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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність  дослідження.  Основним  трендом  сучасного  цивілізаційного

поступу стає ситуація поглиблення глобалізаційних процесів. Початок ХХІ ст. був
ознаменований  появою  безмежних  можливостей  інформаційного
високотехнологічного  прогресу,  коли  у  режимі  реального  часу,  відповідно  до
заданих характеристик, створюються умови для аналізу суспільних подій у будь-
якому  куточку  нашої  планети,  а  у  мережевому  просторі  стає  неможливим
приховати мінімальний збройний арсенал або здійснити військові маневри. Будь-
який рівень активних дій з боку збройних формувань між сусідніми державами,
передислокація  або  втручання  військового  контингенту  на  певній  території
синхронно  стає  відомим  фактом  для  всієї  міжнародної  спільноти.  Глобальний
характер  процесів  демократизації  на  засадах  прагнення  єдиного  міжнародного
порядку,  паралельний  процес  визнання  тільки  декількох  країн  військовими
наддержавами  та  зміна  принципових  положень  теорії  військової  стратегії
традиційних збройних конфліктів призводить до запуску механізмів формування
нових типів військового протиборства. Більше того, за останні роки складається
враження,  що  саме систематичне виправдання локальних військових конфліктів
стає однією з форм сучасної міждержавної політики. Характер збройних зіткнень
у сучасних конфліктах починає набувати різноманітних гібридних проявів, вони,
як правило, безпосередньо не торкаються територіальної цілісності зацікавлених
сторін,  не  вимагають  великих  матеріальних  ресурсів,  а  також  з’являється
можливість зберегти «обличчя» опосередкованих учасників процесу з точки зору
моралі та гуманітарного права.

Після  Другої  світової  війни  приблизна  кількість  збройних  конфліктів  за
участю держав складає більше ніж дві тисячі, а загиблих є понад 10,5 мільйонів
людей. Крім того, на пострадянському просторі, тобто фактично між єдиними у
недалекому  минулому  частинами  Радянського  Союзу  постійно  фіксуються
десятки локальних збройних сутичок у різних форматах і з кількістю учасників,
залучених  у  такі  процеси.  Виходячи  з  таких  аналітичних  підходів,  можна
підтвердити  об’єктивно-сформований  парадокс  сучасності:  цивілізаційний
розвиток  «природнім  шляхом»  продовжує  включає  в  себе  збройну  форму
з’ясування стосунків між певними групами людей, які набувають сучасних ознак,
форматів  і  мотиваційних  обґрунтувань,  тому  дотепер  залишається  актуальним
змістовна  характеристика  сучасних  військових  протистоянь  у  нових
організаційних  формах.  Стимулювання  постійної  необхідності  приховувати  та
завуальовувати агресивні наміри, у тому числі й ідеологічного характеру, задля
розв’язування  різного  роду  суспільних  конфліктів,  сприяє  розповсюдженню
технологій і нових видів зброї, які можуть бути використані у ведені військових
дій  нового  типу.  Ситуація  присутності  постійної  колективної  небезпеки
планетарного  рівня  призводить  до  розпаду  класичної  матриці  військових
конфліктів і набуття ними гібридного характеру зовнішніх проявів. 

Отже, формування соціально-філософської концепції колективної взаємодії в
глобалізованому  суспільстві  з  метою  досягнення  планетарної  безпеки  та
запобігання  ескалації  збройних  конфліктів  сучасності  надають  можливість
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дослідження глибинних соціокультурних та економічно-господарських процесів,
забезпечують  гносеологічну  трактовку  та  можливості  прогнозування  розвитку
цивілізаційних процесів  для  всієї  світової  спільноти.  У свою чергу,  українське
суспільство сьогодні має всі можливості сформувати стратегічні для своєї країни
альтернативи соціального поступу та забезпечити внутрішні національні потреби
для  переходу  військово-політичних  і  соціально-економічних  структур  на
технотронний  тип  функціонування,  що  підтверджує  беззаперечну  актуальність
теми нашого дисертаційного дослідження.

