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Стаття містить результати дослідження факторів і вимірів
історичного процесу, в тому числі – особливостей, принципів
саморуху та спроб свідомого управління суспільними процесами.
Розкрито авторська позиція щодо бачення можливих шляхів
комбінування оптимізації суб’єктивних впливів і розгортання
об’єктивних закономірностей. Їх врахування необхідне для
ефективного використання ресурсної бази, організації впливу як
з метою стабілізації та розвитку влаштовують тенденцій, так
і з метою трансформації (локалізації, ліквідації, перемикання)
небажаних трендів.
Ключові слова: історичний процес, виміри історичного процесу.
Shedyakov Volodymyr. Correlation of the social dimensions of
the historical process. This article contains the results of research of
factors and dimensions of the historical process, including features,
principles of self-motion and conscious attempts to control social
processes. The author's vision of the possible ways of optimization
combining of subjective influences and deploying of objective
regularities is revealed. Their consideration is necessary for the
effective use of the resource base, organization of influence with the
purpose of stabilization and development as well as with the purpose
of transformation (localization, eliminating, switching) of unwanted
trends.
Keywords: historical process, dimensions of the historical process.
Шедяков Владимир. Соотношение социальных измерений
исторического процесса. Статья содержит результаты
исследования факторов и измерений исторического процесса, в
том числе  особенностей, принципов самодвижения и попыток
сознательного управления общественными процессами.
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Раскрыты авторская позиция относительно видения возможных
путей комбинирования оптимизации субъективных влияний
и развертывания объективных закономерностей. Их учет
необходимо для эффективного использования ресурсной базы,
организации влияния как с целью стабилизации и развития
устраивают тенденций, так и с целью трансформации
(локализации, ликвидации, переключение) нежелательных
трендов.
Ключевые слова: исторический процесс, измерения
исторического процесса.
„Історія навчає навіть тих, хто у неї не вчиться;
вона їх провчає за невігластво й нехтування нею”.
(В. Ключевський)

Історія вже досить повно виявила переваги та недоліки різних
моделей суспільного устрою. Отже, є можливість, наприклад, уточнити
інтеграційну модель і вибудувати більш органічне уявлення про прогрес.
Тобто, при прийнятті рішень щодо формування конкретних управлінських
композицій свідомо корегувати стратегію, тактику та оперативне
мистецтво здійснення як пострадянського транзиту, зокрема, так і
суспільного розвитку взагалі. Вивчення ролі як основних закономірностей
антропо- і соціогенезу, так й історичних випадковостей відбувалося
здавна, допомагаючи накопиченню потенціалу знання про можливе і
невідворотне, баченню та використанню шансів. При цьому уважному
розгляду піддавалася як об’єктивна логіка подій [1-4], так і особливості
соціальної дії як найважливішого чинника впливу на історичний процес
[5-10]. У рамках кожного істотно відмінного від інших підходу до
трактування людського і суспільного розвитку неминуче вироблялися свої
погляди на зміст, переваги та недоліки революційних й еволюційних форм
руху, а також загальні інтерпретації минулого, сьогодення та можливих
перспектив [11-13].
Можливості розгортання історичного процесу та визначення
мегатрендів суспільного розвитку базуються на єдності процесів циклічних,
хвилеподібних, оборотних і необоротних, поступальних (прогресивних
або регресивних), прогнозованих і непрогнозованих, стихійних та
цілеспрямованих, отже некерованих, самокерованих і керованих тощо
[14-15]. Однак, суттєвим для результатів процесу є рівень відповідності
систем управління керованими процесами. Безумовно, визначальним
фактором історичних трансформацій конкретного культурноцивілізаційного світу стає як вектор зацікавленості соціально активних
груп історичного процесу, так і їх озброєність передовими знаннями та
навичками. Більше того, згідно з дослідженнями деяких палеонтологів
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навіть і зародження людського суспільства з його „первісним комунізмом” –
це прямий наслідок успішних „революцій” проти ієрархії приматів [16].
