
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

Павленко Іва Олександрівна 

УДК: 141.7:[316.33:316.421] 

РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОГО СВІТУ: 

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК МИРУ ТА ВІЙНИ 

09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії 

АВТОРЕФЕРАТ 

дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата філософських наук 

 

Запоріжжя – 2015



 
Дисертацією є рукопис. 

Робота виконана на кафедрі соціології Запорізького національного 

університету Міністерства освіти і науки України. 

Науковий керівник: доктор філософських наук, професор 

Лепський Максим Анатолійович, 

Запорізький національний університет, 

декан факультету соціології та управління. 

Офіційні опоненти: доктор філософських наук, доцент 

Бех Юлія Володимирівна, 

Національний педагогічний університет 

імені М. П. Драгоманова, 

професор кафедри методології науки та 

міжнародної освіти; 

 

кандидат філософських наук, доцент 

Абдула Андрій Іванович, 

Державний вищий навчальний заклад 

«Криворізький національний університет», 

доцент кафедри філософії. 

Захист відбудеться 30 вересня 2015 р. об 12
00

 годині на засіданні 

спеціалізованої вченої ради К 17.051.05 у Запорізькому національному 

університеті за адресою: 69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66, 

корп. IV, ауд. 328. 

З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці 

Запорізького національного університету за адресою: 69600, 

м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66, корп. II. 

Автореферат розісланий 27 серпня 2015 р. 

Вчений секретар 

спеціалізованої вченої ради Т.І. Бутченко



1 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. Актуальність обраної теми 

визначена процесом глобалізації у сучасному світі, формуванням цілісних 

структур організації і, одночасно, механізмів опору національних господарств 

і регіональних об’єднань цьому процесу, а також суттєвими протиріччями, що 

визначають майбутній соціальний світ, одним із джерел розвитку якого є 

діалектика миру і війни. У теоретико-пізнавальному дискурсі актуальність 

теми обумовлена потребою соціально-філософського дослідження еволюції 

людського суспільства, яке повинно супроводжуватись осмисленням миру та 

війни у соціальному світі. Соціально-філософське осмислення цієї наукової 

проблеми спрямоване на визначення закономірностей розвитку соціального 

світу, вивчення його суттєвих характеристик, принципів розвитку та 

функціонування у процесі становлення його як глобального феномена.  

Останні події, пов’язані із антитерористичними операціями у просторі 

внутрішніх протистоянь в Україні під впливом зовнішньої агресії, політики 

війни та миру у глобалізаційному вимірі, розв’язування гібридних війн 

актуалізують дослідження взаємозв’язку миру і війни в нашій країні. 

Світовий розвиток пов’язаний із революціями, громадянськими та світовими 

війнами, які призводили до суттєвих змін соціального світу та визначали 

етапи історичного розвитку у мирний період. Отже, взаємозв’язок миру і 

війни можна вважати основним протиріччям у розвитку соціального світу. 

Так, поствоєнні дипломатичні угоди протягом історії часто визначали 

світопорядок, світоустрій, новий спосіб організації світу (Версальський 

мирний договір 1919 року, Ялтинська та Потсдамська конференції 1945 року, 

Паризька конференція 1954 року тощо). Ускладнення просторових вимірів 

соціального світу (поява та домінація віртуального, Internet світу та інших 

соціально-технічних світів) визначають необхідність вивчення конкретних 

проявів взаємозв’язку миру і війни, їх диференціації та інтеграції у розвитку 

соціального світу, що актуалізує обрану тему. У наш час виникає потреба 

визначення механізмів миру та війни України як суб'єкта розвитку 

соціального світу та оптимізації її життя. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами і темами. 

Дисертаційна робота виконана відповідно до науково-дослідних та 

перспективного планів факультету соціології та управління і кафедри 

соціології Запорізького національного університету до науково-дослідних 

тем: № 0109У002518 «Удосконалення методології соціального пізнання, 

змісту та методики викладання філософських дисциплін на гуманітарних 
факультетах ВНЗ», затвердженої наказом МОН України № 1043 від 

17.11.2008 року; держбюджетної теми № 15/11 № ДР0111У000106 

«Соціологія політики: імітаційно-ігрове моделювання та прогнозування 

політичних ситуацій та процесів», затвердженої наказом МОН України № 177 

від 30.11.2010 року; №0114U002660 «Стратегічне прогнозування політичних 

ситуацій та процесів», затвердженої наказом МОН України № 1193 від 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1919
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25.10.1012 року; проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на 

громаду – ІІ». 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

соціально-філософський аналіз розвитку соціального світу в Україні та 

детермінант його оптимізації у взаємозв’язку миру та війни. 

Враховуючи актуальність досліджуваної теми і мету дисертації, 

необхідно вирішити такі наукові завдання: 
– проаналізувати генезис соціально-філософського осмислення 

взаємозв’язку миру та війни у розвитку соціального світу; 

– обґрунтувати методологічні принципи та підходи дослідження 

розвитку соціального світу у взаємозв’язку миру та війни; 

– визначити взаємозв’язок миру та війни як закономірність розвитку 

соціального світу; 

– проаналізувати особливості прояву взаємозв’язку миру та війни у 

соціальному світі; 

– визначити стан розвитку соціального світу суспільства; 

– розробити детермінанти оптимізації взаємозв’язку миру та війни у 

розвитку соціального світу України. 

Об’єкт дослідження – мисленеві моделі діалектики миру та війни у 

розвитку соціального світу. 

Предмет дослідження – детермінанти оптимізації взаємозв’язку миру 

та війни у розвитку соціального світу України. 

