутнього, який також 

стає симулякром. "Час стає інверсійним: минуле переноситься в майбутнє і навіть 

оформлюється як ідеал-симулякр" [11; с.111]. За визнанням авторів, минуле-
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симулякр і майбутнє-симулякр розривають час: він сам стає хаотичним, наступає 

соціальна ахронія (період без наявності часу). Це призводить до того, що в такому 

суспільстві особа втрачає часову визначеність мотиваційних еталонів, що впливає 

на її особистісну самоідентифікацію. Ця ідентифікація зазнає руйнації, а разом з 

нею – руйнується цілісність і єдність Я.  

 Тут, якщо до теоретичного конструкту опису соціального хаосу ввести 

поняття "біографії" та "обличчя", – це нам дозволить долучити до загальних 

філософських міркувань стосовно соціального хаосу ще їх повсякденний, 

екзистенційний вимір. 

 Особистісна ідентичність Я будується як сполучення "Я-суб'єкт" (для себе) та 

"Я-об'єкт" (для інших), при цьому "Я в якості суб'єкта" є двустороннім ментальним 

утворенням. Яке складається з образу соціальної ідентичності (уявлення та знання 

про свою приналежність до певної страти) та уявлень про приватну ідентичність 

(відому лише індивіду). На їх перетині в якості взаємної актуалізації виникає 

особистісна біографія людини [109]. 

 "Біографія є життєва траєкторія індивіда, яку він вибудовує (для себе і для 

інших) з виокремлених, наповнених ним самим смислом, маркованих подій. 

Цілісність Я-концепції – це цілісність маркування та позначення подій, за якими 

індивід осмислює себе в якості Я" [11; с.112]. Частину біографії, яку людина робить 

відомою іншим, яка презентує публічний образ Я, називають "Обличчям".  

 "Обличчя" може бути набуте або вдягнене, його можна запозичити або 

втратити. З "Обличчям" пов'язаний характер смислів, які циркулюють у 

міжособистісній комунікації. Та з приходом соціального хаосу спостерігається 

масова втрата "Обличь", втрата орієнтирів у смислових преференціях і т.п. 

 Індивід не орієнтується, яким він є і яким він бачиться іншим, "хто він?". 

Порушення Я-концепцій та втрата самоідентифікацій – це не зовнішній симптом, а 

глибинний прояв соціального хаосу. Відбувається блокування власної моральної 

свідомості і внаслідок відсутності смислових орієнтирів, виникає екзистенційна 

розгубленість [11; с.113]. 
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"Біографія" стає послідовністю типових ситуацій, які маркують дійсність,  

тим самим знімаючи ту унікальність, яка не піддається типізації. Разом з тим, 

біографія дозволяє "вивести назовні" мої унікальні смисли, ввести їх до 

інтерсуб'єктивної реальності [11; с.114]. 

 Потрясіння інституціональних розмірностей суспільства руйнує 

"трансцендентні цінності". Цим, зокрема, пояснюється масове прагнення "втекти в 

себе" у 90-і роки ("синдром равлика"). Я-концепція равлика будується як повне 

"пригнічення" публічного Я приватним. Але навіть "равлик" потребує деякого 

публічного образу, хоча б у визнанні його права бути "равликом" [110].   

З цим погоджується і дослідниця-культуролог І.К.Джерелієвська: 

"…руйнація традиційних цінностей, заміна їх ситуативними, прагматичними 

міркуваннями "занижує" життя людини на суб'єктивному рівні, знесмислює його. 

Вона втрачає ціннісно-смислове ставлення до світу, своєї культури, своєї землі. 

Народ, що втратив історичну пам'ять, виходить з історії, повертаючись до 

етнографічного стану. Втрачаючи культурну ідентичність, він розпилюється й 

асимілюється" [111; с.9]. 

За відсутності / потрясіння "трансцендентних цінностей" і регулятивів 

соціальний простір розпадається на сегментовані, не пов'язані між собою 

подуніверсуми. Кожен з них циркулює, в силу блокування соціальних каналів, за 

своєю траєкторією, утворюючи смислове середовище, яке хаотично розпадається.  

Такі підстави дають соціальному філософу зробити висновок, що соціальний 

хаос проявляється на "видимому" рівні не стільки в існуванні, скільки в не-

існуванні: ахронія, атопія (відсутність місця), втрата біографії та самоідентифікації.  

Отже, питання пов'язаності ситуації соціального хаосу та порушення 

функціонування соціосемантичної оболонки можна "розв'язати" наступним чином: 

- ці два явища взаємозалежні у своєму походженні, – оскільки не можна 

"прийти" до ситуації хаосу з налагодженою соціосемантичною сферою. І 

навпаки, не можна уявити чітко функціонуючу соціосемантичну оболонку, 
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коли ситуація хаосу є очевидною. Тут маємо прийняти позицію діалектичного 

бачення; 

- методологічна значимість ситуації хаосу для дослідника семантичної оболонки 

зваблива і небезпечна: піддаючись азарту "розкриття" латентних форм 

соціального буття, можна захопитися і вдатися до суб'єктивізації пізнаних 

закономірностей, підміни опису реальних особливостей розглядом специфіки 

віртуалізованого світу, де панують симулякри. Важливо дотримуватись 

зазначеної "триєдиної позиції", в якій ракурси бачення постійно діалогізують 

між собою і не переважають один одного; 

- актуалізація таких досліджень соціосемантичного спрямування підводить 

певну рису під розвитком як міфологічної та релігійної, так і філософської та 

філософсько-світоглядної (повсякденної) форми свідомості людини. Чергова 

"криза" в нашому суспільстві дає привід і вітчизняним дослідникам 

активізувати дослідження і впорядкувати знання про семантичну взаємодію в 

соціумі. 
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3.4. Зміна інтерпретативних можливостей смислоописових практик 

в контексті глобального культурного симбіозу 

 

 Світ сьогодення переживає надзвичайну за обсягом та змістом 

трансформацію, яка покликана подолати національні кордони, поєднати 

інформаційні, культурні простори [112]. "Сьогодні створена епохою індустріалізму 

технічна цивілізація переживає глибоку кризу саме своїх цільових установок, 

мотивів, життєвих смислів діяльності. Людська активність увійшла до 

антиномічного протиріччя з тотальною залежністю від імперативів економічної та 

технологічної ефективності. Гостро постало питання про те, чи можна примирити 

ідентичність із ефективністю, традиційні цінності культур із культурою Інтернету. 

Відчутно виступає дефіцит людяності та духовності… " [113; с.11].  

Тенденції соціосмислової взаємодії в сучасному соціумі можна розглядати 

крізь призму постійного соціального конструювання реальності, що описують у 

своїх роботах П.Бергер та Н.Лукман. Хоча ще у К.Мангейма також можна знайти 

висловлювання про необхідність використання знання для раціонального 

перетворення світу. Зокрема: "Найсуттєвіше у перетворенні людини – це 

перетворення її здатності мислити та висловлювати свою волю" [47; с.101]. А про 

конструювання соціальних технологій, а також – нових схем управління за 

допомогою володіння певним знанням, К.Мангейм пише: "Нова наука про людську 

поведінку дає в руки уряду знання про людський розум, яке можна або використати 

для збільшення ефективності управління, або перетворити його на інструмент, що 

грає на емоціях мас. Розвиток соціальних служб дозволяє чинити тиск на наше 

приватне життя. Таким чином, з'являється можливість зробити об'єктом 

суспільного контролю психологічні процеси, які раніше вважалися суто 

особистими" [9; с.415]. 

 Осягнення повсякденної реальності здійснюється через дізнавання про 

значення, призначення, характеристики усього навкруги. Але за сучасних умов таке 

дізнавання відбувається не стільки через вільну взаємодію з предметами, об'єктами 
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та суб'єктами, скільки через активне прагнення низки агентів соціалізації вплинути, 

повідомити саме таке значення, яке б відповідало інтересам цих агентів або їх 

"замовникам" [114]. При цьому, чим складніше і повніше накопичені в суспільстві 

різні знання, тим більш залежними від зовнішніх інтерпретацій виявляються 

індивіди, що соціалізуються. Повідомлювані за допомогою мовних та інших 

маніпуляцій нові значення проходять легітимацію (пояснення, виправдовування, 

когнітивну та нормативну інтерпретацію). Після закріплення в контрольованій та 

передбачуваній поведінці нові значення реальності осаджуються в досвіді (стають 

седиментованими та традиційними) [59; с.114]. Після цього, в залежності від того, 

на які соціальні ролі розповсюджується трансльоване знання та вплив, може 

наступити і стадія інституціоналізації елементів нової реальності. І тільки тоді 

можливе й більш глибинне проникнення сконструйованих об'єктів реальності до 

картини світу індивідів – утворення смислових підуніверсумів або символічних 

універсумів, порівняно автономних від соціуму та легітимованих як на 

дотеоретичному, так і на теоретичному рівнях свідомості. Символічні та смислові 

підуніверсуми замінюють собою область абсолютних істин, метафізичних та 

містичних феноменів [114]. 

 Суб'єктами конструювання загалом можуть виступати певні колективні сили, 

керовані інтелектуальною ініціативною групою – інтелігенцією. Але надалі, згідно 

законів розвитку та наслідування, властивим людському співіснуванню, коло 

користувачів таким надбанням, як можливість регулювати поведінку інших, 

розширюється. К.Мангейм попереджував, що ідеологія (пропущені крізь 

світобачення політичного діяча закони буття) не може бути тривалий час привілеєм 

одного класу і нею починають користуватись як методом всюди [9; с.68-69].  

 На думку сучасних вчених, процес конструювання соціальної реальності 

трансформувався до рівня мікропроцесів і став більш масовим явищем [114]. 

Змінилась насамперед структура суспільства. Одні вважають, що з класової вона 

трансформувалась у стильову або влаштовану за принципом "зернистості" 

(Д.Співак). На думку інших, суспільство стало влаштовуватись за принципом 
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мережі (Ф.Фукуяма). Процес конструювання розповсюджується зі сфери 

глобальних класових відносин у групові, корпоративні, міжособистісні у вигляді 

соціальних технологій та психоінженерних практик.  

 Також про трансформації з тих часів можна судити і за змінами у суб'єктно-

об'єктних відносинах. Співвідношення суб'єкта та об'єкта в соціальному 

конструюванні змінилось кількісно та якісно. В якості суб'єкта, як у К.Мангейма, 

так і в американських дослідників, виступала інтелігенція. Дані дослідники 

проблем знання сверджували, що задумати та здійснити конструювання може лише 

"еліта спеціалістів". Відповідно, об'єкт конструювання – це більшість, яка не відає 

про більш універсальні цілі своїх власних дій. Пояснювати ці цілі можуть лише 

спеціалісти-інтелігенція, – на думку Бергера та Лукмана. В сучасних умовах ми 

спостерігаємо, як збільшується кількість спеціалістів в усіх галузях науки. Окрім 

конструкторів та об'єктів їх діяльності існує ще й категорія "знаючих" про перших 

та про других [114].  

 Саме прошарок середньої ланки – інтелігенція, – дозволяє пробувати себе в 

ролі соціальних конструкторів. Сьогодні багато людей намагаються впливати на 

поведінку інших. І робиться це, як вважає Л.Вітгенштейн [115-116], через 

інтерпретацію правил. В результаті, сучасне життя заповнюється не лише 

відкритими ідеологізованими перетвореннями, але й множиною вчинків-принад. 

Дану тенденцію змін у практиці соціального конструювання можна назвати не 

стільки конструюванням, скільки ввііррттууааллііззаацціієєюю  ссооццііааллььннооїї  ррееааллььннооссттіі.  

 На думку Т.Каменської, це поняття можна обґрунтувати, виходячи з розвитку 

міфо-релігійної свідомості, вірніше з процесу його раціоналізації. Про що ми вже 

згадували у зв'язку із наробками нашого співвітчизника В.Карпенка. "У соціальній 

науці ще з початку ХХ століття вводились до вжитку схожі за змістом терміни. Це 

й запропоновані Дж.Бодрійяром "симуляції", і "полегшення буття" М.М.Бахтіна, і 

"мовні ігри" Л.Вітгенштейна, і "уявлення себе іншим" І.Гофмана. ...всі ці категорії 

отримали висвітлення в науці ще до появи роботи П.Бергера та Н.Лукмана, до 1966 

року" [114]. Термін "симуляція" використовується Бодрійяром в значенні гри. В 
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якій немає місця активному суб'єкту конструювання. Т.Каменська вважає, що 

концепт "симуляції" не враховує роль знання та його похідних. Так само не 

розкриває повного змісту і концепція "мовних ігор". Адже віртуалізація виходить 

за межі вербального впливу. Вона може здійснюватись і за допомогою візуальних 

образів, із задіянням усіх сенсорних систем організму, із залученням технічних 

засобів.  

 Михайло Бахтін надає значну увагу дослідженню мислення, яке впливає на 

вчинки. Він доходить висновку, що існує так зване "учасницьке мислення", яке 

слугує засобом "полегшення буття". При цьому на кожному лежить персональна 

відповідальність за його вчинки [114], з чим сьогодні погодитись важко.  

 Ближче за все до поняття "віртуалізації соціальної реальності" стоїть 

концепція І.Гофмана, де стверджується, що індивід прагне діяти таким чином, аби 

зробити вигідне для нього враження. Аналіз "повсякденного акторства" проливає 

світло на багато соціально-психологічних проблем, але тут ігнорується соціальна 

структура, задіяні особи поділяються на "діячів" та "глядачів". Важко застосувати 

таку модель "віртуалізованого соціуму" наприклад, для розгляду взаємодій у 

політичному полі.  

Отже, термін "віртуалізації" відображає суміщення двох полярних процесів: 

визволення, вихід у сферу великої свободи та втримання, зумовленість конкретно-

реальними умовами буття. Тобто, на думку авторки, утворюється "деяка візуально-

комунікативно-симулятивна наповненість простору між бажаним, уявним та 

реально існуючим. В цьому візуально-комунікативному та предметно-

симулятивному субстраті можуть бути розташовані різні ... ілюзії – "чесні вибори", 

"банківські послуги на благо клієнта" та ін." [114; с.43]. 

Не останню роль у морфогенезі сучасного різноманіття картин світу, 

принципів та засад соціосемантичної взаємодії відіграють процеси глобалізації. Їх 

всебічний вплив на українське сьогодення ми опишемо в термінах наших колег-

співвітчизників, таких, як М.О.Шульга, який вивчає спосіб життя особистості за 

умов глобальних змін, трансформацію поняття "час"; А.М.Єрмоленко, що пише про 
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нові засади досягнення розуміння, про нові цінності епохи; О.Є.Гомілко – для 

якого наразі проблематичним є трансформація самопрезентацій і самовідчуття 

людини від того, що із настанням НТП у неї з'являються якісно нові аспекти 

самоусвідомлення; В.О.Мандрика, – проблематика нової раціональності і 

проектування майбутнього; О.С.Колесник – віртуальні форми комунікації та ін. 

На думку М.О.Шульги, внаслідок стирання міжкультурних та інших меж, 

громадянин сьогодення володіє настільки значним потенціалом постійного вибору, 

що важко стає знайти більш або менш схожі способи та стилі життя, у світі 

панують "принципово різні способи життєдіяльності особистості, для яких 

характерні відмінні картини світу, типи світосприйняття і світовідчуття. Це зовсім 

різні людські універсуми життя із якісно відмінними системами цінностей та 

орієнтацій, мотиваціями, логікою поведінки" [117].  

