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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Історія взаємодії людства та навколишнього
середовища нагадує багаторічну, безперервну, нескінченну війну. Протягом цієї
війни людині уявилось, що по відношенню до довкілля вона може вести себе у
якості царя, оскільки панує над ним, засвоює, перетворює, примушує його
служити власним потребам. Але в сучасності, коли світ став єдиним, виникли
глобальні проблеми людства, з’ясувалось, що подібне тиранське відношення не
є виправданим. Люди засвоювали навколишнє середовище, а в результаті
власних дій отримали екологічні проблеми сучасності, озонові діри,
парниковий ефект, руйнацію екосистем, вичерпання факторів виробництва,
енергетичну кризу, забруднення космосу тощо. Той, хто мнив себе царем, став
перед загрозою масштабної цивілізаційної катастрофи. Серед багатьох
глобальних проблем людства особливе місце займає феномен пандемії.
Пандемія – один з незмінних супутників існування людства з давніх часів.
Про це свідчать як тексти релігійно-міфологічної спрямованості, так і
зафіксовані події в історичному бутті. Пандемія є завжди надзвичайною
ситуацією, яка загрожує самому існуванню людства. Наприклад, від
Юстініанової чуми у V–VII ст. загинуло понад 125 млн. людей, від «чорної
смерті» XIV ст. у світі померло понад 60 млн. людей або біля 25% населення. У
якості причин виникнення пандемій лунають різні обставини: сакральні
(порушення божественних законів), побутові (антисанітарні умови існування),
цивілізаційні (технократичне втручання людства у довкілля) тощо. Це вказує на
те, що феномен пандемії потребує комплексного осягнення.
Стан наукової розробки проблем пандемій в Україні такий, що ці питання
розглядаються як правило спеціалістами з медицини (епідеміологами,
діагностами тощо), іноді – держслужбовцями. Але необхідно продемонструвати
можливості соціальної філософії працювати на складному полі пандемій,
залучаючи до цього різноманітні дискурси: релігійно-міфологічний,
філософсько-антропологічний, цивілізаційний, системно-структурний тощо.
Зв'язок роботи із науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційне дослідження є складовою частиною науково-дослідницької
програми «Історико-філософський та соціокультурний виміри формування
духовності людини у контексті сучасних глобальних процесів буття
суспільства» (державний реєстраційний номер 0116U002269) кафедри філософії
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.
Мета дослідження – розкриття культурно-генетичних підвалин,
системно-структурних ознак феномена пандемії та тих соціально-динамічних
аспектів, які виникають під її впливом. Досягнення цієї мети обумовлює
необхідність постановки і вирішення наступних наукових завдань:
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1. З’ясувати релігійно-міфологічне підґрунтя пандемії у контексті
бінарної опозиції «сакральне / профане».
2. Надати аналіз філософсько-антропологічного підґрунтя пандемії у
контексті бінарної опозиції «здоров’я / хвороба».
3. Розглянути цивілізаційне підґрунтя пандемії у контексті бінарної
опозиції «людство / довкілля».
4. Надати первинну розмітку пандемії як антисистеми у горизонті
взаємодії антропоценозу та біоценозу.
5. Здійснити аналіз конститутивних аспектів пандемії як антисистеми, а
через те з’ясувати абрис соціокультурної динаміки, що відбувається під
впливом пандемії.
Об’єкт дослідження – соціально-філософський вимір феномена пандемії:
пандемія у горизонті існування і становлення суспільства, історії, людини.
Предмет
дослідження
–
релігійно-міфологічні,
філософськоантропологічні, цивілізаційні підґрунтя, системно-структурні ознаки, аспекти
соціокультурної динаміки феномену пандемії.
Методи дослідження. Методологія, що використана у дисертації,
походить від принципів історичності, компаративності, комплементарності.
Предметно-концептуальний соціально-філософський аналіз феномена пандемії
шляхом
артикуляції
його
культурно-генетичних
підвалин,
системно-структурних ознак та концептуальних аспектів соціальної динаміки
здійснювався з використанням методологічних можливостей феноменології,
структуралізму, системного підходу, діалектики, фундаментальної онтології,
герменевтики, компаративістики.
Наукова новизна роботи.
Вперше:
– на підставі здійсненого комплексного соціально-філософського аналізу
пандемії як однієї з глобальних проблем людства запропоновано її
концептуальне бачення у якості антисистеми або системи з негативним рівнем
системності в культурно-генетичних, системно-структурних, соціальнодинамічних аспектах;
– показані складові релігійно-міфологічного підґрунтя пандемії:
фактичні (свідчення у текстах), генетичні (розрив сакрального та профанного),
світоглядні (співпричетність нумінозному), інтенціональні (покарання і
каяття);
– з’ясовані складові філософсько-антропологічного підґрунтя пандемії:
парадигмальні (класичні, некласичні, постнекласичні аспекти співвідношення
здоров’я та хвороби), антропологічно-історичні (проблема цілісності людини в
Античності, Середньовіччі, Новому Часі, сучасності), індивідуальноекзистенціальні (граничність, доленосність, трансцендування тощо);
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– доведені складові цивілізаційного підґрунтя пандемії: структурні
(розмежування людства та довкілля, виокремлення зоонозних та антропонозних
пандемій), каузальні (артикуляція причин сучасних пандемій), формаційні
(усвідомлення
економічних,
праксеологічних,
духовно-ідеологічних,
екстенсіональних, кратологічних факторів капіталізму);
– обґрунтовано, що пандемія у якості специфічного варіанту антисистеми,
що виникає внаслідок технократичного втручання людства у довкілля,
складається з: а) негативної серединності як сингулярного утворення,
теоретичного концепту з полі- та міждисциплінарним статусом,
інтерференційної
картини,
комплексної
події;
b)
катастрофічної
екстремальної ситуації у сукупності об’єктивних (надзвичайність),
суб’єктивних (потрясіння, вибір, настрій) факторів, а також емпіричного
(пандемія як соціальна подія), формально-психологічного (пандемія як подія у
бутті людини), онтологічного (актова природа пандемії) шарів; с) антагонізму
ентропії та негентропії, що визначає нові стратегії пошуку взаємодії між
людством та довкіллям;
– артикульовані шість зрізів соціальної динаміки, які відбуваються під
впливом пандемії: природничо-антропологічний, культурно-біхевіористський,
соціально-стратифікаційний, культурно-диференційований за патогенною
ознакою, радикально-аксіологічний, глобально-цивілізаційний.
