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Актуальність  теми.  Соціальні  конфлікти  є  однією  з  класичних  тем
дослідження соціальної філософії і водночас теоретичні і практичні підходи до їх
вирішення постійно удосконалюються, що не може не позначатися на уточненні
їхньої філософської концептуалізації.

У сучасних дослідженнях дещо штучно соціальний конфлікт зводиться або на
загальносуспільний  рівень,  або  на  рівень  малих  соціальних  груп.  Водночас,
процеси глобалізації незаперечно демонструють, що сучасні соціальні конфлікти
не  можуть  перебігати  лише  на  глобальному  або  лише  не  локальному  рівні.
Соціальні  конфлікти  глобального  рівня  неминуче  змінюють  умови  перебігу  і
вирішення локальних конфліктів, а локальні соціальні конфлікти за сучасних умов
мають здатність переростати у глобальні події, поширюючи свій вплив далеко за
межі  вихідних  географічних  рамок  конфлікту.  Крім  того,  соціальні  конфлікти
ускладнюються внаслідок перманентних інтенсивних змін соціальних структур, а
також  поглиблення  загальної  соціальної  диференціації  на  відносно  автономні
соціальні  підсистеми,  кожна  з  яких  нав’язує  соціальному  конфлікту  власні
смислові коди постановки та розв’язання назрілих проблем.

Сучасний соціальний конфлікт постає таким чином як складний, такий, що має
багато  вимірів  і,  відповідно,  потребує  полілінійного  його  осмислення.  Таке
осмислення  передбачає  звернення  як  до  теорії  соціальних  систем  (з  метою
виявлення основних ліній перебігу соціального конфлікту), так і до філософської
герменевтики  (для  розрізнення  окремих  аспектів  цілісного  соціального
конфлікту),  до  концепції  суспільства  ризику  (як  основи  рефлексії  стратегій
вирішення  соціального  конфлікту),  а  також  до  комунікативної  філософії  (як
загальної теорії соціальних перемовин у пошуку консенсусу).

Дослідження складного соціального конфлікту варто простежити на певному
яскравому і всім відомому прикладі,  за який  нами було обрано затяжний арабо-
ізраїльський конфлікт. Цей конфлікт було розглянуто на основі мультифакторного
аналізу як такого, що передбачає як урахування багатьох чинників конфлікту, так і
можливість переключення з одного чинника на інший у процесі врегулювання і
вирішення соціального конфлікту.

Дисертаційна  робота  присвячена  соціально-філософському  дослідженню
методологічних,  ціннісно-світоглядних  та  соціально-праксеологічних  аспектів
вирішення  складного  соціального  конфлікту  на  прикладі  мультифакторного
аналізу  арабо-ізраїльських  відносин.  До  основних  характеристик  такого
соціального  конфлікту  слід  зарахувати  наявність  кількох  відносно  незалежних
чинників  перебігу  соціального  конфлікту,  що  передбачає  звернення  до  теорії
соціальних  систем  як  теоретичної  основи  аналізу  високо  диференційованого
суспільства.  Важливими  складовими  дослідження  є  врахування  особливостей
перебігу  соціального  конфлікту  у  суспільстві  ризику,  коли  практично  кожен
соціальний конфлікт виявляється складним внаслідок того, що його обумовлює не
лише вплив на нього різних соціальних систем, але й те, що локальні чинники
конфлікту  суттєво  доповнюються  міжнародними  і  глобальними.  Одним  із
найбільш складних для  вирішення  соціальних конфліктів  традиційно  визнають
конфлікти,  які  виникли  на  релігійній  основі  або  набули  її:  як  за  тісним
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переплетенням різних чинників у перебігу таких конфліктів, так і за складністю
ведення перемовин внаслідок нерідко догматичних настанов сторін конфлікту і
їхньої  неготовності  до  раціонального  зважування  і  обговорення  обставин
соціального конфлікту.

Зв’язок  роботи  з  науковими  програмами,  планами,  темами. Загальний
напрям  дисертаційної  роботи  пов’язаний  із  темою  дослідження  кафедри
соціальної  філософії  та  філософії  освіти  Національного  педагогічного
університету  імені  М.П.  Драгоманова  «Принципи  організації  та  тенденції
розвитку вищої освіти у ХХІ ст.» (рішення Вченої ради університету від 22 грудня
2006 р., протокол № 5) та планами науково-дослідної роботи кафедри управління,
інформаційно-аналітичної  діяльності  та  євроінтеграції  Національного
педагогічного  університету  імені  М.П.  Драгоманова,  а  саме:  «Cаморегуляція
соціального  організму країни»  (державний реєстраційний номер  0105U000447),
«Державно-громадське  управління  освітою:  соціально-філософський  аналіз»
(державний реєстраційний номер 0113U003006) та ін.

Ступінь  розробленості  проблеми. Традиційно  розрізняють  два  основних
напрями  у  філософському  дослідженні  соціальних  конфліктів  –  діалектичний,
представлений  ідеями  Карла  Маркса,  Ральфа  Дарендорфа  і  їхніми
послідовниками,  та  функціональний,  основні  положення якого  були  розроблені
Георгом  Зіммелем  та  Льюїсом  Козером,  а  згодом  у  різних  варіаціях  втілені
переважно представниками конфліктології. Перший напрям акцентував увагу на
соціальних  конфліктах  як  на  процесах,  які  виражають  глибинну  діалектичну
соціальну суперечність, яка охоплює собою усе суспільство, поступово наростає і
неминуче завершується соціальною революцією або іншою формою радикального
вирішення  конфлікту,  в  результаті  якого  щонайменше  одна  із  його  сторін
неминуче програє, а суспільство в цілому проходить етап інтенсивного повного
структурного  оновлення.  Цей  напрям  тяжіє  до  песимістичного  погляду  на
можливість  мирного  розв’язання  соціальних  конфліктів,  віддаючи  перевагу
політиці  сили.  Щоправда,  переважна  більшість  дослідників  арабо-ізраїльського
конфлікту вкрай обережно ставляться до такого підходу, і перевагу силі віддають
радше  публіцисти,  які  належать  до  радикальних  ізраїльських  або  арабських
політичних та релігійних течій, які при цьому не є академічними дослідниками.
Другий  напрям розглядає  соціальні  конфлікти  як  локальні,  пов’язані  з  певним
визначеним  видом  соціальної  взаємодії,  такі,  що  можуть  періодично
загострюватися, але в цілому перебігають доволі контрольовано і внаслідок цього
приносять їхнім учасникам не лише напруження і деякі втрати, але і безумовну
функціональну  соціальну  користь,  як  то:  мобілізацію  членів  соціальних  груп-
учасниць конфлікту до виконання соціальних завдань, вищу соціальну інтеграцію
цих груп, чіткіше структурування соціальних груп-учасниць конфлікту тощо. У
рамках  цього  напряму  створюють  більше  різних  теорій  мирного  завершення
конфліктів – на основі перемовин, пошуку компромісів, знаходження консенсусу
тощо. 