"Збереження власної ідентичності для особистості глобального порубіжжя є 

куди складнішим процесом, ніж для особистості модерну, оскільки в наш час 

збереження особистістю своєї ідентичності відбувається не в середовищі людей зі 

схожими соціокультурними ідентичностями, не через заперечення ба навіть 

боротьбу з іншими типами ідентичностей, а на засадах поваги до інших 

ідентичностей, хоча й без переходу на їхні культурні коди. Цей спосіб життя не є 

чимось штучним, нав'язаним особистості ззовні; він іманентний, органічний для 

неї. Масштаб її життєдіяльності ґрунтується не на обмежених формулах 

партикулярних культурних зон, а на засадах планетарних смислів. У цьому, власне, 

і полягає її нова якість" [117]. 

Соціальний час, час людської життєдіяльності, темпи її життя 

прискорюються. Відповідно змінюють форму та зміст деякі соціальні процеси. 

Соціальна взаємодія здійснюється більш "поверхово" й непомітно – згадаймо про 

"віртуалізацію соціуму". Бурхливі інформаційні обміни знижують цінність кожного 

окремого акту соціальної взаємодії. Все це відбивається і на смислових складових 

такої взаємодії. Соціальні смисли частіше змінюються і ледь встигають бути 

засвоєними. Втрачається усвідомлення наявності необхідного "базису" смислових 
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стрижнів свідомості, розмивається фундамент історично найважливіших – 

традиційних, національних смислів. 

"...в Україні на ці глобалістичні тенденції нашарувалися процеси, що 

супроводжують новітню українську історію, – затяжна системна криза, занепад 

технологій, демодернізація, падіння життєвого рівня населення. У депресивних 

зонах нашого суспільства час тягнеться навіть повільніше, ніж 15 років тому. Він 

спливає немов за Середньовіччя у селах, відрізаних від великого світу, бо туди не 

ходять автобуси, там відключають світло, не працює радіо і телебачення. 

Проте постсучасний світ має не лише ознаки ущільнення простору і часу. 

Глобалізація розхитує всю традиційну систему формування особистості та її 

життєдіяльності. По-перше, змінюється тип раціональності (імпліцитно присутнє у 

соціокультурних структурах уявлення про сенс і засади життя особистості), на 

якому ґрунтується людське життя. По-друге, в процесі соціалізації зростає роль 

чинників, які перебувають за межами національно-культурного середовища. По-

третє, відбувається "розхитування", "розмивання" традиційних ідентитетів 

особистості" [117]. 

Життєвий час особи розділений на окремі проміжки для виконання певних 

"проектів". Смисли вбачаються лише в доцільності певного, актуального на 

сьогодні проекту. А життя виглядає як реалізація сукупності послідовних проектів. 

Так зручно [117]. Автор (Шульга М.О.) ставить під сумнів можливість феномену 

особистості за постсучасної епохи.  

А Єрмоленко А.М. надає своїм міркуванням [118; с.78] інший висновок-

застереження з приводу глобалізаційних процесів: "Лише на основі комунікативної 

раціоналізації життєвого світу, яка й утворює спільний культурний шар, а відтак і 

уможливлює досягнення порозуміння, лише на основі комунікативної парадигми 

можна побудувати справедливі міжкультурні та міждержавні взаємини. Без неї 

глобалізація обмежуватиметься стратегічною раціональністю, тобто 

залишатиметься війною всіх проти всіх". Не в останню чергу це порозуміння у 

спільному культурному просторі досягається за допомогою підведення людської 



159 

 

 

 

свідомості на більш високий рівень смислового оперування – відбувається частіше 

звертання до транснаціональних, загальнолюдських соціальних смислів та 

цінностей (добра, миру, гуманності, безпеки тощо) і їх подальше спільне або ж 

спеціальне вироблення, розробка (наприклад – соціальний смисл протидії 

тероризму, смисл міжнародної поінформованості, повсякденного включення до 

міжнаціонального, трансконтинентального спілкування і т.і.). Поміж таких смислів 

і цінностей виразно виокремлюються такі, що вироблені спеціально (штучно) і їх 

впровадження у свідомість громадян світу переслідує насамперед економічний 

інтерес. Це так би мовити видиме соціальне підґрунтя спеціальних технологій, 

розрахованих на збільшення споживання або зміну пріоритетів споживання. 

Однією з таких технологій останніх десятиліть постала така, що продукує і 

розповсюджує соціальний смисл і цінність гламуру.  

"Гламур став усім: світоглядом, психологією, філософією, культурою, 

релігією – способом життя, поступово витісняючи і підміняючи собою саме життя" 

[119]. "…Гламур прийшов на зміну соцреалізму, витіснивши з літератури, кіно і 

телебачення робітників і колгоспниць. … Праця, творчість, чесність, 

принциповість, щедрість, здатність до співчуття відійшли на другий план, якщо 

зовсім не щезли. Проте всюди вітаються жага наживи, егоїзм, впертість, 

виворотливість, безпринципність, готовність переступити через все та всіх заради 

грошей" [119]. Дана технологія, соціальний смисл, навіть ідеологія, має 

транснаціональне походження і глобальне розповсюдження. Це стає ознакою 

нового часу – бути причетним і обізнаним з приводу певної світової тенденції 

(моди на зовнішність, на стиль життя, на спосіб споживання, мислення і т.і.). 

"Замість логіки та смислу, мети та зусиль приходять блиск та ілюзія іміджу, 

всепереможна краса гламуру" [120]; "Людина гламурного мислення є істота, яка 

вважає акти споживання досягненнями" [120]; гламур – це "світогляд, що нівелює 

основні духовні пріоритети людини, переносячи акцент на розкіш та зовнішній 

блиск, і тому все більш уподібнюється світоспогляданню крізь призму 

задоволення" [120]. Він об'єднує різні верстви населення: багаті прагнуть до 
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гламурного способу життя тому, що їм необхідно виокремитись і стати 

недосяжними, а менш забезпечені громадяни – щоб хоча б умовно бути схожими на 

багатих. "… але більш за все гламур потрібен мас-класу з його достатньо 

примітивними запитами і життєвими цілями, який отримав можливість якісного 

споживання за меншу кількість витраченої енергії" [120]. 

 Відбувається невпинна реформація засад людського існування, і головне – 

співіснування у сучасному світі. Розповсюджуються нові смисли, і тим самим 

"громадянин сьогодення" прагне закарбувати в пам'яті поколінь свої нові 

досягнення, своє активне, творче відношення до оточуючого світу. Але не всі з цих 

нових тенденцій, цінностей, смислів, є справді значимими для еволюційного 

розвитку людської спільноти, не всі є справді новими. Часто вони за своєю 

глибиною й вагою є поверховими – приходять і зникають разом з хвилею 

постійних змін у соціальному житті спільноти (на рівні місцевості, країни, 

континенту). Їх виникнення й розповсюдження є штучним і спланованим, але разом 

з тим – відбиває характер епохи. Саме таким, на нашу думку, є соціальний смисл 

гламуру. Він втілює метаморфоз інших соціальних смислів і несе відбиток 

культурного симбіозу в даному часі. 

Отримують нового змісту в епоху глобалізації і вдосконалення 

інформаційних технологій також соціальні смисли, пов'язані з людським тілом. "У 

результаті руйнування первинної тілесної самоідентифікації тілесність стає 

відкритою до таких позакультурних паттернів, як нелюдські органічні форми 

(тварини, мікроорганізми), технічні пристрої тощо. … соціальні відносини 

розглядаються як такі, що містять у собі не тільки власне людське, але й нелюдське 

– технічні й органічні фактори" [121; с.132-133]. "Технонаукові умови існування 

людського тіла здатні переорієнтувати вже визначену політику тіла", – пише 

Д.Харвей [122]. Широкого вжитку набуло поняття кіборга – людське тіло, зрощене 

з техногенним середовищем. Популярність цього поняття говорить про те, що 

наприкінці другого тисячоріччя в антропологічному розвитку людства 

спостерігається поява нового типу тілесності, що конструюється не тільки 
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соціальним дискурсом, як це відбувалось в попередній історії, але й могутнім 

технонауковим фактором, що істотно змінює людську біологію.  

Усвідомлення, сприймання людського тіла і соціальних смислів, пов'язаних з 

цим, також змінює той факт, що із розвитком медичних, хімічних технологій стало 

можливим значно змінювати своє біологічне тіло. За допомогою пластичних 

операцій та різноманітних хірургічних, біохімічних втручань людина може 

змінювати зовнішній вигляд, навіть свою стать, долати процеси старіння, впливати 

на процеси репродукції і т.і. Все це сприяє значному зсуву – не тільки в 

самоусвідомленні людини, але й в загальному уявленні про свої можливості в 

межах подальшого НТП, у цілій низці соціальних смислів, які описують 

соціобіологічне існування людини.  

Все більш необхідними для сучасної людини постають інформаційні канали, 

з яких можна дізнатися про зміни того світу, яким вона знала його ще вчора. В 

епоху глобалізації й інформатизації ці канали стають всесвітніми, а інформація – 

необхідним ресурсом щоденного споживання [123]. Засоби масової комунікації в 

цьому відіграють одну з головних ролей. Саме ЗМК постачає своїй аудиторії не 

тільки інформацію та цінності, а також соціальні смисли [122]. Ця "четверта" влада 

збільшує своє значення, свій вплив щодня. Не в останню чергу працівники ЗМІ 

причетні до конструювання картини світу пересічного громадянина. В сучасному 

світі, з огляду на зміну принципів світобачення, стає зрозумілим, "що майбутнє не 

приходить, а проектується" [124; с.62]. Отже, ЗМІ несуть значну відповідальність 

не лише за наше сьогодення, але й за майбутнє.  

"…Конструктивізація майбутнього передбачає насамперед виявлення таких 

ґрунтовних, базисних смислів культури, які утворюють генотип сучасної 

цивілізації; ведеться пошук нових шляхів розвитку, нових орієнтирів світобачення" 

[125; с.183], – у глобальних масштабах конструювання образів реальності.  

"Світ містить конфлікт між порядком та хаосом", а людина "конструює світ, в 

якому екстерналізує себе", здійснюючи проекцію своїх значень на реальність" [59; 

с.170]. Так, ми зіштовхуємося з протиріччям того, що соціальні смисли лишень 



162 

 

 

 

впорядковуються у певну умовну систему, як одразу ж зазнають змін, – під 

впливом нових умов соціальної реальності, – тобто, руйнується порядок поміж 

ними (у свідомості індивіда, спільноти, групи), для того, щоб знову поступово 

відновитись. Окрім того, існує постійний рух від актуалізації соціальних смислів 

певного соціального актора до їх переоцінки, верифікації і подальшої зміни. На 

нашу думку, чим більшим набором (палітрою) соціальних смислів володіє 

громадянин сьогодення, тим легше йому оперувати схемами самоусвідомлення у 

сучасному світі, а також – адаптуватися до раптових великих змін. Тим простіше 

йому сконструювати новий образ сучасного світу. І яскраво побачити при цьому 

майбутнє, бо ж соціальні смисли – відображення досвіду, який не зникає, а навпаки 

– нарощується. А значить, засвоєння нових соціальних смислів дає впевненість у 

тому, що майбутнє буде більш прогнозованим. 

В інформаційному просторі на сьогодні не так просто зорієнтуватись, адже 

по різних інформаційних каналах пропонуються різні версії однієї й тієї самої події, 

її тлумачення, інтерпретація. Окрім того, джерела повідомлень конкурують між 

собою за аудиторію (за свій прибуток). Отже, виникає необхідність отримати і 

затримати реципієнта. Одним із таких прийомів є прийом шокових повідомлень, 

який є особливою технологією. Це виражається в умисній трансляції таких 

повідомлень, які не вписуються в попередні уявлення реципієнта про предмет 

повідомлення, які здатні вразити, струснути свідомість читача/слухача/глядача. 

При цьому він рефлексивно призупиняє звичний хід своїх думок, прислуховуючись 

до джерела повідомлення і продовжує сприймати те, що транслюється, щоб 

отримати відповідь на логічно посталі в його голові питання. А далі, як правило, 

більш завзято сприймає чужі інтерпретації події і певні висновки, оціночні 

судження.  

Таким не зовсім безпечним для звичайної діяльності мозку способом – 

навмисно загостреними сюжетами, скандальним висвітленням подій, ЗМІ 

намагаються порушити як окремі, вже складені в свідомості індивідів та груп 

соціальні смисли, так і цілі картини світу людей-членів спільноти.  
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Це суперечить так званому "Кодексу преси", прийнятому в Німеччині ще у 

2001р.: "Преса відмовляється від занадто сенсаційного висвітлення насильства та 

жорстокості" [126; с.15]. І який з ініціативи Академії Української Преси прагнуть 

прийняти в нашому Комітеті Телебачення та Радіомовлення. "Репортажі про акти 

насильства а також про погрозу їх виникнення мають бути ретельно і виважено 

розглянуті пресою при зберіганні балансу між інформаційною зацікавленістю 

громадськості та інтересами жертв та потерпілих" [126; с.30]. 

Прикладів тут може бути багато (найбільш шокуючі – повідомлення про події 

воєнних конфліктів або великих катастроф, терористичні акти і т.п.), і кожного разу 

аудиторія цілого каналу змушена пере-адаптувати власну свідомість на новий лад, 

піддаючись дії даної спекулятивної технології. Чи не тому в радянські часи про 

катастрофи, безлад і т.п. всередині країни інформували дозовано (за спеціальних 

державних дозволів), не кажучи вже про міжнародні події? Тут як раз громадяни 

пострадянського простору можуть порівняти – наскільки часто змінювалась їх 

картина світу, смислові пріоритети за радянських часів і в стрімкому шокуючому 

сьогоденні.  

Наш співвітчизник Олександр Буряк на прикладі радянської системи освіти 

проаналізував соціальні смисли, якими відбивалась початкова, середня, вища освіта 

для громадян СРСР у певні періоди [127]. На нашу думку, будь-які специфічні 

смисли сучасних українців змінюються наразі дуже стрімкими хвилями, причому 

окремо в розрізнених частинах суспільства. 

Глобалізація означає включення у повсякденні стосунки віртуальних форм 

комунікації, – за допомогою різних технологій, насамперед – глобальної мережі 

Інтернет. Існує думка, що глобальна мережа Інтернет є найпомітнішим феноменом 

сучасної культури, яка є символічним і разом з тим найбільш яскравим виразом 

сучасних всесвітніх тенденцій [128]. "Одним з найглибших, трансісторичних та 

транснаціональних переконань людини є віра в загальний зв'язок усіх речей світу. 

…це умоглядне уявлення матеріалізується, набирає безумовної реальності у 

вигляді Інтернету" [128; с.191-192]. 
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"Всесвітнє Павутиння" сприяє глобалізації – як соціальної, культурної, 

економічної та політичної інтеграції, а також – зворотному їй явищу – 

індивідуалізації, вирізненню ознак власної самоідентифікації (індивідуальної, 

групової, національної, регіональної і т.п.). Тобто, в умовах сучасного соціуму за 

допомогою мережі Інтернет "тут і зараз" відбуваються процеси глобального 

значення. Як і в згадуваному нами процесі міжіндивідної взаємодії на 

мікросоціологічному рівні, (див. 2.3), у численних за формою та змістом взаємодіях 

в мережі Інтернет здійснюються соціосемантична інтеграція та дезінтеграція. В 

загальному вигляді, соціальні смисли широкого діапазону, що відносяться до 

глибин архетипного рівня людської свідомості, прагнуть до інтеграції (вони і 

постають одним з об'єднуючих чинників сегментів віртуальної реальності), а 

соціальні смисли більш дрібного діапазону – специфічні та випадкові постають 

основою для ідентифікаційної дезінтеграції індивідів, спільнот.  