Ступінь наукового опрацювання проблеми.
Перші ідеї стосовно проблематики збройних і політичних конфліктів належать

таким мислителям древності  як Арістотель, Платон, Сенека,  Сунь Цзи, а також
філософам  епохи  Відродження  Н.  Макіавеллі,  Т.  Мору  і  західноєвропейським
діячам Т. Гоббсу, Дж. Локку, Ж.-Ж. Руссо та ін. Окреме місце у зазначеній темі
належить соціалістам-утопістам А. Сен-Сімону, Ш. Фур’є та Р. Оуену. Характер
революційних  способів  соціальних  змін  досліджується  нами  на  прикладі
класичних творів М. Бакуніна, Е. Дюркгейма, К. Каутського, О. Конта, К. Маркса,
В.  Парето,  П.-Ж.  Прудона,  П.  Сорокіна,  А.  Токвіля,  а  також  у  працях  таких
сучасних дослідників як Ю. Габермас, Е. Гідденс, Т. Парсонс, П. Штомпка та ін.

Аналіз  предмету  нашого  дослідження  з  точки  зору  класичних  підходів  у
найбільш  відомих  роботах  із  військової  тематики  спирається  на  твори  таких
авторів,  як  О.  Бісмарк,  К.  фон  Клаузевіц,  а  також  вітчизняних  дослідників
В. Абрамова,  О. Гуржія, В. Мандрагелі, В. Огнєва, О. Полисаєва, А. Снєсарьова,
М.  Степика,  В. Терещука,  М  Требіна,  В.  Чорного,  М.  Шульги  та  ін.,  також
необхідно  відзначити  наукові  публікації  В.  Дяченка,  А. Зачепи,  В. Кротюка,
В. Стасюка, М. Цюрупи та багатьох ін.,  які присвячені проблематиці духовного
потенціалу  обороноздатності  держави.  Окрему  увагу,  з  точки  зору  теоретико-
методологічних підходів дослідження, заслуговує монографія Б. Парахонського та
Г.  Яворської,  що  була  присвячена  проблемам  онтології  війни  і  миру.  Ідеї
дослідження ігрового елементу мілітарної культури належать Й. Гейзингу, також
можна виокремити дослідження ментальних особливостей у сфері  різних форм
фізичної  діяльності  людини у роботах В. Вундта з  психології  народів,  Л.  Леві-
Брюля  стосовно  ментальності  архаїчного  суспільства,  а  також  праці  К.  Леві-
Стросса, О. Лосева, В. Проппа, Е. Тайлора, Дж. Фрезера та ін.

Умови  морально-етичного  впливу  на  процеси  у  військовій  діяльності  було
представлено  у  працях  таких  видатних  філософів  сучасності  як  Ж.  Бодріяр,
Л. Вітгенштайн та ін. Звертають на себе увагу ідеї А. Бадью стосовно етичних
проблем свідомості  Зла,  де він стверджує тезу про те,  що не може бути ніякої
«загальної» етики, а є етика тільки одиничних істин, які відносяться до певної
приватної  ситуації.  Дослідження  особливостей  вічного  парадоксу  моральності
війни  і  миру  красномовно  сформулював  Р.  Кайуа,  він  вважає,  що  війна
представляє  собою  справжній  пароксизм  у  житті  сучасних  суспільств.  Вона  є
тотальним явищем, яке  їх  змінює та  створює різкій контраст  з  плавним рухом
мирного  часу.  Тематику  співвідношення  цивілізованого  і  варварського  світів  у
аспекті  військової  діяльності  представлено  у  творах  А. Тойнбі,  а  в  працях
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С. Гантінгтона  зустрічаємо аналіз  спільних цивілізаційних цінностей  та  шляхів
збереження культурної ідентичності. 