Обидва підходи характеризуються схильністю до одновимірного витлумачення
соціального  конфлікту,  коли  до  його  основної  лінії  лише  додаються  інші
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обставини,  які  відтворюють цю лінію,  не  привносячи до неї  суттєвих змін і  в
цілому  вписуються  у  площину  основного  конфлікту.  В  більш  конкретних
соціальних  дослідженнях  нерідко  намагаються  сполучати  окремі  ідеї  обох  цих
підходів.  Так,  при  аналізі  сучасних  соціальних  конфліктів  беруть  до  уваги  як
глобальний  контекст,  так  і  локальні  умови  його  перебігу:  було  навіть
запропоновано  термін  «глокалізація»  (Роланд  Робертсон)  для  позначення  їх
нерозривного  взаємозв’язку.  Ці  питання  розглядали,  зокрема,  такі  сучасні
філософи як Ульрих Бек, Юрген Габермас, Семюел Гантінгтон, Ніклас Луман та
інші. 

Арабо-ізраїльські  відносини  під  різними  кутами  зору  аналізували  такі
вітчизняні дослідники у царині соціальної філософії,  як Володимир Остроухов,
Володимир  Мандрагеля,  Василь  Ожоган,  Олександр  Аулін,  Андрій  Бузаров  та
інші. Водночас, спеціального соціально-філософського аналізу арабо-ізраїльського
конфлікту на основі системного підходу дотепер не було здійснено, що обумовило
наукову затребуваність даного дисертаційного дослідження.

Тему  дисертації  затверджено  вченою  радою  Національного  педагогічного
університету імені М.П. Драгоманова (протокол № 8 від 27 грудня 2017 р.).

Метою дослідження є виявлення сутності, специфіки виникнення, розвитку і
вирішення  складного  соціального  конфлікту  завдяки  системному  аналізу  на
прикладі розгляду арабо-ізраїльського конфлікту.

Основні  завдання  дослідження.  Досягнення  поставленої  мети  потребують
послідовного розв’язання таких дослідницьких завдань:

–  виявити  основні  методологічні,  ціннісно-світоглядні  та  соціально-
праксеологічні аспекти вирішення сучасного соціального конфлікту;

– розглянути основні характеристики сучасного соціального конфлікту;
– розглянути  можливі шляхи вирішення сучасного соціального конфлікту на

основі системного підходу до аналізу арабо-ізраїльських відносин;
–  на  прикладі  соціально-системного  підходу  до  аналізу  арабо-ізраїльських

відносин  розрізнити  лінійний  і  нелінійний  підходи  до  аналізу  соціального
конфлікту;

–  уточнити  пізнавальний  потенціал  основних  філософських  підходів  до
дослідження і пошуку шляхів вирішення соціального конфлікту;

– на прикладі дослідження арабо-ізраїльських відносин з’ясувати й окреслити
можливості  використання теорії  соціальних систем як  філософського підґрунтя
для здійснення мультифакторного аналізу;

–  на  прикладі  вивчення  арабо-ізраїльських  відносин  розкрити  можливості
концептуалізації  сучасного  соціального  конфлікту  з  використанням  теорії
суспільства ризику;

–  на  прикладі  системного  підходу  до  аналізу  арабо-ізраїльських  відносин
здійснити  уточнення  основних  сценаріїв  вирішення  сучасного  соціального
конфлікту.

Об’єктом  дослідження  постає  соціальний  конфлікт  за  умов  сучасного
глобального  суспільства,  а  предметом  –  основні  характеристики,  головні
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чинники,  особливості  перебігу  та  шляхи  вирішення  складного  соціального
конфлікту за умов сучасного глобального суспільства.

Методологічні засади дослідження. Дисертаційне дослідження спирається на
нелінійний  соціально-філософський  підхід  до  аналізу  соціальних  конфліктів.
Водночас  при  написанні  дисертаційного  дослідження  також  залучено  низку
елементів  окремих філософських та  загальнотеоретичних методологій,  а  також
загальнонаукові принципи аналізу соціальних явищ та процесів – об’єктивності,
неупередженості  і  безсторонності  (зокрема  як  позаконфесійності),  цілісності
інтерпретації  при  врахуванні  світоглядного  та  ціннісного  розмаїття  предмету
дослідження. Зокрема для вирішення поставлених у дисертаційному дослідженні
завдань використано методологічні прийоми таких теорій: філософії нелінійності
(при аналізі сучасних соціальних процесів як багатовимірних), теорії соціальних
систем  (при  дослідженні  різних  вимірів  сучасного  соціального  конфлікту),
герменевтики  (при  виявленні  специфіки  витлумачення  сучасного  соціального
конфлікту різними його сторонами), компаративного дослідження (при порівнянні
релігійних,  ідеологічних  та  культурних  особливостей  арабської  та  ізраїльської
сторін конфлікту).  Особливу методологічну роль відіграли праці Макса Вебера,
Нікласа  Лумана,  Юргена  Габермаса,  Поля  Рікера,  Ульриха  Бека,  які  слугували
зразком  того,  як  на  одному,  але  надзвичайно  показовому  прикладі,  можна
розкрити  сутність  типового  соціального  феномену.  Суттєвим  концептуальним
підґрунтям  дослідження  стали  праці  вітчизняних  дослідників  соціального
конфлікту та шляхів його вирішення, зокрема, В. Андрущенка, М. Бойченка,  В.
Вашкевича, В. Єленського, І. Немчинова, М. Стадника, М.Степико, О.Полисаєва
та сучасних західних науковців зокрема, У. Бека, Ю. Габермаса, С. Гантінгтона, Н.
Лумана, Ф. Фукуями.