Архетипи колективного свідомого, якими оперує громадянин Землі у процесі 

віртуальної комунікації – є ті, що стосуються: 

– мистецтва (архетипні образи як класики, так і масової культури); 

– науки (теорія відносності, уявлення про ноосферу, про всесвіт); 

– філософії (концепти Порядку та Хаосу, циклічності буття); 

– політики (ідеологеми, які конструюються з прадавніх сталих елементів) [128; 

с.191]. 

А соціальні смисли, які залучені до процесу ідентифікаційної дезінтеграції – 

це, насамперед, смисл власного ім'я (найменування). Адже в умовах Мережі 

самопрезентація суб'єктів відбувається наперше через само-найменування, яке 

часто є довільним в умовах віртуального простору, на відміну від імені, яке 

приписано суб'єктам у межах традиційного простору. 

Звертаючись до теми віртуалізації соціальних відносин, ми маємо зупинитись 

на такій формі комунікативних процесів, як віртуальна інтерактивна форма 

комунікації у кіберпросторі [129]. Різноманітні форми спілкування в якій дають 

можливість комунікантам знайомитись із системою вербалізованих соціальних 
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смислів представників інших соціальних угруповань "тут і зараз", безпосередньо та 

персоніфіковано. А це дуже впливає на сприймання даних часток інформації, 

оскільки, у порівнянні, віртуальна реальність кінострічки чи будь-якого 

художнього твору, є віддаленою від сприймачів – у часі, вони не можуть бути 

безпосередніми її учасниками і творцями.  

Кіберкомунікація через мережу Інтернет володіє багатьма рисами 

традиційної комунікації, але в ще більшому об'ємі набуває ознак перфомансу 

(вистави), оскільки суб'єкти дії є часто анонімними один для одного та/або 

презентують себе в цьому просторі таким чином, що їх віртуальні параметри мало 

відповідають реальним і т.п.  

"Перфоманс – це штучне створення естетичної ситуації, переживання якої 

поза контекстом її звершення позбавляється змісту. Не має значення, у закритому 

чи відкритому просторі воно відбувається; … має значення лише те, що перфоманс 

формує новий, а значить і інший погляд на звичне та звичайне повсякдення, на 

добре знайомі території, на яких і проходить все життя звичайної людини" [130]. 

"Перфомансна комунікація" [131] відбувається і у фізичному просторі (в 

основному її приклади пов'язані з масовою комунікацією, виступами перед 

аудиторією). А на думку вчених-інтеракціоністів (Ч.Кулі, Дж.Г.Мід, Г.Блумер, 

Т.Шибутані, М.Кун, І.Гофман), взаємодія людей як раз і є проявом перфомансу по 

суті. Нас же цікавить в цьому ракурсі те, яким чином віртуальна перфомансна 

взаємодія суб'єктів впливає на їх соціосемантичну картину світу. Щодо реальної 

взаємодії – ми з'ясували, що між суб'єктами може відбуватись інтеграція, 

дезінтеграція їх смислових полів; обмін досвідом – як обмін соціальними смислами 

(при цьому відбувається приріст соціальних смислів, коригування та/або їх 

актуалізація / деактуалізація в обох учасників); інколи досягається розуміння, як 

знаходження точок дотику в смислових полях учасників комунікації, як 

взаємовплив з можливими домінантними проявами однієї зі сторін. 

Загалом, уся історія людства може розглядатись як еволюція форм його 

комунікації, розвиток соціальної взаємодії – як первинної умови існування всього 
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людського, соціального. Отже, зміна форм комунікації та її змісту – це закономірна 

ознака приходу нової епохи.  

На сьогодні кіберпростір насичений різноманіттям інтеракцій, частина з яких 

непідконтрольна жодним нормам чи правилам, і утворюється спонтанними 

текстовими повідомленнями, являючи з себе хаос. Проте, саме у кіберпросторі така 

взаємодія можлива і є виразом потреби й сутності нового часу – мозаїчності, 

еклектизму сучасної культури і комунікацій зокрема. Кіберпросторові форми 

комунікації акумулюють у собі вироблені досвідом спільного соціального життя 

засади людської взаємодії та продукують нові. Адже мова йде про якісну зміну не 

лише технічних параметрів комунікації, але й нові форми людського мислення, а 

значить – моральну й духовну складову комунікаційних процесів. 

Щодо організації кіберкомунікації – порядок її протікання у кіберпросторі є 

зовсім іншим. До появи Інтернету "комунікація лишалась організованою за своїм 

основним принципом статусності відносно змісту, що передається і за принципом 

асиметрії центр-провінція відносно ієрархії та зв'язку елементів, які входили до 

комунікації" [132]. Однак із розвитком Internet відбувається "перетворення 

культури, де доступ до комунікації можливий через статус, на культуру, де доступ 

до комунікації є безпосередньо мережевим: кожен доступний кожному поза 

соціальним статусом" [132]. Це цікава думка одного з дослідників мережевої 

комунікації – Сергія Дацюка, з якої в дослідника виникає висновок про те, що 

Глобальна Мережа "заперечує статус як принцип". Але, на нашу думку, в умовах 

кіберкомунікації формується новий набір ролей і статусів, які, хоча і не 

відповідають реальним, але віддалено їх нагадують. Найбільш придатна, на нашу 

думку, для аналізу цих ролей, статусів та експектацій у кіберпросторовій 

комунікації драматургічна модель соціальної взаємодії символічних 

інтеракціоністів [133]. 

Масовість і поліфункціональність кіберпросторових взаємодій забезпечують 

широку представленість соціальних верств, поліморфність поля інтеракцій, 

плюралізм ідей, що циркулюють в цьому просторі. Перенесена до інформаційно-
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технологічного поля, структура людського життя порушується. Її трансформація 

довготривала, спостерігається становлення нормативно-етичної сфери нового часу. 

Але цей процес тільки розпочався. Соціальні організації, суспільні інститути з 

усіма власними атрибутами постають ініціаторами та законодавцями цієї сфери. 

Так само законодавцями є окремі, індивідуальні актори віртуального простору. 

Позбавленість повномасштабного державного контролю робить Мережу 

привабливим простором для самоактуалізації. 

Необхідно виявити ті особливості, які є специфічними рисами 

кіберпросторової комунікації. Це, насамперед: 

– анонімність,  

– дистантність,  

– відсутність маркерів тілесності (та фізичних ознак). 

Завдяки цим об'єктивним технологічним особливостям віртуальна 

комунікація задає для користувача максимальні можливості в самовизначенні, 

самопрезентації та безпосередньому самоконструюванні в межах Мережі. 

Мова, що вибудовує рамки соціальної взаємодії, постає бар'єром унікальності 

і безпосередності (Р.Барт), у кіберпросторі виступає єдино можливим (за 

виключенням деяких іконографічних засобів) індикатором і виявом 

індивідуальності, тому часто трансформується у незвичайно гнучку, мінливу 

систему знаків.  

Так само і мова соціальних смислів, яку використовують актори 

кіберпросторової взаємодії, демонструє їх власне місце в просторі соціального 

буття, і є найважливішим способом самопрезентації суб'єктів. Тут можна помітити 

наступну закономірність: для акторів зливаються в єдине процеси входження до 

просторового та психічного контакту – за  моделлю соціальної взаємодії 

Я.Щепанського [134; с.84]. Адже кіберпростір дає можливість вступити в контакт 

за умов обміну насамперед вербальною інформацією, яка вже має певне психічне 

забарвлення. Окрім того, вираження себе через вербалізацію думок і надавання їм 

текстового вигляду передбачає відкидання усієї тієї "випадкової" інформації, що 
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може потрапити до уваги учасників розмови в реальному фізичному просторі. Далі, 

соціальний контакт і взаємодія розпочинаються тоді, коли учасники взаємодії 

дізнаються про віртуальні статуси і знайомляться з ролями один одного (або ж 

пригадують реальні статуси та ролі один одного). А соціальне відношення 

(взаємокоординовані системи дій) учасники кібервзаємодії конструюють у випадку 

тривалого знайомства, регулярних комунікацій та накопичення достатнього знання 

один про одного. Тоді відбувається взаємовплив морально-ціннісних орієнтирів і 

синтез перехрещуваних ділянок "культурних полів", а значить – і соціально-

смислових полів. Тобто, соціосемантичні поля учасників віртуальної 

кіберпросторової взаємодії, з яких складається їх уявлення один про одного, є 

водночас і запорукою входження до соціального контакту, і базисом формування 

соціального відношення один до одного. Адже в мові людина виражає себе і свій 

досвід, а в текстовій самопрезентації, що часто позбавлена аудіо-графічних форм 

сприймання даних один про одного суб'єктами взаємодії, вираження цього досвіду і 

себе самого відбувається на основі вербалізації найбільш значущих соціальних 

смислів – як стислої кумулятивної форми вираження і свого емоціонально-

чуттєвого, і раціонального досвіду, і відношення до елементів соціальної 

реальності, і принципів мислення і т.п. 

Невидимість кіберпростору, мережі Інтернет підводить нас до паралелі: з 

давніх часів люди традиційного суспільства вважали, що кожна річ існує у двох 

площинах – видимій та невидимій, де друга є головнішою, більш визначальною. 

Так само у відомого українського філософа Г.Сковороди є вислів про те, що 

невидиме сильніше за видиме. Тепер, коли "віртуальна реальність зайняла місце 

"потойбічного світу" ця ідея не здається такою дивною" [128; с.193]. А реальність 

соціосемантичного простору, ноосферної оболонки Землі і ін. так само постають 

все більш "видимими" і звичними для людей. 

 

На основі вищезазначеного, можна зробити висновок, що процеси 

глобалізації та віртуалізації соціального дають свій відбиток на принципи розвитку 
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і зміст соціосемантичних полів як окремих індивідів, так і спільнот. Додаються нові 

соціальні смисли до існуючих у колективній свідомості, виникнення яких пов'язане 

із взаємодією індивідів з новими компонентами соціальної реальності, які 

з'являються внаслідок трансформативних та еволюційних зрушень у ній. 

Формується новий тип мислення – який відповідає сутності мозаїчної еклектичної 

культури віртуалізованого світу сьогодення. Цьому мисленню притаманне 

оперування окремими ділянками, що відповідають за інформаційні ресурси з того 

чи іншого питання, і здатність легко співставляти, сполучати ці окремі 

інформаційні блоки. На нашу думку, це сприяє актуалізації соціально-смислової 

комунікації, як окремої форми людської взаємодії. Тим більше, що у 

кіберпросторовій взаємодії, яка відбувається за допомогою технічних можливостей 

комп'ютерних мереж і системи Інтернет соціально-смислові поля учасників 

інтеракції охоплюють і супроводжують як первинні, так і вторинні акти такої 

комунікації. У людей формується такий специфічний соціальний смисл, як смисл 

віртуальної кібервзаємодії. В якому втілені основні риси сучасної глобальної 

культури і досвіду існування в ній референтних індивідові спільнот. 
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3.5. Соціосемантична модель соціальної реальності як перспектива 

розвитку соціологічного пізнання 

 

На останньому етапі нашого дослідження необхідно підсумувати наявне про 

поняття "соціальні смисли" знання, щоб сформувати загальне уявлення про картину 

світу, модель соціальної реальності, яку може побудувати соціолог за допомогою 

соціосмислового аналізу.  

Загалом, конструювання картин світу – процес, характерний для усіх епох 

людського існування, це спосіб пізнання і впорядкування знання про світ. Але 

сьогодні побудова наукових картин світу набуває актуальності ще й тому, що 

внаслідок прискорення темпів життя, обміну інформаційними ресурсами, картини 

світу пересічних громадян все більш стрімко зазнають змін. До процесу побудови 

моделей соціальної реальності залучені науковці різних галузей. І для наукового 

мислення формується новий ланцюг вимог, адже воно так само має 

вдосконалюватись.  

В нову інформаційну епоху ми маємо справу з новими формами мислення. 

"Для переломних етапів людської історії, таких, як наш, характерні радикальні 

програми та проекти перевлаштування суспільства, нові горизонти продуктивно-

філософського мислення, пізнання в аспекті особливої форми аналізу, 

самоусвідомлення культури", – стверджує В.О.Мандрика [125; с.185]. На нашу 

думку, однією з таких суттєвих властивостей, яких набуло людське мислення в 

нову епоху глобалізаційних змін, є (поряд з розвитком здатностей абстрагування, 

прогресивного та регресивного аналізу і т.п.) його все більша гнучкість 

(флексибільність) – що виражена у все більшій фрагментарності сприймання й 

обробки інформації, у все більшій спонтанності реакцій і здатності з малих об'ємів 

інформації за допомогою аналогії та індуктивних методик в короткий термін 

робити висновки про складні речі і т.п. Все це відповідає викликам сучасної 

світобудови – яку сформувала людина в своїй уяві і яка тепер формує людину і її 

уяву. І все це дозволяє людині швидко орієнтуватись і адаптуватися вже в якості 
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громадянина Землі, а не лише окремої країни фактичного проживання. "Ми маємо 

…знайти якийсь розумний баланс між глибиною та широтою знання, між 

фрагментарним та синтетичним баченням," – зазначає І.Валерстайн [135; с.323]. 

"Сучасна людина має добитися того, щоб перебувати на верхівці своєї суспільної та 

історичної ситуації, якщо не хоче стати сліпим знаряддям сил свого часу. Вона має 

бути достатньо мужньою, щоб осмислити свій час з усією гостротою наукового 

аналізу, але має у відповідності до цього прагнути до перетворення не лише себе, а 

й свого мислення," – стверджує К.Мангейм [47; с.192]. 

У людському досвіді вже сформувалися певні еталони конструювання 

картини світу. А в науковому мисленні – еталони конструктивізації знання 

(моделей реальності). "Еталоном процедур теоретичної конструктивізації 

(несуперечливості системи знання) слугують аксіоматичні положення, 

концептуальні схеми, дані досвіду, правило введення абстрактних об'єктів та їх 

обґрунтування" [125; с.185]. Поняття "соціальних смислів", яке надає, на наш 

погляд, додаткових ракурсів соціологічній рефлексії соціальної реальності, 

допомагає описати нову реальність у не лише сталих, абстрактних наукових 

формах, але й у плинному повсякденні змін. Це поняття додає міцності зв'язку між 

абстрактною теорією, яка розвивається і збільшує масштаби, та конкретним 

емпіризмом, що панує в буденному соціальному житті.  

Замість утопій, які панували з періоду Середньовіччя по минуле століття 

("комп'ютопія" Й.Масуди, "практотопія" О.Тофлера, "комп'ютерна демократія" 

Д.Мура), вже поступово розгортаються раціональні наукові проекти, які покликані 

зібрати в єдине наявні в суспільстві думки-образи про світ і на їх основі, на основі 

наукових методів, сформулювати принципи модернізації суспільства та його 

прогресу, зробити прогноз-проект майбутнього [125; с.184]. 

"Інтелектуальне та матеріальне проектування сучасної цивілізації має 

евристичне та інтегральне, конструктивне та універсальне значення. 

Універсалізація проектного підходу зумовила процес широкого застосування 

різних типів наукових програм та проектів у розвитку стратегії та рішення проблем 
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науки, філософії, екології, матеріального виробництва, мистецтва, освіти. Головна 

особливість цього підходу – теоретичне моделювання, смислове конституювання 

образів майбутнього, раціональна трансформація різних видів теоретичного в 

чуттєво-практичне, створення штучно-природного буття (молекулярна біологія, 

генна інженерія, біотехнологія). Наукова раціональність – ключова характеристика 

теоретичної свідомості. Особливе значення смислової орієнтації вона має у зв'язку 

з докорінними змінами у розвитку фундаментальних наук (біології, хімії, фізики) та 

промислово-експериментальних технологій" [125; с.187].   