Набуло подальшого розвитку:
– можливості застосування у розкритті конструкту «негативна
серединність» теорії мовних ігор Л. Вітгенштайна та семіотики.
Уточнено:
– змістовний склад двох тріад концепту «катастрофічна екстремальна
ситуація»: «загроза – випробування – подолання» та «страждання – стійкість –
перетворення».
Практичне значення отриманих результатів дослідження. Результати
даного дослідження можуть бути використані в якості матеріалу для
теоретичної та практичної розробки комплексу заходів щодо профілактики і
протидії пандеміям, для становлення міждисциплінарного діалогу з глобальних
проблем людства взагалі і пандемій зокрема. Також тези дисертації можуть
знайти застосування в курсах лекцій з таких дисциплін, як «Соціальна
філософія», «Екзистенціальна філософія», «Філософія техніки» тощо.
Особистий внесок дисертанта. Дисертаційна робота виконана
самостійно. Всі наукові публікації, в яких висвітлені основні результати
дисертаційного дослідження, виконані самостійно, без співавторів.
Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні положення та
висновки, викладені в дисертації, обговорювалися на засіданнях та теоретичних
семінарах кафедри філософії Дніпровського національного університету імені
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Олеся Гончара, а також були представлені нами на низці наукових конференцій.
Зокрема, це: III Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та
перспективи методичних підходів до аналізу стану здоров'я» (26-27 березня
2009
р.,
Луганськ),
Міжнародна
науково-практична
конференція
«Філософсько-гуманітарні читання» з темою «Духовність та милосердя в
сучасній медичній практиці», яка присвячена 140-річчю від дня народження
В.Ф. Войно-Ясенецького (Святого Луки, Архієпископа Кримського)
(м. Черкаси, 20 жовтня 2017 р.), Міжнародна науково-практична конференція
«Наука у контексті сучасних глобалізаційних процесів» (19 листопада 2017 р.,
м. Полтава), Міжнародна конференція «Освіта у контексті міграції: мова –
культура – ідентичність» Otwarty Kraków 2017 (18-19 вересня 2017 р., м. Краків,
Польща), Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і
студентів з міжнародною участю «Сучасні аспекти медицини і фармації»
(жовтень 2009 р., м. Запоріжжя), Інтерактивна конференція «Актуальні
проблеми сучасних наук» (березень 2007 р.), Інтерактивна конференція
«Науковий прогрес на межі тисячоліть» (листопад 2007 р.).
Публікації.
Основні
результати
дисертаційного
дослідження
опубліковані у восьми наукових статтях, з яких 3 статті – у фахових наукових
періодичних виданнях України з філософських наук, що індексуються у
наукометричних базах Google Scholar, Index Copernicus International, 1 стаття –
у науковому періодичному виданні інших держав за напрямом дисертації, 2
статті – у фахових виданнях України з філософських наук, 2 статті – у виданнях,
що додатково відображають наукові результати дисертації.
Обсяг і структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох
розділів, семи підрозділів, висновків, списку використаних джерел та семи
додатків. Загальний обсяг – 239 сторінок, з яких 173 сторінки основного тексту.
Список використаних джерел включає 316 найменувань.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі розкривається актуальність теми, формулюються мета, завдання,
об'єкт, предмет і наукова новизна дослідження, робляться основні авторські
висновки, показується доцільність теоретичного і практичного застосування
отриманих результатів, наводяться дані щодо апробації результатів дисертації,
публікації та структуру роботи.
У розділі 1 Огляд літератури за темою дисертації та методологія
дисертаційного дослідження аналізуються пропедевтичні аспекти розгляду
теми у науковій літературі, висвітлюється методологія дослідження проблеми.
Підрозділ 1.1 Огляд літератури за темою дисертації. Дослідження
пандемії починається з давніх часів, про що свідчать праці Гіппократа та
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Авіценни. Але все ж ця галузь більш засвоєна фахівцями з епідеміології та
вірусології: Л. Монтаньє, Ф. Барре-Сінусі, Р. Галло, Дж.А. Леви, Д. Мідлван,
Дж. Пепін, В.Р. Прасад, Р. Андерсон, А.Р. Омран, Д. Кваммен, Л.К. Літтл,
В. Дж. Махі Брайан, а також О. Андрійчук, Г. Артюнін, О. Бароян, В. Беляков,
Т. Семененко, Л. Громашевський, С. Дешевий, Б. Дикий, Є. Доброштан,
І. Литкін, В. Покровський, О. Речкін, В. Савельєв, М. Супотницький тощо.
