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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження обумовлена тим, що нагальною 

проблемою соціально-філософських розвідок сьогодення виступає аналіз 

світоглядного протистояння, його сутності, атрибутів та модусів, тенденцій 

розвитку світоглядних конфліктів та шляхів можливого їх вирішення. 

Важливою причиною актуалізації досліджуваної проблеми є також необхідність 

подолання системної кризи українського суспільства, що обумовлена значною 

мірою «світоглядним зіткненням» жителів різних регіонів України. Світоглядна 

строкатість життєдіяльності сучасного соціуму виступає однією з причин як 

широкого протестного руху, зіткнень, суспільної напруги, так і ефективної 

мобілізації соціального капіталу етнічних груп та територіальних громад, що 

веде до соціальних потрясінь та значних змін в окремих країнах світу і 

становленню нового формату світу. Формування соціально-конструктивної 

стратегії регіонів та країн неможливо без врахування специфіки 

мультикультуралізму та світоглядного різноманіття як об’єктивних чинників 

життєдіяльності сучасного суспільства.  Глобалізація життєдіяльності світової 

спільноти, масштабні міграційні потоки роблять склад суспільств більш 

складним, що обумовлює повсякденну взаємодію соціальних суб’єктів з 

різноманітними світоглядними настановами, які раніше були розділені 

простором та перешкодами в його подоланні. Звернення до проблематики 

світоглядного протистояння обумовлене також необхідністю налагодження 

діалогу між представниками різних світоглядних орієнтацій й ціннісних 

настанов для їх конструктивного співробітництва у вирішенні актуальних 

проблем існування людства в цілому та окремих регіонів зокрема. 

Релевантні темі дослідження соціально-філософські проблеми 

розглядалися у досить широкому корпусі наукових розвідок. Так, найбільш 

розробленим є феномен світогляду, осмислення якого є передумовою аналізу 

світоглядного протистояння. Феномен світогляду розглядався у класичних 

роботах І. Канта, Г. Гегеля, Й. Фіхте, Ф. Шеллінга та ін., де було досягнуто 

загальне розуміння його як іманентного елемента людської свідомості. У працях 

М. Вебера, В. Дільтея була визначена проблема варіативності світогляду та ролі 

світоглядних відмінностей у ґенезі соціальних та соціокультурних конфліктів. 

Твори філософів-екзистенціалістів М. Гайдеггера, К. Ясперса, дозволили 

виявити екзистенційну природу світогляду людини, що значно поглиблює 

уявлення про причини та функції світоглядних протистоянь.  

У сучасній соціальній філософії було надано низку підходів до вирішення 

проблем протистоянь, які є за своєю природою світоглядними; зокрема, у теорії 

комунікативної раціональності Ю. Хабермаса, критичній позиції М. Фуко. 

Певні аспекти досліджуваної теми  через аналіз конкретних ситуацій 

світоглядних протистоянь розглядались в роботах американських дослідників 
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«культурних воєн» (Дж. Лакофф, Дж. Хантер, Н. Хомскі). Теорія 

С. Хантингтона базується на тлумаченні світоглядного протистояння як 

складової конфлікту цивілізацій. Глибокий аналіз світогляду щодо його 

структури, класифікації, сучасних тенденцій розвитку, у тому числі у умовах 

трансформаційного суспільства, надано у роботах вітчизняних науковців 

В. Воловика, Л. Кривеги, М. Лепського, О. Тарана та ін. У той же час, 

незважаючи на велику кількість досліджень, проблема світоглядного 

протистояння не досліджувалася цілісно, що обумовило фрагментарність та 

розпорошеність уявлень про цей феномен.  

Особливого значення філософське осягнення досліджуваної теми має для 

України, де діють як світові тенденції розвитку світоглядного протистояння, так 

і тенденції, що обумовлені особливостями геополітичного позиціонування 

України та її історико-культурним досвідом. Проблема світоглядного 

протистояння є гостроактуальною та потребує теоретичної концептуалізації. 

Змістовне дослідження світоглядного протистояння потребує використання 

філософської рефлексії, що обумовлюється природою самого світоглядного 

протистояння як феномену соціального буття. 

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

виконана відповідно до науково-дослідних тем: «Соціально-філософська 

концептуалізація тенденцій та проблем розвитку сучасного соціуму», номер 

державної реєстрації – 011211001519 (вересень 2011 – вересень 2015 р.), 

«Соціально-філософська концептуалізація особливостей розвитку сучасного 

соціуму», номер державної реєстрації – 0116U004847 (січень 2016 – грудень 

2020 р.) та планів науково-дослідної роботи кафедри філософії Запорізького 

національного університету. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

дослідження соціально-філософських вимірів світоглядного протистояння у 

сучасному суспільстві. Основна увага в процесі дослідження була зосереджена 

на розв’язанні таких завдань: 

– з’ясувати стан наукового опрацювання проблеми світоглядного 

протистояння у філософській думці; 

– визначити специфіку соціально-філософського аналізу феномена 

світоглядного протистояння;  

– експлікувати сутність та атрибути світоглядного протистояння у 

сучасному суспільстві; 

– визначити наявні модуси світоглядного протистояння у сучасному 

суспільстві; 

– розглянути світоглядне протистояння як підґрунтя сучасного 

геополітичного переформування; 

– дослідити світоглядне протистояння як чинник кризи сучасного 

українського суспільства. 