"Сучасні дослідники справедливо вважають, що … у науковій картині світу 

(яка склалася після 70-х рр. ХХ століття) людина універсалізується з боку того, що 

вона робить у світі, а світ конкретизується як те, що робить саму людину, задає її 

творчі можливості" [125; с.189].   

Все більш універсальною стає людина за допомогою технік адаптації в 

умовах, які змінюються об'єктивно або ж з ініціативи самої людини. Безкінечний 

прогрес матеріальної сфери викликаний інтелектуальним, духовним розвитком 

людства, а часом і сам спонукає цей розвиток. Так у взаємозалежності одна від 

одної, існують ці дві протилежні сфери людського існування. К.Мангейм зазначав: 

"У відповідності до сучасної точки зору, що існує в психології та соціології, 

істинний смисл будь-якої людської діяльності може бути знайдений лише тоді, 

коли він пов'язаний із проблемою пристосування" [9; с.484]. 

Інтелектуальні та моральні здібності йдуть пліч-о-пліч із емоційно-чуттєвою 

стороною життя людини. Все це діє на користь адаптації – світу до себе та себе до 

світу. Яке ж місце у сьогоденній моделі соціальної реальності займає 

соціосемантична сторона життя?  

На переконання Ю.Ґабермаса, "життєвий світ" (колективний процес 

інтерпретацій тих чи інших ситуацій, в яких опиняються люди) розпадається на три 

світи: об'єктивний, соціальний та суб'єктивний. Перший складається з фактів 

(елементів системи), соціальний – з норм та цінностей, а останній – суб'єктивний – 

зі сприймання соціальних дій [58; с.443-444]. На нашу думку, якщо соціальні 
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смисли – це об'єктивовані і закріплені у соціальній свідомості результати взаємодії 

з об'єктами соціальної реальності, то їх скоріше можна вписати в "суб'єктивний 

світ" у його розумінні Ґабермасом, але при цьому позначивши, що свого 

суб'єктивного вмісту вони позбавляються вже на стадії соціальної "легітимації", 

при віднесенні до глобальних, загальнолюдських цінностей.  

"Життєвий світ" має соціальну структуру, яка формується навколо 

комунікації та мови як засобу людського спілкування. На думку Ю.Ґабермаса, ця 

структура пов'язана з накопиченням практичного знання [58; с.444].   

Так, чим довший досвід існування людини в соціумі, тим більший її запас 

("палітра") соціальних смислів, адже за допомогою постійного їх оновлення 

людина вчиться зберігати свій досвід, впорядковувати його і краще орієнтуватись у 

житті. 

Отже соціальні смисли в своїй сукупності складають окремий шар соціальної 

значимісної реальності. Оскільки навіть до дорефлексивного змісту соціальних 

смислів одначе входять певні значимі для людського існування та розвитку речі. 

Вони є атрибутом людського життя, розміщені у свідомості людини і передаються 

від покоління до покоління у соціо-культурній спадщині, якщо брати культуру в 

широкому розумінні. Соціальні смисли є неодмінним елементом соціальної 

взаємодії людей (індивідуальної, групової), оскільки жодна взаємодія не відкидає 

мислення, а воно поєднує різні категорії – від поверхових до глибинних, від 

конкретно-історичних, психоособистих, до екзистенційних та архетипних. 

Відповідно, описуючи соціосемантичну модель соціальної реальності, необхідно 

розглянути різноманітні види соціальної взаємодії різних суб'єктів, і залучені до 

цього відповідні соціальні смисли.  

Феномен соціальних смислів має колективну природу, він твориться 

колективною свідомістю, у процесі тривалого співіснування людей. Окремий 

індивід або мала група може лише додати іншого відтінку до того, що вже існувало 

і відбилося у свідомості інших членів групи або спільноти. Соціальні смисли 

виступають "мовою свідомості", адже поряд із категоріями, якими мислить людина, 
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існує те, що може бути виражене у безпосередніх діях – тобто, екстеріоризоване у 

практичну діяльність, насамперед – у комунікативні дії. 

Біологічний закон "природного добору" справедливий і на рівні соціальних 

смислів, поміж якими ведеться постійна боротьба. Причини конкуренції – і суто 

соціальні, адже кожна соціальна група прагне затвердити свій спосіб життя, 

розповсюдити свій досвід, спосіб мислення, як найоптимальніший. А також є інші 

причини, - умовно "соціо-технологічні". Їх сутність полягає в тому, що з деякого 

часу технології маніпуляції людською свідомістю та громадською думкою постали 

настільки витонченим і невід'ємним елементом людського життя, що в 

інформаційному просторі сьогодення панує жорстка боротьба за прихильність 

людської свідомості до певних постулатів, переконань тощо. Це й ідеології в 

широкому розумінні, які мають бути "стрижнем" суспільно-політичних процесів, і 

релігійно-сектантські переконання, і щоденна інтерпретація подій у мас-медіа, які 

транслюють нескінченну множину своїх цінностей, понять, установок, і таке 

явище, різновид соціальної технології, як реклама, яка здійснює вплив на ціннісні 

орієнтації, прихильність людей до тієї або іншої соціальної організації, способу 

життя, соціокультурних паттернів, і навіть – принципів мислення.  

Тобто, серед усього вищезгаданого є видимі та латентні тенденції до 

захоплення певних ділянок людської свідомості, що сприяє зміні як внутрішніх 

переконань, так і їх зовнішнього (практичного) виразу. Вважаючи соціальні смисли 

соціально набутим феноменом людського життя, підвалини якого закладені в 

самому мисленні (адже соціальні смисли відзначаються ознакою значимості для 

людини), відмітимо, що завоювання соціосемантичного простору – це найбільш 

значне досягнення соціальних технологій маніпуляції свідомістю. Оскільки в цьому 

просторі циркулює і зберігається все те, що найбільше вразило людину, але серед 

усього іншого, осідаючи у свідомості, осмислюючись, не втратило своєї 

значимості, а навпаки – у процесі осмислення виразило її чіткіше. Це приклади 

конкретних практик, результатів різноспрямованої взаємодії із реальністю, які, 

узагальнюючись, несуть у собі відбиток і ціннісних, і інтелектуальних, і 
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соціокультурних і т.і. – значень. А найпростіше переконати людину в чомусь – це 

показати їй на практиці, що вона сама так думає, так мислить, але просто не 

усвідомлює цього. Тобто, увірвавшись до конкретного емпіричного буття людей, 

переконати їх, що практика доводить те або інше, те, що слід мислити отак, або що 

"всі так мислять, і їм комфортніше існувати", і справа лише за тим, щоб зробити 

так, як робить більшість і т.д. Завойовуючи простір соціальних смислів, тобто 

демонструючи приклади з життя змодельованої особи, яку слід сприймати як 

"успішну, чесну, доброзичливу" і т.і., можна одразу заручитись довірою людей, 

проникнути до сфери їх ідеальних значень, коригуючи її, і переконати в чомусь. 

Адже в соціосемантичному просторі немає і не може бути стабільності, тобто, він є 

відкритим до змін. І зокрема таким, який акумулює в собі абстрактно-конкретні 

значення і історичного, і повсякденного буття людей.  

Слід також сказати, що не всі соціальні смисли так стратегічно важливі для 

соціальних технологів. Більшість із них не впадає в їх інтереси. Але, оскільки 

соціальні смисли тісно переплетені між собою, то, зазнаючи змін в одному 

заданому напрямку, поступово переосмислюються та коригуються інші. Цей 

процес, на нашу думку, найменше стосується соціальних смислів глибинного 

значення – архетипного, екзистенційного, транснаціонального, загальнолюдського. 

Оскільки, щоб змінити такі смисли потрібний тривалий час (більше, ніж століття) і 

не одна соціальна технологія. Це, наприклад, відбувається зі зміною політичного 

режиму, з великими соціальними потрясіннями, які переживає не одне покоління і 

т.і. 

А більш плинні речі, які супроводжуються соціальними смислами більш 

дрібного, більш конкретного типу, наприклад – соціальний смисл оренди житла, 

кредитування, ведення приватного бізнесу, роботи за кордоном, безробіття, 

захоплення певним видом мистецтва, проживання у великій родині, значне 

споживання тютюнових виробів, отримання вищої освіти і т.д. – можуть дуже 

легко коригуватись соціальними технологіями різного роду.    
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І від цього виникає значний розрив, дисбаланс у свідомості окремо взятої 

соціальної групи – оскільки соціальні смисли одного типу підпорядковані в неї 

попереднім установкам, а соціальні смисли іншого типу, які стрімко змінюються, 

не відповідають внутрішнім переконанням, але все ж уявляють інтерес, 

засвоюються і реалізуються. Тоді деякий час відбувається пере-адаптація 

свідомості суб'єкта. Яскравий приклад цьому – виїзд на роботу за кордон наших 

співвітчизників. Очевидно, що в іншому суспільстві вони зазнали значної корекції 

свого соціосемантичного простору, уявлень, переконань і т.і. Всередині в них 

накопичено досвід іншого соціального існування, а зовні вони споживають новий 

досвід з нових реалій – тих, що є в новій країні. Спілкуючись між собою та із 

своїми рідними, які залишились в Україні, емігранти отримують підтвердження 

попередньої смислової картини реальності, вони поєднуються між собою в групи, 

поділяючи між собою старі і нові враження, міркування, соціальні смисли. Але 

разом з тим і обговорюючи нові образи тієї реальності, в яку вони потрапили. Тим 

самим затверджуючи поміж собою нові соціальні смисли або коригуючи старі. Не 

дивно, що деякі з "заробітчан" повертаються саме тому, що не змогли адаптуватись 

до нових умов. Тобто, однією з причин цього є несприймання нової картини світу, 

нового способу мислення і т.і., що формує значний соціо-психологічний 

дискомфорт. 

Щодо розподілу соціальних смислів поміж різними носіями, ми вже 

згадували про те, що соціальні смисли є інтелектуально-інформаційним ресурсом, 

за які, як і за соціальне знання, як і за інформацію, ведеться боротьба протягом 

усього свідомого існування людства (див 3.2). Будь-яка соціальна ієрархія закладає 

принципи розподілу знань, сфер соціального буття та різного роду "винагород".  

Але за умов якісної зміни умов буття, з розвитком інформаційного простору, 

інформація стає все більш доступною, такою, що не знає меж і перепон (в 

загальному уявленні). Звичайно, потоки специфічної інформації контролюються і 

оберігаються зацікавленими суб'єктами. Та все ж, ці давні закони розподілу знання, 

виражені у вислові "знання – це сила", порушуються: "сильним", обізнаним може 
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стати людина з будь-якого прошарку, аби вона мала до цього бажання. Звичайно, 

маючи в голові традиційну структуру суспільства – яка складається з трьох класів і 

згадуючи про "зірку Давида" (3.2), ми допускаємо значне спрощення. Але, навіть 

змінюючи образ соціальної структури сучасного українського суспільства у 

відповідності до "пісочного годинника" – з надзвичайно високим ступенем 

поляризації, ми вимушені визнати, що нормативно розподіл знання в такому разі 

відбувається, образно, у формі пелюстка, тонким краєм донизу годинника. Тобто, 

чим менший достаток людини, тим більше вона переймається проблемами 

виживання і менше – саморозвитком і самовдосконаленням за допомогою 

засвоєння нового знання. А реально розподіл знання сьогодні дещо змінив свої 

підвалини. 

Останнім часом ресурси знань – осмислені інформаційні джерела – є все 

більш спільними та всезагальними, особливо після появи інформаційного простору 

Інтернет. За допомогою комп'ютера і підключення до мережі, можуть отримувати 

однакові масиви інформації представники різних соціальних прошарків, 

незважаючи на свою економічну нерівність. Єдиною відмінністю з отримання 

знання стає лише здатність самостійного мислення, обробки отриманої інформації, 

для того, щоб вона перетворилась на знання. А це вказує на підвищену роль освіти 

та самоосвіти в бурхливому сьогоденні. А також нагадує нам про боротьбу 

можновладців у зворотному напрямку – призвичаєння мас до примітивних 

цінностей і смислів, простих способів мислення і т.п. При цьому, в тенета поп-

культури потрапляють і самі представники "еліти", про що також йдеться у 

соціологічних дослідженнях [136].  

Тобто, сьогоденне ведення боротьби за соціальне знання, виражене в тому 

числі в опануванні новими соціальними смислами та встановленні зв'язків, 

співвідношень між ними, значно змінило свої параметри. Освіта та інформація є 

широко доступними, єдине питання – у самоосвіті, в тому, чи виховається в 

громадянина самостійно або в лоні родини такий культурний смак, така цінність, 

яка буде протягом життя спонукати його мислити самостійно, аналізувати, 
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збагачувати свій багаж знання, підвищувати обізнаність, розширяти свою палітру 

соціальних смислів, змальовуючи у свідомості все більш яскраву і чітку картину 

світу. Чи з'явиться в результаті виховання та всебічної соціалізації установка 

збільшувати набір соціальних смислів не лише кількісно, але й якісно, не тільки 

завдяки безпосередньому переживанню пов'язаних з певним смислом практик, а й 

завдяки співпереживанню, перейманню чужого досвіду та його глибокому 

сприйманню, осмисленню на рівні власних висновків. Адже, в людській культурі 

сформувалась традиція передачі не лише фактологічного досвіду, але й паттернів 

мислення й прикладів осмислення. Це найяскравіше і найпопулярніше виражене в 

художній літературі, в кінематографічних творах. "Художній твір має подвійне 

життя. З одного боку, він є річчю, яка є самодостатньою цінністю, що належить 

сторіччям і кожному часові окремо. Вона [ця річ] ніби змінюється в плинності часу, 

стаючи частиною нових культурно-історичних організмів. Для її сприймання не 

потрібно екскурсів в галузь історії мистецтва, ніяких біографічних довідок. 

Художній твір є прекрасним сам по собі і його мова є сильною та ясною" [137; 

с.178], – пише відомий радянський кінорежисер Олександр Зархі. На нашу думку, 

мова художніх творів – це насамперед складена картина певної художньої 

реальності, виражена за допомогою соціальних смислів, як того, що є близьким 

будь-якій людині. І чим більш абстрактними (загальними) є соціальні смисли, 

закладені в основу твору, тим більш зрозумілим твір стає представникам інших по 

відношенню до його авторів культур, часів, національностей і т.п. Адже "художній 

твір є реалізованим продуктом людської психіки, відбитком духу творця 

(індивідуального чи колективного)" [137; с.178], а дух, як відомо, є 

трансцендентним, позачасовим та позапросторовим.  

В такий спосіб – через вираження певних соціальних смислів у художньому 

творі, у людській пам'яті та системі освіти – передаються духовні цінності людства, 

і найвизначнішим при цьому є те, що, хоча реальність є інтерпретованою автором у 

поданий спосіб, але вона є не до кінця вираженою, не до кінця осмисленою, тобто 

такою, над якою ще можна думати, міркувати, роблячи власні умовиводи. Цим, 
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власне, художній твір відрізняється від інших зразків культури, а також – від тих 

маніпулятивних технологій, які нав'язують готові висновки, дають споживачеві 

власні зразки поведінки або ж навіть спосіб життя.  