Наукова  новизна  дослідження полягає,  насамперед,  у  тому,  що  в  ньому
уперше 

у вітчизняній філософії виявлено сутність, специфіку виникнення, особливості
перебігу  і  вирішення  сучасного  соціального  конфлікту  завдяки  системному
підходу на прикладі розгляду арабо-ізраїльського конфлікту.  Окрім того, у роботі
сформульовані окремі положення, осмислення яких набуває чинності  новизни і
виноситься на захист:

- доведено,  що  вирішення  сучасного  соціального  конфлікту  передбачає
врахування  основних  методологічних,  ціннісно-світоглядних  та  соціально-
праксеологічних аспектів його дослідження у комплексі: нелінійна методологія є
найбільш  ефективною  для  дослідження  і  практичного  вирішення  складного
соціального  конфлікту  –  багатовимірного  за  лініями ціннісного  і  світоглядного
протистояння;

- з’ясовано,  що  сучасний  соціальний  конфлікт  починається,  як  правило,  в
рамках однієї соціальної системи і одного конфлікту цінностей, але у сучасних
умовах глобального суспільства переходить у фазу затяжного балансу, коли жодна
зі  сторін  не  отримує  вирішальної  переваги,  формується  світоглядний конфлікт,
який  охоплює  усі  сторони  життя  конфліктуючих  сторін,  і  внаслідок  цього  до
основної  лінії  конфлікту  додаються  супутні,  які  доповнюють  цей  конфлікт
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пов’язаними  з  ним  новими  конфліктами  у  інших  системах,  створюючи
протистояння  між  сторонами  також  уже  за  цілим  комплексом  цінностей,  що
призводить  до  ще  більше  закріплення  ситуації  соціального  протистояння  як
звичної і нормальної;

 розкрито сутність сучасного складного соціального конфлікту як типового
соціального  феномену  сучасного  глобального  суспільства  на  прикладі
застосування  нелінійного  і  системного  підходу  до  аналізу  арабо-ізраїльського
конфлікту і можливих шляхів його вирішення;

уточнені
- досвід застосування соціально-системного підходу до сучасного соціального

конфлікту  завдяки  його  переосмисленню  на  засадах  нелінійної  філософії,  яка
передбачає  варіативні  сценарії  розвитку  подій  і  можливість  паралельного  і
почергового  вирішення окремих аспектів  соціального  конфлікту  з  урахуванням
інтересів усіх його сторін, на противагу традиційній, лінійній парадигмі бачення
соціальних процесів, згідно якої розв’язання конфлікту можливе лише за однією
лінією з обов’язковим програшем щонайменше однієї із сторін конфлікту;

- пізнавальний  потенціал  трьох  основних  філософських  підходів  до
дослідження і  пошуку шляхів  вирішення соціального  конфлікту:  діалектичного
(Маркс,  Дарендорф),  функціонального  (Зіммель,  Козер)  та  нелінійного  (Луман,
Бек, Габермас);

подальшого розвитку набули
- застосування,  на  прикладі  філософського  дослідження  арабо-ізраїльських

відносин,  мультифакторного  аналізу  як  такого,  що  філософськи  може  бути
пояснений теорією соціальних систем,  завдяки  чому  стає  можливим підхід  до
соціального  конфлікту  як  багатовимірного  –  такого,  що  зумовлений  низкою
відносно незалежних один від одного чинників;

- використання  теорії  суспільства  ризику, на  прикладі  вивчення  арабо-
ізраїльських  відносин, для  розкриття  можливості  концептуалізації  складного
соціального  конфлікту,  непередбачуваність  якого  значною  мірою  зменшується
завдяки  аналітичному  розділенню  його  на  сукупність  взаємопов’язаних,  але
відносно незалежних простих конфліктів – відповідно до атрибуції їх до певних
соціальних систем;

- філософське  системне  обґрунтування трьох  головних можливих стратегій
вирішення такого конфлікту: традиційну лінійно-силову (песимістичний сценарій
вирішення  соціального  конфлікту),  постмодерну  нелінійно-моделюючу
(оптимістичний сценарій) і модерну покрокових реформ (реалістичний сценарій).

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів полягає у тому,
що в ньому вперше у вітчизняному академічному просторі досліджено сучасний
соціальний конфлікт за допомогою мультифакторного аналізу, крім того вперше
масштабно  застосовано  метод  аналізу  одного  конкретного  розвиненого
соціального  процесу  для  виявлення  сутнісних  характеристик  цілого  класу
соціальних  процесів.  Також  у  ньому  вперше  здійснена  спроба  подолання
релігієзнавчих  та  політологічних  стереотипів  щодо  неможливості  вирішення
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релігійних конфліктів. Виявлено, що такі стереотипи мають основною причиною
свого виникнення і стійкого відтворення лінійне бачення соціального конфлікту,
тоді як сучасні соціальні конфлікти є складними, багатовимірними, і передбачають
нелінійне  їх  дослідження.  Матеріали  дисертації  можуть  бути  використані  в
частині філософського дослідження соціальних конфліктів як елементу державної
соціально-гуманітарної політики та в навчальному процесі при викладанні курсів
філософії,  політології,  релігієзнавства,  культурології,  спеціалізованих  курсів  з
розв’язання  соціальних  конфліктів.  На  основі  цих  матеріалів  може  бути
підготовлений  спеціальний курс  для  студентів  філософських та  політологічних
спеціальностей. 

Особистий  внесок  здобувача.  Дисертація  є  оригінальним  дослідженням.
Висновки  і  положення  наукової  новизни  одержані  автором  самостійно.
Опубліковані праці за темою кандидатської дисертації написані без співавторів.