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є 

комплекс підходів та принципів. За допомогою герменевтичного підходу 

визначалися предметне поле дослідження, що відображається в етимології та 

розвитку поняття «соціального світу» та теоретичній концептуалізації війни, 

миру, світу, діалектиці експліцитного та імпліцитного. Системно-холістичний 

підхід спрямований на аналіз соціального світу як складної цілісної системи, 

яка передбачає морфологічне дослідження в єдності її елементів (особистість, 

групи, спільноти, суспільство) та підсистем (екологічна, соціальна, 

економічна, політична, духовно-культурна, воєнно-технічна) і їх зв’язків; 

функціональний аналіз дозволяє розкрити взаємодію між елементами та 

компонентами в структурі системи, а також холістичними функціями 

взаємодії миру та війни у формуванні соціального світу. Історико-генетичний 

підхід використовується для вивчення історії становлення та перспектив 

розвитку соціального світу. Синергетичний підхід дозволяє дослідити 

соціальний світ у протиріччі миру та війни в умовах нелінійності, 

невизначеності, неврівноваженості, багатофакторності соціального розвитку, 
у механізмах управління та самоорганізації, у єдності хаосу та порядку, що 

обумовлюють розвиток суспільства. Діяльнісний підхід застосований у 

визначенні специфіки відтворювальної, продуктивної, репродуктивної, 

практичної та пізнавальної діяльності у цілісності суб’єкт-об’єкт-суб’єктної 

взаємодії в соціумі, яка спрямована на знаходження оптимальних рішень 

суб’єктного розвитку України. Концептуальним ядром методології 
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дослідження є діалектичний підхід, що розгортається в дослідженні 

закономірності розвитку соціального світу, діалектичних взаємозв’язках миру 

та війни, управління та самоуправління, організації та самоорганізації, хаосу 

та порядку. Цей підхід відображується у таких принципах: єдності 

історичного та логічного, за яким аналізується генезис осмислення феномена 

розвитку соціального світу у протиріччі миру та війни; сходження від 

абстрактного до конкретного, відповідно до якого відбувається рух від 

теоретичного аналізу мислених моделей соціального світу до вивчення 

конкретних закономірностей розвитку України у протиріччі миру та війни; а 

також у принципах загального взаємозв’язку, розвитку, історичності, 

об’єктивності, цілісності, гуманізму. 

Наукова новизна одержаних результатів, яка відображає висновки 

дисертаційного дослідження, сформульована у таких положеннях, винесених 

на захист: 

вперше: 
– запропоновано інтегративне визначення «соціального світу» як 

соціально-філософського поняття, що відображає зміст цілісності соціальних 

відносин суб’єктів і соціальної реальності у взаємозв’язку соціальних 

організмів та середовища, які є значимими в процесі діяльності соціальних 

суб’єктів; 

– визначена специфіка світоглядної ідентифікації суб’єктів щодо 

механізмів та способу організації соціального світу – миру та війни 

(умиротворення, миротворення, війнотворення), за якими суб’єкти 

соціального світу ідентифікуються як: белуфіли, белуфоби, пацефіли, 

пацефоби; 

удосконалено: 

– знання про генезис соціально-філософського осмислення розвитку 

соціального світу, яке пройшло через такі етапи: визначення світу як явища 

космічного та соціального; домінації теоцентричної позиції; модерну; 

промислово-індустріальної інституалізації та світових інституцій; 

формування інформаційного та віртуального світів і сучасний етап 

синергетичного світу, визначений феноменами гібридної та мережевої війни 

та миру; 

– знання про детермінанти оптимізації взаємозв’язку миру та війни у 

протиріччях «глобальне – локальне», «центральне – регіональне», «держава – 

громадянське суспільство», а також у стратегіях гібридно-мережевого миру і 

війни, механізмів компенсації слабкості держави інститутами громадянського 

суспільства, поєднання інститутів науки та мережі «фабрик думки»; 
дістало подальшого розвитку: 

– дослідження закономірного характеру розвитку соціального світу у 

єдності війни і миру як суттєвого, стійкого, повторюваного, внутрішнього, 

об'єктивного, необхідного зв'язку. Ця закономірність визначає стани режиму 

організації системи соціального світу у домінації процесів умиротворення, 

миротворення, війнотворення; 
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– вивчення вимірів класифікації соціального світу, що розрізняється за 

своєю спрямованістю; за формами свідомості; за сферами культури; за 

сферами життєдіяльності суспільства; 

– розробка рівнів взаємозв’язку миру та війни: рівень цілісності, на 

якому проявляються холістичні війна та мир із сучасним гібридно-мережевим 

режимом; підсистемний, який можна поділити за сферами життєдіяльності 

суспільства і їх поєднання; інституціонально-організаційний; рівень 

суб’єктної діяльності; 

– наукове відображення конфлікту як хронотопу та події у соціальному 

світі, як прояву основних протиріч миру та війни, як вузла поєднання 

суб'єктних відносин, інституціалізації ресурсів і розвитку миротворчої та 

воєнної діяльності. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у розробці 

цілісної концепції взаємозв’язку миру та війни як детермінанти розвитку 

соціального світу, у з’ясуванні функціонування режимів організації 

соціального світу у здійсненні миротворчої, воєнної та антивоєнної діяльності 

суб’єктів соціального світу України, у визначенні формування механізмів 

умиротворення, миротворення та війнотворення, суб’єктів миротворчої та 

воєнної діяльності у посиленні інститутів цілісності для вирішення сучасних 

проблем у світі та визначення перспектив розвитку України. Отримані 

результати є основою вирішення конкретних теоретичних і практичних 

проблем розвитку українського суспільства, гармонізації відносин держави та 

громадянського суспільства, а також розвитку соціального світу України. 