Об’єктом дослідження є світоглядне протистояння як суспільне явище. 
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Предмет дослідження – соціально-філософські виміри світоглядного 

протистояння в сучасному світі. 

Методологічні основи дослідження. Джерельну базу дослідження 

складає сукупність соціогуманітарних і філософських текстів, соціологічні, 

соціально-психологічні, політологічні, а також міждисциплінарні теоретичні 

ресурси, присвячені осмисленню проблеми світоглядного протистояння як 

соціокультурного феномена.  

В дисертаційному дослідженні автор використовує принципи взаємного 

зв'язку, розвитку, об’єктивності, єдності логічного та історичного, соціальної 

теорії і практики. 

У роботі використані такі підходи: 

– системний – світоглядного протистояння аналізується як складна 

цілісна система поглядів із поєднаними певною внутрішньою логікою 

елементами й уявленнями; 

– екзистенційний – світоглядне протистояння розглядається як форма 

суперечності, зіткнення варіантів відповідей на основні питання існування та 

призначення людини, певних спільнот, територіальних громад, державних 

утворень; 

– історико-генетичний – світоглядне протистояння досліджується як 

соціокультурний процес із властивою для нього історичною динамікою 

розвитку; 

– компаративний – ситуації світоглядного протистояння порівнюються 

щодо властивої ним специфіки у різних соціокультурних системах; 

– феноменологічний – ситуації світоглядного протистояння 

розглядаються як феномени соціального буття, які вивчаються не так, як вони 

постають тільки перед свідомістю дослідника, а як перед будь-якою свідомістю. 

Наукова новизна дисертаційного дослідження обумовлена тим, що 

протистояння світоглядних орієнтирів усе більш явно отримує значення 

чинника, який визначає суспільно-історичну динаміку сучасного соціуму; разом 

із тим, дана тема не була висвітленою спираючись як на актуальний суспільний 

досвід, так і на положення сучасних течій суспільно-філософського дискурсу. 

Наукова новизна розкривається у таких положеннях, які виносяться на захист: 

Вперше: 

– запропоновано структурно-аналітичну модель концепту «світоглядне 

протистояння» як форми  суперечності, зіткнення варіантів відповідей на 

основні питання щодо екзистенціалів людського буття, соціального 

призначення певних спільнот, територіальних громад, державних утворень та 

шляхів їх суспільного облаштування, що веде до боротьби соціальних суб’єктів 

за домінування їх світоглядних комплексів в соціокультурному просторі;  

– обґрунтовується інтегроване розуміння феномена світоглядного 

протистояння як необхідного компонента методологічного комплексу 

дослідження суспільства та процесів переформатування сучасного світу. 
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Уточнено: 

– філософське узагальнення процесів переформатування світу під 

впливом світоглядного протистояння сучасних цивілізацій засобами 

глобального інформаційного суспільства, зокрема за рахунок включення у 

висвітлення ситуацій світоглядного протистояння «нових медіа» (електронні 

ЗМІ, блоги, інтернет-портали, соціальні мережі) та використання новітніх 

комунікаційних технологій. 

Дістало подальшого розвитку: 

– розуміння модусів світоглядного протистояння, якими виступають 

культурно-цивілізаційний, релігійний, політико-ідеологічний, гендерний, етно-

національний, соціально-професійний; 

– розуміння системи атрибутів світоглядного протистояння, яка поєднує 

концепти «симетричності», «ексклюзивності», «ригідності», «радикалізму» 

щодо виявлення конфліктогенного потенціалу, розриву суспільного діалогу і  

переходу світоглядного протистояння у субстанційне  та інструментальне 

насильство;  

– аналіз світоглядного протистояння як багатошарового феномена, що 

містить: світоглядне протистояння у рамках західного суспільства; світоглядне 

протистояння культури Заходу та не-західних культур; світоглядне 

протистояння локальних культур із культурою Заходу в рамках самих західних 

суспільств через посилення міграційних потоків; світоглядні конфлікти і 

протистояння у форматі самих локальних культур під впливом їх інтеграції у 

глобалізовану світову систему взаємодії; 

– розуміння специфіки світоглядного протистояння як чинника 

виникнення кризисних явищ в українському суспільстві, що обумовлено 

відмінними історичними ідентичностями для різних регіонів країни та 

наявністю різноманітних конкуруючих світоглядних комплексів. 

Практичне значення одержаних результатів зумовлене тісним зв'язком 

із нагальними завданнями осмислення світоглядного протистояння в 

українському та світовому суспільствах та із необхідністю вироблення 

відповідної державної внутрішньої та зовнішньої політики. Дослідження 

робить внесок у розуміння причин світоглядного протистояння, а також 

можливих шляхів його подолання. Результати досліджень формують 

методологічну базу для подальшої розробки соціально-філософських проблем, 

пов'язаних із геополітичним позиціонуванням України у міжнародному 

середовищі і необхідністю вирішення або зменшення гостроти проблеми 

світоглядних конфліктів у сучасному суспільстві.  