Апробація  результатів  дослідження.  Основний  зміст  та  висновки
дисертаційної  роботи  викладені  на  таких  конференціях:  Звітно-наукова
конференція викладачів, аспірантів і докторантів університету (14-18 березня 2016
року в НПУ ім. М.П. Драгоманова); «Релігійна свобода на перехресті епох, країн
та культур» (16-17 вересня 2016 року в Інституті філософії імені Г.С. Сковороди
НАН  України);  Другі  академічні  читання,  присвячені  пам’яті  професора  Г.І.
Волинки «Філософія, наука і  освіта», Київ, 25-26 квітня 2017 року; IV Конгрес
молодих дослідників  релігії  «Релігія  в  сучасній  культурі»,  Львів,  26-27 жовтня
2017  року;  Звітна  науково-практична  конференція  викладачів,  докторантів  та
аспірантів факультету НПУ ім. М.П. Драгоманова «Єдність навчання і наукових
досліджень – головний принцип університету», Київ, 14-18 травня 2018 року.

Публікації.  Матеріали  дисертації  опубліковано  у  8  роботах.  Три  з  них
опубліковано  у  фахових  виданнях  України,  одна  публікація  у  науковому
періодичному  виданні  іншої  держави,  яке  внесено  до  міжнародних
наукометричних баз даних, і чотири – публікації за матеріалами конференцій та
тези доповідей.

Структура й обсяг дисертації зумовлені специфікою її  предмета і  логікою
розкриття  теми,  а  також  поставленою  метою  та  завданнями  дослідження.
Дисертаційна  робота  складається  з  анотацій,  вступу,  чотирьох  розділів,  що
охоплюють  одинадцять  підрозділів,  висновки  й  списки  використаних  джерел.
Загальний обсяг дисертації – 206 сторінок, з них 185 сторінок основного тексту.
Список використаних джерел становить 20 сторінок і налічує 221 найменування, з
них 72 іноземними мовами.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ
У  вступі обґрунтовано  актуальність  обраної  тематики,  визначено  мету  та

задачі дослідження. Визначено та розкрито предмет, об’єкт і межі дослідження,
висвітлено методи, використані в процесі роботи. Також розкрито наукову новизну
та практичне значення одержаних результатів,  подано відомості  про апробацію,
публікації, структуру й обсяг роботи.
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У першому розділі «Соціально-філософські засади дослідження складного
соціального конфлікту (на прикладі аналізу арабо-ізраїльських відносин)»  у
підрозділі  1.1.  «Соціально-філософський  підхід  до  проблеми  складного
соціального конфлікту» поняття складного соціального конфлікту розглядається
в контексті історії філософії. Визначаються ключові автори, які розробляли дану
проблематику. Вирізнено два основних наявних соціально-філософських підходи
до розгляду соціального конфлікту: діалектичний та функціональний. Дослідники,
як правило, тяжіють до обмеження розгляду соціального конфлікту якоюсь однією
сферою – економічною, політичною, релігійною тощо. Яскравим прикладом цього
є  більшість  наявних  досліджень  арабо-ізраїльського  конфлікту. Це  актуалізує
пошуки теоретичної моделі комплексного вирішення соціального конфлікту.

У  підрозділі  1.2.  «Методологія  соціально-філософського  дослідження
можливих сценаріїв вирішення арабо-ізраїльського конфлікту» визначено, що
всеохопний  аналіз  арабо-ізраїльського  конфлікту  як  складного  соціального
конфлікту  у  вітчизняній  гуманітаристиці  дотепер  не  було  здійснено.  Цим
зумовлене звертання автора переважно до зарубіжних, причому більшою мірою
англомовних наукових досліджень. Здійснено класифікацію таких досліджень як
відповідно до належності  їх авторів до сторін конфлікту,  так і  згідно тематики
їхніх  досліджень.  Функціональний  підхід  до  конфлікту,  для  якого  властива
спеціалізація за окремими соціальними системами демонструють такі дослідники
арабо-ізраїльського конфлікту як, зокрема, Бен Моллов, Хаїм Леві, Нед Лазарус,
Девід  Маковскі  та  Девід  Поллок. Вийти за  межі такої  спеціалізації  за  рахунок
ширшого врахування глобального контексту намагаються  такі  дослідники цього
конфлікту як, наприклад, Єфраім Інбар та Марк Левін. Відзначено, що найбільше
українськими  науковцями  ведеться  дослідження  проблематики  релігійних
конфліктів,  як  таких.  Уточнено  імена  дослідників,  які  розглядали  арабо-
ізраїльський конфлікт у різних його площинах. Визначено, що існує певний брак
комплексних досліджень, які розглядали б арабо-ізраїльський конфлікт у багатьох
його вимірах, маючи таким чином змогу поглянути на нього в усій його глибині та
складності. 

У  підрозділі  1.3.  «Обмежені  можливості  міжконфесійного  діалогу  та
варіанти майбутнього розвитку арабо-ізраїльського конфлікту»  визначається
важливість для даного дослідження герменевтичного підходу запропонованого у
його  філософській  версії  Гансом-Георгом  Гадамером  і  Полем  Рікером.
Аналізується важливість для розглядання міжконфесійного діалогу праць таких
дослідників  як  Кетрін  Хертог,  Скотт  Епплбі,  Мохаммед  Абу-Німер  та  деяких
інших. У підсумку зазначено, що, попри незаперечну значущість міжконфесійного
діалогу,  його  потенціал  для  розв’язання  складного  соціального  конфлікту,  і
зокрема  арабо-ізраїльського  конфлікту,  вкрай  важко  інструменталізувати.
Натомість,  такий  діалог  постійно  актуалізує  несумісні  релігійні  позиції
конфліктуючих  сторін,  тим  самим  мимовільно  загострюючи  і  поглиблюючи
наявний  соціальний  конфлікт.  Таким  чином,  здійснено  висновок,  що
міжконфесійний діалог не може бути основою вирішення складного соціального
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конфлікту,  хоча  і  має  бути  невід’ємною  складовою  перемовин  щодо  його
вирішення.

У  другому  розділі «Перспективи  впливу  релігійного  чинника  перебігу
складного  соціального  конфлікту  (на  прикладі  арабо-ізраїльського
конфлікту)» розглядається релігійна складова арабо-ізраїльського конфлікту, так
як таке бачення цього соціального конфлікту є найбільш вкоріненим і поширеним.
Водночас,  демонструється  лінійність  такого  підходу  до  розглядання  арабо-
ізраїльського конфлікту, що не дозволяє говорити про адекватність такої моделі
дослідження, а тим більше вирішення конфлікту.