Результати дисертації можуть використовуватися для розробки моделей та 

програм оптимізації функціонування соціальних систем (держав, соціальних 

груп, особистостей) та їх гармонізації у цілісності людства. 

Результати дисертаційного дослідження мають практичне значення для 

викладання курсів «Соціальна філософія», «Філософські проблеми 

управління», «Соціально-гуманітарна політика», «Соціологія управління», 

«Соціологія міжнародних відносин», «Соціологія» та ін.; розробки 

державних, галузевих та регіональних програм розвитку. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою 

роботою автора. Висновки, положення наукової новизни зроблені автором на 

основі власних результатів, отриманих у процесі дослідження. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та висновки 

дисертаційного дослідження обговорювалися на кафедрах соціології, 

соціальної філософії та управління Запорізького національного університету, 

у доповідях – на шести міжнародних конференціях: наукових – «Соціальне 
прогнозування та проектування політичних ситуацій та процесів» 

(Запоріжжя, 2012), ІІІ «Соціальне прогнозування та проектування 

майбутнього України» (Запоріжжя, 2013), «Соціальне прогнозування та 

проектування: модернізація політичної системи України» (Запоріжжя, 2014), 

ІІ «Методологія та технологія сучасного філософського пізнання» (Одеса, 

2014), V «Соціальне прогнозування та проектування майбутнього країни в 
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умовах глобальних конфліктів» (Запоріжжя, 2015); науково-практичній – 

VI «Соціальний розвиток України та патріотичне виховання громадян» 

(Запоріжжя, 2012); на одній всеукраїнській науково-практичній конференції – 

І «Придніпровські соціально-гуманітарні читання» (Запоріжжя, 2012). 

Публікації. Основні висновки дисертації викладені у 14 наукових 

одноосібних публікаціях, з них 6 – у спеціалізованих фахових виданнях, з 

яких 1 стаття опублікована у міжнародному науковому періодичному виданні 

з напряму, з якого підготовлено дисертацію, 1 стаття опублікована у 

фаховому виданні України, включеному до міжнародних наукометричних 

баз. Додатково відображає результати дисертаційного дослідження 1 стаття 

на англійській мові у закордонному періодичному виданні. 

Структура та обсяг роботи. Структура роботи зумовлена метою і 

завданнями дисертаційного дослідження та представлена вступом, трьома 

розділами, висновками і списком використаних джерел. Обсяг роботи складає 

180 сторінок друкованого тексту та 22 сторінок використаних джерел (195 

позицій). 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У ВСТУПІ обґрунтовується актуальність теми дослідження, 

формулюється мета і завдання, визначається об’єкт та предмет, наукова 

новизна, теоретичне і практичне значення отриманих результатів. 

У першому розділі «ІСТОРИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 

ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО СВІТУ У 
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ МИРУ ТА ВІЙНИ» досліджуються історико-

філософські та методологічні основи взаємозв’язку миру та війни у розвитку 

соціального світу. 

У першому підрозділі «Генезис соціально-філософського осмислення 

взаємозв’язку миру та війни у розвитку соціального світу» досліджується 

становлення теоретико-філософських моделей щодо відношення миру та 

війни у розвитку соціального світу. З'ясовано, що соціальний світ у 

конкретно-історичних проявах філософи розглядали через функціонування 

державотворчих процесів управління та самоорганізації, і абсолютизація 

одного із них призводила до війни, а гармонізація – до миру. Але діалектика 

цих дихотомій потребує подальшого дослідження в умовах розвитку 

глобалізованого соціального світу. Тому для подальшого дослідження було 

відстежено етапи становлення проблематики та визначено традиції 

осмислення соціального світу.  

Перший етап характеризувався вивченням світу як явища космічного – у 

натурфілософській, міфологічній та космогонічній традиціях, та 

соціального – у соціально-органістичній, полісній, патерналістсько-

підданській традиціях (філософи Давньої Індії, Лао-Цзи, Конфуцій, Платон, 

Аристотель). Другий етап – домінації теоцентричної позиції – 

характеризувався розрізненням світу на небесний і земний 
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(Августин Блаженний, Фома Аквінський). Тут отримала розвиток теологічна 

традиція. Третій – етап модерну – відзначався домінацією об’єктивованого 

світу у зв’язку з винаходом друкарства, розвитком інституту освіти, 

інституалізацією науки і був пов'язаний із прогресивною традицією 

(Н. Макіавеллі, Т. Мор, Т. Кампанела, Р. Декарт, Ф. Бекон та ін.). Четвертий – 

етап промислово-індустріальної інституціалізації та світових інституцій 

(ООН, ЮНЕСКО та ін.), обумовлений розглядом миру та війни як світового 

явища, позначений ідеологічною, ідеалістичною, матеріалістичною, 

управлінською, психологічною, миротворчою традиціями (К. Маркс, 

Ф. Енгельс, Ф. Ніцше, А. Бергсон, Ф. Тейлор, З. Фрейд, Н. Вінер, П. Херсі, 

Дж. Барні та ін.). На п’ятому – етапі формування інформаційного та 

віртуального світів, яке відбувалося у цілісності відношень «соціум – 

техніка», виділяємо системно-холістичну традицію (І. Блауберг, 

В. Садовский, Е. Юдін та ін.). Шостий – сучасний, етап синергетичного світу, 

визначений феноменами гібридної та мережевої війни і миру та пов'язаний із 

гібридною, мережевою та синергетичною традиціями (І. Валлерстайн, 

Г. Хакен, І. Пригожин, О. Князєва, С. Капіца, В. Бех, В. Андрущенко, 

М. Михальченко, В. Воронкова та ін.). Тут актуалізована проблема 

холістичного світу як цілісності у динамічній невизначеності та 

технологічного аспекту діяльності суб’єктів. 