І через це, сприймаючи світ через високо художні твори, можна засвоювати 

та передавати цінності образного бачення світу, абстрактного мислення, 

самостійних міркувань тощо. Щоправда, сучасна культура насичена все більш 

популістськими, яскравими зразками "протесту" перед "складним", 

інтелектуальним, насиченим і доброчесним життям. Але такі зразки, на нашу 

думку, швидкоплинні, вони не мають під собою серйозного підґрунтя і є ознакою 

розхитаної свідомості людини нового часу. Це явище характерне для періоду 

соціальної кризи будь-якого історичного часу. Звичайно, популярна культура 

самовідтворюється, як і інші (класична, елітарна тощо), і підтримує деякий процент 

домінування в масах, але вона ніколи не стане основною "духовною їжею" для 

більшості осіб.  

Отже, ми розглянули, яким чином на прикладі соціосемантичного 

тлумачення соціальної реальності може мати місце моделювання соціологічної 

картини світу. Взагалі, моделювання – це процес поєднання в певну систему 

відомих характеристик з приводу одного об'єкту. У результаті чого формується 

система взаємозв'язків і взаємовідношень між відомими параметрами, а також – 

деякий проект того, які параметри ще слід дослідити, пізнати. На нашу думку, нам 

вдалося поєднати відомі нам параметри смислової реальності соціального життя 

громадян України більшою мірою, і громадян сьогоденного світу – також, але 

меншою мірою. Втім, специфіка предмету нашого дослідження – гносеологічні 

особливості смислового опису як різновиду теоретичної соціологічної рефлексії – 

не вимагає широкого знання про онтологію відповідного даному поняттю 

феномену в соціосемантичних реаліях різних країн. А вимагає підтвердження, 

інструментальної придатності даного методу в соціосмисловому аналізі.  

Оскільки бурхливе сьогодення ставить все нові питання для науковців, а нові 

реалії формують нові принципи і буденного, і наукового мислення, то саме за 
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допомогою моделювання можна надати зразки нової реальності як науці, так і 

свідомості пересічних громадян. Перевага цього методу – в тому, що, пов'язуючи 

між собою частини відрефлектованої реальності, можна дізнатися про її приховані 

сутнісні параметри, про які доти не було відомо, окрім того, окреслити ті сфери 

невідомого, які вже займають своє місце у цій моделі, і навіть проявляють себе, але 

ще до кінця не вивчені. Так, згадаймо приклад з природничої науки – таблицю 

Д.І.Менделєєва, де були вже відомі характеристики деяких елементів, але ще не 

були відомі самі елементи.  

У процесі побудови моделі соціосемантичної соціальної реальності, ми 

з'ясували, зокрема, таке:  

1. Соціосемантична картина світу є другою похідною реальністю, яку 

усвідомлює більшість людей світу сучасної цивілізації. Елементи цієї картини 

передаються від покоління до покоління, успадковуються різними можливими 

способами разом зі зразками культури (в широкому сенсі). 

 2. Переважна більшість людей може виокремити в своєму досвіді соціальні 

смисли більшого та меншого значення та розтлумачити їх, посилаючись на різні 

соціальні обставини, характеристики тощо. 

 3. Соціальні смисли є одним з ресурсів боротьби різних суб'єктів маніпуляції, 

оскільки вигідно відрізняються від соціальних цінностей, ідей, переконань, значень 

і т.і. тим, що в загальному, переробленому вигляді містять всі ці елементи і тісно 

пов'язані як із інтелектуальною, так і з практичною діяльністю їх носіїв. 

4. Соціосемантична картина світу різко змінюється, коли:  

А. відбувається зміна реальності суб'єктів її пізнання (соціальні зміни, 

трансформації тощо); 

Б. відбувається перенесення суб'єктів пізнання до іншої соціокультурної 

реальності (мобільність, міграція); 

В. відбувається значний вплив масових соціальних технологій (ідеологія, 

релігійно-сектантські переконання, оціночні судження мас-медіа, реклама); 
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Г. масові технології стають найголовнішим агентом змін у свідомості 

конкретного соціального актора. 

5. Зміна глибинних, архетипних соціальних смислів відбувається дуже рідко, 

оскільки вони є підвалиною людського самоусвідомлення як членів соціальної 

спільноти. Корекція таких смислів можлива, якщо довгий час свідомість певної 

спільноти буде перебувати під впливом одного й того самого враження. 

 6. Розподіл соціальних смислів, як і ресурсу знання за сучасних умов стає все 

менш значущим фактором у розумінні традиційної соціальної диференціації 

соціальних груп за окремими класами і приписаними їм засобами отримання 

знання. Не спостерігається значної відмінності між стратифікаційною 

приналежністю груп та їх реальною можливістю бути "інформаційно збагаченими", 

а також – переробляти інформацію на знання.   

7. Соціальні смисли в своїй сукупності складають окремий прошарок 

соціальної значимісної реальності. Чим довший досвід існування людини в соціумі, 

тим більший її запас ("палітра") соціальних смислів; через їх постійне оновлення 

людина вчиться зберігати свій досвід, впорядковувати його і краще орієнтуватись у 

колективному житті надалі.  

8. Засвоєння соціальних смислів відбувається не лише через безпосередні 

практики й осмислення їх результатів, але й за допомогою співпереживання, 

засвоєння досвіду інших суб'єктів на основі власних висновків. Найбільш яскраво 

це виражене у сприйманні досвіду героїв художніх творів. Чим більш абстрактними 

є соціальні смисли, закладені в основу твору (тексту), тим більш зрозумілим твір 

стає представникам інших культур, часів, національностей і т.п. 

Такі висновки надихнули нас на створення власної версії методики 

прикладного соціосмислового дослідження і до розробки відповідного 

інструментарію, яким виступила "Матриця смислової картини світу" (Додаток В). 

Це спеціальна дослідницька схема аналізу, апробована нами на матеріалах 

глибинних інтерв'ю пересічних громадян на соціально-політичну тематику. Схема 

складається з вісі "масштабності смислів" (мікрорівень-макрорівень), вісі їх 
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"вкорінення у соціальну пам'ять" (від "традиційних" до "ідеальних"), а також – 

індексу суджень (додатний, нейтральний, від'ємний), який визначає тональність 

висловлюваних респондентом суджень.  

За допомогою вторинного аналізу транскриптів інтерв'ю респондентів із 

різних регіонів нашої країни та різних за типом населених пунктів, нам вдалось 

підтвердити свою гіпотезу про те, що картини світу таких людей також 

відрізняються за типами використаних соціальних смислів при невимушеному 

висловленні своїх думок з приводу тих чи інших питань їх особистого життя  та 

життя їх регіону і країни в цілому. Але робити більш широкі висновки ще зарано. 

Результати пілотажного дослідження відображено в окремій публікації [138]. 
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Висновки до розділу 

Резюмуємо, що соціальний смисл – це особливий елемент людської 

свідомості, пов'язаний з будь-якою активністю не лише наших сучасників, 

співвітчизників, суб'єктів безпосередньо взаємодії, а й з усією відомою нам 

активністю homo sapiens, адже, із розвитком людської духовної, матеріальної, 

фізичної культури соціальні смисли накопичуються, заповнюючи всю свідому й 

навіть несвідому діяльність людей. Вони являють собою рефлексивне й 

нерефлексивне буття людської ментальності, оскільки закарбовані в соціальну 

пам'ять і виявляють себе як на рівні архетипного знання (архетипних кодів), так і на 

рівні поточної інтеракції як обміну практичним знанням, насиченим індивідними 

значимостями (психоособисті коди). В даному випадку ми опонуємо твердженню 

Г.П.Щедровицького, який зазначав, що "смислу не існує, а існує лише процес 

розуміння" [141; с.559]. 

Смисловий опис соціальної ієрархії допомагає виявити нові відомості щодо 

смислової взаємодії та смислового розподілу в соціальній структурі, а саме: хоча й 

існують певні закономірності розподілу соціосмислового ресурсу в межах 

соціальної ієрархії, проте у нестабільних суспільствах (на зразок українського) 

соціальні "координати" є лише запорукою долучення чи недолучення до тих чи 

інших смислових континуумів, а визначальну роль у цьому відіграють 

психосоціальні, ціннісні та інтенціональні орієнтації акторів. Конструювання ж 

соціосмислової картини світу відбувається зазвичай найбільш активними 

елементами соціальної структури – це так звані "творці", "здатні до 

дистанціювання" – в поняттях Дж.Г.Міда [13; с.27], або ж "суб'єктивовані 

особистості" чи ті, хто причетні до "наукового товариства" – за М.Полані [139], або 

"інтелектуали" – за П.Бергером, Т.Лукманом [59] та П.Бурд'є [67, 28], чи "люди з 

адекватним знанням" – за А.Менегетті [69], чи "актори", "люди в масках" – у 

Ю.Ґабермаса, І.Гофмана, Е.Гідденса [13; с.27].  

Смисловий континуум українців з одного боку наразі відкритий до 

сполучення з елементами глобальних та локальних смислових універсумів, а з 
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іншого боку спостерігається тенденція повернення до національних основ – 

традиційних соціальних смислів. Відбувається дифузія і поляризація різноманітних 

смислових і ціннісних основ. В даній ситуації опинились багато сучасних 

суспільств. Проте, зважаючи на соціальну кризу, яка продовжується ще з часів 

набуття країною незалежності, та глибокий розкол суспільства, оптимістичних 

прогнозів по налагодженню ментального простору українців і подоланню явища 

аномії в наступні два десятиліття ми надати не наважимось. 

Отже, в нашій силі – розвивати гносеологічний апарат вивчення 

соціосмислової реальності і відслідковувати ті зміни, що відбуваються в даний час 

на прикладі нашого суспільства. Це можна робити за допомогою смислового опису, 

моделювання та подальшої розробки понять соціосмислової рефлексії. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

У даному дисертаційному дослідженні було поставлено за мету уточнити 

зміст та пізнавальні функції концепту "соціальний смисл", розкрити гносеологічні 

засади смислового аналізу в інтерпретативній соціології. 

 

1. Виконуючи перше завдання – систематизацію відомостей про концепт 

"соціального смислу" на основі огляду існуючих концепцій соціогуманітарного 

спрямування, присвячених вивченню смислової реальності в соціологічній 

перспективі, маємо зауважити, що для смислової рефлексії два основні періоди 

розвитку соціологічної думки – класичний та новітній - особливі не лише в 

гносеологічному, а й в онтологічному плані.  

Поступова кристалізація принципів соціологічного мислення в сер. ХІХ – 20-

30-х роках ХХ століття – це період формування фундаментальних поглядів на 

соціальне, на його природу і способи дослідження. Основними віхами для нас у 

цьому етапі є перехід з релігійно орієнтованого світогляду позитивістів О.Конта та 

Г.Спенсера – на альтернативні пізнавальні течії, в їх числі – теорії знання і теорії 

соціального конструктивізму (Е.Дюркгейм, М.Шелер, П.Сорокін, Г.Зіммель і 

К.Мангейм), "розуміюча" соціологія М.Вебера. Гносеологічні засади на користь 

становлення соціосмислової інтерпретації в класичній соціології, на нашу думку, є 

такими: 

А. принцип акцентування уваги соціолога не стільки на наявну, скільки на 

приховану фактичність, 

Б. традиція врахування дослідником принципу суб'єкт-суб'єктної взаємодії 

під час наукового пізнання, 

В. типологія рівнів знання – відповідно шляхам його отримання (напр., 

ідеаціональна, ідеалістична й чуттєва істина – П.Сорокін [140]), 

Г. вивчення систем соціального мислення й передачі досвіду (Г.Зіммель і 

К.Мангейм [9, 47]), 
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Д. процедура розмежування мислячих суб'єктів на "активних" та "пасивних" 

в їх перетворенні та передачі знань (напр., "чужаки" – що володіють здатністю 

дистанційовано спостерігати, абстрагуватись – за Г.Зіммелем). 

Якісні зміни соціальної реальності спровокували активну реакцію 

соціологічної спільноти – починаючи з 40-х років ХХ століття ведеться вивчення 

ролі знання в суспільстві і в історичному процесі, його легітимації, різноманітних 

комунікативних засобів та прийомів обробки, збереження й передачі інформації, в 

тому числі – значимостей та смислів. При переході на мікросоціологічний рівень 

стає можливим фіксувати суб'єктивні переживання, реакції на повсякденні 

стимули, ціннісні параметри та чуттєвий досвід суб'єктів. Ці предметні поля задіяні 

в започаткованих напрямках феноменологічної соціології (А.Шюц, П.Бергер, 

Т.Лукман), соціології повсякдення, інтеракціоністських і постконструктивістських 

концепціях (Дж.Г.Мід, І.Гофман, К.Поппер, Н.Луман, Ю.Ґабермас, П.Бурд'є та ін.). 

 Отже, основні гносеологічні засади смислової рефлексії в новітній соціології 

такі: 

А. концепт ціннісно-символічного виміру соціальної взаємодії 

(інтеракціонізм, соціологія повсякдення), 

Б. принцип об'єктивації індивідуального соціального досвіду та значення 

через їх колективну легітимацію (феноменологія), 

В. поняття соціальної пам'яті, через яку зберігаються і передаються разом з 

іншим культурно-історичним знанням соціальні враження, цінності, смисли й 

значення (соціальна антропологія, археологія знання, соціологія мислення і т.і.), 

Г. концепт смислового супроводу життя як індивідуальної, так і колективної 

соціальної істоти (напр., Смисл як ідеал, зміст певної діяльності та повсякденні 

смисли у Б.Хюбнера [35]),  

 Д. функції соціальних смислів, значень та цінностей, які структурують, 

впорядковують соціальний простір, сприяючи різноманітним соціальним 

інтеракціям (П.Бурд'є, А.Шюц, П.Бергер, Т.Лукман). 
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 Таким чином, вивчивши літературні джерела найбільш яскравих 

представників соціологічної думки, ми можемо відмітити, що соціосмислова 

рефлексія, започаткована ще в період становлення класичної соціології, набуває 

широкого вжитку в різних галузях соціологічного знання, тим самим 

актуалізується та інтенсифікується її пізнавальний потенціал. А найбільшої 

продуктивності вона здобуває в концепціях інтерпретативної соціології, як таких, 

що більш детально та цілеспрямовано підходять до вивчення смислової 

компоненти соціальних взаємодій. 

 

2. Визначивши напрямки та ступінь розробленості соціологічної концепції 

смислового аналізу вітчизняними та зарубіжними вченими в теоретичній 

соціології, ми виокремили кілька аспектів, що виражають відмінність історичних 

та методологічних традицій, а саме: 

1. європейська та американська традиція смислової рефлексії (особливо найбільш 

яскраві її зразки ХХ ст.) акцентується переважно на повсякденних практиках 

засвоєння та інтерпретації певних смислових значень, вживання результатів 

власної практики соціальних акторів у подальших комунікативних актах і т.і., 

тобто відзначається конкретно-прикладним соціосмисловим фокусом (цьому є і 

лексично-семантичні пояснення, і пояснення, що виходять з особливостей 

менталітетів) – див. Висн. до розд. 1; 

2. слов'янська традиція розгляду смислових параметрів соціальної реальності 

відзначається переважно її широким, абстрактно-філософським рівнем – з 

обов'язковою прив'язкою до ціннісних параметрів смислової реальності; 

3. вітчизняна традиція смислової рефлексії найбільш актуалізувалась в останнє 

десятиліття – що пов'язане з виявленням певних тенденцій в українському 

соціумі, вивчення яких потребує звернення до спеціальної методології, якою 

виступає соціосмислова інтерпретація; незважаючи на той факт, що основи 

дослідження смислової сфери закладені провідними зарубіжними науковцями, 
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українська соціологія не лише переймає, а й продовжує та поглиблює цей 

міжнародний досвід.  