Таким чином, співвідношення революційних і еволюційних моментів
стало важливою характеристикою людської історії [17-25]. При цьому
усвідомлення як крихкості та пріоритету суспільства й особистості
людини в антропо- і соціогенезу, так і взаємозалежності складних
синергетичних процесів (відповідно ідеям В. Вернадського, П. Флоренського,
К. Ціолковського та ін.) вимагає й узгодженості дій усього людства в
подоланні громад проблем, і дбайливого ставлення до кожного з ціннісносмислових комплексів окремих культурно-цивілізаційних світів, що
перешкоджає асиміляції та культуртрегерству.
Спеціально досліджувалася залежність співвідношення переваг і
недоліків моделей „революції згори/знизу” від конкретних умов, завдань
і проблем проведення перетворень, вивчалися особливості здійснення
переворотів і захоплення влади змовниками. Одне з найбільш поширених
узагальнень трактувань еволюційного і революційного стосовно науці
отримало класичну форму в дослідженнях Т. Куна (особливо „нормальної
науки” і періоду зміни парадигм) [26]. Існує й обширна традиція вивчення
відмінностей науково-технічного прогресу і науково-технічної революції,
інтенсивних та екстенсивних факторів розвитку. До того ж, неодноразово
зазначалося, що успішне виділення пріоритетів здійснення стратегічного
тиску в напрямку оптимізації дій з втілення моделей суспільного розвитку
вимагає врахування очікувань і сприйняття населення (насамперед, на
основі фундаментальних ціннісно-смислових комплексів свого культурноцивілізаційного світу) [27-31]. Особливе значення мало вивчення
закономірностей і випадковостей щодо катастроф та їх застосування до
соціальних процесів, формування і трансформаціям емоційного інтелекту
суспільства. Протягом історичного процесу релігійні течії давали надію на
відплату і порятунок. Ряд філософських підходів вчив миритися з наявним.
У протестному русі накопичувалося як шалений заперечення існуючого
й ідеалізація бажаного, так і комбінаторика вимог щодо оптимізації руху
від одного до іншого.
Вдумливим опрацюванням деталей і помітною формою відрізнялися
погляди М. Бакуніна, П. Кропоткіна, Ю. Мартова та ін. З’явилися і
програми „консервативних революціонерів” у стилі Отто фон Бісмарка або
П. Столипіна. Сформувалися консервативні, ліберальні і соціалдемократичні як генералізовані, так і особливі погляди на цей об’єкт. У
вітчизняних традиціях особливе місце належить марксової спадщині.
Відповідно, культивувалося ставлення до революцій, як до „локомотивів
історії” та насильства як „повивальної бабці історії”. Проводилося
розрізнення революційного повстання і від переворотів, і від тактики
поступових перетворень. Яскравою концентрацією уявлень стали роботи
„Марксизм і повстання”, „Поради стороннього”, „Квітневі тези” В. Леніна.
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Серед інших марксистів зустрічалися значні розбіжності в трактуваннях:
від поглядів Г. Плеханова до А. Грамші.
При постмодерні термін „революція” все частіше застосовується щодо
явищ, які в умовах високого Модерну на цей статус зовсім не „тягнули”,
вирішуючи, зокрема, питання переходу влади зовсім не від одного класу
до іншого, а лише між елітними угрупованнями (всередині країни) і
підвищення ступеня підпорядкованості глобальних лідерів (поза нею).
Безумовно, за часів різноманітного „оксамиту” набагато важливіше ніж
раніше стали фактори використання соціальних мереж, співвідношення
позицій агресивної меншості та пасивно-байдужої більшості, а також
зовнішніх для даного культурно-цивілізаційного світу сил. Відповідно, для
підготовки та проведення „оксамитових” подій істотне значення набули
практики соціального та індивідуального маніпулювання, технології
навіювання/самонавіювання, що апелюють до підходів непрямих дій,
м’якої сили, гнучкої влади тощо.
Отже завдання цієї статті – виклад результатів дослідження факторів
і вимірів історичного процесу, в тому числі – особливостей, принципів
саморуху та спроб свідомого керування суспільними процесами.
Як відомо, всяке живе явище є принципово суперечливим та
незавершеним. І ця незавершеність сутнісних сил в людині, її відкритість
до розвитку корелює з різноманітністю моделей суспільного устрою.