Парадигмально значущими у дослідженні соціального світу є науково-

філософська спадщина І. Канта, В. Гегеля, Г. Сковороди, Е. Гуссерля, 

В. Вернадського, Е. Леруа, П. Тейара де Шардена, Й. Масуди, М. Кастельса, 

П. Копніна та ін. 

Філософське осмислення детермінант оптимізації взаємозв’язку миру та 

війни у розвитку соціального світу України ґрунтується, також, на здобутках 

досліджень: В. Снєжка, Н. Хамітова у антропологічній та психологічній 

визначеності; Ю. Бех, О. Горпинич, Н. Крохмаль, О. Краснокутського, 

В. Скворця, В. Тарана, В. Халамендик, І. Шавкун у організаційній складовій 

державного будівництва; Р. Додонова, Л. Кривеги у світоглядній орієнтації 

українського суспільства; В. Глазунова, В. Мандрагеля у розвитку гібридних 

війн, боротьби із сучасним міжнародним тероризмом та політики 

національної безпеки; І. Чайки у єдності інформаційного простору; В. Жадька 

у глобальних проблемах сучасності; Т. Бутченка у діяльнісній інтеграції 

суб’єктів; В. Воловика, М. Лепського у діалектиці соціального розвитку; 

Т. Ніколаєвої, О. Шевченка у соціально-політичному аспекті націєтворення; 

А. Абдули, О. Белокобильського, М. Поповича у раціоналізації духовної 

сфери та життєвого світу; Б. Новікова, С. Подмазіна, І. Утюж у філософії 
освіти та творчості та ін. 

У другому підрозділі «Методологічні принципи та підходи 

дослідження розвитку соціального світу у взаємозв’язку миру та війни» 

визначається предметне поле поняття «соціальний світ» та методологічний 

інструментарій дослідження відображеного у понятті феномена. Поняття 

«соціальний світ» історично вживалося для опису соціальної реальності, 
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порядку та дійсності cуб’єкта, але поступово набуло індивідуальної 

означеності, обумовленої другою природою світу та діяльністю суспільства 

як цілісності. З’ясована демаркація понять «мир» та «світ», а також 

сформульовано визначення поняття «війна» як протилежного щодо миру. Це 

дозволило дійти висновку, що родове поняття «світ» та видове – «соціальний 

світ» є змістом форм «війни» та «миру» як способів вираження ситуації, що 

склалася в соціальному світі. 

«Соціальний світ» характеризується через такі значення: 1. Дійсність – 

визначається через єдність суб'єктного і об'єктного як відношення соціальних 

суб'єктів і соціальної реальності; 2. Єдність порядку і хаосу, війни та миру, 

управління та самоорганізації; 3. Згода, узгодженість, гармонізація, – тут 

увага концентрується на значенні цілісності соціальних відносин; 

4. Руйнування цілісності, яка відображає значення втрати єдності відносин: 

«соціальний організм – середовище»; 5. Діалектична єдність людини і 

суспільства, топіки суспільства, миру та війни, управління та самоорганізації 

як цілісності розвитку соціального. 

Соціальний світ – це соціально-філософське поняття, що відображає 

зміст цілісності соціальних відносин суб’єктів і соціальної реальності у 

взаємозв’язку соціальних організмів та середовища, які є значимими в 

процесі діяльності соціальних суб’єктів. У понятті синтезовані соціально-

філософські аспекти: онтологічний виявляє цілісність соціальних відносин 

суб'єктів і соціальної реальності; гносеологічний пізнається в єдності 

суб'єктного і об'єктного, взаємодії соціальних організмів та середовища; 

аксіологічний відображує цінність цілісності соціальних відносин у 

взаємозв'язку людини та суспільства; праксеологічний відбиває процес 

діяльності суб'єктів зі зміни соціального буття на краще.  

У другому розділі «ЗАКОНОМІРНИЙ ХАРАКТЕР РОЗВИТКУ 

СОЦІАЛЬНОГО СВІТУ» досліджується сутність та закономірний характер 

розвитку соціального світу у взаємозв’язку миру та війни, а також ключових 

процесів управління та самоорганізації. 

У першому підрозділі «Взаємозв’язок миру та війни як закономірність 

розвитку соціального світу» визначено, що феномен соціального світу 

відображає наявність внутрішніх, глибинних, стійких зв’язків між його 

суб’єктами, а також, устрій життя людей як статичної характеристики змісту 

соціального світу у мирному або воєнному станах; відображається у способі 

організації зв’язків і відносин між людьми, що визначає динамічну 

характеристику соціального світу у зміні процесів «хаос – порядок», «мир – 

війна», «управління – самоорганізація». 
Було детально розглянуто елементи та структуру соціального світу. 

З’ясовано, що через наявність процесів управління та самоорганізації, які є 

ключовими процесами в соціальному світі та обумовлюють мир і війну, 

феномен соціального світу є системою відкритою – дисипативною, яка 

обмінюється своїми якостями та енергією з оточуючим середовищем. 