Наукові результати роботи можуть бути використані у процесі наукової 

розробки соціально-філософських аспектів феномена світоглядного 

протистояння та методів його вирішення у конкретних соціально-культурних 

умовах і в сучасній Україні. Результати роботи можуть використовуватися для 

поглиблення змісту і поліпшення практичної спрямованості таких нормативних 
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навчальних курсів, як «Філософія», «Культурологія», «Політологія»; при 

розробці спецкурсів для студентів із проблем соціальної філософії та соціології; 

для пошуку дієвих форм і методів виховання і саморозвитку особистості з 

урахуванням сучасних цивілізаційних змін. 

Особистий внесок дисертанта. Дисертація є одноосібно виконаною 

роботою, в якій дисертантом особисто розглянуті існуючі у філософській думці 

підходи до визначення концепту світоглядного протистояння, розроблено 

теоретико-методологічні засади його аналізу, визначено його сутність та 

атрибути, надано класифікацію його модусів, проаналізовано актуальні 

проблеми світоглядного протистояння у сучасному світі та в Україні. 

Апробація результатів дисертації. Дисертаційне дослідження 

обговорювалось на кафедрі філософії Запорізького національного університету. 

Принципові ідеї, теоретичні положення було викладено на таких конференціях: 

Міжнародній науково-практичній конференції «Суспільні науки: проблеми та 

досягнення сучасних наукових досліджень» (Одеса, 4-5 грудня 2014 р.); VIII 

університетській науково-практичній конференції «Молода наука – 2015» 

(Запоріжжя, 7-9 квітня 2015 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Суспільні науки сьогодні: постулати минулого і сучасні теорії» 

(Дніпропетровськ, 6-7 листопада 2015 р.), Міжнародній науково-практичній 

конференції «Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників 

суспільних наук» (Київ, 5-6 лютого 2016 р.), ІХ університетській науково-

практичній конференції «Молода наука – 2016» (Запоріжжя, 12-14 квітня 2016 

р.); Х університетській науково-практичній конференції «Молода наука – 2017» 

(Запоріжжя, 12-14 квітня 2017 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Соціальне прогнозування та проектування майбутнього країни в 

умовах глобальних конфліктів» (Запоріжжя, 24 березня 2017 р.).  

Публікації. Основний зміст дисертації опубліковано у 13 наукових працях, 

серед яких 5 статей – у спеціалізованих фахових виданнях, що включені до 

міжнародних наукометричних баз. 

Структура дисертації. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, 

шести підрозділів, висновків та переліку використаних джерел. Загальний обсяг 

дисертації 207 сторінок, з них 159 основного тексту. Список використаних 

джерел становить 26 сторінок і налічує 296 найменувань, з них іноземними 

мовами 69. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У «Вступі» обґрунтовано актуальність теми дослідження, визначено 

об’єкт, предмет, мету і завдання дослідження, його теоретико-методологічну 

основу, розкрито наукову новизну, науково-теоретичне і практичне значення 

одержаних результатів.  
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У першому розділі – «ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 

ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ СВІТОГЛЯДНОГО ПРОТИСТОЯННЯ»– 

розкриваються вихідні теоретичні принципи соціально-філософського аналізу 

світоглядного протистояння і його впливу на функціонування соціуму. Він 

складається з двох підрозділів. 

У підрозділі 1.1. – «Стан наукового опрацювання проблеми 

світоглядного протистояння у філософії» аналізується стан наукової 

розробки досліджуваної теми. Дисертант підкреслює, що вивчення феномена 

світоглядного протистояння спиралося на творчий доробок науковців 

запорізької школи соціальної філософії (В. Воловик, Л. Кривега, М. Лепський, 

В. Таран, І. Капріцин та інші) в розробці сучасного методологічного комплексу 

соціально-філософського аналізу соціальних реалій. Зазначається, що серед 

дослідників, які заклали засади соціального дослідження світоглядного 

протистояння, можна відзначити праці М. Гусейханова, Є. Кроткова, 

Т. Савіцької, О. Чеснової та інших. Дисертантом дається аналіз розуміння 

світоглядної проблематики в творчості М. Вебера, М. Гайдеггера, Ф. Ніцше, 

Х. Ортеги-і-Гассета, Ж.-П. Сартра, З. Фрейда, К. Юнга та інших. Зазначається, 

що світоглядна проблематика знайшла змістовне опрацювання в Київській 

світоглядно-антропологічній школі, до якої належить В. Андрущенко, І. Бойко, 

В. Горський. В. Кремень, С. Кримський, В. Крисаченко, М. Михальченко, 

І. Надольний, В. Огнев’юк, М. Попович, В. Шинкарук, Н. Хамітов та інші. 

Об'єктивний аналіз світоглядної проблематики (еволюція, соціокультурная 

обумовленість, конфлікти світоглядних настанов та роль соціальних технологій 

в цій сфері) характерний для робіт О. Буканової, О. Горпинич, К. Ель Гуессаба, 

Д. Леонтьєва, З. Попової, М. Цюрупи, В. Черноволенка та інших. Виокремлення 

певних аспектів модусів світоглядного зіткнення дається в працях Н. Гусєвої, 

А. Жиліної, У. Хамар. Проблема діалогу та конфлікту релігійних світоглядних 

настанов, релігійної культури розглядається в дослідженнях А. Гриньківа, 

І. Капріцина.  