Оскільки осягнення пандемії повинно бути комплексним, а розробка її
проблематики більш належить науково-медичному дискурсу, то в дисертації
цей феномен розглядається саме як явище у бутті людства і для його аналізу
використовуються можливості міждисциплінарного (релігійно-міфологічного,
філософсько-антропологічного,
цивілізаційного,
системно-структурного,
соціально-динамічного)
дискурсу,
об’єднаного
спільною
соціальнофілософською стратегією. Виокремимо ключові напрямки.
Перший напрямок стосується сприйняття пандемії архаїчною свідомістю,
звідси звертання як до джерел з античної («Цар Едіп» Софокла) та
християнської («Вихід» Старого Завіту, «Апокаліпсис» Іоанна Богослова)
культури, так і до корпуса праць, де розглядаються особливості
релігійно-міфологічного сприйняття світу: М. Еліаде, К.-Г. Юнга, К. Гюбнера,
Д. Фрезера, З. Фройда, Е. Тайлора, Б. Малиновського, О. Лосєва, Л. Леві-Брюля,
К. Леві-Строса, Е. Кассірера тощо.
Другий напрямок стосується того, як пандемія являє собі у житті окремої
людини.
Тут,
по-перше,
був
опрацьований
корпус
робіт
з
філософсько-антропологічної проблематики: Ф. Ніцше, М. Шелера,
М. Гайдеґґера, Х. Плесснера, Е. Кассірера, О. Гелена, Х. Ортегі-і-Гассета,
Ж.-П. Сартра, Ж. Марітена, Г. Марселя, Е. Фромма, К. Ясперса, Е. Канетті тощо.
А по-друге, праці, що пов’язані з такою галуззю знань, як філософія здоров’я:
Е. Буліча, С. Горбунової, М. Попова, С. Ніжнікова, Ю. Міхаленко,
В. Кулініченко, С. Кучерова, Л. Матрос, О. Мінцер, В. Розіна, І. Ларіонова,
Х. Лейсі, О. Мавропуло, В. Максимової, В. Москаленко, А. Огурцова,
М. Амосова, Н. Агаджанян, Т. Адуло, Р. Айзмана, Г. Апанасенко, Б. Болотова,
О. Васильєвої, В. Войтенка тощо.
Третій напрямок має цивілізаційну спрямованість, де пандемія
розглядається у горизонті сучасних проблем людства. Тут важливі праці
К. Маркса, М. Вебера, І. Валлерстайна, Ж. Бодрійяра, Ф. Броделя, В. Беньяміна,
Дж. Гелбрейта, Г. Дебора, Ж. Дельоза, Е. Дюркгайма, Ж.-Ф. Ліотара, Н. Лумана,
М. Маклюена, Г. Маркузе, Х. Ортега-і-Гассета, А. Фергюсона, М. Фуко,
О. Шпенглера тощо. Окремо виділимо праці, які стосуються філософських
проблем техніки: М. Гайдеґґера, К. Ясперса, Ж. Еллюля, Дж.П. Гранта,
А. Ділера, Г. Кана, Ж.-П. Кантена, Р. Коена, Л. Мемфорда, Х. Сколімовські,
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О. Тоффлера, Ж.-М. Феррі, А. Етціоні, Р. Айріса, Д. Белла, У. Дайзарда,
Ф. Джорджа, Дж. Мартина, Т. Стоуньєра, А. Турена тощо.
Четвертий напрямок стосується системно-структурного осягнення
пандемії, що можливо завдяки спадщині Л. Берталанфі, О. Богданова
(Маліновського), М. Калужського, А. Уйомова, а також Л. Гумільова,
А. Аверьянова, Р. Акоффа, П. Анохіна, П. Корявцева, В. Левіна, Є. Луценка,
О. Чижевського, Б. Черкаського, С. Шах тощо. Розробка ключових для
антисистемного виміру пандемії концептів негативної серединності,
катастрофічної екстремальної ситуації, антагонізму ентропії та негентропії
стало можливим завдяки працям Л. Вітгенштайна, Ч.У. Морріса, К. Ясперса, а
також В. В. Савчука, М. Магомед-Емінова, Н. Хамітова, П. Шамбадаля,
С. Хайтуна тощо.
У підрозділі 1.2 Методологія і методика дисертаційного дослідження
окреслюються особливості застосування методології в дисертації. Принцип
історичності задає можливості застосування дескриптивної методології, а
також фундаментальної онтології та герменевтики і визначає дві стратегії
дослідження – синхронічну, у межах якої відбувається прояснення культурногенетичних підвалин та змістовних аспектів пандемії; діахронічну, завдяки їй
відбувається опис аспектів соціальної динаміки. розкриваються особливості
інноваційної діяльності в сучасному соціокультурному просторі з його
мозаїчністю, інформатизацією, мультікультуралізмом та ін. Принцип
компаративності: 1) розрізнення екстремальної та пограничної ситуацій для
більш детального урозуміння конститутивних аспектів пандемії у якості
певного прояву антисистеми; 2) особливості виникнення та прояву пандемій в
іудейсько-християнській (пандемії під час виходу євреїв з Єгипту у Другий
книзі Мойсея) та античний (пандемія у Фівах у трагедії Софокла «Цар Едіп»)
традиціях; 3) порівнянні подій, що відбувались під час смерті Сократа (антична
культура) та страждань Іова (іудейсько-християнська культура). Принцип
комплементарності задає можливості застосування структуралістської та
діалектичної методології і допомагає з’ясувати, що цілісне охоплення пандемії
можливо саме з урахуванням різноманітних додаткових точок зору. Соціальнофілософське дослідження пандемії не втручається у її клінічну картину, але
артикулює комплементарні – культурно-генетичні підґрунтя та системноструктурні ознаки. Тому бінарність є наскрізною рисою дисертаційної роботи.