У  фундаментальній  праці  М.  Калдор,  яка  була  присвячена  дослідженню
військового  організованого  насилля  в  епоху  глобалізації,  системно  доводиться
трансформаційна  природа  сучасних  воєн  і  конфліктів,  наводиться  аналіз
глибинного пласту військових історичних подій поч. ХХІ ст. на теренах Європи,
пропонуються  шляхи  пом’якшення  тактики  терору  та  дестабілізації  завдяки
розширенню космополітичного підходу. Так само ідеї трансформаційної природи
збройних  конфліктів,  аналіз  сучасної  теорії  військової  стратегії,  прогнозування
майбутнього  характеру  воєн  розкривається  в  роботах  М.  Арона,  М.  фон
Кревельда, Е. Тоффлера, Ф.-Б. Уінга. 

Підкреслюється  зростання  актуальності  теми дослідження  такого  феномену
суспільного життя як військові конфлікти між народами, конфесійними та іншими
соціальними групами, а також особлива увага приділяється проблемам військової
економіки  та  процесу  мілітаризації  соціального-економічних  складових
колективної  взаємодії.  Окремо особливості  мілітарного  аспекту  переходу  влади
від  військового  до  цивільного  управління  в  соціально-економічній  сфері
проаналізовано у творах Ч. Тіллі, а створення такої галузі знань як геоекономіка,
де досліджується боротьба глобальних суб’єктів за розподіл сфер впливу в світі,
належить Е. Люттваку.

Отже,  розуміння  та  метафізична  складність  теми  праксеологічного
співвідношення «війна – мир», особливо, коли мова йде про сучасний контекст
збройних  конфліктів  та  способів  досягнення  миру  в  умовах  глобальної
безпрецедентної  ситуації  виживання  всього  людства,  вимагає  від  наукової
спільноти  єдиних  колективних  дослідницьких  зусиль,  що  підкреслює
беззаперечну  необхідність  подальшого  соціально-філософського  аналізу
військової діяльності та способів запобігання ескалації збройних конфліктів.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  Дисертаційна
робота за своїм змістом є складовою тематичного дослідження кафедри соціальної
філософії,  філософії  освіти та  соціальної  політики,  а  також кафедри економіки
освіти  Національного  педагогічного  університету  імені  М. П. Драгоманова
«Комплексна  соціальна  допомога  вразливим  категоріям  населення  як
пріоритетний  напрям  соціальної  політики  України»  (№  державної  реєстрації
0118U002061),  яка  виконувалася у 2018-2020 рр.  Дисертантом було досліджено
проблему соціально-психологічної адаптації учасників бойових дій до сучасного
суспільного життя.

Тема дисертаційного дослідження затверджена Вченою радою Національного
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (протокол №7 від 24 лютого
2015 р.).

Метою  дисертаційного  дослідження є  розробка  та  обґрунтування
комплексної  соціально-філософської  концепції  цивілізаційного  виміру збройних
конфліктів та логіки військових дій у глобалізованому суспільстві. Для досягнення
поставленої мети сформовані такі дослідницькі завдання:
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- запропонувати логіку визначень, специфіку теоретико-методологічних засад
дослідження збройних конфліктів у проблемному полі соціальної філософії;
- з’ясувати  сутність,  принципи  та  логіку  визначень  ключових  понять
дослідження у соціально-філософському дискурсі;
- дослідити трансформаційну природу та процес переходу від класичного типу
воєн до класифікації сучасних особливостей збройних конфліктів;
- проаналізувати соціокультурні  детермінанти організаційних форм збройних
конфліктів;
- розкрити раціональні та ірраціональні компоненти стратегії військових дій в
контексті соціокультурних викликів глобалізованого суспільства;
- виявити  особливості  військового  впливу  на  управління  матеріальними
ресурсами як феномену сучасного віртуального простору;
- проаналізувати мілітарний аспект організації суспільних відносин в умовах
мережевої комунікації;
- концептуалізувати  ідеали  миру і  колективної  безпеки  як  ціннісний фактор
формування  соціогуманітарної  моделі  колективної  взаємодії  в  глобалізованому
світі.

Об’єктом  дослідження є  генезис  та  трансформаційна  природа  протікання
збройних конфліктів у цивілізаційному поступі людства.