Абсолютизація управління веде до деформації й насильства над суспільством, 
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нехтування любов’ю до країни, та навпаки, – абсолютизація самоорганізації 

веде до анархічної, стихійної складової у втраті цілісності, у здійсненні 

свавілля суб’єктів соціального світу. Досліджено спосіб організації та 

механізми устрою соціального світу (умиротворення, миротворення, 

війнотворення). 

Визначено виміри класифікації соціального світу відповідно до 

спрямованості, форм свідомості, сфер життєдіяльності суспільства та сфер 

культури. 

У другому підрозділі «Особливості прояву взаємозв’язку миру та війни 

у соціальному світі» вивчається мир та війна в їх діалектичній єдності, 

формулюються визначення феноменів миру, війни та світу. З’ясовано, що 

соціальний світ як організація є цілісною системою, що характеризується 

діалектичною єдністю процесів формування миру та війни, які також тяжіють 

до цілісності системного існування, але обмежуються одне одним. Тому у 

закономірностях розвитку соціального світу виникають різні за своєю 

спрямованістю процеси хаосу та порядку, управління та самоорганізації, 

війни та миру, які і визначають цей розвиток. 

Експліковані рівні взаємозв’язку миру та війни. Рівень цілісності містить 

холістичні війну та мир із сучасним гібридно-мережевим режимом; 

підсистемний рівень поділяється на більш дрібні відповідно до окремих сфер 

життєдіяльності суспільства або їх поєднання: екологічний, економічний, 

соціальний, політичний, духовно-культурний, воєнно-технічний мир/війна; 

інституціонально-організаційний; рівень суб’єктної діяльності. Вивчені 

основні суб’єкти соціального світу: белуфіли, світогляд яких спрямований на 

воєнні дії; белуфоби, світогляд яких формується страхом воєнних дій; 

пацефіли, світогляд яких спрямований на мирні дії; пацефоби, світогляд яких 

формується страхом мирних дій у соціальному світі. 

Визначено закономірний характер розвитку соціального світу, який 

відображається у внутрішньому прояві соціального світу як цілісності 

об’єктивного та суб’єктивного, матеріального і духовного світів, оскільки в 

ньому проявляється суттєвий, об’єктивний, стійкий, повторюваний, 

внутрішній та необхідний зв’язок. У даній закономірності визначаються 

стани режиму організації системи соціального світу із домінацією процесів 

умиротворення, миротворення, війнотворення. Умиротворення – 

характеризує примирення агресора, а не виправлення ключової проблеми 

соціального світу. Втрата міри як абсолютизація миротворення означає 

стагнацію соціального світу. Абсолютизація війнотворення призводить до 

руйнації соціального світу. Діалектична міра розвитку являє собою єдність 
процесів миротворення та війнотворення для гармонійного розвитку і 

формування соціального світу. 

У третьому розділі «СТАН І ДЕТЕРМІНАНТИ ОПТИМІЗАЦІЇ 

РОЗВИТКУ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ МИРУ ТА ВІЙНИ НА ЕТАПІ 

ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТА СОЦІАЛЬНОГО СВІТУ» 
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досліджуються шляхи мобілізації взаємозв’язку миру та війни у розвитку 

соціального світу і України як органічної частини цієї цілісності. 

У першому підрозділі «Стан розвитку соціального світу суспільства» 

встановлено, що у процесі розвитку соціального світу відбувається зміна і 

формування суб’єктів соціального світу (пацефілів, пацефобів, белуфілів, 

белуфобів) згідно із їх миротворчою та воєнною діяльністю та уявленнями 

про необхідність і можливість станів миру та війни і відповідних процесів у 

державі та громадянському суспільстві.  

Стан розвитку соціального світу визначається через домінуючі процеси у 

сферах життєдіяльності суспільства (умиротворення, миротворення, 

війнотворення), а також відображується у розвитку соціальних інститутів, які 

є специфікою масштабування, об’єктивації суб’єктної діяльності. За 

відсутності злагодженої діяльності та дисфункції соціальних інститутів 

ситуація у соціальному світі змінюється, починає нарощуватись 

конфліктність у відносинах між державою і громадянським суспільством та 

посилюється боротьба між процесами управління та самоорганізації, виникає 

абсолютизація одного із процесів. Таким чином, досліджено взаємозв’язок 

управління та самоорганізації як оптимізації процесів через суб’єктну 

діяльність особистості, а також визначено, як формуються суб’єкти 

управління та самоорганізації у розвитку миру або війни. Проаналізовані 

функції соціальних інститутів у форматах війни та миру демонструють нам 

невідповідність їх реалізації в Україні. 

З’ясовано характер конфлікту як певного стану соціального світу і форми 

протиборства, причиною якого є зіткнення інтересів або розбіжності сторін у 

геостратегічних поглядах при здійсненні політики однієї країни по 

відношенню до іншої або всередині однієї країни як внутрішній процес. 

Визначена відмінність конфлікту і війни, яка має всеохоплюючий суспільний 

характер із активним прямим застосуванням збройних сил, армії країни, 

масової мобілізації, залученням зброї масового ураження або інших 

насильницьких методів. 