За допомогою феноменології окреслений предметний горизонт
дослідження. Застосування структуралізму експлікувало низку бінарних
опозицій («сакральне / профанне», «здоров’я / хвороба», «людство / довкілля»,
«система / антисистема» тощо). Можливості системного підходу допомогли у
визначенні антисистемного характеру пандемії. За допомогою діалектики
показані внутрішні суперечливості у взаємодії біоценозу та антропоценозу та
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артикульована соціальна динаміка пандемій. Фундаментально-онтологічний
аспект дослідження обумовлений ключовою роллю низки екзистенціалів
(присутність, повсякденність, дбання, буття-до-смерті, витвір, постав тощо) в
усвідомленні антисистемного характеру пандемії. Герменевтичний вимір
складається з міждисциплінарного характеру дослідження та необхідності
тлумачення низки понять (біоценоз, антропоценоз, техніка тощо). Нарешті,
можливості компаративного методу розкрили особливості деяких суттєвих
складових пандемії (екстремальна та гранична ситуації тощо).
Розділ 2 Культурно-генетичні підґрунтя феномена пандемії. У
підрозділі 2.1 Релігійно-міфологічне підґрунтя – бінарна опозиція «сакральне
/ профанне»: пандемія у горизонті первісного мислення артикулюється низка
зрізів: а) фактичний – показано, що на сторінках текстів релігійно-міфологічної
спрямованості можна знайти перші спогади та свідчення про події, що
пов’язані з пандеміями; b) генетичний – встановлено, що вказані тексти не
лише дають приклади пандемії в сакральному зрізі існування людства, але й
містять розуміння витоків цих подій – порушення певних божественних законів;
с) світоглядний – усвідомлено, що сакральний вимір пандемій відбувається
завдяки відчуттю містичного, колективному характеру уявлень, пра-логічному
стану архаїчної свідомості, яка через молитовне слово переживає справжню
власну співпричетність нумінозному; d) інтенціональний – розкриті такі
аспекти як покарання та нагадування про нумінозне з боку сакрального буття у
спрямованості до профанного, а також страждання, каяття, очищення з боку
профанного у спрямованості до сакрального. Підрозділ 2.1 завершується
формулюванням пандемії з точки зору її релігійно-міфологічного виміру.
У підрозділі 2.2 Філософсько-антропологічне підґрунтя – бінарність
«здоров’я / хвороба»: холістично-екзистенціальний зріз досліджена низка
аспектів. По-перше, вказана бінарна опозиція «здоров’я / хвороба» розкрита у
контексті проблеми цілісності людського існування, завдяки чому стають
очевидними відмінності у розумінні здоров’я та хвороби в Античності (ідеал
калокагатії протистоїть безумству), Середньовіччі (ідеал спасіння протистоїть
відпадінню від Бога), Новому часі (автономний ідеал володаря світу
протистоїть гетерономному існуванню), сучасності (ідеал творця символічних
форм протистоїть споживацькому відношенню до світу). По-друге, встановлені
класичні, некласичні, постнекласичні обрії бінарності «здоров’я / хвороба». У
класичних координатах спостерігається абсолютний, метанаративний характер
протистояння здоров’я та хвороби. У некласичних координатах спостерігається
релятивістський характер співвідношення здоров’я та хвороби, їх
співпричетність і включеність у широкий соціальний контекст. У
постнекласичних координатах здоров’я та хвороба набувають глобального,
планетарного масштабу, передбачають артикуляцію не лише раціональних, але
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й позараціональних обставин життєдіяльності, тяжіння до цілісного та
міждисциплінарного підходу. По-третє, шляхом аналізу доль Сократа та
біблейського Іова, з’ясовані умови вписування бінарності «здоров’я / хвороба»
в екзистенціальну проблематику життя та смерті через такі структури, як
граничність, доленосність, трансцендентність, актовість тощо. Підрозділ 2.2
завершується
формулюванням
пандемії
з
точки
зору
її
філософсько-антропологічного підґрунтя.
У підрозділі 2.3 Цивілізаційне підґрунтя – бінарна опозиція «людство /
довкілля»: пандемія у контексті сучасних глобальних процесів розглянута
низка питань. У якості попередньої розмітки визначено, що, по-перше,
цивілізаційне підґрунтя є певною сукупністю культурно-духовних та
матеріально-технічних досягнень людства, на тлі яких відбуваються випадки
пандемії; по-друге, людство у сучасному світі є активною динамічною
соціокультурною та матеріально-технічною силою, яка здатна перетворювати
навколишнє середовище та панувати над ним; по-третє, довкілля є біосферою,
що охоплює частини атмосфери, гідросфери, літосфери, пронизані живою
речовиною і має межі зіткнення з людством. У тексті показано, що пандемії є
неминучими супутниками людства протягом всієї його історії, певними
ознаками його становлення і з цього приводу наводяться приклади з малярією,
туберкульозом, поліомієлітом, чумою, холерою, віспою, ВІЛ/СНІД,
лихоманкою Західного Нилу, атиповою пневмонією, пташиним грипом. Звідси
висловлюється теза про те, що, по-перше, пандемії неможна подолати назавжди,
вони є певним чинником існування людства, а по-друге, певні пандемії
виникають внаслідок технократичного втручання людства у довкілля.