Предметом дослідження є особливості прояву сучасних збройних конфліктів
у  контексті  міжцивілізаційного  протистояння  та  способи  пом’якшення  їх
руйнівної сили.

Методи  дослідження.  Основою  дисертаційного  дослідження  є  системно-
структурний,  соціокультурний,  діяльнісний  формаційний  та  цивілізаційний
підходи,  а  також  застосування  процедури  використання  когнітивного  креативу
мовних  практик.  У  свою  чергу,  застосування  методів  компаративного  аналізу,
аналітичного, діалектичного, історико-логічного і ретроспективного забезпечують
аналіз  взаємовідносин  та  зв’язків  базових  складових  соціально-філософського
виміру  соціальної  реальності.  Застосування  функціонально-інструментального
аналізу, а також методу каузального зведення здійснюється з метою подальшого
визначення  принципових  кількісно-якісних  і  політико-правових  характеристик
збройних  конфліктів  сучасності.  Системно-генетичний  метод  дозволяє
проаналізувати  суспільні  явища  мілітарного  характеру  не  у  стані  статики,  а  в
динаміці розвитку. У дисертаційному науковому аналізі застосовуються системно-
логічний метод,  метод конференції ідей, стратегічних орієнтирів та соціального
моделювання  для  прогнозування  результативності  змін,  а  також  надається
систематизація  емпірико-статистичних  результатів  для  аналітичних  висновків  у
сфері збройного насильства.

Наукова  новизна  дисертації  полягає  у  проведенні  концептуального
соціально-філософського  аналізу  цивілізаційного  виміру  збройних  конфліктів  у
глобалізованому суспільстві. Новизна результатів дослідження конкретизується у
таких положеннях, що виносяться на захист:
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Вперше:
–  запропоновано  у  межах  соціально-філософського  пізнання  соціокультурні

детермінанти  військової  діяльності  як  історико-конструктивний  перехід  від
первинних суто мілітарних форм діяльності людини до процесів державотворення
на певних територіях, сфери діяльнісного виховання, що включає в себе героїчний
епос  або  патріотичне  відношення до захисту  своєї  країни,  військової  науки  та
відповідної  до  неї  освітньої  системи  трансляції  знань.  Доведено,  що
потенціальним аспектом військової діяльності в системі соціокультурних констант
стає зміна речового або енергетичного статусу об’єктів, а в умовах кіберпростору
їх  інформаційного  ресурсу,  тим  самим  забезпечується  процес  цивілізаційного
поступу сучасної світової спільноти; 

– здійснено  концептуалізацію підходів  соціального  перетворення  дійсності  в
умовах постійно функціонуючих збройних конфліктів з точки зору забезпечення
ними процесу формування єдиного соціокультурного простору. Обґрунтовується
необхідність узгодження сучасних світових і національних тенденцій соціальних
конфліктів з попередніми задля того, щоб уявляти масштаби та логіку дії кожного
з  направлень.  Сучасне  моделювання  цивілізаційних  перспектив  тієї  чи  іншої
країни  стає  неможливим  поза  дослідженням  сутності  самого  соціокультурного
процесу  розвитку  її  народу,  який  базується  на  традиціях,  національній
ідентичності,  принципах  господарської  культури  та  специфічній  взаємодії
рушійних сил соціального розвитку;

– обираючи для дослідження соціально-філософський зміст таких концептів,
як  війна  і  мир,  запропоновано системно-логічний  та  герменевтичний  аналіз
зазначених  термінів  з  точки  зору  розуміння  та  освоєння  людиною  механізмів
перетворення  постсучасного  світу.  Зафіксовано  положення  про  те,  що
застосування  новітніх  технологій  у  сфері  військових  можливостей  сучасних
світових держав призводить до необхідності номінації великої кількості сучасних
понять, а унікальність військово-термінологічної системи полягає у глобальному
масштабі предметної сфери, яку вона охоплює.
Уточнено:

- зміст  поняття  «збройний  конфлікт»  як  гібридної  форми  організованого
колективного насилля у межах відносин між різними країнами або структурами
влади всередині суспільства;