 

3. Поняття "соціальний смисл" в межах соціології вже досягло високого 

гносеологічного статусу, як видається, рівня загально-соціологічної категорії. З 

цим пов'язані його гносеологічні переваги, які дають змогу фіксувати на будь-

якому рівні прояву соціальну реальність в її значимісних характеристиках. Про це 

свідчать:  

А) рівень використання поняття в різних гносеологічних апаратах, з різними 

змістовими нюансами, значеннями (смисли, завдяки яким конструюється картина 

світу – у феноменологічній традиції, набір смислів як тезаурус – у 

семіосоціопсихологічній теорії соціальної комунікації (Ю.Глущенко), смисли як 

архетипні, екзистенційні та іншого роду коди – в концепціях щодо вивчення 

соціальної пам'яті, людської свідомості та смислових універсалій людського життя 

і т.і.); 

Б) центрова роль поняття "соціальний смисл" в більшості текстів: оскільки 

воно є доволі змістовним, то інтегрує інші поняття, завдяки чому дослідник формує 

свій понятійно-термінологічний апарат для вирішення тієї чи іншої задачі; 

В) домінування конструюючої та методологічної функцій поняття 

"соціальний смисл", що є свідченням набуття ним потужного евристичного 

потенціалу (спроможність виступати інструментом для відкриття нових смислових 

універсумів), який досі не розкрито в соціології, і окрім цього – його 

міждисциплінарність, тобто здатність поєднувати знання різних наук щодо соціо-

смислових параметрів функціонування соціуму; 

Г) прискорення приросту знання у галузі вивчення соціо-смислової 

реальності разом з активним використанням даного поняття, оскільки саме воно 

сприяло можливості найменувати суб'єктивну частину соціальної реальності 

"соціальними смислами", значить – теоретично оперувати нею. 
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"Соціальний смисл" – це рефлексивне та дорефлексивне поняття про 

суб'єктивну соціальну реальність, яке формується на основі соціального досвіду та 

об'єктивується у процесі людської інтеракції. Соціальні смисли є також елементами 

конструювання об'єктивної реальності та встановлення зв'язків із нею. 

Соціальні смисли становлять зміст свідомості людини, наслідуються нею  та 

поповнюються не лише завдяки її власному досвіду, але й через переймання нею 

досвіду чужого. Це відбувається через комунікацію - співпереживання, співчуття, 

взаєморозуміння та ін. 

Соціальні смисли разом з цінностями, символами та значеннями утворюють 

окрему соціально-смислову реальність. 

Задля окреслення схеми використань поняття "соціальний смисл" та його 

аналогів як у соціології, так і в інших науках, ми здійснили аналіз його деяких 

понять-аналогів (загалом їх набагато більше): 

- principia media Карла Мангейма; 

- смисл – з різними змістовими нюансами у символічного інтеракціоніста 

Джорджа Міда, німецького вченого Бено Хюбнера, вітчизняного вченого Сергія 

Васильєва та ін.; 

- соціальні смисли соціального антрополога Броніслава Малиновського, 

французького соціолога П'єра Бурд'є, російського соціального філософа Л.Бляхера 

та І.Т.Касавіна, вітчизняного семіосоціопсихолога Юлії Глущенко, у соціо-

історичних дослідженнях радянської системи освіти О.Буряка; 

- структура суб'єктивного досвіду Олени Артемьєвої; 

- "авторитарне" слово, "внутрішньо переконливе" слово та "моє" Михайла 

Бахтіна; 

- суб'єктивний смисл та об'єктивний смисл Макса Вебера, Альфреда Шюца; 

- спільний смисл, через який досягається взаємне розуміння в герменевтиці Х.-

Г.Гадамера, М.Гайдегера; 

- смислопродукування в українського дослідника Юрія Романенка; 

- сенс, смисл, суб'єктивний зміст вітчизняного соціолога Віктора Бурлачука; 
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- смисл, соціальна ментальність, символи, смислові структури, смислові 

настанови вітчизняних соціологів І.Мартинюка та Н.Соболєвої; 

- смисли, смислові зв'язки, ментальні образи у філософа-антрополога 

Р.Додонова; 

- "універсальний екзистенційно-смисловий код" та ціла система інших кодів 

В.Д'яченка; 

- смислові блоки та соціальна пам'ять у російського дослідника О.Соколова; 

- смислоціннісні орієнтації, сенси життя, смислові вектори, смислові 

настанови у вітчизняного соціолога А.Яковенка та ін. 

Крім того, ми використали фрагменти аналізу смислової реальності такими 

вченими, як К.Юнг, який стверджує, що "смислові зв'язки постають запорукою 

підтримки духовної цілісності культур", "смисл історії" у К.Ясперса, і ми 

усвідомлюємо, що це – далеко не повний перелік його аналогів, адже наукова 

спадщина зростає й розгалужується, а власне соціологічний інтерес до сфери 

смислової комунікації почав зростати ще у 20-і роки ХХ століття, починаючи від 

робіт таких вчених, як Г.Зіммель, К.Мангейм та інших.  

Функціональне значення поняття "соціальний смисл" знаходить свій прояв: 

1) у поєднанні різних проекцій соціогуманітарного знання щодо смислової 

реальності на соціологічну площину – конструююча функція; 

2) в описі та тлумаченні смислової реальності з позицій соціологічної науки на 

таких рівнях: а) соціологічна свідомість, б) соціально-філософська свідомість 

(соціологія соціології), в) буденна свідомість науковця як суб'єкта смислової 

реальності; 

3) в акумуляції змісту інших понять соціосемантичного спрямування різних 

соціологічних течій у своїх підвидах, – наприклад, соціальні смисли 

"авторитарного" слова, "внутрішньо переконливого" слова та "мого" (М.Бахтін);  

4) у високому ступені градації поняття за відповідністю до розглядуваних 

контекстів – що досягається шляхом додавання чи заміни предикатів – змістова 
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варіативність (смисли повсякденного життя, кіберпросторові, соціокультурні 

смисли і т.п.); 

5) у відкритті нових, споріднених наявній соціологічній інтерпретації сторін 

соціальної взаємодії за допомогою комплексного, системного застосування поняття 

до різних проявів соціальної активності індивідів та груп; 

6) у формуванні сталого теоретичного взаємозв'язку між творенням смислової 

реальності та її інтерпретацією – між мисленнєвою активністю суб'єктів творення 

та суб'єктів пізнання соціосемантичного простору.   

 

4. Для того, щоб обґрунтувати основні гносеологічні принципи концептуалізації 

смислового аналізу як особливого виду соціологічної рефлексії, що властива 

інтерпретативній парадигмі, ми проаналізували його витоки та ступінь розвину 

тості в межах соціологічної теорії: 

- смисловий аналіз в соціології є специфічним різновидом описово-

аналітичного методу в соціальних науках, 

- завдяки своїм гносеологічним спроможностям (здатності акумулювати 

каузальний, феноменологічний та повсякденний способи пояснення 

дійсності), смисловий аналіз набуває ознак окремої концептуальної схеми 

аналізу соціологічних проблем і стає самостійним методом пізнання 

соціальної реальності, 

- в межах соціосемантичного аналізу формується система понять і 

"аксіоматичних" прийомів, що дає змогу досліднику концептуально виражати 

свої погляди на смислову реальність і бути однозначно сприйнятим, 

- специфіка смислового аналізу випливає з його спрямованості на ціннісні 

параметри соціальної реальності, оскільки вона насичена ціннісними 

атрибутами; зокрема, об'єктами смислового аналізу можуть бути лише всі ті 

елементи, які потрапляють до суб'єктивної смислової реальності, яка є 

частиною об'єктивної соціальної реальності. 

Гносеологічні можливості соціосмислового аналізу дають змогу: 
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А. Окреслити ситуацію всередині соціологічної науки, в межах якої 

відбувається екстенсифікація та інтенсифікація мозаїки знань, а також – 

концептуалізація інструментальних засобів пізнання соціосмислової реальності;   

Б. Описати соціосемантичний простір перехідного та кризового стану в нашій 

країні, що заторкує усі сфери соціального життя і постає спонукаючою 

передумовою вивчення соціальної реальності за допомогою категорій 

соціосемантичного напрямку;  

В. Побудувати модель соціологічної рефлексії значимісної реальності наявних 

та уявних спільнот. 

У розглянутих нами концептуальних напрямках інтерпретативної соціології 

можна визначити наступні гносеологічні принципи смислового аналізу: 

1) Особистий досвід інтерпретатора завжди опосередковує його пізнання досвіду 

іншого, і "абсолютне розуміння іншого не є досяжним в принципі" (А.Шюц), 

втім позиція інтерпретатора-науковця може передбачати "редукцію" власної 

суб'єктивності, а сам принцип смислового аналізу – не інтерпретацію, а лише 

опис, "проникнення" до сфери смислових порядків спостережуваних об'єктів; 

2) Аналіз сталих зразків (типізацій, когнітивних патернів) у різноманітті 

людського досвіду дозволяє соціології розвивати загально значимі наукові 

методи дослідження суб'єктивних вимірів соціальних процесів; 

3) Смисловий аналіз дає можливість інтегрувати знання про структурні реальності 

та людську діяльність із конструювання реальності (П.Бергер, Т.Лукман), тим 

самим приймаються до уваги й культурно зумовлені способи соціального 

кодування реальності; 

4) Смислова інтерпретація повсякденних бесід є ключем до розуміння когнітивних 

механізмів соціальних комунікацій, які становлять основу налагодження та 

підтримки людських зв'язків та встановлених соціальних порядків (Г.Сакс, 

А.Сікурел); 

5) "Життєвий світ" як архетип сприймання соціальної реальності (Е.Гуссерль) 

надає дослідникові кінцеву сукупність способів осмислення дійсності, він є 
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більше, ніж індивідуальний досвід та сфера інтерсуб'єктивності з 

конституйованими в ній порядками значень; 

6) Соціальна ситуація міжіндивідної взаємодії задає фіксований набір символів, які 

використовуються для інтерпретації самої ситуації та детермінації людської 

поведінки в ній (Дж.Мід, Ч.Кулі). 

 

5. Сучасний український соціум, хоча і перебуває на стадії постійних перетворень – 

кількісних та якісних – зокрема, в глибокій всебічній кризі на даний момент - все ж 

можна виявити його наявну смислову структуру в даний історичний час.  

 Оскільки соціальні смисли, як і інший духовно-інтелектуальний ресурс, 

підпорядковані зворотній пропорції їх розподілу, залежно від місця носіїв смислів у 

соціальній ієрархії, то, формально, структура будь-якого розвиненого суспільства 

мала б уявно виглядати як два накладених один на одного трикутники: верхівкою 

наверх – соціальна ієрархія, верхівкою вниз – соціальне знання та смисли. Але 

інформаційна ера змінює цю закономірність: доступ до інформації при належних 

здібностях і самоорганізації надають значній кількості людей з будь-якого 

прошарку рівні можливості в отриманні жаданого ресурсу. Отже, на перший план 

виступають тепер саме індивідуальні властивості суб'єктів, які і визначають їх 

потенційне місце в соціальній ієрархії.  

 Що ж до українських смислових реалій, то їх творять індивіди в складних 

соціальних умовах. Значна частина наших найбільш здібних та амбіційних 

громадян покинули територію країни, а от інші поки що не стають елітою, а діють 

поміж прошарками держуправлінців та законодавців (в яких влада зв'язків та 

грошей) і управлінців меншого рангу (де влада зв'язків) в якості сфери 

консультативних, радницьких послуг і т.і. Окрім того, молоді та амбітні суб'єкти 

творення смислової реальності займають свої позиції в ланках представництв 

міжнародних корпорацій та на різних щаблях "четвертої влади". А от щодо 

"наукових товариств", які М.Полані розглядав за агентів конструювання соціальних 

перетворень, та взагалі прошарок "інтелігенції", – на даний момент в нашому 
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суспільстві ці соціальні групи відтворюють себе дуже малими темпами, отже, їм ще 

довго не мати першості в легітимації релевантних їм смислів.  

Подвійна політична, економічна трансформація – від планової – до ринкової 

та одразу до інформаційної, – з розкриванням кордонів і імпортуванням усіляких 

продуктів (матеріальних, духовних, інтелектуальних) – а окрім того, повна 

відкритість і просування – за вимогами часу – до глобалізаційних стандартів – 

зробили наше сьогодення несприятливим для стабілізації суспільства.  

Спробою операціоналізації та виведення наших висновків на більш 

практичний рівень є розроблена нами дослідницька схема аналізу (Матриця 

смислової картини світу – Див. Додаток В), пілотажно апробована на матеріалах 

глибинних інтерв'ю пересічних громадян на соціально-політичну тематику. Схема 

складається з вісі "масштабності смислів" (мікрорівень-макрорівень), вісі їх 

"вкорінення у соціальну пам'ять" (від "традиційних" до "ідеальних"), а також – 

індексу суджень (додатний, нейтральний, від'ємний), який визначає тональність 

висловлюваних респондентом суджень. 

 

 

Гуманітарні науки на сьогодні розглядають взаємодію суб'єктів як основу 

формування й перетворення соціального порядку, завдяки чому на перший план 

щодо вивчення соціосемантичної сфери в теоретичній соціології виступає 

інтерпретативна парадигма.  

 Таким чином, у нашій дисертаційній роботі вирішено всі п'ять дослідницьких 

завдань, і підтверджено гіпотезу про те, що соціосемантичний аналіз в межах 

концепцій інтерпретативної соціології, є ефективним для опису ментальної сфери 

суспільства, закономірностей розвитку, побудови та динаміки смислового 

простору, семантичних взаємодій соціальних груп та класів, конструювання та 

функціонування смислових полів і т.і. Він становить основу для оформлення 

перспективного напрямку соціологічного пізнання процесів соціосемантичних 

інтеракцій. Необхідність розробки його основних понять та методів пов'язана з 

розширенням і поглибленням атрибутів поняття "соціальний смисл" – змісту, 



195 

 

 

 

функції, способів застосування та ін., зі зростанням ролі смислового опису в 

соціології взагалі.  

Смислова реальність дедалі більше привертає увагу вітчизняних соціологів, 

які враховують нагальні потреби розвитку наукового знання. Ця увага 

стимулюється соціальною кризою і явищем аномії – як результату тривалого 

порушення функціонування соціосмислової ментальної оболонки українського 

соціуму. І тут не може бути єдиної рекомендації – адже соціосмислова сфера 

перебуває в діалектичному зв'язку зі структурними, функціональними та 

нормативними параметрами соціального буття. І відновлювати їх необхідно з обох 

сторін. Спробою відповіді на потреби соціології в розвитку соціосмислової 

пізнавальної парадигми є дане дисертаційне дослідження. 



196 

 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

1.  Бурлачук В.Ф. Символічні системи і конституювання соціального смислу: 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. соціол. наук : спец. 22.00.01 

"Теорія та історія соціології" / В.Ф. Бурлачук. – Київ, 2005. – 20 с. 

2.  Романенко Ю.В. Образи смислоутворюючих чинників у функціонуванні 

соціальних систем: автореф. дис. на здобуття ступеня д-ра соціол. наук: спец. 

22.00.01 "Теорія та історія соціології" / Ю.В. Романенко; Київ. нац. ун-т ім. 

Т.Шевченка. — К., 2006. — 44 с.  