Виходячи з цього, наводяться головні соціальні причини пандемії у сучасному
світі, згідно С. Шах: виникнення у XIX ст. нової транспортної системи,
перенаселеність, урбанізація, соціальна взаємодія, масовість, корупція.
Показано, що, у свою чергу, ці причини базуються на більш фундаментальних
процесах, пов’язаних з капіталізмом як складним соціально-економічним,
соціально-політичним, соціокультурним феноменом. Розкрита сукупність
факторів капіталізму у якості цивілізаційного підґрунтя пандемій: економічний,
праксеологічний, духовно-ідеологічний, екстенсіональний, кратологічний.
Підрозділ 2.3 завершується формулюванням пандемії з точки зору її
цивілізаційного підґрунтя.
Розділ 3 Пандемія як антисистема: структурні ознаки та соціальнодинамічні горизонти. У підрозділі 3.1 Первинна розмітка пандемії як
антисистеми: антропоценоз versus біоценоз послідовно надається відповідь
на низку питань. По-перше, здійснена концептуальна розмітка біоценозу і
сукупності абіотичних, біотичних, антропогенних факторів, гомо- та
гетеротиповіх (нейтральних, дружніх, ворожих) зв’язків і, виходячи з цього,
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визначене природничо-наукове бачення пандемії. По-друге, наведена
фундаментально- онтологічна розмітка людського існування через такі
екзистенціали, як буття-у-світі, дбання, буття-з-іншими, повсякденність,
присутність, звернення, підручність, наявність тощо, і, виходячи з цього надано
екзистенціальне визначення пандемії. По-третє, окреслена фундаментальноонтологічна розмітка техніки через такі складові, як інструментальність,
каузальність, ейдетичність, телеологічність, провинність, витвір, постав,
виведення у неприховане тощо. По-четверте, позначені основні елементи
системного підходу (система, елемент, зв'язок, дискретні, жорсткі структури,
відкриті та закриті системи). По-п’яте, у вказані елементи вписані складові
природничого світу, людства, техніки: до дискретних структур відносяться
клітини однієї тканини, повсякденність, витвір; до жорстких – системи
кровообігу та травлення, присутність, постав; до відкритих систем – клітина,
повсякденність, постав; до закритих – віріони вірусів, присутність, техніка як
річ; до складних – біоценоз, антропоценоз, техніка. По-шосте, розкритий
антисистемний вимір пандемії, де остання розуміється як система з негативним
рівнем системності (Є. Луценко). Виходячи з цього, по-сьоме, надані п’ять
визначень пандемії у якості антисистеми: перше дає загальну картину, друге
деталізує її системні складові, у третьому показано, що технократичне
втручання може мати прямий або непрямий характер, підкреслюється її прояв у
якості масового захворювання, четверте артикулює глобально-цивілізаційний
вимір сучасних пандемій, п’яте підкреслює інтерференційний характер
процесів, що відбувається на перетині між біоценозом та антропоценозом за
посередництвом техніки. По-восьме, позначені конститутивні аспекти пандемії
як антисистеми: негативна серединність, катастрофічна екстремальна ситуація,
антагонізм ентропії та негентропії.
У підрозділі 3.2 Структурні аспекти пандемії як антисистеми:
аналітика і соціально-динамічні горизонти розкрита низка ключових
положень дисертаційного дослідження. По-перше, надана розмітка негативної
серединності, яка представляє собою: а) певну інтерференційну картину
взаємодії біоценозу та антропоценозу за посередництвом техніки;
b) сингулярне утворення, оскільки кожний випадок пандемії є одиничною
подією і суттєво відрізняється від інших випадків пандемій; с) теоретичний
концепт, виникнення якого є результатом міждисциплінарної взаємодії фахівців
з різних галузей (епідеміологи, вірусологи, філософи, соціологи тощо);
d) комплексна подія, яка потребує для протидії залучення різноманітних служб.
По-друге, для розкриття негативної серединності використані елементи
концепції мовних ігор Л. Вітгенштайна (номінативний, денотативний,
праксеологічний, нормативний аспекти та сімейні подібності) та семіотичного
підходу (синтактичний, семантичний, праксеологічний аспекти). По-третє,
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надана розмітка катастрофічної екстремальної ситуації, яка включає три виміри:
а) емпіричний у його подійності, життєнебезпеки, граничних вимогах до
людства, певних наслідках, що артикульовані у комплексі «загроза –
випробування – подолання»; b) формально-психологічний у його
інтерактивності, транзактності, персоналістичності, що індуковані у комплексі
«страждання – стійкість – перетворення»; с) онтологічний у бінарностях
«позитивність/негативність»,
«життя/смерть»,
«буття/небуття»,
які
встановлюють комплекс «допомога – прив’язаність – любов». По-четверте,
показано, що антагонізм ентропії та негентропії як складова антисистемного
виміру пандемії має між біоценозом та антропоценозом обопільний характер і,
виходячи з цього, може розглядатись як проблема взаємодії людства з хаосом,
що у сучасному світі вимагає пошуку нових діалогів між людством та
довкіллям. По-п’яте, у підрозділі розгорнута думка про те, що окрім руйнівної
сили пандемії, її випадки ініціюють в людстві позитивні позики до спротиву та
подолання, що веде до певних змін. Тому в дисертації показані шість
соціально-динамічних зрізів, які виникають в історії людства під впливом
пандемій: природничо-антропологічний (існування людини під впливом вірусів
з
точки
зору
еволюційної
та
адаптивно-регулятивної
теорії);
культурно-біхевіористський (формування окремих культур за територіальними
і поведінковими ознаками); соціально-стратифікаційний (імунна поведінка як
основа розділення соціальних угрупувань); культурно-диференційований за
патогенною ознакою (наявність певних патогенів як основа протистояння
культур); радикально-аксіологічний (переоцінка цінностей); глобальноцивілізаційний (усвідомлення людством себе як єдиного організму).