У  підрозділі  2.1.  «Релігія  як  можливий  ключовий  чинник  в  майбутніх
арабо-ізраїльських відносинах» визначено певні часові рамки залучення релігії
до  арабо-ізраїльського конфлікту.  Це  необхідно  для того,  щоб краще зрозуміти
природу  та  роль  релігійного  фактору  в  арабо-ізраїльському  конфлікті.
Встановлено,  коли  саме  і  чому  релігія  почала  відігравати  помітну  роль  в
протистоянні між євреями та арабами на Близькому Сході, адже цей конфлікт не
мав з самого початку лінійно релігійного характеру. 

У підрозділі  2.2.  «Роль  ідеології  сіонізму  у  перебігу  арабо-ізраїльського
конфлікту»  розглянуто  історичні  та  філософські  аспекти  генези  сіонізму  як
політичної  ідеї,  один  із  напрямків  якої  (релігійний  сіонізм)  базується  на
інтерпретації  іудейської  релігійної  традиції  низкою  рабинів  та  іудейських
релігійних  діячів  ХІХ-ХХ  століть.  Релігійний  сіонізм  є  історично  першим
напрямком  у  сіонізмі,  в  той  час  як  політичний  сіонізм  Теодора  Герцля
сформувався  пізніше.  Розглянуто  основні  ідеї  найвизначнішого  теоретика  та
практика релігійного сіонізму рабина Авраама Іцхака Кука.  Аргументовано, що
Авраам Іцхак Кук зробив справжню ідеологічну революцію всередині свідомості
іудеїв  та  їх  сприйняття  території  Ерец-Ісраель,  що  підштовхнуло  багатьох  до
переїзду  в  Палестину,  і  в  майбутньому  стало  одним  із  об’єктивних  чинників
початку арабо-ізраїльського конфлікту.

У підрозділі 2.3. «Релігійний вимір діяльності ХАМАС та його значущість
у розвитку арабо-ізраїльського конфлікту» виявлено філософські, історичні та
політичні аспекти діяльності  організації  ХАМАС, яку визначено як впливового
актора в арабо-ізраїльському конфлікті,  розуміння ідеології  якого необхідно для
комплексного розгляду цього конфлікту та ролі релігії у ньому. Проведено аналіз
основоположного  документу  ХАМАС  «Хартія  ХАМАС»  1988  року.
Продемонстровані  основні  відмінності  ідеологій  Організації  Визволення
Палестини,  яка  довгий  час  була  основним  представником  палестинців  на
міжнародній  арені,  будучи  здебільшого  секулярною  організацію,  та  ХАМАС.
Показано,  що іслам є визначним фактором в ідеології ХАМАС, і що саме через
релігію представники цієї організації вбачають необхідність боротьби з Ізраїлем.
Розкривається  позиція  ХАМАС,  прописана  в  Хартії,  щодо  неможливості
припинення боротьби з Ізраїлем та встановлення миру. Таким чином, визначено
високий рівень залучення релігійної складової в арабо-ізраїльський конфлікт.

У третьому розділі «Багатофакторний потенціал врегулювання складного
соціального конфлікту(на прикладі арабо-ізраїльського конфлікту)» поєднано
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методології  теорії  соціальних  систем  Нікласа  Лумана  з  елементами
комунікативної  філософії  Юргена  Габермаса  і  Карла-Отто  Апеля  для  розгляду
складного соціального конфлікту як такого, що підлягає постійному поступовому
наближенню  до  ідеальних  умов  його  розв’язання.  Наводиться  три  варіанти
можливого вирішення арабо-ізраїльського конфлікту.

У підрозділі  3.1.  «Оптимістичні  варіанти мирного  врегулювання арабо-
ізраїльського  конфлікту»  можливості  мирного  врегулювання  конфлікту
розглядаються крізь призму теорії соціальних систем Нікласа Лумана. Соціальний
конфлікт визначено як невід’ємну складову будь-якої соціальної комунікації, тому
соціальні  конфлікти  не  можна  розв’язати  раз  і  назавжди,  вони  розгортаються
невпинно,  так  само  як  невпинно  розвивається,  змінюється,  ускладнюється  і
спрощується сама соціальна комунікація. Проте, розв’язання конфлікту все одно
має  сенс,  адже,  таким  чином, кожне  наступне  розв’язання  робить  конфлікт
продуктивним і сприяє оновленню соціальної системи, породжуючи новий, більш
продуктивний конфлікт,  який  стимулює наступний етап  розвитку  цієї  системи.
Також,  використовуючи  напрацювання  філософів  Карла-Отто  Апеля  і  Юргена
Габермаса, в контексті комунікативної філософії, визначено, що ідеальна ситуація
розв’язання конфлікту постає не як реальна мета, яку слід досягти тут і зараз, але
як  регулятивна  норма,  що  орієнтує  на  те,  чого  слід  уникати  при  спробах
пом’якшити конфлікт.  Виявлено, що апеляція до релігії  виступає фактором, що
серйозно  зменшує  можливості  конструктивного  діалогу  з  позитивним
результатом, а можливе порозуміння слід шукати на перетині тих факторів, які,
навпаки, збільшують ймовірність позитивної відповіді.

У  підрозділі  3.2.  «Потенціал  використання  політичного  фактору  в
мирному  вирішенні  арабо-ізраїльського  конфлікту»  сферу  політичного
розглянуто з філософських позицій Карла Шмітта, Юргена Габермаса та Нікласа
Лумана. Під «політичним» фактором у цьому підрозділі взято до уваги можливу
активність  в  першу  чергу  державних  діячів  та  політичних  інститутів  сторін,
залучених  до  конфлікту,  спрямовану  на  його  мирне  врегулювання.  Розглянуто
вплив  Угод  в  Осло  на  подальший  перебіг  арабо-ізраїльського  конфлікту.
Проаналізовано  ситуацію,  котра  передувала  Угодам  в  Осло,  політичний  та
історичні  контексти,  в  яких  проходили  перемовини.  Вирізнено  слабкі  сторони
домовленостей та розглянуто причини того, чому вони не завершились успіхом.
Розглянуто  роль  інших  країн  (США,  ЄС,  РФ,  Ірану  тощо)  в  розвитку  арабо-
ізраїльського  конфлікту.  Проаналізовано  перспективи  створення  незалежної
палестинської  держави  та  її  міжнародного  визнання.  Доведено,  що  мирне
вирішення  арабо-ізраїльського  конфлікту  виключно  в  політичній  площині  в
найближчій  та  середньостроковій  перспективі  є  малоймовірним,  а  виходи
потрібно шукати в залученні інших факторів.