- положення  про  мілітарні  сфери  діяльності,  які  на  певному  етапі  поступу
людства сприяють формуванню нормативно-правової системи, яка, у свою чергу,
створює основу правової регулятивної функції культури;

- розуміння  патріотизму  як  складного  процесу  формування  світогляду,
національної  ідеї  та  подальший  їх  прояв  у  національній  свідомості  на  основі
встановлення  доброзичливих  стосунків  людини  зі  своїм  родом,  нацією  і
навколишнім світом.
Набуло подальшого розвитку:

- положення про розуміння кардинального протиріччя збройних конфліктів, яке
можна вирішувати виключно у таких соціокультурних контекстах як наука, освіта,
мистецтво.  Зазначено,  що завдяки  таким підходам формується  та  укріплюється
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ідея  обмеженого  насилля  як  складової  міжцивілізаційного  діалогу,  включаючи
практику розробки нової зброї нелетальної дії;

-  положення  про  те,  що  сучасний  рівень  глобалізації  всіх  сфер  соціально-
економічних відносин відбувається  на  інноваційних засадах  змагання  стратегій
знань,  формування  військових  підрозділів  відбувається  на  основі  залучення
«солдат  програмного  фронту»,  а  також  на  зміні  принципових  положень  теорії
військової стратегії традиційних збройних конфліктів, що призводить до запуску
механізмів  формування  нових  способів  ведення  військових  операцій  та  типів
військового  протиборства  з  використанням  ультрасучасного  озброєння  та
ідеологічних засобів;

-  ідея  планетарного  консенсусу  на  принципах  миру  і  колективної  безпеки  як
ціннісних факторах формування соціогуманітарної моделі колективної взаємодії в
глобалізованому суспільстві.
       Теоретичне та практичне значення дослідження полягає в тому, що у ньому
вперше  здійснено  комплексний  соціально-філософський  аналіз  природи,
складових та організаційних форм збройних конфліктів в умовах цивілізаційного
поступу  людства.  Розкривши  особливості  мілітарних  аспектів  у  системі
суспільних відносин в ході сучасних воєн, доведена думка про те, що планетарний
консенсус у площині «війна - мир» дотепер залишається ідеальним орієнтиром
для  взаємовідносин  країн  з  різними  культурними,  релігійними,  політичними
поглядами і  тільки звернення до етичних принципів співіснування й розуміння
вічності життя самої людини у родовому значенні може сприяти його досягненню.
Прагнення  міжнародного  порядку  сьогодні  може  укріплюватися  тільки
паралельно  зі  зростанням  асиметричного  характеру  та  погроз  з  боку  воєн
четвертого  покоління,  тому автором  вперше було  заявлено  спробу  розробки та
обґрунтування  збройних  конфліктів  як  гібридної  форми  організованого
колективного насилля у межах відносин між різними країнами або структурами
влади всередині суспільства, а також концепції військової діяльності як соціально-
філософського феномену, що має складно-структурний зміст,  відображає майже
всі сторони суспільних відносин, будучи водночас їх елементом.

Практичним  застосуванням  результатів  дослідження  є  використання
дисертаційних матеріалів у підготовці курсів із соціальної філософії, політології,
міжнародного права, військово-історичних спецкурсів: «Соціогуманітарна модель
колективної  взаємодії  в  глобалізованому  світі»,  «Міжнародна  політика:  сучасні
виклики», а також у розробці державних освітньо-виховних тем і програм.

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою працею, у
якій висвітлені власні ідеї і розробки автора, що дозволили вирішити поставлені
завдання.  Робота  містить  теоретичні  та  методологічні  положення  й  висновки,
сформульовані  особисто  дисертантом.  Ключові  теоретичні  та  практичні
положення,  а  також пропоновані  висновки були оприлюднені  у низці  наукових
публікацій та виступів на конференціях.