ВИСНОВКИ
У висновках містяться основні результати даного дослідження,
окреслюються можливі перспективи подальших наукових пошуків.
1. З’ясовано, що пандемія з точки зору релігійно-міфологічних витоків є
наслідком дії і проявів божественних сил у людському світі у координатах
«сакральне (теменос, кайрос) / профанне (топос, хронос)», що можна
спостерігати на перехресті чотирьох зрізів: а) фактичного з його
безпосередніми свідченнями про пандемії («Цар Едіп» Софокла, «Вихід»
Старого Завіту, Одкровення Іоанна Богослова), прямими та опосередкованими
провісниками пандемії; b) генетичного, де пандемія є наслідком розриву між
сакральним та профанним світами; с) світоглядного, де оцінку пандемії дає
первісна свідомість в іманентних координатах містичності, колективності,
пра-логічності тощо; d) інтенціонального у спрямованості від сакрального до
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профанного (пандемія як покарання) та навпаки (страждання, каяття,
очищення).
2. Досліджені філософсько-антропологічні підвалини пандемії, де через
бінарну опозицію «здоров’я / хвороба» простежені: а) проблема цілісності
людського існування; b) класичні, некласичні, постнекласичні горизонти цієї
опозиції; с) екзистенціальна проблематика життя та смерті.
Надана розмітка шести типів цілісності людини: а) в античності (єдність
розуму та калокагатії); b) у середньовіччі (спасіння); с) у новоєвропейському
образі людини-творця (реалізація власних почуттів); d) у новоєвропейському
декадентському образі (естетично-етичне преображення); е) у сучасному образі
Надлюдини та його alter-ego останньої людини (здійснення волі до влади); f) у
сучасному образі символічного розуміння людини (здатність відтворювати світ
символічних форм).
Окреслені обрії: а) класичного (метанаративність, протиставлення
раціонального та ірраціонального тощо); b) некласичного (релятивізм,
комплементарність
тощо);
с)
постнекласичного
(цілісний
підхід,
міждисциплінарність тощо) усвідомлення бінарності «здоров’я / хвороба». На
підставі дослідження обставин смерті Сократа та хвороби Іова артикульований
екзистенціальний зріз опозиції «здоров’я / хвороба» у наступних рисах:
а) граничність; b) доленосність; с) трансцендування; d) актовість;
е)
релятивність.
З’ясовано,
що
пандемія
з
точки
зору
її
філософсько-антропологічного підґрунтя є граничною ситуацією, яка через
захворювання радикально ставить людину на межу життя та смерті.
3. Встановлено, що цивілізаційним підґрунтям пандемій є капіталізм у
низці факторів: а) економічному (капіталізм як суспільно-економічна формація);
b)
праксеологічному
(капіталізм
як
засіб
засвоєння
світу);
с) духовно-ідеологічному (протестантизм, свобода, ліберальна демократія);
d)
екстенсіональному
(експансивність,
масовість,
глобальність);
е) кратологічному (влада як засіб взаємодії людини та довкілля). З’ясовано, що
пандемія з точки зору її цивілізаційного підґрунтя є маніфестацією у вигляді
масового захворювання катастрофічного, радикального технократичного
втручання людства у довкілля.
4. Шляхом співставлення біоценозу та антропоценозу здійснена первинна
розмітка пандемії як антисистеми. Наданий абрис біоценозу, що складається з
наступних компонентів: а) сукупності фіто-, зоо-, мікробоценозу;
b) повноцінності енергообміну автотрофів, гетеротрофів, деструкторів;
с) стійкості та довговічності; d) топологічності; е) абіотичних, біотичних,
антропогенних факторів; f) гомотипових та гетеротипових зв’язків.
Наведена фундаментально-онтологічна розмітка: а) антропоценозу в
екзистенціалах (буття-у-світі, дбання, буття-з-іншими, повсякденність,
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присутність тощо) та модусах (заміщення, заступництво, звернення,
підручність, наявність); b) техніки (інструментальність, казуальність, випадіння,
провина, витвір, неприхованість, постав, ризик).
Запропоновано бачення антисистемного виміру пандемії як: а) системи з
негативним рівнем системності; b) специфічної інтерференційної картини
перетину антропоценозу та біоценозу. Артикульовані три системно-структурні
аспекти пандемії: а) негативна серединність; b) катастрофічна екстремальна
ситуація; с) антагонізм ентропії та негентропії.
Встановлені наступні межі розуміння пандемії. По-перше, це антисистема,
що виникає на перехресті двох систем – біоценозу та антропоценозу – через
виробниче посередництво техніки і є артикуляцією, пануванням ворожих
відносин, які маніфестують себе у вигляді масового захворювання. По-друге,
це – певна зустріч двох складних систем (біоценозу та антропоценозу) за
посередництвом третьої складної системи (техніки), де через жорстку
структуру (постав) відбувається ініціація закритої системи (віріон вірусу),
завдяки чому будується нова система («вірус – клітина людини») з
притаманним їй негативним рівнем системності, спрямована через
маніфестацію масового захворювання на анігіляцію всіх зв’язків і структур.