У підрозділі 3.3. «Можливість використання економічного та культурного
фактору в мирному вирішенні арабо-ізраїльського конфлікту» проаналізовано
можливі магістральні лінії у сферах економіки та культури, які могли б вплинути
на вирішення арабо-ізраїльського конфлікту. Продемонстровано взаємовигідність
для обох сторін конфлікту налагодження економічних стосунків та розвиток цієї
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сфери.  Попри  те,  що  сьогодні  такий  розвиток  подій  виглядає  утопічно,  від
політичної  площини  вирішення  конфлікту  він  відрізняється  легшим  шляхом
втілення  та  швидшою  можливістю  отримання  наочних  результатів.  Розглянуто
аспекти,  які  необхідні  для  налагодження  економічних  стосунків  між
конфліктуючими  сторонами.  Також  проаналізовано  культурний  фактор,  як,
передусім,  використання  різноманітних  освітніх  проектів  для  налагодження
діалогу  між  сторонами  конфлікту,  залучення  академічних  та  неакадемічних
досліджень  і  популяризація  результатів  цих  досліджень  між  конфліктуючими
сторонами,  використання  різноманітних  видів  мистецтва,  як  об’єднуючого
фактору для знаходження спільних точок взаєморозуміння. Також вирізнено низку
проблем,  які  проявляються  сьогодні  в  реалізації  культурного  фактору  для
вирішення конфлікту. Розглянуто перспективність та фундаментальну важливість
культурного фактору для розбудови діалогу і  пошуків шляхів вирішення арабо-
ізраїльського конфлікту.

У четвертому розділі  «Аналіз наявного стану справ в питанні  мирного
врегулювання  арабо-ізраїльського  конфлікту  та  можливий  подальший
розвиток  подій»  проведено  спробу  пошуку  реалістичної  моделі  вирішення
складного  соціального  конфлікту  на  основі  мультифакторного  аналізу.
Проаналізовано  найбільш  сприятливі  для  найближчого  розв’язання  аспекти
складного конфлікту. Крім теорії соціальних систем Нікласа Лумана, залучаються
концепція суспільства ризику Ульріха Бека та підхід філософської герменевтики
Ганса-Георга  Гадамера.  Використано  також  напрацювання  таких  філософів  та
соціологів,  як  Поль  Рікер,  Емануель  Левінас,  Бернгард  Вальденфельс,  Льюїс
Козер, Едвард Саїд, Семюел Гантінгтон, Френсіс Фукуяма. 

У підрозділі 4.1. «Угода століття» як можлива основа врегулювання арабо-
ізраїльського конфлікту та її філософське обґрунтування» в контексті аналізу
арабо-ізраїльського  конфлікту  розглянуто  концепції  мультикультуралізму,
комунітаризму  та  лібертаріанства.  Визначено  ті  положення  цих  концепцій,  які
можна  застосувати  до  реалій  конфлікту.  У  відповідності  до  цих  концепцій,
проаналізовано  основні  положення  Угоди,  запропонованої  адміністрацією
Дональда  Трампа.  Розглянуто  слабкі  сторони  Угоди,  які  унеможливлюють  її
продуктивне для вирішення конфлікту використання. Розглянуто реакцію різних
сторін  конфлікту  на  цю  Угоду.  Встановлено,  що  з  філософської  точки  зору,
найбільшою вадою Угоди є те, що вона майже не враховує позицію однієї із сторін
конфлікту  –  а  саме  палестинської  сторони,  точніше,  приписує  цій  стороні
інтереси,  виходячи  переважно  з  позицій  її  опонента  –  ізраїльської  сторони.
Визначено  основні  напрями коригування  шляхів  вирішення арабо-ізраїльського
конфлікту адміністрацією Джозефа Байдена.

У підрозділі 4.2. «Альтернативні сценарії вирішення арабо-ізраїльського
конфлікту та перспективи подальшого перебігу подій» визначено важливість
залучення  у  вирішення  конфлікту  широких  мас  населення  з  обидвох  сторін
конфлікту.  Наведено  приклади  низових  ініціатив  у  контексті  пошуку
взаєморозуміння  між палестинцями та  євреями.  Аргументовано,  що можливим
виходом  з  конфліктної  ситуації  між  ізраїльтянами  та  палестинцями  і  загалом
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арабами, є побудова діалогу знизу, через заснування та поширення спеціальних
програм та проектів, які будуть діяти в різних сферах, враховуючи, таким чином,
всі чинники складного соціального конфлікту.

ВИСНОВКИ
За результатами проведеного дисертаційного дослідження сформульовано такі

узагальнюючі  висновки,  які  мають  теоретичне  і  практичне  значення.  Було
виявлено  сутність,  специфіка  виникнення,  розвитку  і  вирішення  складного
соціального конфлікту завдяки мультифакторному аналізу на прикладі  розгляду
арабо-ізраїльського конфлікту.

1. Сучасний соціальний конфлікт постає таким чином як складний, такий що
має багато вимірів і, відповідно, потребує нелінійного його осмислення. Нелінійне
соціально-філософське  дослідження  взаємозв’язку  методологічних,  ціннісно-
світоглядних  та  соціально-праксеологічних  аспектів  вирішення  складного
соціального  конфлікту  було  здійснено  на  прикладі  мультифакторного  аналізу
арабо-ізраїльських відносин.

2. Соціальні конфлікти глобального рівня неминуче змінюють умови перебігу і
вирішення локальних конфліктів,  а локальні соціальні конфлікти будь-якої миті
переростають у глобальні події, поширюючи свій вплив далеко за межі вихідних
географічних  рамок  конфлікту.  Крім  того,  соціальні  конфлікти  ускладнюються
внаслідок  перманентних  інтенсивних  змін  соціальних  структур,  а  також
поглиблення загальної соціальної диференціації на відносно автономні соціальні
системи,  кожна  з  яких  нав’язує  соціальному  конфлікту  власні  смислові  коди
постановки і вирішення питань.