Дисертант зазначає, що попри значні наукові здобутки в розробці 

світоглядної проблематики, існує низка аспектів, які потребують додаткового 

дослідження. Зокрема, йдеться про необхідність осмислення природи 

світоглядного протистояння, його атрибутів, можливих модусів, з’ясування його 

глобального та українського дискурсу. 

У підрозділі 1.2. «Специфіка соціально-філософського аналізу 

проблеми світоглядного протистояння» охарактеризована специфіка 

соціально-філософського підходу до світоглядного протистояння. Дисертант 

акцентує увагу, що специфікою соціально-філософського пізнання завжди є 

прагнення вийти за межі фрагментарної дійсності і знайти фундаментальні 

принципи і основи буття. Виходячи з цього, соціально-філософська рефлексія 

феномена світоглядного протистояння базується на виокремленні трьох 

парадигмальних сторін – онтологічної, гносеологічної, аксіологічної, що 
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передбачає дослідження функціонування світоглядного протистояння в 

діалогічному й толерантному просторі людського буття, у взаємодії культур та 

цивілізацій. Обраний науковий методологічний комплекс спрямований на 

осягнення сутності досліджуваного феномена, на висвітлення функціональних 

і змістовних засад об'єкта пізнання. На думку дисертанта, найбільш плідним 

при дослідженні світоглядного протистояння буде застосування таких підходів, 

як системний, екзистенційний, історико-генетичний, компаративний, 

феноменологічний. Призначення філософії завжди полягає у визначенні для 

людей смислоутворювальних орієнтирів, які б надавали адекватне бачення 

оточуючого середовища, залучали їх до світу мудрості, «царини софійності» і 

спрямовували особистість на соціально-конструктивну активність, незважаючи 

на світоглядні відмінності. 

У другому розділі – «СВІТОГЛЯДНЕ ПРОТИСТОЯННЯ ЯК 

СКЛАДОВА РОЗВИТКУ СОЦІУМУ» – дається аналіз сутності, атрибутів та 

модусів світоглядного протистояння, його соціального укорінення та сучасної 

специфіки. 

У підрозділі 2.1. – «Сутність та атрибути світоглядного 

протистояння у суспільстві» – автором перш за все окреслюється семантичне 

поле понятійної конструкції «світоглядне протистояння», з’ясовується його 

складові та логіка здійснення. Автор виокремлює атрибути світоглядного 

протистояння та дає їх характеристику. Обґрунтовується думка, що концепти 

«симетричності», «ексклюзивності», «ригідності», «радикалізму» відбивають 

особливості конфліктогенного потенціалу і розриву комунікації, суспільного 

діалогу із переходом до ситуації світоглядного протистояння. Підкреслюється, 

що непримирені суперечності у відповідях на головні питання екзистенції 

людини виступає підґрунтям виникнення світоглядного протистояння 

соціальних суб’єктів. Звертається увага, що нові соціальні реалії свідчать про 

розширення горизонту світоглядних зіткнень, що у сучасному інформаційному 

суспільстві все світоглядні конфлікти розгортаються у мінливому глобальному 

інформаційному просторі, і саме за рахунок включення у висвітлення конфлікту 

глобальних медіа часто світоглядні конфлікти набувають масштабного 

поширення і соціальної гостроти. Дається аналіз проблеми скочування 

світоглядного протистояння у субстанційне та інструментальне насильство. 

У підрозділі 2.2. – «Модуси сучасного світоглядного протистояння та 

їх характеристика» – зазначається, що поняття «модус» трактується як стан, 

одиничний прояв субстанції, це те, що існує в іншому і представляється через 

це інше. Виходячи з цього, автор вважає, що у соціальних практиках сучасності 

поширені модуси світоглядного протистояння, які пов’язані із розвитком 

постіндустріального, інформаційного суспільства. Автор констатує історично 

обумовлений зсув модусів світоглядного протистояння від релігійних (що було 

характерним для до-модерних суспільств) до спектра нових модусів. Для 

сьогодення характерними, на думку автора, є наступні основні модуси 
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світоглядного протистояння: культурно-цивілізаційний, релігійний, політико-

ідеологічний, гендерний, етно-національний, соціально-професійний. 

Підкреслюється, що різноманітні системи пояснення світу та шляхів його 

розвитку мають право на існування, бо плюралізм, толерантність та вільний 

вибір виступають принципами світоглядних пошуків в сучасному соціумі. 

Звертається увага на те, що розширення меж індивідуальної свободи, 

впровадження демократичних процедур та створення різноманітних інституцій 

громадянського суспільства спонукають сучасну людину до творчих пошуків в 

царині світоглядних орієнтацій. 

Третій розділ – «СВІТОГЛЯДНЕ ПРОТИСТОЯННЯ: СВІТОВИЙ ТА 

УКРАЇНСЬКИЙ ДИСКУРС» – присвячений висвітленню особливостей 

глобального і українського контексту світоглядного протистояння. 