По-третє, це система з негативним рівнем системності, яка: а) виникає на
перетині трьох складних систем (антропоценоз, техніка, біоценоз);
b) маніфестує себе як масове захворювання; с) спрямована на анігіляцію всіх
дискретних та жорстких структур; d) описується через негативну серединність,
катастрофічну екстремальну ситуацію, антагонізм ентропії та негентропії.
По-четверте, це антисистема, яка через негативну серединність, катастрофічну
екстремальну ситуацію, антагоністичність ентропії та негентропії є
цивілізаційним викликом для людства. По-п’яте, це інтерференційна картина
перетину дискретних та жорстких структур трьох складних систем (біоценоз,
антропоценоз, техніка), яка через маніфестацію масового захворювання
спрямована на їх взаємне знищення.
5. Обґрунтовано, що негативна серединність є: а) певною
інтерференційною картиною втручання антропоценозу у біоценоз;
b) сингулярним утворенням; с) теоретичним концептом з міждисциплінарним
статусом, що містить, клінічну картину пандемії, сукупність соціокультурних,
економічно-географічних,
історико-політичних
та
інших
обставин.
Запропонована перспектива застосування, по-перше, теорії мовних ігор
Л. Вітгенштайна, яка включає номінативний, денотативний, праксеологічний,
нормативний зрізи та сімейні подібності, а по-друге, семіотичного підходу, що
передбачає розробку синтактики, семантики, прагматики пандемії в
номінативному, денотативному, комунікативному, суб’єктному аспектах.
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6. Досліджена катастрофічна екстремальна ситуація у суб’єктивних
(потрясіння, вибір, настрій, стрес, дезадаптація) та об’єктивних
(катастрофічність, неочикуваність, небезпечність, надзвичайність) складових.
Проаналізовані три шари катастрофічної екстремальної ситуації: а) емпіричний
(подійність, життєнебезпечність, граничність, реальність та потенціальність
наслідків, тріада «загроза–випробування–подолання»); b) формальнопсихологічний (комплементарність різних точок зору, катастрофічність, тріада
«страждання–стійкість–перетворення»); с) онтологічний (мотиваційність,
бінарність «буття/небуття», тріада «допомога – прив’язаність – любов»).
7. Обґрунтовано, що антагонізм ентропії та негентропії як третя складова
антисистемного виміру пандемії: а) має обопільний характер у системі
«людство – довкілля»; b) вкорінений у бінарну опозицію «порядок/хаос» як
стратегію пошуку нового діалогу між людством та навколишнім середовищем.
8. На підставі емпіричного та теоретичного матеріалу з’ясовані шість
соціально-динамічних зрізів подійності пандемії в історії людства:
а) природничо-антропологічний – усвідомлення впливу вірусів на існування та
розповсюдження людини; b) культурно-біхевіористський – свідоцтво впливу
пандемій на формування культур за територіальними та поведінковими
ознаками; с) соціально-стратифікаційний – урозуміння впливу пандемій на
формування соціальних угрупувань; d) культурно-диференційований за
патогенною ознакою – показник впливу пандемій на розділення та
протистояння культур; е) радикально-аксіологічний – маркер впливу пандемій
на переоцінку цінностей та поглядів; f) глобально-цивілізаційний – показник
впливу пандемій на самоусвідомлення людства як єдиного організму.
Подальшими горизонтами наукового дослідження в межах заданої теми
можуть бути: а) розробка такого аспекту пандемії як негативна серединність у
горизонті мовних ігор Л. Вітгенштайна; b) розкриття семіотичного зрізу
пандемії в аспектах синтактики, семантики і прагматики; с) дослідження
антисистемного характеру пандемії у контексті стратегій взаємодії з хаосом;
d) подальше дослідження феномена техніки як ключового у сучасних пандеміях
у його фундаментально-онтологічних координатах: витвір, постав,
виробництво.
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Луканова В.В. Феномен пандемії: підґрунтя, сутність, динаміка
(соціально-філософський аналіз). – На правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук
за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. –
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2019.
В
дисертації
аналізуються
культурно-генетичні
підґрунтя,
системно-структурні ознаки, аспекти соціальної динаміки феномена пандемії.
Пандемія показана у якості антисистеми, наслідку технократичного втручання
людства у довкілля. Артикульовані її складові: негативна серединність у
сингулярності, міждисциплінарності, інтерференційності, комплексності;
катастрофічна
екстремальна
ситуація
у
сукупності
емпіричного,
формально-психологічного, онтологічного шарів; антагонізм ентропії та
негентропії, що визначає нові стратегії взаємодії між людством та довкіллям.
Ключові слова: пандемія, антисистема, негативна серединність,
катастрофічна екстремальна ситуація, антагонізм ентропії та негентропії,
глобальні проблеми людства, соціальна динаміка, бінарні опозиції «людство /
довкілля», «здоров’я / хвороба», «сакральне / профанне».
АННОТАЦИЯ
Луканова В.В. Феномен пандемии: основания, сущность, динамика
(социально-философский анализ). – На правах рукописи.
Диссертация на соискание научной степени кандидата философских наук
по специальности 09.00.03 – социальная философия и философия истории. –
Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара. – Днепр, 2019.
В диссертации анализируются культурно-генетические основания,
системно-структурные черты, аспекты социальной динамики феномена
пандемии. Пандемия показана как антисистема, следствие технократического
вторжения человечества в окружающую среду. Артикулированы ее
составляющие:
негативная
серединность
в
ее
сингулярности,
междисцплинарности,
интерференциальности,
комплексности;
катастрофическая экстремальная ситуация в совокупности эмпирического,
формально-психологического, онтологического слоев; антагонизм энтропии и
негэнтропии, задающий новые стратегии взаимодействия между человечеством
и окружающей средой.