Апробація результатів дослідження. Найважливіші положення та результати
дисертаційного  дослідження  оприлюднені  на  науково-практичних,  наукових
вітчизняних,  а  також  на  конференціях  за  міжнародною  участю,  зокрема:
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Міжнародна  науково-практична  конференція  «Імперативи  поступу  України  в
умовах цивілізаційних викликів сучасного світу» (Київ, 2015);  IV Всеукраїнська
науково-практична конференція «Філософські обрії сьогодення» (Херсон, 2016);
Міжнародна  науково-практична  конференція  «Філософія  формування  цілісного
світогляду  в  сучасній  освіті»  (Київ,  2017);  Міжнародна  науково-практична
конференція  «Концептуальні,  методологічні  та  практичні  проблеми  соціальної
філософії,  філософії  освіти  та  освітньої  політики»  (Київ,  2019);  Міжнародна
науково-практична конференція «Стратегії та модуси соціального буття сучасної
людини:  захист  та  допомога»  (Чернігів,  2019);  Всеукраїнський  «круглий  стіл»
«Інформаційне суспільство як «суспільство мереж» (Київ, 2020); Х Міжнародна
науково-практична  конференція  «Соціальна  політика:  концепції,  технології,
перспективи» (Київ – Ченстахово, Польща, 2020); Міжнародна науково-практична
конференція «Міждисциплінарність наукових досліджень як фактор інноваційного
розвитку»  (Куновіце,  Чеська  Республіка,  2020);  Всеукраїнський  «круглий  стіл»
«Цифрова реальність у глобальній системі «людина - суспільство» (Київ, 2021).

Публікації. Основні положення дисертації та отримані в процесі дослідження
результати  викладено  у  16  публікаціях,  з  них  6  –  статті  у  фахових  наукових
виданнях з філософії, 1 – у наукометричних зарубіжних виданнях, 9 – y збірниках
матеріалів науково-практичних конференцій.

Структура  дисертації. Дисертація  складається  із  наступних  структурних
елементів:  вступ,  три  розділи  (дев’ять  підрозділів  відповідно),  списку
використаних  джерел  (302  позиції),  а  також  загальних  висновків  до  роботи.
Загальний обсяг дисертації  складає 212 сторінок, основна частина дисертації  −
180 сторінок.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У  вступі  представлена  аргументація  актуальності  теми  дисертаційного

дослідження,  запропоновано  генезу  розуміння  соціально-філософської
проблематики збройних конфліктів,  визначено  мету,  завдання,  об’єкт  і  предмет
дисертації за допомогою обраної методології дослідження. У процесі вирішення
поставлених завдань  сформульовано  положення наукової  новизни та  практичне
значення отриманих результатів,  надані відомості  щодо апробації  та  публікацій
результатів дисертаційної роботи, а також структури та обсягу дисертації.

У першому розділі - «Теоретико-методологічні засади та джерельна база
дослідження»  -  запропоновано  ретроспективний  аналіз  тематики  збройних
конфліктів  у  проблемному  полі  соціальної  філософії,  проаналізовано  характер,
форми та способи організації збройних конфліктів сучасності, представлена логіка
визначень та специфіка теоретико-методологічних засад дослідження.

У підрозділі  1.1.  -  «Ретроспективний  аналіз  тематики військових  збройних
конфліктів у проблемному полі соціальної філософії» - стверджується, що світова
спільнота  сьогодні  вимушена  разом  з  позитивними  змінами  у  процесі  свого
формування брати до уваги чимало глобальних проблем негативного характеру:
світові економічні диспропорції розвитку, тероризм і збройні конфлікти та багато
інших,  які  загрожують  не  тільки подальшому розвитку,  а  й  загалом існуванню
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нашої цивілізації. Проаналізовано теоретико-методологічну базу соціокультурного
підходу  української  розвідки  та  визначено  такі  групи  праць:  1)  ті  що  були
присвячені  історичним  особливостям  революційних  теорій  (С. Гантінгтон,  Дж.
Голдстоун, Дж. Гудвін, Ш. Ейзенштадт, Б. Мур, Дж. Пейдж, Е. Сельбін); 2) ті, які
аналізують концепції неомарксизму (Т. Адорно, Г. Маркузе, М. Хоркхаймер); 3) ті,
що  досліджують  теорії  постіндустріального  та  інформаційного  суспільства  (Д.
Белл, Ж. Бодріяр, Ф. Гваттарі, Ж. Дельоз, Кастельс, Ж.-Ф. Ліотар, Е. Тоффлер, А.
Турен та багато інших); 4) це праці, у яких представлене сучасне цивілізаційне
бачення  революційних  і  військових  конфліктів  таких  авторів  як  О.  Гуржій,  В.
Дяченко, В. Кротюк, В. Мандрагеля, Б. Парахонський, М. Требін, Г. Яворська та
ін.; 5) військова діяльність, як матеріальний, предметний та потенційний аспект,
стає об’єктом дослідження таких видатних мислителів як Д. Белл, Й. Гейзинга, М.
Кревельд, Ч. Тіллі, А. Тойнбі, Ф.-Б. Уіг та ін.