У другому підрозділі «Детермінанти оптимізації взаємозв’язку миру 

та війни у розвитку соціального світу України» з’ясовано, що 

абсолютизація деяких регіонів в Україні призвела до її внутрішньої 

розбалансованості і слабкості, що дало змогу руйнувати країну ззовні 

(порушення державних кордонів унітарної країни зі сходу та півдня, 

захоплення півострову Крим Росією), а також зсередини – технологіями 

гібридної війни, пов’язаними із терористичною та диверсійною діяльністю, а 

також інформаційною війною в умовах відсутності інформаційного імунітету 
місцевих спільнот. Досліджені рівні війни в Україні із застосуванням 

класифікації С. Пєрєслєгіна: геополітична війна, «війна Ареса (Марса)», що 

ведеться за приватизацію простору і ресурсів, відбувається між «патріотами» 

цілісності держави та «сепаратистами-ополченцями», між Україною та 

Росією; геоекономічною війною, «війною Афіни», яка точиться за 

приватизацію часу, контроль над ресурсними потоками та системою норм та 
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правил, є протиборство на Майдані за національну ідею, проти комуністичної 

ідеології, бюрократизації влади, корупції тощо. Якщо Росія у своїй державній 

політиці звертає увагу більше на геополітичні цілі, – то Україна у цей час 

змагається переважно на геоекономічному рівні, ведучи боротьбу за свою 

незалежність. 

Були виявленні основні особливості розвитку соціального світу України 

в історичному контексті, що дозволило визначити ключові проблемні питання 

в державі та детермінанти оптимізації взаємозв’язку миру та війни у 

протиріччях «глобальне – локальне», «центральне – регіональне», «держава – 

громадянське суспільство», у стратегіях гібридно-мережевого миру і війни та 

механізмів компенсації слабкості держави інститутами громадянського 

суспільства і стратегії поєднання інститутів науки та мереж «фабрики думки» 

як когнітивно-інноваційних інститутів суспільства. 

ВИСНОВКИ 

Теоретичні узагальнення та практичні напрямки вирішення поставлених 

наукових завдань відображені у таких положеннях: 

1. Вивчений генезис соціально-філософського осмислення розвитку 

соціального світу через зміну етапів, які розкриваються, по-перше, у 

відображенні світу як космічного та соціального явища; по-друге, домінації 

теоцентричної позиції; по-третє, етапі модерну; по-четверте, промислово-

індустріальній інституалізації та світових інституцій; по-п’яте, формуванні 

інформаційного та віртуального світів; по-шосте, сучасному етапі 

синергетичного світу, визначеного феноменами гібридної та мережевої війни 

та миру. Результатом дослідження генезису є з’ясування центральної наукової 

проблеми, яку вирішує дисертаційна робота. 

2. Розв'язання вказаної вище проблеми, в першу чергу, було пов’язане з 

вивченням предметного поля дослідження, відображеного в етимології та у 

розвитку поняття «соціальний світ», а також теоретичній концептуалізації 

війни, миру, світу, діалектиці експліцитного та імпліцитного. У результаті 

було сформульовано інтегративне визначення «соціального світу» як 

соціально-філософського поняття, яке відображає зміст цілісності соціальних 

відносин суб’єктів і соціальної реальності у взаємозв’язку соціальних 

організмів та середовища, що є значимими в процесі діяльності соціальних 

суб’єктів. Визначення містить онтологічний (відображення цілісності 

соціальних відносин суб'єктів і соціальної реальності), гносеологічний 

(пізнання в єдності суб'єктного і об'єктного, взаємодії соціальних організмів 

та середовища), аксіологічний (цінність цілісності соціальних відносин у 

взаємозв'язку людини та суспільства), праксеологічний (відображення 

процесу діяльності суб'єктів зміни соціального буття на краще) соціально-

філософські аспекти. 

3. Після з’ясування предметного поля дослідження було обґрунтовано 

комплекс методологічних підходів щодо вивчення проблематики дисертації, 
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основні з яких історико-генетичний, герменевтичний, системно-холістичний, 

синергетичний, діяльнісний, діалектичний. 

4. Дослідження теоретично-методологічних засад спрямоване на 

вивчення феномена соціального світу у взаємодії протилежних процесів 

хаосу та порядку, миру та війни, управління та самоорганізації. Ці 

протилежні процеси є основою для розвитку соціального світу, який має такі 

атрибутивні характеристики: цілеспрямованість, появу нової якості, 

незворотність, закономірність. Феномен має такі ознаки, як емерджентність, 

цілісність системи, організованість. Феномен соціального світу відображає 

наявність внутрішніх, глибинних, стійких зв’язків між його суб’єктами, а 

також, устрій життя людей як статичної характеристики змісту соціального 

світу у мирному або воєнному станах; відображається у способі організації 

зв’язків і відносин між людьми, що визначає динамічну характеристику 

соціального світу у зміні процесів «хаос – порядок», «мир – війна», 

«управління – самоорганізація». 

5. Закономірний характер розвитку соціального світу визначений як 

такий специфічній тип зв'язку у єдності війни та миру, що є суттєвим, 

оскільки визначає розвиток соціальних відносин суб’єктів соціального світу і 

соціальної реальності та характеризується життєвим устроєм людей; стійким, 

через устрій життя людей як статичної характеристики змісту соціального 

світу у мирному або воєнному станах; повторюваним, проявляється у способі 

організації відносин між людьми, які можуть бути у формі миру або війни; 

внутрішнім, тому що єдність порядку і хаосу, війни та миру, організації та 

самоорганізації проявляється на усіх рівнях матерії та зрізах світу, що 

призводить до якісних перетворень, які визначають форми соціального світу: 

мир або війну; об'єктивним, оскільки зміни станів соціального світу як 

цілісності виникають незалежно від свідомості людей, а раціональні дії 

соціальних суб’єктів згодом призводять до радикальних змін у взаємозв’язку 

соціальних організмів та середовища; та необхідним, тому що у процесі 

діяльності соціальних суб’єктів в умовах миру або війни виникає 

акумулювання їх ідентифікації, як белуфілів, белуфобів, пацефілів, 

пацефобів. 