У підрозділі 3.1. – «Світоглядне протистояння як підґрунтя сучасного 

геополітичного переформування» – обґрунтовується думка, що сучасний етап 

трансформації світового простору характеризується наростанням напруги 

світоглядного протистояння. Підкреслюється зростання в сучасному суспільстві 

значимості таких глобальних трендів як інтелектуалізація, інформатизація і 

технологізація життєдіяльності суспільства і людини. У цих умовах зростає 

потреба в формування світоглядних комплексів, здатних адекватно відповідати 

на екзистенційні запити людини, на виклики і загрози сучасному суспільству, а 

також забезпечувати толерантне відношення до іншого світорозуміння, а також 

спонукати індивіда до соціально-конструктивного розвитку світу й себе. 

Підкреслюється виникнення в сучасному світі складного, багатошарового 

світоглядного протистояння. Першим таким шаром є світоглядне протистояння 

у рамках самого західного суспільства. Другим шаром є світоглядне 

протистояння культури Заходу, яка набула світового масштабу, та не-західних 

культур, системи цінностей та традиційні устої життя яких конфліктують із  

західним стандартом. Третім шаром є світоглядне протистояння локальних 

культур із культурою Заходу у рамках самих західних суспільств через 

посилення міграційних потоків. Четвертим шаром є світоглядні конфлікти і 

протистояння у форматі самих локальних культур, що інспіровані їх 

внутрішньою трансформацією, ломкою традиційних відносин під впливом 

інтеграції у глобалізовану світову систему взаємодії.  

Підрозділ 3.2. – «Світоглядне протистояння як чинник кризи 

українського суспільства» – присвячений аналізу світоглядних орієнтацій в 

сучасному українському суспільстві. Дисертант вважає, що світоглядне 

протистояння у українському суспільстві обумовлюється наявністю 

пострадянських спільнот із відповідними ментальними, соціокультурними 

характеристиками та світоглядом. Українське суспільство є перехрестям 

світоглядних протистоянь, де співвідносяться такі його виміри як протистояння 

аграрного (традиційного) та модерного світоглядів; українського національного 

та спотвореного колоніального світогляду; радянського та пострадянського 
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світоглядів. Впровадження концепції «радикальне прощення» вважається одним 

із способів приглушення гостроти світоглядного протиставлення в сучасному 

українському суспільстві, бо концепція й техніки «радикального пробачення» є 

світською версією ідей, висловлених у християнському вченні, що робить їх 

більше доступними для українців в цей турбулентний період розвитку 

українського суспільства. 

ВИСНОВКИ 

1. Дослідження феномену світоглядного протистояння в філософських 

розмислах носить мозаїчний, розпорошений характер. В філософській традиції 

більше уваги зверталось на аналіз сутності саме світогляду, його класифікацію 

та складові, а контекст світоглядного протистояння залишався на периферії 

наукових розвідок вчених. Для сучасної соціальної філософії характерні криза 

фрагментації, послаблення методологічних норм і принципів раціональності, 

нестача в сучасних соціально-філософських розвідках порівняльних аспектів, 

розрив між соціальною теорією і сучасною практикою перетворення соціуму. 

Актуальним є оновлення уявлень про тенденції розвитку соціуму, виявлення 

логіки конструювання геополітичної моделі світу і виявлення ролі 

світоглядного протистояння в цих процесах. Методологічний комплекс 

наукових розвідок соціуму повинний спиратися на інтегроване розуміння 

феномена світоглядного протистояння як необхідний компонент об’єктивного, 

результативного дослідження складних і суперечливих процесів в сучасному 

світі. Світоглядні системи формуються історично у діалектичному процесі 

взаємодії суспільного та індивідуального у житті конкретної спільноти людей. 

Це формування є динамічним процесом, змістом якого є неперервний 

світоглядний дискурс, який віддзеркалює процеси, що відбуваються в 

суспільстві. Історичний досвід вказує, що такий дискурс є стрижнем самої 

динаміки розвитку суспільства. Тому слушним та своєчасним є соціально-

філософський аналіз феномена світоглядного протистояння та з’ясування його 

впливу на становлення глобалізованого соціуму. При поясненні суті проблеми 

світоглядного протистояння і його впливу на функціонування суспільства треба 

відштовхуватись від принципу соціокультурного детермінізму, що дає 

можливість глибше зрозуміти сутність багатьох аспектів цього феномену. 

Результативним є використання системного, екзистенційного, історико-

генетичного, феноменологічного та компаративного підходів при вивченні 

досліджуваної проблеми. Соціально-філософський аналіз проблеми 

світоглядного протистояння передбачає визначення його сутності, атрибутів, 

модусів, чинників соціокультурної детермінації; з’ясування специфіки 

світового та українського контексту світоглядного протистояння.   
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2. Сутність світоглядного протистояння виявляється у виникненні 

суперечностей (конфлікту положень) у відповідях на системоутворюючі щодо 

світогляду питання екзистенції людини та їх наступному трансформуванні у 

альтернативно-непримирені течії світоглядного дискурсу. Світоглядне 

протистояння – це зіткнення і протиборство соціальних суб'єктів з приводу 

розуміння світу, сенсу існування людини, шляхів вдосконалення соціального 

буття, викликане несумісністю поглядів, цінностей, ідеалів, інтересів, програм 

життєтворчості. Філософський аналіз сутності та атрибутів феномену 

світоглядного протистояння вказує, що у теоретичній схемі щодо аналізу 

світоглядного протистояння ключову роль відіграє ситуація несумісності, яка 

виникає за контрадикторних уявлень між світоглядними системами. При поділі 

типів світоглядів за рівнем раціоналізації на міфологічні, релігійні, філософські 

та ідеологічні ситуація світоглядного протистояння має місце як на 

зовнішньому рівні (між носіями переконань, характерних для різних релігійних 

конфесій, ідеологій та ін.), так і на внутрішньому (коли формуються відмінні 

позиції у рамках однієї світоглядної системи). Світоглядне протистояння — це 

форма  суперечності, зіткнення варіантів відповідей на основні питання щодо 

екзистенціалів людського буття, соціального призначення певних спільнот, 

територіальних громад, державних утворень та шляхів їх суспільного 

облаштування, що веде до боротьби соціальних суб’єктів за домінування їх 

світоглядних комплексів на певному в часовому вимірі соціокультурному 

просторі. 