Відповідним чином багато вимірність і специфіка конкретного рівня
всезагальності форм історичного процесу досягається в процесі саморуху
суспільства. Причому соціальні явища, гнучко реагуючи на умови та їх
зміни, переймають риси своїх фундаторів та акторів, відбиваючись у
численних уподобаннях. Втім, особливістю нинішнього етапу соціогенезу
стала та обставина, що результати цілеспрямованого і випадкового
впливу людського суспільства на навколишнє середовище досягли якості
і масштабів порівнянності з наслідками природних катаклізмів. Крім того,
на думку дослідників, вкрай істотним стає сьогодні, що стан суспільства
посуває до використання термінології швидше з ряду відчуження,
ніж експлуатації [32, р. 7], а творча активність виявляється все більш
вплетеною в рутинну роботу.
Отже суспільство постсучасності передбачає якісно нові моделі
глобальної конкуренції, ефективне володіння якими вимагає більш
повного використання саме творчих можливостей людини (та часткового
зняття стану відчуженості особистості) і відповідної моделі модернізації
та розвитку країни. Сьогодні, з одного боку, соціальні та індивідуальні
особливості людини – визначальний фактор отримання і привласнення
додаткової вартості, а також розвитку культурно-цивілізаційного світу
(коли знищення або трансформація свідомості людини може ліквідувати
цілі напрямки розгортання), з іншого ж, – „кількісно визначити частку
конкретного творчого працівника в новому креативному продукті
принципово неможливо” [33, с. 140].
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Кожен етап соціальної еволюції відкриває (поряд з іншими) і потенційно
оптимальний сценарій, який часто відкидається при самій активній участі
прогресивних сил (спраглих пришпорити історичний процес). Й під тиском
різноманіття моделей соціального управління можливе як випередження,
так і запізнювання форм (зокрема, соціальних) стосовно змісту історичного
процесу, – аж до фіксації негативних або позитивних мутацій при „зняті”,
скиданні форми та „перетворенні формою змісту”, а також загальності
перетворенно-ірраціональних форм (до їх переходу в „знятий” стан).
Причому форма більш глибокої сутності може породжувати власні форми
руху, а кожна з суспільних форм історичного процесу може проходити
ряд етапів розвитку: класично закономірних або інверсійних. Відмінність
громадських форм зародження нового: його буття в єдності з колишнім –
самостійного його буття на підставі колишнього – його окреме існування,
але в колишніх формах, а також набуття власних форм і розвиток до рівня
саморушній громадської субстанції історичного процесу, – породжує
адекватні форми і відкидає відповідні своїм соціальним змістом історичні
„тіні”.
На наш погляд, вдалим є термін запропонований для характеристики
подібних змін соціального середовища О. Буторіною. На її думку, були
суспільства творення і накопичення. Потім – „суспільство споживання”
(1920-ті, Фромм). Потім – „суспільство переживання”, коли головне –
отримати задоволення і настрою своєму догодити (1990-ті, Шульце). А тепер
ось – суспільство кліка. Головне – „клікати” мишкою та подорожувати у
Мережі, в один-два кліка отримуючи те, на що раніше йшли роки навчання
та розумової праці [34]. Разом з тим наростає відповідна відмінність
ціннісних та поведінкових ієрархій людей, що приймають і виконують
рішення (приймаючи перетворену форму „натовпо-елітарної” концепції
світу). Поширення саме такого світосприйняття розбещує і спотворює
культуру, підриває духовно-етичні основи напруженої праці та аскези.
Втім, на сьогодні поведінкові та структурно-системні стандарти
лідерських груп світу вже вироблені, а „світове село”, все помітніше
відстаючи в темпах росту і втрачаючи свою історичну суб’єктність,
перестає виробляти глобально значущі соціальні інновації. Отже, саме в
зоні напівпериферія та активного цивілізаційного діалогу можна очікувати
серйозні знахідки. Причому всезагальність, досягнута капіталом в еру
індустріалізму (модернізму), зберегла, тем не менш, і ніші для відтворення
на інших засадах. Втім, як відомо, народи, що потрапили в „турбулентний
завихрення” історії, виділяються не стільки рівнем ефективності, скільки
екзотикою соціальної структури і політичної організації. І глобальна
спільність демократичних ритуалів приховує часом абсолютно різний
зміст. Все помітніше стає виникнення світу, який складається з досить
різнорідних частин; що віддаляються один від іншого в координатної
сітці соціального вибору; підходів, які випливають з пріоритетів свободи,
демократії, прав людини або виділяють як першочергову мету досягнення
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стабільності, ресурсної безпеки та розвитку. У цьому світі, найчастіше,
саме цими специфічними рисами мозаїки нинішніх трансформацій істотно
трансформується соціальна дійсність і ресурси інформаційного впливу,
задається сам характер виникаючих варіантів ефективної соціальної
інженерії [35-37].