6. Ця закономірність визначає стани режиму організації системи 

соціального світу із домінацією процесів умиротворення, миротворення чи 

війнотворення. Діалектична міра розвитку являє собою єдність процесів 

миротворення та війнотворення для гармонійного розвитку і формування 

соціального світу. 

7. Запропонована класифікація соціального світу у таких вимірах: за 
своєю спрямованістю: внутрішній, суб’єктивний, зовнішній, об’єктивний, 

імпліцитний, експліцитний та неімпліцитний світи; за формами свідомості: у 

світі політики, права, моралі, етики, естетики, релігії, міфології, науки, 

філософії та в аспекті винаходження нового в бутті – світ ідей, речей, 

фантазії, містичний та ін. світи; за сферами культури: матеріальний або 
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духовний світи; за сферами життєдіяльності суспільства: соціальний, 

політичний, економічний, культурний, технічний, воєнний світи, Internet-світ. 

8. Суб’єкти соціального світу ідентифікуються як белуфіли, світогляд 

яких спрямований на воєнні дії, виражають жагу до деструкції, руйнування 

соціального світу; белуфоби, світогляд яких формується страхом воєнних дій 

та агресивним ставленням до деструкції, руйнування соціального світу; 

пацефіли, що їх світогляд спрямований на мирні дії, та які сповідують 

гуманне ставлення до всього живого та людства у суспільній діяльності; 

пацефоби, світогляд яких формується страхом мирних дій у соціальному 

світі. У розвитку соціального світу відбуваються взаємний перехід 

ідентичностей, взаємоідентифікація. Ідентитетами є заперечення або 

ствердження суб’єктом процесів миру або війни. 

9. Закономірний характер розвитку соціального світу проявляється і в 

рівнях взаємозв’язку миру та війни: рівню цілісності відповідають холістичні 

війна та мир із сучасним гібридно-мережевим режимом; підсистемний рівень 

розшаровується за сферами життєдіяльності суспільства: екологічний, 

економічний, соціальний, політичний, духовно-культурний, воєнно-технічний 

мир/війна, – а також передбачає поєднання декількох сфер; інституціонально-

організаційний; рівень суб’єктної діяльності.  

10. Різноманітність проявів соціального світу характеризує інтеграцію 

діяльності соціальних суб’єктів, що проявляється у концепціях 

мироцентризму та війноцентризму. Мироцентризм у громадянському 

суспільстві виражає прагнення і дії суспільства щодо задоволення своїх 

потреб, досягнення гідного життя із акцентом на духовні та матеріальні 

цінності. Війноцентризм акцентує на ролі держави в соціальному світі, через 

що виникає небезпека тоталітарного чинника в суспільстві, зміні духовних і 

матеріальних цінностей на безпосередній розвиток військово-промислового 

комплексу і перетворення орієнтації устрою життя з гуманітарної на воєнну. 

Якщо відносини між громадянським суспільством і державою не 

гармонізовані, виникає боротьба між мироцентризмом і війноцентризмом, 

абсолютизується одна сторона стратегії суспільства, внаслідок цього 

відбувається деструкція усіх елементів системи та системи соціального світу 

в цілому.  

11. Суттєвим для розвитку соціального світу є протиріччя процесів 

управління та самоорганізації як основних драйверів його розвитку. Суб’єкти 

управління та самоорганізації реагують на абсолютизацію одного із процесів, 

що призводить до якісних змін у способі організації системи, мир 

перетворюється на війну, і навпаки. Специфікою масштабування, об’єктивації 
суб’єктної діяльності є соціальні інститути, миротворчі або воєнні дії. Тому 

деформація суспільства у тій чи іншій сфері визначає втрату міри 

функціонування певних соціальних інститутів. Якщо в соціальному світі 

домінують війнотворчі процеси, діяльність суб’єктів спрямована на розвиток 

війни, то інститути функціонують в режимі війни, і навпаки.  
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12. Конфлікт проявляється як хронотоп та подія у соціальному світі, 

прояв основних протиріч миру та війни, як вузол переплетення суб'єктних 

відносин, інституалізації ресурсів і розвитку миротворчої та воєнної 

діяльності. 

13. З’ясовано детермінанти оптимізації взаємозв’язку протилежних 

процесів миру та війни, які визначенні у причинно-наслідковому зв’язку 

станів та способів організації соціального світу: по-перше, протиріччя 

цілісності розвитку українського суспільства у відносинах «регіони – 

держава» у процесі діяльності суб’єктів соціального світу; по-друге, розвиток 

держави та громадянського суспільства, їх взаємодія та гармонійна співпраця; 

по-третє, осмислення спрямованості суспільства і геоекономічних та 

геополітичних інтересів уряду – їх невизначеність, а також, внутрішня 

слабкість держави обумовлюють механізми смути – «свій – чужий», 

мобілізації – «солідарність – протистояння» зі сусідніми країнами, що 

визначає воєннотворчі процеси на державному та міжнародному рівнях; по-

четверте, діяльність міжнародних організацій та інституцій в улагодженні 

конфлікту, мобілізація миротворчих міждержавних взаємовідносин, 

гармонізація спільних зусиль в антивоєнній та миротворчій діяльності; по-

п’яте, формування суб’єктів миру в інституті освіти та сім’ї, а також, 

суб’єктів розвитку соціального світу України, що є основою для нової 

стратегії гібридно-мережевого миру під впливом аналогічних видів війни, – 

тобто, відновлення миру необхідно проводити гібридним та мережевим 

способом на усіх рівнях безпеки країни; по-шосте, створення «фабрик 

думки», спрямованих на миротворення та підтримку миру, обмін досвідом 

між державами та громадськими і громадянськими інституціями. 
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АНОТАЦІЯ 

Павленко І. О. Розвиток соціального світу: взаємозв’язок миру та 

війни. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук 

за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. – 

Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2015. 