3. Дослідження складного соціального конфлікту було здійснено на певному
добре аналітично опрацьованому прикладі, у якості якого було обрано затяжний
арабо-ізраїльський  конфлікт.  Цей  конфлікт  було  розглянуто  на  основі
мультифакторного  аналізу  як  такого,  що  передбачає  як  урахування  багатьох
чинників конфлікту, так і можливість переключення з одного чинника на інший у
процесі врегулювання і вирішення соціального конфлікту.

4. Нелінійне  осмислення  складного  соціального  конфлікту  передбачає
звернення  як  до  теорії  соціальних  систем  (з  метою виявлення  основних  ліній
перебігу  соціального  конфлікту),  так  і  до  філософської  герменевтики  (для
розрізнення  окремих  аспектів  цілісного  соціального  конфлікту),  до  концепції
суспільства  ризику  (як  основи  рефлексії  стратегій  вирішення  соціального
конфлікту), а також до комунікативної філософії (як загальної теорії соціальних
перемовин у пошуку консенсусу).

5. Традиційно  розрізняють  два  основних  напрями  у  філософському
дослідженні соціальних конфліктів – діалектичний, представлений ідеями Карла
Маркса та Ральфа Дарендорфа, та функціональний, основні положення якого були
розроблені  Георгом  Зіммелем  та  Льюїсом  Козером.  Обидва  підходи
характеризуються  схильністю  до  одновимірного  витлумачення  соціального
конфлікту,  коли  до  його  основної  лінії  лише  додаються  інші  обставини,  які
відтворюють цю лінію, не привносячи до неї суттєвих змін і в цілому вписуються
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у площину основного конфлікту. При цьому дещо штучно конфлікт зводиться або
на  загальносуспільний  рівень,  або  на  рівень  малих  соціальних  груп.  Третій,
нелінійний  варіант  розв’язання  соціального  конфлікту  полягає  у  паралельному
врахуванні ризиків і  втрат усіх учасників конфлікту за кожним з його окремих
аспектів. Ці питання розглядали, зокрема, такі сучасні філософи як Ульрих Бек,
Юрген Габермас, Семюел Гантінгтон, Ніклас Луман та інші.

6. До основних характеристик такого соціального конфлікту слід зарахувати
наявність кількох відносно незалежних чинників перебігу соціального конфлікту,
що  передбачає  звернення  до  теорії  соціальних  систем  як  теоретичної  основи
аналізу  високо  диференційованого  суспільства:  кожна  соціальна  система
виявляється задіяною у соціальний конфлікт, а відповідно – кожна з них пропонує
свої раціональні засоби його розв’язання.

7. Важливими складовими дослідження соціального  конфлікту  є  врахування
особливостей  його  перебігу  у  суспільстві  ризику,  коли  практично  кожен
соціальний конфлікт виявляється складним – внаслідок того, що його обумовлює
не лише вплив на нього різних соціальних систем, але й того, що усі ці системи
набувають  глобального  характеру,  а  відповідно  локальні  чинники  суттєво
доповнюються міжнародними і  глобальними.  Одним із  найбільш складних для
вирішення  сповнених  ризиками  соціальних  конфліктів  традиційно  визнають
релігійні:  як  за  тісним  переплетенням  різних  чинників  у  перебігу  таких
конфліктів, так і за складністю ведення перемовин внаслідок нерідко догматичних
настанов сторін конфлікту і  їхньої  неготовності  до раціонального зважування і
обговорення обставин соціального конфлікту.

8. Песимістичний  сценарій  вирішення  соціального  конфлікту  базується  на
традиційній  лінійно-силовій  стратегії  його  розв’язання,  так  званій  «реальній
політиці». Реалістичний сценарій передбачає властиву філософії і політиці доби
Модерну  стратегію  покрокових  реформ  згідно  до  раціонально  розробленої  і
суспільно погодженої програми та свідомої і відповідальної участі у її реалізації
самих  учасників  соціального  конфлікту.  Оптимістичний  сценарій  вирішення
конфлікту  передбачає  властиву  добі  Постмодерну  стратегію  моделювання
ідеальних  умов  вирішення  соціального  конфлікту  і  орієнтацію  на  несиловий,
символічний характер вирішення конфлікту,  що відповідає  зокрема параметрам
комунікативної практичної філософії.
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АНОТАЦІЇ

Дзюбенко В. Д. Системний підхід до вирішення соціального конфлікту (на
прикладі арабо-ізраїльських відносин). – Рукопис, 206.

Дисертація  на  здобуття  наукового  ступеня  кандидата  філософських  наук  за
спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. – Національний
педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, Київ, 2021; Університет Григорія
Сковороди в Переяславі, Переяслав, 2021.

У дисертації виявлено сутність, специфіку виникнення, особливості перебігу і
вирішення  сучасного  соціального  конфлікту  завдяки  системному  підходу  на
прикладі  розгляду  арабо-ізраїльського  конфлікту.  Доведено,  що  вирішення
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сучасного  соціального  конфлікту  передбачає  врахування  основних
методологічних,  ціннісно-світоглядних  та  соціально-праксеологічних  аспектів
його дослідження у комплексі: нелінійна методологія є найбільш ефективною для
дослідження  і  практичного  вирішення  складного  соціального  конфлікту  –
багатовимірного за лініями ціннісного і світоглядного протистояння. 

Сучасний соціальний конфлікт починається в рамках однієї соціальної системи
і  одного  конфлікту  цінностей,  але  у  сучасних  умовах  глобального  суспільства
формується  світоглядний  конфлікт,  який  охоплює  усі  сторони  життя
конфліктуючих сторін, і  внаслідок цього до основної лінії конфлікту додаються
супутні, які доповнюють цей конфлікт пов’язаними з ним новими конфліктами у
інших  системах,  створюючи  протистояння  між  сторонами  також  уже  за  цілим
комплексом  цінностей,  що  призводить  до  ще  більше  закріплення  ситуації
соціального протистояння як звичної і нормальної.