Повернуться в „історичний потік” за умов модерну легше, ніж зійти
з нього на свою стежку. Інша справа – постмодерн з його плюралізмом
та культивованими різноманітністю. І тут співвідношення особливого
і загального в організації інформаційних впливів в умовах складання
української моделі соціального лада може виявитися вкрай незвичним. У
той же час, з точки зору аналітичної школи Е. Гідденса, навіть соціальні
відносини вже неможливо сприймати як об’єктивну даність – вони
не успадковуються, а створюються людиною, що веде до зростання
невизначеності та ризику, але в той же час і відкриває нові можливості
[38, р. 33].
Розуміння історії як циклічного, а не лише лінійного процесу і визнання
інноваційно-синергетичного характеру нового циклу змінює уявлення
про суспільний прогрес, посилює необхідність створення умов творчості
виробничої та соціальної. При цьому постійні зміни в діяльності потребують
інноваційного управління, ініціюють елементи самоврядування та
самодіяльності з їх синергетичністю, самоорганізацією. Незважаючи
на певні додаткові складності, різноманітні втілення конкретних форм
оптимальної реалізації інформаційних впливів, як правило, передбачають
у цих обставинах широке застосування алгоритмів сценарного, проектного
та варіативного підходу до втілення м’якої регуляції. Втім, суттєво
відрізняється характер поведінки культурно-цивілізаційних світів з
домінуванням більш агресивних/консервативних ціннісно-смислових
комплексів.
За спостереженнями Т. Куна, початок політичної революції – в
усвідомленні неадекватності політичних інститутів існуючої середовищі
[26, c. 128]. Можна констатувати, що поява „турбулентних завихрень”
в історії, революцій, є об’єктивною – як об’єктивні і реформи. Інша
справа, що самий дух революційності, якість „локомотива історії” давно
перейшло до відносин іншого плану, і спроби диктатури будь-якої
групи в середньорозвинених суспільствах часто стають регресивними,
контрпродуктивними. Причому наш час формує уявлення про
революційність як постійну, а не виняткову ознаку історичного процесу.
Це позбавляє привабливості „видимі”, кроваві революції. Ця форма
виявляється неефективною, витратною, застарілою. Й, зрозуміло,
революція взагалі далеко не обов’язково повинна асоціюватися з біжучим
і стріляючим на ходу матросом. Одвічним є підхід: „закономірність
історичного явища обернено пропорційна його духовності”, –
котрий знаходить новий зміст в період глобальної трансформації, де
перемежовуються, взаєморезонують та взаємообмежують суперечливі
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тенденції, і ні від однієї з них не можна абстрагуватися без шкоди для
аналізу (на відміну від Модерну).