3. Яковенко А.В. Смыслы жизни в глобализирующемся социуме [Текст] : 

монография / А.В. Яковенко; Восточноукр. нац. ун-т им. Владимира Даля. - 

Луганск: Изд-во Восточноукр. нац. ун-та им. Владимира Даля, 2011. - 275 с. - 

Бібліогр.: с. 250-273. 

4. Рощин Д.Г. Смисложиттєва диспозиція особистості: теоретична інтерпретація в 

межах постструктуралістського підходу в соціології: автореф. дис ... канд. соц. 

наук: 22.00.01 / Д. Г. Рощин. – Київ, 2013 . – 18 с. 

5. Горностаева М.В. Смысл и социальная реальность: Социология структурного 

психоанализа / М.В. Горностаева – М.: РИЦ ИСПИ РАН, 2003. – 236 с. 

6. Сергиенко Н.Л. Сознание и культура: анализ смысловой организации: автореф. 

дис. на соискание научн. степени докт. культурол. наук: спец. 24.00.01 "Теория 

культуры" / Н.Л.Сергиенко – Краснодар, 2002. – 20 с. 

7. Смислова морфологія соціуму / [ред. Н.Костенко]. - К.: ІС НАНУ, 2012. - 422 с. 

8. Лукин В.Н. Функционализм и интерпретативная линия в социологии: период 

дифференциации (1965-80-е годы) [Электронный ресурс] / В. Н. Лукин. – Режим 

доступа: www.orenburg.ru/culture/credo/032002/5.html 

9. Мангейм К. Диагноз нашего времени / К.Мангейм; [пер. с нем. и англ.]. – М.: 

Юрист, 1994. – 700 с. 



197 

 

 

 

10. Васильев С.А. Синтез смысла при создании и понимании текста: Филос. пробл. 

/ С.А.Васильев / АН УССР. Ин-т философии; [отв. ред. М.В.Попович]. – Киев: 

Наук. думка, 1988. – 240 с. 

11. Бляхер Л.Е. Нестабильные социальные состояния. / Л.Е.Бляхер – М.: 

"Российская политическая энциклопедия" (РОССПЭН), 2005. – 208 с.  

12. Иванов Е.М. Онтология субъективного. 2003 [Электронный ресурс] / Е.М. 

Иванов - Режим доступа: 

http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000857/st000.shtml 

13. Каменская Т.Г. Социальное знание и виртуализация социальной реальности / 

Т.Г.Каменская. – Одесса: Астропринт, 2009. – 280 с. 

14. Суржанская Ю.В. Концепт как философское понятие / Ю.В.Суржанская // 

Вестник Томского государственного университета: Философия. Социология. 

Политология. – 2011. - №2(14). – С.70-78. 

15. Копнин П.В. Гносеологические и логические основы науки / П.В. Копнин / АН 

СССР. Ин-т философии. – М.: Мысль, 1974. – 568 с. 

16. Тарасенко В.І. Соціальне, суспільне та соціологічне пізнання / В.І. Тарасенко // 

Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2006. – №4. – С.52-68. 

17. Миллс Ч. Р. Социологическое воображение / Ч.Р.Миллс [пер. с англ. 

О.А.Оберемко] / Под общ. ред. и с предисл. Г.С.Батыгина. – М.: Издательский 

Дом NOTA BENE, 2001. – 264 с. 

18. Франкл В. В борьбе за смысл [Электронный ресурс] //электронное издание 

Books Center – Режим доступа: http://books-center.ru/libcent_qpnti.html 

19. Вебер М. Основные социологические понятия / М.Вебер [Пер. с нем. М. 

И. Левиной];  Избранные произведения. - М.: Прогресс, 1990.  

20. Соболєва Н.І. Соціологія суб'єктивної реальності / Н.І.Соболєва - К.: Інститут 

соціології НАН України, 2002. - 296 с. 

21. Тощенко Ж.Т. О понятийном аппарате социологии / Ж.Т.Тощенко // 

Социологические исследования. - 2002. - № 9. - С. 3-16. 



198 

 

 

 

22. Карпенко И.В. Философское пространство культуры: человек 

философствующий и человек повседневности: Монография / И.В.Карпенко – Х.: 

ХНУ им. В.Н.Каразина, 2006. – 292 с. 

23. Дьяченко Г.В. Универсальный экзистенциально-смысловой код как условие 

понимания / Г.В. Дьяченко // Понимание в коммуникации. 2007. Язык. Человек. 

Концепция. [Текст]: Тезисы докладов Международной научной конференции (28 

февраля – 1 марта 2007, Москва). 

24. Енциклопедія постмодернізму [пер. з англ. В.Шовкун ред. Ч.Вінквіста та 

В.Е.Тейлора; наук. ред. О. Шевченко]. – Київ: "Основи", 2003. – 503 с. 

25. Романенко Юрій. Історико- та теоретико-соціологічні засади дослідження 

проблеми смислопродукування / Ю.Романенко // Соціальна психологія. – 2004. - 

№6. – С.106-123. 

26. Бурлачук Віктор. "Віднесення до цінності", смисл і соціальна зміна / 

В.Бурлачук // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2001 - №3. – С.100-110. 

27. Кравченко Е. И. Теория социального действия: от Макса Вебера к 

феноменологам / Е.И.Кравченко [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://nationalism.org/library/science/sociology/kravchenko/kravchenko-sj-2001.htm 

28. Бурдье П. Практический смысл / П.Бурдье. – СПб.: "Алетейя", 2001. – 562 с. 

29. Jeffrey C. Alexander. The Meanings of Social Life: A Cultural Sociology (2005) / 

J.C.Alexander [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.us.oup.com/us/catalog/general/subject/Sociology/TheoryMethods/?view=u

sa&ci=9780195306408&view=usa 

30. Мартинюк І. Символічна соціальна реальність: методологічні підходи та 

практичний досвід вивчення / І.Мартинюк, Н.Соболєва // Соціологія: теорія, 

методи, маркетинг. - 2004. - №3. – С.126-146. 

31. Додонов Р. Структура когнітивної сфери соціуму / Р.Додонов // Соціальна 

психологія. – 2003. - №2. – С.5-13. 



199 

 

 

 

32. Яковенко А. В. Прикладные  аспекты  изучения  смыслов  жизни  (о 

противоречивости оценок респондентов) / А.В.Яковенко // Вісник Харківського 

національного університету імені В.Н. Каразіна. - 2013. - №1045. – С.121-125. 

33. Вебер Макс. Смысл свободы от оценки в социологической и экономической 

науке / М.Вебер // Избр. произведения. – М.: Прогресс, 1990. – 808 с. 

34. Ясперс Карл. Смысл и назначение истории / К.Ясперс; [пер. с нем.] – М.: 

Политиздат, 1991. – 527 с. 

35.  Хюбнер Бенно. Смысл в бес-СМЫСЛЕННОЕ время: метафизические расчеты, 

просчеты и сведение счетов / Б.Хюбнер [пер. с нем. А. Б. Демидов]. — Мн.: 

Экономпресс, 2006. – 384 с. 

36. Шютц Альфред. Смысловая структура повседневного мира: очерки по 

феноменологической социологии / А.Шютц [сост. А.Я. Алхасов; пер. с англ. А.Я. 

Алхасова, Н.Я. Мазлумяновой; науч. ред. перевода Г.С.Батыгин]. - М.: Ин-т 

фонда "Общественное мнение", 2003. – 336 с. 

37. Соболевська М.О. Порядок дискурсу порядку: неофункціоналізм та 

постструктуралізм у суч. соціологічній теорії: монографія / Марина Соболевська. 

– К.: Логос, 2014. – 248 с. 

38. Соціологія: навч. посіб. / [За ред. С.О. Макеєва. – 2ге вид., випр. і доп.] – К.: Т-

во "Знання", КОО, 2003. – 455 с. 

39. Соціологія: короткий енциклопедичний словник / [Під заг. ред. В.І. Воловича]. 

– К.: Укр. центр духовної культури, 1998. – 736 с. 

40. Конт Огюст: позитивизм и социология / [Электронная библиотека, СПГУ] - 

Режим доступа: http://molsp.phys.spbu.ru/~domav/ContKomarova.htm  

41. Спенсер Герберт. Основания социологии / Г.Спенсер. – С.-Петербург: Изданіе 

И. И. Билибина, 1876-1877. – 498 с.  

42. Актуальные вопросы марксисткой гносеологии и социологии / Рачков П.А. – 

М., 1978. – 175 с.  



200 

 

 

 

43. Арон Реймон. Етапи розвитку соціологічної думки: Монтеск'є. Конт. Маркс. 

Токвіль. Дюркгайм. Парето. Вебер / Р.Арон [пер. з фр. Г.Філіпчука]. – Київ: 

Юніверс, 2004. – 688 с.  

44. Попова І.М. Соціологія. Пропедевтичний курс / І.М.Попова. – К., 1998. – 272 с.  

45. Вебер Макс. Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика / М.Вебер [Пер. з 

нім. О.Погорілий]. – К.: Основи, 1998. – 534 с.  

46. Ручка А.О. Курс історії теоретичної соціології / А.О.Ручка, В.В.Танчер – К.: 

Наук. думка, 1995. – 224 с.  

47. Мангейм К. Человек и общество в век преобразования / К.Мангейм 

[пер.М.Левиной, общ. ред. П.С.Гуревича]. – М.: ИНИОН АН СССР, 1991. - 220 с.  

48. Поздняков Э.А. Философия культуры / Э.А.Поздняков. - М.: 

"ИНТУРРЕКЛАМА", 1999. – 576 с.  

49. Мид Дж. От жеста к символу. Интернализованные другие и самость. Азия. 

Психология пунитивного правосудия / Дж.Мид // Американская социологическая 

мысль. – М., 1994.  

50. Ионин Л.Г. Дж.Г.Мид – основоположник символического интеракционизма / 

Л.Г.Ионин // История теоретической социологии: [В 4 т.]. - М., 1998. Т.3. 

51. Goffman E. Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience. New 

York: Harper and Row, 1974. P. 440. 

52. Бутенко И. А. Социальное познание и мир повседневности: горизонты и тупики 

феноменологической социологии / И.А.Бутенко. - М.: Наука, 1987. – 144 с. 

53. Шелер М. Формы знания и общество / М.Шелер // Социол. журнал. - 1996. - 

№1-2. - С. 135-143. 

54. Шюц А. Формирование понятия и теории в общественных науках / Альфред 

Шюц // Американская социологическая мысль: Тексты. – М.: Изд-во МГУ, 1994. 

– С. 481-496. 

55. Сивиринов Б.С. О феноменологической интерпретации социальной реальности / 

Б.С.Сивиринов // Социологические исследования. – 2001. - № 10. - С. 26-35. 



201 

 

 

 

56. Ионин Л.Г. Понимающая социология: Историко-критический анализ / 

Л.Г.Ионин. - М.: Наука, 1979. – 207 с. 

57. Berger P., Luckmann T., The Social Сonstruction of Reality. - New York, Doudlevay. 

1967. 

58. Зборовский Г.Е. История социологии: Учебник / Г.Е.Зборовский. – М.: 

Гардарики, 2004. – 608 с.  

59. Бергер П. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии 

знания / П.Бергер, Т.Лукман. – М., 1995.  

60. Garfinkel H. Studies in Ethnomethodology. - Englewood Cliff, NY, Prentice-Hall. - 

1967. 

61. Александер Дж. Смыслы социальной жизни: культурсоциология / 

Дж.Александер. – М.: "Праксис", 2013. - 630 c.  

62. Малес Л.В. Вивчаючи тексти культури: соціокультурний аналіз як 

пізнавальна стратегія соціології / Л.В. Малес. – Київ : К.І.С., 2011 . – 324 с. 

63. Alexander J.C. Central Problems of Cultural Sociology: A Reply to My (Friendly) 

Critics / J.C.Alexander // Culture. – 2005. – Vol.19, №2. – P.8-12. 

64. Мери Дуглас. Чистота и опасность: Анализ представлений об осквернении и 

табу / М.Дуглас [пер. с англ. Р.Громовой; под редакцией С.Баньковской; вст.ст. и 

комм. С.Баньковской]. - М.: КАНОН-пресс-Ц, Кучково поле, 2000. 

65. Малиновский Бронислав. Магия, наука и религия / Б.Малиновский [пер. с 

англ.]. - М.: "Рефл-бук", 1998. - 304 с.  

66. Франкл В. Человек в поисках смысла / В.Франкл. - М.: Прогресс, 1990. - 372 с. 

67. Бурдье П. Начала / П.Бурдье [пер. с фр. Шматко Н.А.]. – М.: Socio-Logos, 1994. 

– 288 c.  

68. Шматко Н.А. На пути к практической теории практики // Бурдье П. 

Практический смысл. – СПб.: "Алетейя", 2001. – 562 с. 

69. Менегетти А. Образ и бессознательное / А.Менегетти. – М.: ННБФ 

"Онтопсихология", 2000. – 445 с. 



202 

 

 

 

70. Соколов О.В. Введение в теорию социальной коммуникации / О.В.Соколов. – 

СПб, ГУП, 1996. – 320 с. [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.vuzlib.net/beta3/html/1/23490/ 

71. Глущенко Ю.В. Реконструкция образов социальности как продукт 

социологической концептуализации / Ю.В.Глущенко // Методологія, теорія та 

практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Зб. наук. праць. У 2х тт. 

Т.1 – Харків: Видавничий центр Харківскього нац. ун-ту імені В.Н.Каразіна, 

2006. – С.31-33. 

72. Артемьева Е.Ю. Природа элементов семантического слоя субъективного опыта 

/ Е.Ю.Артемьева // Деятельностный подход в психологии. – М., 1990. – 180с. 

73.  Касавин И.Т. Ситуационные исследования и специальный эпистемологический 

статус социальной философии / И.Т.Касавин // "Социемы", №8. [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: 

http://www2.usu.ru/soc_phil/rus/texts/sociemy/8/kasavin.html  

74. Семантика и социальная психология / [ред. проф. А.А.Брудный, Э.Д.Шукуров]. 

– Фрунзе: "ИЛИМ", 1976. – 154 с.  

75. Бахтін М. Проблема тексту у лінгвістиці, філології та інших гуманітарних 

науках / М.Бахтин // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / 

[ред. М.Зубрицької]. – Львів, 2001. – 832 с. 

76. Головаха Е.И. Социология между художественным вымыслом и научным 

знанием / Е. И. Головаха // Журнал социологии и социальной антропологии . – 

2012. – Том 15, №3. – С. 25-34. 

77. Хёсле В. Кризис индивидуальной и коллективной идентичности / В.Хёсле // 

Вопросы философии. - 1994. - №10. – С. 112-123. 

78. Ясперс Карл // [Ел. ресурс - Вільна Енциклопедія "Вікіпедія"] – Режим доступу: 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%8

1_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB  



203 

 

 

 

79. Николай Бердяев. Смысл творчества (опыт оправдания человека) / Н.Бердяев. - 

М.: Изд-во Г.А.Лемана и С.И.Сахарова, 1916 / [Эл.ресурс Русский Гуманитарный 

Интернет Ун-т, Библ. Учебной и науч. лит-ры] – Режим доступа: www.i-u.ru  

80. Рікер Поль. Конфлікт інтерпретацій (фрагмент) / П.Рікер // Антологія світової 

літ.-критичної думки ХХ ст. / [ред. М.Зубрицької]. – Л., 2001. – 832 с.  

81. Кон И.С. Зачем нужны отцы / И.С.Кон // Лит. газета от 28 февраля 1973 

[Эл.ресурс] – Режим доступа:  http://www.neuro.net.ru/sexology/info164.html 

82. Кон И.С. Социологическая психология / И.С.Кон. – Воронеж: МОДЭК, 1999. – 

560 с. 