Подальшого  розвитку  набуло застосування,  на  прикладі  філософського
дослідження арабо-ізраїльських відносин, мультифакторного аналізу як такого, що
філософськи може бути пояснений теорією соціальних систем, завдяки чому стає
можливим  підхід  до  соціального  конфлікту  як  багатовимірного  –  такого,  що
зумовлений низкою відносно  незалежних один від  одного  чинників.  Здійснено
філософське  системне  обґрунтування  трьох  головних  можливих  стратегій
вирішення такого конфлікту: традиційну, лінійно-силову (песимістичний сценарій
вирішення  соціального  конфлікту),  постмодерну,  нелінійно-моделюючу
(оптимістичний сценарій) і модерну, покрокових реформ (реалістичний сценарій).

Ключові  слова: соціальний  конфлікт,  системний  підхід,  арабо-ізраїльскі
відносини, нелінійна методологія,  теорія соціальних систем, цінності,  інтереси,
світогляд.

Дзюбенко В. Д. Системный подход к решению социального конфликта (на
примере арабо-израильских отношений). – Рукопись, 206.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата  философских наук по
специальности  09.00.03  –  социальная  философия  и  философия  истории.  –
Национальный педагогический университет им. М.П. Драгоманова, Киев,  2021;
Университет Григория Сковроды в Переяславе, Переяслав, 2021.

В диссертации выявлены сущность,  специфику возникновения, особенности
течения и решения современного социального конфликта благодаря системному
подходу на примере рассмотрения арабо-израильского конфликта. Доказано, что
решение  современного  социального  конфликта  предполагает  учет  основных
методологических,  ценностно-мировоззренческих  и  социально
праксеологических  аспектов  его  исследования  в  комплексе:  нелинейная
методология является наиболее эффективной для исследования и практического
решения  сложного  социального  конфликта  –  многомерного  по  линиям
ценностного и мировоззренческого противостояния.

Современный социальный конфликт начинается в рамках одной социальной
системы и одного конфликта ценностей, но в современных условиях глобального
общества  формируется  мировоззренческий  конфликт,  который  охватывает  все
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стороны жизни  конфликтующих сторон,  и  вследствие  этого  к  основной линии
конфликта  добавляются  сопутствующие,  которые  дополняют  этот  конфликт
связанными  с  ним  новыми  конфликтами  в  других  системах,  создавая
противостояние между сторонами также уже по целому комплексу ценностей, что
приводит  к  еще большему закреплению ситуации социального  противостояния
как привычной и нормальной.

Дальнейшее  развитие  получило  применение  на  примере  философского
исследования  арабо-израильских  отношений,  мультифакторного  анализа  как
философски  объясненного  теорией  социальных  систем,  благодаря  чему
становится  возможным подход  к  социальному  конфликту  как  многомерному  –
такому,  который  обусловлен  рядом  относительно  независимых  друг  от  друга
факторов.  Осуществлено  философское  системное  обоснование  трех  главных
возможных  стратегий  решения  такого  конфликта:  традиционной,  линейно-
силовой  (пессимистический  сценарий  решения  социального  конфликта),
постмодерной,  нелинейно-моделирующей  (оптимистический  сценарий)  и
модерной, пошаговых реформ (реалистичный сценарий).

Ключевые  слова: социальный  конфликт,  системный  подход,  арабо-
израильские  отношения,  нелинейная  методология,  теория  социальных  систем,
ценности, интересы, мировоззрение.

V. Dziubenko System approach to resolving of social conflict (on the example of
Arab-Israeli relations). – Manuscript, 206.

Thesis for a candidate degree in Philosophy (Doctor of Philosophy) with a specialty
09.00.03  “social  philosophy  and  philosophy  of  history”  at  National  Pedagogical
Dragomanov  University,  Kyiv,  2021;  Hryhorii  Skovoroda  University  in  Pereiaslav,
Pereyaslav, 2021.

Thesis reveals the essence, specifics of origin, features of the course and solution of
the modern social conflict due to a systematic approach on the example of the Arab-
Israeli conflict. The solution of modern social conflict involves taking into account the
main methodological, value-worldview and socio-praxeological aspects of its research
in the complex: nonlinear methodology is the most effective for research and practical
solution  of  complex  social  conflict  -  multidimensional  value  and  worldview
confrontation.

Modern social conflict begins within one social system and one conflict of values,
but in modern global society, a worldview conflict is formed, which covers all aspects
of life of the conflicting parties, and as a result to the main line of conflict are added
concomitants new conflicts in other systems, creating confrontation between the parties
also  on  the  whole  set  of  values,  which  leads  to  even  greater  consolidation  of  the
situation of  social  confrontation as habitual and normal. The essence of the modern
complex social  conflict as a typical  social  phenomenon of modern global society is
revealed on the example of applying a nonlinear and systematic approach to the analysis
of the Arab-Israeli conflict and possible ways to resolve it.

The experience of applying the socio-systemic approach to modern social conflict is
clarified due to its rethinking on the basis of nonlinear philosophy, which provides for
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different  scenarios  and the  possibility  of  parallel  and  alternate  resolution  of  certain
aspects of social conflict taking into account the interests of all parties, as opposed to
traditional, linear paradigms processes, according to which the resolution of the conflict
is possible only on one line with the obligatory loss of at least one of the parties to the
conflict. It is revealed the cognitive potential of three main philosophical approaches to
the study and search for ways to resolve social conflict: dialectical (Marx, Darendorf),
functional (Simmel, Kozer) and nonlinear (Luhmann, Beck, Habermas)

It is provided further development, on the example of the philosophical study of
Arab-Israeli relations, multifactor analysis as one that can be philosophically explained
by the theory of  social  systems,  making it  possible  to approach social  conflict  as  a
multidimensional – due to a number of relatively independent factors. The statements of
the theory of risk society has been developed, on the example of the study of Arab-
Israeli relations, to reveal the possibility of conceptualizing a complex social conflict,
the unpredictability of which is greatly reduced by its analytical division into a set of
interconnected but  relatively independent  simple conflicts  –  due to  its  attribution to
some social systems.

A philosophical  systematic  substantiation  of  three  main  possible  strategies  for
resolving  such  a  conflict  has  been  made:  the  traditional  linear-force  (pessimistic
scenario  of  social  conflict  resolution),  postmodern  nonlinear  modeling  (optimistic
scenario) and modern step-by-step reforms (realistic scenario).

Key  words:  social  conflict,  system  approach,  Arab-Israeli  relations,  nonlinear
methodology, theory of social systems, values, interests, worldview.