Відповідно, питання про критерії соціального прогресу поки не
отримало однозначного рішення. Залежно від розглянутої епохи та
сфери суспільного життя він з необхідністю буде міняти свій зміст, який
особливо глибоко трансформується в наш час. Відтак доцільно погодитися з
А. Бутенко, який з цього приводу пише: „Саме тому, що ... не розмежовуються
якісно різні смуги суспільного прогресу, виявляється односторонньої як та
позиція, згідно з якою розвиток продуктивних сил, продуктивності праці
розглядається в якості загальсоціологічного критерію суспільного прогресу,
так і та, відповідно до якої розвиток людської особистості висувається як
такого завжди застосовного критерію” [40, c. 60-61]. Відповідно, зовсім
не якісь формальні конструкти, а якість життя та можливості творчості
мають визначати показники прогресу країни; нові горизонти розвитку
відкриваються тим державам, в яких суспільний лад максимально
сприяє реалізації творчого потенціалу населення. Новий тип економічного
розвитку висунув на перший план творчу постать, таланти й здібності
якої є основними двигунами науково-технічного прогресу. Водночас, сам
розвиток техніки здебільшого орієнтується на якості особистості. Звідси
випливає актуалізація проблеми мотивації праці, створення умов для
розвитку особистості працівника, реалізації його талантів і здібностей у
процесі виробництва. В умовах же інверсії розвитку (коли не громадянське
суспільство створює державність, а держава забезпечує доформування
та функціонування громадянського суспільства) розвинена громадськість
передбачає досягнення певного економічного рівня. Подолання монополії
„позаморальної” моделі діяльності, зростання антропоцентристських
тенденцій збагачує творчий потенціал: людина вміє і знає більше, ніж
усвідомлює.
Безумовно, постсучасність містить вкрай серйозну загрозу безцільної
втрати творчих сил та потенціалу нації, але може стати ренесансом
багаторівневого розвитку, коли з’являються нові характеристики
структури світовпорядкованості. Відмова ж від свідомого вибору, його
затягування – означає вибір стихійний, здійснюваний на практиці при
вирішенні дрібних поточних питань, тому – суперечливий, витратний,
неоптимальний. Якщо не вирішуєш сам – вирішують за тебе. Тільки
це означає втрату суб’єктності та використання тебе в своїх цілях,
маніпулювання тобою.
Критерій суспільного прогресу, таким чином, за самою своєю суттю
повинен проникати в усі найважливіші сторони соціального розвитку, бути
конкретно-історичним, тобто складним, комплексним і цілісним. Тільки
тоді він дозволяє встановлювати дійсне місце того чи іншого соціального
явища в історії, виявляти справжнє співвідношення динамічних змін у
суспільстві. І тільки тоді він може розглядатися в якості універсального для
даної смуги історичного часу. У відповідності з уявленнями про критерії
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суспільного прогресу можна визначати і критерій соціального регресу.
Втім, оскільки регрес, як і прогрес, також є явищем багаторівневим, він
буде по-різному виражатися стосовно конкретного індивіда, соціальної
групи, нації, країни, людства. Причому для одних елементів соціального
організму він може в певний час бути абсолютним, для інших – тільки
відносним. На тлі соціального регресу для певних груп та/або суб’єктів
може здійснятися підйом. Більш того, соціальний регрес стає обов’язковою
передумовою не тільки ефективного захисту окремих приватних інтересів,
але й розвитку для певних груп і/або суб’єктів. А основою суспільного ладу
в конкретних історичних умовах може бути відмова від розвитку. Втім,
головною відмінністю соціального регресу вважається те, що це поняття
не застосовується до історичному прогресу в цілому, хоча і вказує на один
з найважливіших його моментів.
В цілому суспільний регрес можна позначити як спадну лінію розвитку
в соціальних процесах, що виражає зниження рівня їх організації,
зворотній рух або застій, розкладання, повний розпад даного суспільного
організму. Причини регресу можуть лежати як в самому явищі, так і зовні
(кризові моменти в способі виробництва, системі політичних відносин,
суспільної моралі, абсолютизації будь-яких ідеологічних принципів
або насильницьке вплив, поневолення одного народу іншим народом з
менш розвиненою культурою). Звідси критерій регресу можна бачити
як у зниженні рівня розвитку матеріального виробництва, трудових
відносин, стійкому уповільненні його темпів зростання, так і в обмеженні
розвитку духовної культури (наприклад, ідеологічними табу), отже, і самої
людської особистості. Так само, як при визначенні критерію прогресу, тут
вирішальне значення набуває історичний підхід, всебічний аналіз даного
соціального явища, його складових, умов його існування.