У дисертації розкрито сутність феномена соціального світу. 

Запропоновано інтегративне визначення поняття «соціальний світ» в єдності 

онтологічного, гносеологічного, аксіологічного та праксеологічного аспектів. 

Удосконалено вивчення етапів осмислення феномена соціального світу. 

Визначена ідентифікація суб’єктів соціального світу відносно механізмів та 

способу організації світу – миру і війни. Експліковано виміри класифікації 

соціального світу. Визначено детермінанти оптимізації взаємозв’язку миру та 

війни у розвитку соціального світу України. 

Ключові слова: соціальний світ, мир, війна, самоорганізація, управління, 

цілісність, конфлікт, узгодження, соціальний інститут, діалектична єдність і 

боротьба, взаємодія, розвиток. 

АННОТАЦИЯ 

Павленко И. А. Развитие социального мира (как отражение 

содержания): взаимосвязь мира и войны (как форм). – Рукопись. 
Диссертация на соискание научной степени кандидата философских наук 

по специальности 09.00.03 – социальная философия и философия истории. – 

Запорожский национальный университет, Запорожье, 2015. 

В диссертации раскрывается сущность феномена социального мира как 

отражение содержания целостности социальных отношений субъектов и 

социальной реальности во взаимосвязи социальных организмов и среды, 

значимых в процессе деятельности социальных субъектов. Определение 

обобщает следующие социально-философские аспекты: онтологический 

(отображение целостности социальных отношений субъектов и социальной 

реальности), гносеологический (познание в единстве субъектного и 

объектного взаимодействия социальных организмов и среды), 

аксиологический (ценность целостности социальных отношений во 

взаимосвязи человека и общества), праксеологический (отражение процесса 

деятельности субъектов изменения социального бытия к лучшему). 



16 

Выделены этапы осмысления социального мира: первый этап – 

определение мира как космического и социального явлений; второй – 

доминация теологической позиции; третий – этап модерна; четвѐртый – 

промышленно-индустриальной институализации и мировых институций; 

пятый – формирование информационного и виртуального миров; шестой – 

синергетический мир, определенный феноменами гибридных и сетевых 

войны и мира. Современный этап определяет научную проблему взаимосвязи 

мира и войны (как форм) в развитии социального мира (как отражение 

содержания), которую решает диссертационная работа. 

Субъекты социального мира идентифицируются как беллуфилы, 

мировоззрение которых направлено на военные действия, выражают жажду 

деструкции социального мира; беллуфобы, мировоззрение которых 

формируется страхом военных действий в агрессивном отношении к 

деструкции социального мира; пацефилы, мировоззрение которых 

направлено на мирные действия, исповедуют гуманное отношение ко всему 

живому и человечеству; пацефобы, мировоззрение которых формируется 

страхом мирных действий и отрицает мирную ситуацию социального мира. 

Эксплицированы измерения классификации социального мира, которые 

различаются: по своей направленности – внутренний, субъективный, 

внешний, объективный, имплицитный, эксплицитный, неимплицитний миры; 

по формам сознания: в мире политики, права, морали, этики, эстетики, 

религии, мифологии, науки, философии и в аспекте изобретения нового в 

бытии: мир идей, вещей, фантазии, мистический и др. миры; по сферам 

жизнедеятельности общества – социальный, политический, экономический, 

культурный, технический, военный миры, Internet-мир; по сферам культуры: 

материальный и духовный. 

Определены детерминанты оптимизации взаимосвязи мира и войны, 

которые обозначены в причинно-следственной связи состояний и способов 

организации социального мира (как отражения содержания) Украины в 

процессах противоречий «глобальное – локальное», «центральное – 

региональное», «государство – гражданское общество», в стратегиях 

гибридно-сетевого мира и войны (как форм), механизмах компенсации 

слабости государства институтами гражданского общества, сочетание 

институтов науки и сети «фабрик мысли» как когнитивно-инновационных 

институтов общества. 

Ключевые слова: социальный мир, мир, война, самоорганизация, 

управление, целостность, конфликт, согласование, социальный институт, 

диалектическое единство и борьба, взаимодействие, развитие. 
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SUMMARY 

Pavlenko I. O. The Social World Development: Peace and War 

Relation. – Manuscript. 

Dissertation for a Candidate Degree in Philosophy: Speciality 09.00.03 – 

Social Philosophy and Philosophy of History. – Zaporizhzhya National 

University. – Zaporizhzhya, 2015. 

This dissertation reveals the essence of social world phenomenon. A concept 

of «social world» has been defined in an integrative way combining ontological, 

gnosiological, axiological and praxeological aspects. A more accurate approach to 

the study of stages of the social world phenomenon has been worked out. The 

research allows identifying the subjects of the social world in terms of mechanisms 

and methods of the world organization – such as peace and war. The dimensions of 

the social world classification have been formulated. This investigation has 

identified determinants of peace-war relationship optimization in the development 

of social world in Ukraine.  

Key words: social world, peace, war, self-organization, management, integrity, 

conflict, coordination, social institution, a dialectical unity and struggle, 

cooperation and development. 
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