3. Процеси переформатування світу під впливом світоглядного 

протистояння сучасних цивілізацій, країн та регіонів здійснюються засобами 

глобального інформаційного суспільства, зокрема за рахунок включення у 

висвітлення ситуацій світоглядного протистояння «нових медіа» (різні види 

електронних ЗМІ, блоги, форуми, інтернет-портали, соціальні мережі тощо) та 

використання новітніх комунікаційних технологій. В сучасних світоглядних 

конфліктах ЗМІ і «нові медіа» виступають одночасно як спеціальні суб'єкти, 

інструменти та канали конфліктної взаємодії. Вони висвітлюють світоглядне 

протистояння в певному (заздалегідь заданому корпоративними інтересами) 

ракурсі; впливають на його динаміку; активно формують уявлення про 

світоглядні конфлікті в очах безпосередніх учасників і світової спільноти. ЗМІ і 

«нові медіа» здатні стимулювати конфліктуючі сторони як до толерантності і 

пошуку мирних форм взаємодії, так і до посилення світоглядної конфронтації, 

розпалювання антагонізму і ненависті, що сприяє ескалації світоглядного 

конфлікту, поляризації інтересів сторін, непримиренності позицій. ЗМІ і «нові 

медіа» в світоглядному протистоянні використовуються для надання 

інформаційного тиску на опонентів за допомогою дезінформації, дискредитації, 

контрольованих інформаційних витоків, здатних сформувати позитивний або 

негативний образ світоглядного протистояння в очах громадськості. Особливо 

активно використовується останнім часом в світоглядному протистоянні 
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активність  людей в найбільших мережах світу «Facebook» і «Twitter», а також 

напрацювання блогерів і блогосфери в цілому для поширення чуток й ведення 

«війни компроматів» зі світоглядними опонентами. 

4. Система атрибутів світоглядного протистояння поєднує концепти 

«симетричності», «ексклюзивності», «ригідності», «радикалізму» щодо 

виявлення конфліктогенного потенціалу і розриву суспільного діалогу із 

переходом до ситуації світоглядного протистояння. Механізмами 

(детермінантами) творення ситуацій конфліктів світоглядних систем, які 

призводять до світоглядних протистоянь, є зовнішні проблеми адаптації 

світоглядних систем, які формують засади певної культури (цивілізації) до 

динаміки суспільного розвитку; внутрішня логіко-діалектична динаміка 

розгортання положень самої світоглядної системи; кроскультурна взаємодія між 

різними світоглядними системами, які сформувалися на базі різних відповідей 

на основні питання людського буття. Виправдування насильства щодо носіїв 

відмінного світогляду може вести до інтеграції насильства у саму світоглядну 

систему. У цій ситуації набуває особливого занепокоєння загроза скочування 

світоглядного протистояння у субстанційне та інструментальне насильство. 

Цим обумовлена актуальність пошуку шляхів взаємодії між носіями різних 

світоглядних систем у рамках демократичного дискурсу, який припускає 

можливість ненасильницького співіснування і діалогу носіїв різноманітних 

світоглядів. 

5. У сучасному суспільстві формуються нові модуси світоглядного 

протистояння, які пов’язані із розвитком постіндустріального, інформаційного 

суспільства. Можна констатувати історично обумовлений зсув у актуальності 

модусів світоглядного протистояння від релігійних (що було характерним для 

до-модерних суспільств) до спектру нових модусів, визначених існуванням 

секулярного суспільства Новітнього часу. Для сучасного суспільства 

характерними є наступні основні модуси світоглядного протистояння: 

культурно-цивілізаційний, релігійний, політико-ідеологічний, гендерний, етно-

національний, соціально-професійний, осмислений у рамках концепції 

прекаріату.  

6. У сучасному геополітичному переформатуванні можна спостерігати 

ситуацію складної взаємодії модусів світоглядних протистоянь, викликаної 

процесом глобалізації сучасного світу. Зміст цієї ситуації полягає у накладанні 

світоглядних протистоянь західного суспільства на проблематику внутрішнього 

світоглядного дискурсу не-західних суспільств. Це пояснюється домінуючою 

роллю західної культури у глобальному інформаційному суспільстві. Така 

ситуація сприяє переносу і трансформації світоглядних суперечностей у інші, 

не властиві їм від самого початку соціокультурні контексти, виникнення 

ситуацій складного і багатошарового світоглядного конфлікту. Як наслідок, 

утворюються складні світоглядні феномени та «світогляди-химери». Це 

поглиблює потенціал геополітичного конфлікту у низці регіонів земного шару. 
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Світоглядне протистояння є багатошаровим феноменом, що містить: 

світоглядне протистояння у рамках західного суспільства; світоглядне 

протистояння культури Заходу та не-західних культур; світоглядне 

протистояння локальних культур із культурою Заходу в рамках самих західних 

суспільств через посилення міграційних потоків; світоглядні конфлікти і 

протистояння у форматі самих локальних культур під впливом  їх інтеграції у 

глобалізовану світову систему взаємодії. 