Життєдіяльність суспільства неможлива без ритмічного виникнення,
розвитку, трансформації та зникнення його певних елементів (індивідів,
знарядь праці, соціальних груп, класів, суспільних відносин), тобто
без деградації, відносного регресу, які є невід’ємною частиною будьякого періодичного процесу. У цій забезпечення ситуації стабільного
стан розвитку передбачає культивування продуктивної соціального
середовища, відторгає зовнішні і гасить внутрішні антагонізми, що
перетворює протиріччя в рушії розгортання і підтримуючої перспективні
інновації. Фіксацію цих змін і покликані забезпечити реформи. Хоча
процеси соціально-економічні, соціально-політичні та технологічні
проходять зовні ідентичні зміни, тим не менше, їх фази, найчастіше, не
збігаються хронологічно.
Механістична наука зображала біосоціальні процеси як унікальне
явище протидії другому закону термодинаміки. У цілому ж передбачалося
абсолютне домінування тенденції до зростання випадковості та ентропії.
Виявлення періодів циклу дозволило перейти до більш конструктивного
зображенню біосоціальної динаміки. Тепер об’єднавчий принцип можна
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угледіти швидше не в стабільному стані, а в динамізмі неврівноважених
систем, „стабільної нестабільності”. Саме відкриті системи всіх рівнів на
сьогодні розглядаються як носії комплексних ознак загальної еволюції,
забезпечують придбання нею новітніх динамічних режимів складності.
Причиною й умовою саморозвитку структурованих цілостностей
виступає наростання їх нестійкості на рівнях більш високої організації
і компенсація цього через прискорення функціонування і розвитку.
Механізм саморозвитку відкриває можливість підходити до циклу як
до певної інваріанті ступенів історичного розвитку (в т.ч. – ступенів
невпорядкованості). У цілому еволюція трактується як багатоаспектна
коеволюція (сполучена еволюція), як закономірний природно-історичний
процес, названий Е. Янчем „універсальним розгортанням”. Особливе місце у
вдосконаленні еволюціонують систем стратегії займає функція автопоезіса
(autopoiesis), що означає здатність до самовідтворення і збереженню
автономії відносно навколишнього середовища. Протилежність
автопоетичних системам представляють „allopoietic sistem”, наприклад
машина, функціонування якої задається ззовні.
Таким чином, необхідно констатувати, що форми соціальних
інновацій мають ретельно відбиратися і забезпечувати саморозвиток
на основі ціннісно-смислових комплексів по мірі зміни середовища, в
іншому випадку закладається конфліктність реформаторських зусиль,
інституційний хаос. Зрозуміло, гальмування назрілих змін таїть
потенційну загрозу деградації суспільства, його продуктивних сил. Але
також вірним є інше. „Переможні”, кардинальні революції часто грішили
з таких рішучих витрачанням всіх ресурсів і перенапруженням нації, що
це саме за їх стрімким просуванням слідував радикальний відхід, а часом
і різке посилення тенденцій дестабілізації (і дезінтеграції) суспільства.
Люмпенізований маси часто схильні шукати покровителів із демагогів і
авантюристів. Причому ні маси, ні „критично налаштовані особистості”
не є гарантованою базою підтримки прогресивних перетворень та опорою
соціального ладу проти самозванства. Реакційність й обскурантизм
утопій не заважає їм рядитися в привабливий одяг, забезпечують
співчуття як, так і привілейованих верств. Широко відомі прецеденти
довгоочікуваних і досить продуманих реформ зверху, які торпедувалися
авангардизмом радикалів. Обраний у результаті стрибкоподібний шлях
стає довгою дорогою втрат і розчарувань або отримує вигляд об’єктивно
незмірно гіршої моделі того ж еволюційного розвитку. Саме спокуса
простих і швидких рішень, відходу від особистої відповідальності вибору
в обволікаючу зручність розчинення в зовнішній свободи зрештою і дає
себе знати у вигляді фундаментального відкату назад під покровом руху
вперед, а також у формах самозванства (в тому числі, революційного).
Тоді як „тихохідні” народи спокійно проживають в той же час чергові
етапи трансформації, йдучи далеко вперед і зберігаючи соціальні ресурси.
Зовні неефектні (але ефективні) непослідовні, „компромісні”, моделі,
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навпаки, часом забезпечували плавну спадкоємність історичних процесів.
З цих позицій завідомо переважніше, щоб механізми майбутнього починали
працювати ще до того, як будуть повністю ліквідовані механізми минулого.