Ключевые слова: пандемия, антисистема, негативная серединность,
катастрофическая экстремальная ситуация, антагонизм энтропии и негэнтропии,
глобальные проблемы человечества, социальная динамика, бинарные
оппозиции «человечество / окружающий мир», «здоровье / болезнь»,
«сакральное / профанное».
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ANNOTATION
Lukanova V.V. Phenomenon of Pandemic: Foundations, Essence,
Dynamics (Social-Philosophical Analysis). – Manuscript.
The thesis on the receiving of the scientific degree of the Candidate of
Philosophical Sciences, Specialty 09.00.03 – Social Philosophy and Philosophy of
History. – Oles Honchar Dnipro National University. – Dnipro, 2019.
The thesis is devoted to researching for cultural-genetic foundations,
systematic-structural characteristics, aspects of social dynamics of phenomenon of
pandemic. There are six main directions.
The first provides clarification of comprehension of pandemic by archaic
minds. The second provides clarification of: a) a problem of integrity of human
existence in its historical measuring; b) classical, non-classical, post-non-classical
aspects of binary opposition ‘health / illness’; c) existential problems of life and death.
The third has civilization character and contents: a) clarification of features of binary
opposition ‘mankind / environment’; b) awareness of pandemic as a consequence of
interrelations between mankind and environment through technocratic invasion;
c) articulations of civilizational reasons of pandemics; d) analysis of subordination of
the reasons to capitalistic processes. The fourth has structural-systematic character
and demands clarification of: a) systematic signs of biocoenosis, anthropocoenosis,
technics; b) union of biocoenosis, anthropocoenosis, technics in limits of systematic
approach; c) antisystematic measuring of pandemic; d) structural aspects of
pandemic – negative medianity, catastrophic extreme situation, antagonism of
entropy and negentropy. The fifth provides analysis of structural aspects of
antisystematic measuring of pandemic. Based on examples of pandemics like cholera,
atypical pneumonia etc., showed origins of these pandemics as consequences of
technocratic invasion of anthropocoenosis in biocoenosis. Based on this, the author
conception of pandemic as a specific variant of antisystem or a system with negative
level of systematic is proposed. Pandemic as a system with negative level of
systematic: 1) has its origin as interference picture of direct or indirect crossing
between anthropocoenosis and biocoenosis and enemy relations as a result;
2) manifests itself as mass disease; 3) has intention on annihilation all discrete and
hard structures, open and hidden systems of anthropo- and biocoenosis; 4) consists of:
a) negative medianity; b) a catastrophic extreme situation; c) an antagonism of
entropy and negentropy. The sixth provides analysis of aspects of social dynamics:
natural-anthropological, cultural-behavior, social-stratification, cultural-difference
with pathogen sign, radical-axiological, global-civilizational.
On the basis of the complete integrated social-philosophical analysis of
pandemic as one of global problems of mankind proposed its conceptual view as a
specific type of antisystem or a system with a negative level of systematic in
cultural-genetic, systematic-structural, social-dynamic aspects.
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Showed components of religious-mythological backgrounds of pandemic:
factual (testimonies in the books), genetic (breaking between sacral and profane),
world outlooking (feeling and affiliation to numinous), intentional (punishment and
penitence).
Found out components of philosophical-anthropological backgrounds of
pandemic: paradigmatic (classical, non-classical, post-non-classical approaches of
correlation of health and illness), anthropological-historical (a problem of integrity
of human being in Antiquity, Middle Age, New Time, Contemporary), individualexistential (limit situation, fatefulness, transcendence etc.).
Proven components of civilizational backgrounds of pandemic: structural
(differentiation between mankind and environment, separation of zoonosis and
anthroponosis pandemic), casual (articulation of reasons of contemporary
pandemics), formational (awareness of economical, praxeological, spiritualideological, extensional, cratological factors of capitalism).
Substantiated, pandemic as specific variant of an antisystem, that manifested as
a result of technocratic interference of mankind to environment is consisted of:
a) negative medianity as a singular subject, theoretical conception with
interdisciplinary status, an interferential picture, a complex event; b) catastrophic
extreme situation as a complex of objective (extraordinariness), subjective (shock,
choice, spirit) factors and empirical (pandemic as a social event); formalpsychological (pandemic as an event in human being); ontological (acting nature of
pandemic); c) an antagonism between entropy and negentropy, which determines new
strategies of studies of interactions between mankind and environment.
Articulated six cuts of social dynamics, taken place under influence of
pandemic:
natural-anthropological,
cultural-behavior,
social-stratification,
cultural-differential by pathogen sign, radical-axiological, global-civilizational.
Get further development possibilities of using of the L. Witgenstein’s theory of
language games and semiotics during comprehension of a construct ‘negative
medianity’.
Specified the content of two triads of a concept ‘catastrophic extreme situation’:
‘threat – trial – overcoming’ and ‘suffering – fortitude – transformation’.
Signed some horizons of next studies: a) researching of the aspect of pandemic
as a negative medianity in the context of language games by L. Witgenstein;
b) opening of semiotic cut of pandemic in aspects of syntactic, semantic, pragmatic;
c) researching of antisystematic character of pandemic in the context of strategy of
interactions with chaos.
Keywords: pandemic, antisystem, negative medianity, catastrophic extreme
situation, antagonism of entropy and negentropy, global problems of humankind,
social dynamics, binary opposition ‘mankind / environment’, ‘health / illness’,
‘sacred / profane’.
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