7. В Україні ситуації світоглядного протистояння не можуть бути 

зведеними до простого зіткнення носіїв сформованих традиційних 

світоглядних систем (як то, наприклад, конфлікт носіїв різних релігійних 

конфесій). Модернізація української культури у ХХ ст. відбувалася в умовах 

радянського тоталітаризму, наслідком чого є поширення на українське 

суспільство специфічних форм світогляду та суспільної свідомості. Той факт, 

що українське суспільство є об’єктом геополітичної боротьби обумовлює 

набуття світоглядним протистоянням штучних, «модельованих» форм. 

Ідеологія «руського міра» є модерністським концептом, у рамках якого 

здійснюється спроба штучної побудови проекту майбутнього на базі 

перетвореної квазі-радянської системи цінностей. Використання цього 

штучного концепту у якості противаги європейській системі цінностей є 

механізмом створення ситуації світоглядного протистояння і розколювання 

українського суспільства. 

НАУКОВІ ПРАЦІ, В ЯКИХ ОПУБЛІКОВАНІ 

ОСНОВНІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДИСЕРТАЦІЇ 

Публікації у фахових наукових періодичних виданнях за напрямом за яким 

підготовлено дисертацію, що індексуються у наукометричних базах  

1. Халіман М. А. Світоглядне протистояння: атрибути та форми. Гілея: 

науковий вісник. Збірник наукових праць / гол. ред В.М. Вашкевич. Київ. 2015. 

Вип. 98 (7). С. 261-264. (база даних Google Scholar; Index Copernicus (Польща); 

EBSCO Publishing, Inc. (США); SIS (Scientific Indexing Services) (США); Info 

Base Index (Індія). 

2. Халиман М. А. Мировоззренческое противостояние мужчины и 

женщины. Актуальні проблеми філософії та соціології. Одеса, 2015.  Вип. 9.  

С. 140-142 (база Index Copernicus). 

3. Халіман М. А. Релігійні конфлікти: світоглядний аспект. Актуальні 

проблеми філософії та соціології. Одеса. 2015. Вип. 10. С. 161-163 (база Index 

Copernicus). 

4. Халіман М. А. Проблема дослідження типології світогляду. 

Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої 

Наддніпрянщини. Запоріжжя, 2016. Вип. 35. С. 182-188 (база Index Copernicus). 
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5. Халиман М. А. Мировоззренческое противостояние как основа 

современного геополитического переформирования. Актуальні проблеми 
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Copernicus). 

Опубліковані праці, які додатково відображають наукові 

результати дисертації: 

6. Халіман М. А. Концепт «світогляд»: підходи до розуміння. Суспільні 

науки: проблеми та досягнення сучасних наукових досліджень: матеріали міжн. 
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9. Халіман М. А. Синхронічний та діахронічний виміри світогляду. 

Суспільні науки сьогодні: поступи минулого і сучасності: зб. тез. доп. міжн. 

наук.-практ. конф., м. Дніпропетровськ, 6-7 листопада 2015 р. Дніпропетровськ, 

2015. С. 77-79. 

10.  Халиман М. А. Гендерная проблематика полов. Нове та традиційне у 

дослідженнях сучасних представників суспільних наук : матеріали міжн. наук.-
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11.  Халіман М. А. Світоглядні аспекти релігійних конфліктів. Молода 

наука – 2016: зб. тез. доп. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 12-14 квітня 2016 р. 

Запоріжжя, 2016. Т.1. С. 343-345. 

12. Халіман М. А. Світоглядне протистояння як чинник кризи в сучасному 

українському суспільстві. Соціальне прогнозування та проектування 

майбутнього країни в умовах глобальних конфліктів : матеріали VП міжн. наук.-

практ. конф., м. Запоріжжя, 24 березня 2017 року. Запоріжжя, 2017. С. 89-90. 

13. Халіман М. А. Світоглядні чинники сучасного геополітичного 
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м. Запоріжжя, 12-14 квітня 2017 р. Запоріжжя, 2017. Т.1. С. 251-252. 

АНОТАЦІЯ 

Халіман М. А. Світоглядне протистояння: соціально-філософський 

аналіз. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук 

за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. – 

Запорізький національний університет МОН України, Запоріжжя, 2018. 
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Дисертація являє собою соціально-філософське дослідження 

світоглядного протистояння як складової функціонування сучасного соціуму. 

Визначається зміст та логіка процесу світоглядного протистояння, яке 

викликане несумісністю відповідей на основні питання екзистенції людини, 

несумісністю поглядів, цінностей, ідеалів, інтересів, програм життєтворчості в 

різноманітних світоглядних комплексах. 

Дається характеристика атрибутів та модусів світоглядного протистояння. 