83. Кривошея Т. Трансформация потребления в Украине: от материальных 

объектов к символическим / Т.Кривошея // Проблеми розвитку соціол.теорії. – 

К.: САУ, ІС НАНУ, 2004. – С.217-221. 

84. Головаха Е.И. Социологическое знание и процесс исследования современных 

социальных процессов / Е.И.Головаха // Проблеми розвитку соціологічної теорії: 

четверта всеукр. соціол. конф. – К.: ІС НАНУ, 2004 – С.13-25. 

85. Судакова В.М. Ментальні ресурси взаємовизнання культур в полікультурних 

суспільствах / В.М.Судакова // Актуальні проблеми соціології, психології, 

педагогіки: зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім.Т.Шевченка. – Київ: КНУТШ, 

2014. – Вип. 1(22). – 2014. – С.15-20. 

86. Луман Н. Решения в информационном обществе / Никлас Луман [Эл.ресурс] – 

Режим доступа: http://lib.mdpu.org.ua/load/ 

Sociology/Reshenie_v_informacionnom_obshestve_N_Luman.htm 

87.  Наумова М.Ю. Соціальне знання в структурі комунікації: дис. … канд. соціол. 

наук: 22.00.01. - теорія та історія соціології / Марта Юріївна Наумова. - ІС 

НАНУ. - Київ, 1999. – 220 с. 

88. Соцiологiя: підруч. для студ. вищих навч. закладів / В. I. Волович,  М. I. Горлач, 

В. Г. Кремень та ін. – [6-те вид.].  – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 808 с. 



204 

 

 

 

89. Щюц А. Структура повседневного мышления // Социологические исследования. 

– 1988. - № 2 [Эл. ресурс] - Режим доступа: 

http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000918/st000.shtml 

90. Гавриленко І.М. Сучасна зарубіжна соціологія: навч. посібник / І.М.Гавриленко. 

– К.: Вид-во Акад. праці і соц. відносин Фед. профспілок України, 2011. – 498 с. 

91. Гадамер Ханс Георг. Критическое мышление в эпоху крушения идолов / Х.-

Г.Гадамер // газета "Зеркало недели" №12(387), від 29/03/2002. 

92. Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного / Г.-Г.Гадамер [пер. с нем.] - М.: 

Искусство, 1991. – 367 с. 

93. Герменевтика і деконструкція: дискусія Г.Гадамера і Ж.Дерріди // Антологія 

світової літ.-критичної думки XX ст. / [ред. М.Зубрицької]. – Л., 2001. – 832 с. – 

С.281-285. 

94. Якубинский Л.П. О диалогической речи / Л.П. Якубинский // Русская речь. -

СПб, 1923. – Вып. 1. – С. 144–160. 

95. Ревекка Фрумкина. Что французу – хорошо, а что русскому – социальная дыра? 

Об эксперименте известных французских социологов Л. Болтански и Л. Тевено 

[Эл.ресурс] / Р.Фрумкина // Интернет-газета Полит.ру – Режим доступа: 

http://www.polit.ru/science/2006/09/14/theveno.html 

96. Невирко Д.Д. Основы универсумной теории социального человека: Уч. пособие 

/ Д.Д.Невирко. – Красноярск, 2004. – 23 c. 

97. Немировская А.В. Ценности в массовом сознании: структура и динамика / 

А.В.Немировская. – Красноярск: КрасГУ, 2005.  

98. Немировский В.Г. Смысл жизни: проблемы и поиски / В.Г.Немировский. – 

Киев, 1990. – 223 с. 

99. Григорьев С.И. В поисках смысла жизни и социальной справедливости: 

студенчество России на пороге ХХІ века /  С.И.Григорьев, В.Г.Немировский. – 

Барнаул-Красноярск, 1995. – 148 с. 

100. Бойков В.Э. Ценности и ориентиры общественного сознания россиян / 

В.Э.Бойков // Социол. исслед. - 2004. №7. – С.46-52. 



205 

 

 

 

101. Туманов С.В. Современная Россия: массовое сознание и массовое поведение 

(опыт интегративного анализа) / С.В.Туманов. – М.: Изд-во Моск.Ун-та, 2000. - 

192 с. 

102. Тарасенко В. Неповноцінне суспільство / В.Тарасенко // Українське 

суспільство – 2003. Соціол. моніторинг / за ред. В.Ворони, М.Шульги. – К.: Ін-т 

соціології НАН України, 2003. – 684с., С.196-208. 

103. Сучасні методи збору і аналізу даних в соціології. Матеріали IV Міжнар. 

соціол. читань пам’яті Н.В.Паніної / [наук. ред. Є.І.Головаха і Т.Я.Любива]. – К.: 

Інститут соціології НАН України, 2013. – 140 с. 

104. Структурні виміри сучасного суспільства: Навч. посібник / [ред. С.Макеєва]. – 

К., 2006. – 372 с. 

105. Євген Головаха Тенденції соціальних змін в Україні та Європі: за 

результатами “Європейського соціального дослідження” 2005-2007-2009 / 

Є.Головаха, А.Горбачик. – К.: Інститут соціології НАН України, 2010. – 118 с. 

106. Султанов Шаміль / Газета "Завтра" №44 от 02 ноября 2006 [Ел.ресурс] – 

Режим доступу: http://www.sultanovshamil.ru/m/mat/?i=61 

107. Образ сучасного українського суспільства в уявленнях населення України // 

Постанова № 235 від 13.09.2006 [Ел.ресурс] – Режим доступу: 

http://www.uapravo.net/data/base05/ukr05478.htm 

108. Соціальне самопочуття, настрої та ціннісні орієнтації населення України // 

Висновки Інституту соціології НАН України [Ел.ресурс] – Режим доступу: 

http://www.niss.gov.ua/Table/51006/socyolog.htm 

109. Здравомыслова Е.А. Парадигма западной социологии общественных движений 

/ Е.А.Здравомыслова. – СПб., 1993. - 171 с. 

110. Назаров М.М. Политический протест: опыт эмпирического анализа / 

М.М.Назаров // Социологические исследования. – М.: РАН. - 1995. - №1. – С.47-

59. 

111. Джерелиевская И.К. Человек в социокультурной реальности / 

И.К.Джерелиевская. – М.: Моск. психолого-социальный институт, 2005. – 320 с. 



206 

 

 

 

112. Бек У. Что такое глобализация? Ошибки глобализма – ответы на глобализацию 

/ [пер. с нем. А.Григорьева, В.Седельника; общ. ред. и послесл. А.Филиппова] -

М.: Прогресс-Традиция, 2001. - 304 с. 

113. Толстых И.В. Реформация духовная как ключевая проблема глобализации / 

И.В.Толстых // Людина і культура в умовах глобалізації: Зб. наукових статей. – 

К.: ПАРАПАН, 2003. – 400 с. 

114. Каменская Т.Г. Тенденция развития соціального конструирования / 

Т.Г.Каменская // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу 

сучасного суспільства: Зб. наук. праць. У 2х тт. Т.1 – Харків: ХНУ імені 

В.Н.Каразіна, 2006. – С.39-43. 

115. Kripke S. Wittgenstein on Rules and Private Language. – Oxford: "Basil Blackwell", 

1982. 

116. Витгенштейн Л. Философские исследования / Л.Витгенштейн // Избранные 

труды. – М.: Гносис. – 2004. – 142 с. 

117. Шульга М.О. Соціологічний ескіз постсучасного типу життєдіяльності 

особистості / М.О.Шульга // IV Всеукр. соціол. конф. Проблеми розвитку 

соціологічної теорії – К., 2004. – С.26-33. 

118. Єрмоленко А.М. Взаємодія стратегічної та комунікативної раціональності за 

умов глобалізації  / А.М.Єрмоленко // Людина і культура в умовах глобалізації: 

Зб. наукових статей. – К.: ПАРАПАН, 2003. – 400 с. 

119. Тутова Юлия. Гламурный агитпроп / Ю.Тутова // газета "2000", №24(418) от 

13.06.2008 (блок Свобода слова – F2) 

120. Гридин Сергей. Идеология гламура / С.Гридин // газета "2000", №13 от 

28.03.2008 (блок Свобода слова – F1-F8) 

121. Гомілко О.Є. Глобальні трансформації людської тілесності / О.Є.Гомілко // 

Людина і культура в умовах глобалізації: Зб. наукових статей. – К.: ПАРАПАН, 

2003. – 400 с. – С.129-136. 

122. Haraway Donna. Modest_Witness@Second_Millenium. Feminism and 

Tachnoscience. – New York, London: Routledge, 1997. 



207 

 

 

 

123. Луман Н. Глобализация мирового сообщества: как следует системно понимать 

современное общество / Н. Луман // Социология на пороге XXI века: новые 

направления исследований. – М.: Интеллект, 1998. – С. 37–49. 

124. Кримський С.Б. Стратегія проектування та феномен проекту в сучасній 

цивілізації / С.Б.Кримський // Наука та наукознавство. – 1997. – №3-4. – С.61-72. 

125. Мандрыка В.А. Проектирование будущего в контексте глобализации / 

В.А.Мандрыка // Людина і культура в умовах глобалізації: Зб. наукових статей. – 

К.: ПАРАПАН, 2003. – 400 с. – С.182-190. 

126. Медіа, влада, маніпуляції / [за ред. В.Ф. Іванова]. – К., 2006. - 42 с. [Ел. ресурс] 

– Режим доступу: http://www.aup.com.ua/upload/1127118011summ.pdf 

127. Александр Буряк. Эволюция социальных смыслов советского образования. 

Период с 1945 г. до конца 1960-х. / А.Буряк // Участники методологического 

движения "Поколение ОДИ" [Ел.ресурс] – Режим доступу: 

http://v2.circle.ru/personalia/odi/bouryak/abouryak1 

128. Колесник О.С. Інтернет та "містична співпричетність": структура хаосу // 

Людина і культура в умовах глобалізації: Зб. наукових статей. – К.: ПАРАПАН, 

2003. – 400 с. – С.191-196. 

129. Городецкий Б.Ю. Компьютерная лингвистика: моделирование языкового 

общения / Б.Ю.Городецкий // Новое в зарубежной лингвистике. – М.: Прогресс, 

1989. – № 24. – С. 5-32. 

130. Жорновая Е.И. К вопросу о формировании представлений о… / Е.И.Жорновая 

// "Социальные технологии". – 2005. - №26. – С.133-140. 

131. Кузнецова Е.И. Медиакультура в коммуникативном пространстве 

цивилизаций / Е.И.Кузнецова. – Н.Новгород: НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, 2008. 

– 278 с.  

132. Дацюк Сергей. ПАРАДОКСАЛЬНАЯ ИНТЕНЦИЯ СВОБОДЫ В Internet / 

С.Дацюк [Ел.ресурс] – Режим доступу:  http://www.russ.ru/journal/netcult/98-04-

28/datsuk.htm 



208 

 

 

 

133. Супруненко О.С. Драматургійна версія кіберпросторової взаємодії / 

О.С.Супруненко // Зб. "Матеріали всеукраїнської наукової студентсько-

аспірантської конференції", Львів, 2003. - С.136-138. 

134. Щепанский Я. Элементарные понятия социологии / Я.Щепанский [пер. с 

польского]. - М.: Прогресс, 1969, 238 с. 

135. Валлерстайн И. Конец знакомого мира: Социология ХХI века / И.Валлерстайн 

[пер. с англ.; под ред. Б.Л. Иноземцева]; Центр исследований 

постиндустриального общества. – М.: Логос, 2003. – 368 с. 

136. Михайлева Е.Г. Конструирование интеллектуальной элиты: проблемы 

определения критериев и характеристик / Е.Г.Михайлева // Наукові студії Льв. 

соціол. форуму "Багатовимірні простори суч. соціальних змін": Зб.наук.праць. – 

Львів: видавн.центр Льв.нац.ун-ту ім.І.Франка, 2008. – С.299-305. 

137. Зархи А.Г. Мои дебюты / А.Г.Зархи. – М.: Искусство. 1985. – 287 с. 

138. Совенко О.С. Социологическое отражение смысловой реальности в условиях 

нестабильной повседневности / О.С. Совенко // ВЕСТНИК Российского 

университета дружбы народов. Серия: Социология. – № 3. - 2014. – С. 64-72. 

139. Полани М. Личностное знание: На пути к пост критической ф-фии / М.Полани 

[пер. с англ..; общ. ред.. В.А.Лекторского, В.И.Аршинова]. – М.: Прогресс, 1985. 

– 344 с. 

140. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество / П.Сорокин.  – М.: Политиздат, 

1992. – 543 с. 

141. Щедровицкий Г.П. Смысл и значение / Г.П. Щедровицкий // Избранные труды. 

М., 1995. – 593 с. 



Додаток А
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вселюдські, міжнаціональні, інституціональні

+ часткові смисли, що походять від загальних

Специфічні
соціальні смисли,

утворені особливими подіями
в житті окремих соціальних груп

Запозичені, 

нав’язані,
штучні 

смисли

Містичні, 

сакральні,
«недосяжні»

смисли

Типи соціальних смислів

 
 



 

Додаток Б 

Міждисциплінарна матриця використання поняття “смисл” 
 

 Соціологія Герменевтика Лінгвістика 
(семантика) 

Соціальна 
психологія  
(психосемантика) 

Феноменологія  Соціальна 
філософія 

Соціологія Соціальний 
смисл 

Інтерпретація 
соціальних текстів 
(структуралізм) 

Артикуляція 
соціальних смислів; 
їх означення та 
закріплення в мові 

Специфіка групової 
свідомості; 
особливості 
колективного 
мислення 

Смисли суб'єктивної 
дії 
(А.Шюц) 

Екзистенціальні та 
трансцендентальні 
смисли 

Герменевтика Інтерпретація 
соціальних текстів 
(структуралізм) 

Принципи 
розуміння та 
інтерпретації 
тексту 

   Онтологія розуміння 
(Хайдеггер) 

 

Лінгвістика 
(семантика) 

Артикуляція 
соціальних смислів; 
їх означення та 
закріплення в мові 

 Система 
мовних 
конструктів та 
кодів 

  Лінгвістична 
філософія  
(Вітгенштейн); інші 
напрямки 
аналітичної 
філософії 

Соціальна 
психологія 
(психосемантика) 

Специфіка групової 
свідомості; 
особливості 
колективного 
мислення 

  Семантичні 
структури 
людського 
мислення 
джерела 
смислотворення 

«гра відстаней та 
типізацій» у різних 
соціальних ситуаціях 

 

Феноменологія 
(смисли 
соціальної дії) 

Смисли суб'єктивної 
дії 
(А.Шюц) 

 Онтологія розуміння 
(Хайдеггер) 

 «гра відстаней та 
типізацій» у різних 
соціальних ситуаціях 

Ноема / Смисл, 
як ноематичне 
ядро  

 

Соціальна 
філософія 

Екзистенціальні та 
трансцендентальні 
смисли 

 Лінгвістична 
філософія  
(Вітгенштейн); інші 
напрямки 
аналітичної ф-фії 

  Смисл історії  
(К.Ясперс, 
М.Бердяєв) 



Додаток В 

Матриця смислової картини світу 
 

 

 

 
(індекс суджень) 

Метарівень 

Мегарівень 

Макрорівень 

Мезорівень 

Мікрорівень 

Інституційні / ситуативні Ідеальні / містичні 

+ 0 - + 0 - + 0 - 

Рівень соціального смислу 

Тип соціального смислу 

Традиційні / загальнолюдські 

 