Інакше створюються економічні „випалені території” та соціокультурні
„місячні ландшафти”. Тоді народ вимагає порядку та отримує диктатора.
Країни, які стабільно демонстрували високі показники всіх боків
соціального устрою, як правило, ґрунтувалися на широкому об’єднанні
зусиль різних верств населення на завданнях громадянської злагоди та
ефективного розвитку соціальної активності. Передумовою для цього
часто виступала активізація соціальних вимірів суспільного ладу зі зламом
адміністративно-бюрократичного панцира, подоланням мілітаристського
окостеніння, проведенням глибоких демократичних перетворень, що
дозволяють широким колам народу брати участь у виробленні суспільно
значущих рішень, більш повної реалізації населенням своїх обдарувань.
Важливим, на наш погляд, виявляється також вміння держави утримувати
баланс рішень між інтересами економічно „сильних” і „слабких”, лідерів та
аутсайдерів, готовність запобігати свавілля і помилки своїх представників
і створювати середовище, підтримує позитивні інновації та запобігає
негативним. В сукупності це, власне, і характеризує формування власної
моделі успіху як оновлення громадського каркаса реалізації базових
ціннісно-смислових комплексів нашого культурно-цивілізаційного світу
[39]. Відповідно, розгортання ціннісно-смислових комплексів на соціальну
цілісність духовно-моральних позицій веде до закономірного перетворення
соціокультурного виміру дійсності в стратегічний фактор історичного
процесу.
Таким чином, в цілому часто історичне змагання вигравали держави,
що вміли спиратися на традиції і знахідки, стійкість і здатність до пошуку,
широке запозичення і культивування власних специфічних особливостей.
Лідерство ж моделі розвитку часто визначає можливість і нав’язати
свої координати прогресу/регресу, і привласнювати левову частку
сукупного суспільного продукту, створюваного в усьому світі. Разом з
тим, безумовно, вкрай важким виявляється, перебуваючи всередині самої
тканини соціальних перетворень, визначити (причому не для кількох
хвилин і захисту групових інтересів, а з набагато більш широких позицій)
яка з гілок історичного процесу є живою, а яка – мертва, де соціальний
прогрес, а де – регрес. Так часто глухий кут стає швидкісним тунелем, в
противному каченя таїться прийдешній лебідь, а красуні та чудовиська
змінюють форму і/або зміст. Втім, історія виробила деякі не завжди
очевидні закономірності соціального виміру процесів, в які ми вступаємо.
Їх облік необхідний для оптимізації використання ресурсної бази, для
організації впливів з метою як стабілізації та розвитку тенденцій, що
влаштовують, так і трансформації (локалізації, ліквідації, перемикання)
небажаних трендів. Причому в істотному ступені, за загальним правилом
знання їх може з лишком компенсувати відсутність повноти інформації.
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Для України цей аспект тим важливіше, чим більше він відкриває
вікно можливостей використання ситуації і світових перспектив у своїх
інтересах. Разом з тим, для цього потрібно формування та наповнення
продуктивним змістом адекватного суспільно-державного устрою,
що підтримує розумну ініціативу. На наших очах умови соціальноекономічного розвитку, що стрімко змінюються в глобальному масштабі,
суттєво трансформують вимоги до держави та координати визначення її
ефективності. Як відомо, якість життя людини в країні – це найважливіше
завдання і визначальний показник якості державності: не людина для
держави, держава для людини. Відповідно для майбутнього народу погано,
якщо творці інтелектуального продукту позбавлені платоспроможного
попиту в країні та мають альтернативу – еміграція або жебрацтво на
батьківщині. Ще загрозливіше, якщо країна може стати магнітом для
недобросовісного бізнесу та міжнародного криміналу або просто нероб.
Навпаки саме заняття творчою інтелектуальною працею має чесним
шляхом забезпечувати в кожному з секторів господарювання можливість
для людини без надексплуатації міцно стояти на ногах, забезпечувати
родину та упевнено дивитися в наступний день.
Перспективи подальших розвідок у цьому напряму наукових
досліджень першочергово пов’язуються з ретельним аналізом
співвідношення суб’єктивного та об’єктивного фактору історичного
процесу на тлі особливостей суспільного розвитку.
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