Обґрунтовується висновок, що для сучасного суспільства характерними є 

культурно-цивілізаційний, релігійний, політико-ідеологічний, гендерний, етно-

національний, соціально-професійний модуси. 

Ключові слова: світогляд, цінності, світоглядне протистояння, насилля, 

толерантність, геополітичне переформатування, суспільство, людина. 

АННОТАЦИЯ 

Халиман М. А. Мировоззренческое противостояние: социально-

философский анализ. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук 

по специальности 09.00.03 – социальная философия и философия истории. – 

Запорожский национальный университет МОН Украины. – Запорожье, 2018. 

Диссертация представляет собой социально-философское исследование 

мировоззренческого противостояния как неотъемлемого элемента 

функционирования современного социума. Определяется содержание и логика 

процесса мировоззренческого противостояния, которое вызвано 

несовместимостью ответов на основные вопросы экзистенции человека, 

несовместимостью взглядов, ценностей, идеалов, интересов, программ 

жизнетворчества в различных мировоззренческих комплексах. 

Дается характеристика атрибутов мировоззренческого противостояния. 

Обосновывается вывод, что для современного общества характерны культурно-

цивилизационный, религиозный, политико-идеологический, гендерный, этно-

национальной, социально-профессиональный модусы. 

Ключевые слова: мировоззрение, ценности, мировоззренческое 

противостояние, насилие, телерантность, геополитическое 

переформатирование, общество, человек. 

SUMMARY 

Khaliman M. A. World view confrontation: socio-philosophical analysis. – 
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Thesis for a candidate degree in Philosophy, specialty 09.00.03 – Social 

Philosophy and Philosophy of History. – Zaporizhzhia National University, the 

Ministry of Education and Science of Ukraine, Zaporizhzhia, 2018. 

The dissertation is devoted to the social and philosophical analysis of the 

phenomenon of the world view of the confrontation. The author notes that the study 

of the phenomenon of philosophical confrontation in philosophical creations is of 

mosaic, dispersed nature, because in the philosophical tradition more attention was 

paid to the analysis of the very essence of the world view, its classification and its 

components. The use of systemic, existential, historical-genetic, phenomenological 

and comparative approaches in studying the problem under study is efficient. It is 

noted that the essence of the world view confrontation is manifested in the 

emergence of unconformable contradictions (the conflict of positions) in the 

responses to the system-forming issues of the existence of a human in the context of 

the world view and their subsequent transformation in the alternatively 

irreconcilable flows of world view discourse. It is noted that the world view 

confrontation is a collision and confrontation between social entities about the 

understanding of the world, the purpose of a human, ways of improving social life, 

caused by incompatibility of views, values, ideals, interests and programs of life-

creation. The philosophical analysis of the essence and attributes of the phenomenon 

of the world view confrontation indicates that the theoretical scheme for the analysis 

of the world view opposition plays a key role in the incompatibility situation arising 

from the contradictory representations between the world view systems.  

The candidate for a degree thinks that the reflection of the attributes of the 

world  view confrontation describes the concepts of «symmetry», «exclusiveness», 

«rigidity», «radicalism». The determinants of the creation of conflicts of the world 

view systems that lead to world view confrontations are: – external problems of 

adaptation of world view systems that form the foundations of a certain culture 

(civilization) to the dynamics of social development; – internal logical-dialectic 

dynamics of deployment of the positions of the ideological system itself; – cross-

cultural interaction between different world view systems, which were formed on 

the basis of various answers to the main questions of human existence. The 

candidate for a degree indicates that in this situation, the special concern is 

expressed about the threat of the world view confrontation being dropped to the 

substantial and instrumental violence. The significant scientific potential is laid 

down in the part of the thesis, which distinguishes and describes the modes of world 

view confrontation in modern society. The author states the historically determined 

shift in the relevance of the modes of world view confrontation from the religious 

(which was typical for pre-modern societies) to a range of new modes determined by 

the existence of a modern society. 

According to the candidate of a degree, the following main modes of world 

view confrontation are typical for the present: cultural and civilizational, religious, 

political and ideological, gender, ethno-national, socio-professional, meaningful 
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within the framework of the concept of a precariat. In today's worldwide conflicts, 

the media and «new media» (various types of electronic media, blogs, news online 

aggregators, social networks, etc.) act simultaneously as special actors, tools and 

channels of conflict interaction. They cover the world view confrontation in a certain 

(predetermined by corporate interests) angle; affect its dynamics; actively form an 

idea of world view conflicts in the eyes of direct participants and the world 

community. It is noted that in modern geopolitical reformatting it is possible to 

observe a situation of complex interaction of the modes of world view confrontation, 

caused by the process of globalization of the modern world. The content of this 

situation consists in imposing the world view confrontation of the Western society 

on the problems of the internal philosophical discourse of non-Western societies. 

This is explained by the dominant role of the Western culture in the global 

information society.  

The candidate for a degree thinks that in Ukraine the situation of the world 

view confrontation is not limited to a simple collision of the carriers of the formed 

traditional philosophical systems. The fact that the Ukrainian society is the object of 

the geopolitical struggle leads to the acquisition of artificial, «simulated» forms of 

the world view confrontation.  

Keywords: world view, values, world view confrontation, violence, tolerance, 

geopolitical reformatting, society, human. 
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