Доведено,  у  сучасному  світі  швидкими темпами  відбувається  процес  зміни
форм  військового  протистояння,  особливо  це  стосується  інформаційних  і
гібридних видів війн. Тісний зв’язок між суб’єктами світового господарства  та
постійний контроль за міждержавними і внутрішніми конфліктними ситуаціями
контролюється  новими  розвідувальними  можливостями,  а  також  завдяки
ефективній діяльності сучасних мас-медіа. Відповідно, важливим завданням стає
дослідження  процедури  означення  різних  видів  військових  дій,  їх  наслідків,
станів,  результатів,  що  з  необхідністю  вимагає  всебічного  аналізу  проблеми
збройних  конфліктів,  які  останнім  часом  тільки  збільшують  свій  вплив  на
міжнародні взаємовідносини та розподіл матеріальних ресурсів у світі.

У  підрозділі  1.2.  -  «Теоретико-методологічні  засади  дослідження  збройних
конфліктів у бутті глобалізованого соціуму» - зазначено, що кардинальні зміни у
міжнародній ситуації військових протистоянь відбуваються напр. ХХ – поч. ХХІ
ст. і є пов’язаними з територіальним розпадом Радянського Союзу. З єдиної міцної
військової  машини  на  п’ятій  частині  земної  кулі  з’являється  15  окремих
соціально-політичних  утворень  із  різним  рівнем  економічного  розвитку  та
військової міцності.  Виявлено, що, з одного боку, зникає жорстке протистояння
двох  світових  моделей  розвитку:  комунізму  та  капіталізму,  а  з  іншого  –
відбувається початок формування нової моделі міждержавних відносин з великою
кількістю  молодих  держав  глобалізованого  світу.  Доведено,  що  така  зміна
конструкції  світового  порядку  автоматично  збільшує  рівень  регіональної
конфліктності  як  у  всьому  світі,  так  і  на  теренах  нових  територіальних
новоутворень.  Небезпека  виникнення  великої  кількості  збройних  інцидентів
залишається  дотепер  постійною загрозою формуванню соціального  порядку  на
територіях країн колишнього Радянського Союзу.

Запропоновано  визначення  принципових  кількісно-якісних  і  політико-
правових  характеристик  збройних  конфліктів  сучасності:  1)  головні  аргументи
пояснення  причин  виникнення  і  стратегічних  цілей  досягнення  у  результаті
перемоги  у  збройному  конфлікті  глобалізованого  суспільства  перебувають  у
площині  ідеологічних  розбіжностей.  Стверджується,  що  в  сучасних  умовах
подальшого  розгортання  глобалізаційних  процесів  у  системах  фінансово-
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економічних і політичних міждержавних стосунків з’являються нові можливості
та  правила  взаємовигідного  співробітництва,  але  при  цьому  ідеологічні
розбіжності, системність пропагандистського впливу на масову свідомість набуває
нових  форм  і  методів  захисту  своїх  державних  інтересів;  2)  у  всіх  збройних
конфліктах другої  половини ХХ ст.  використовувалася зброя звичайних засобів
ураження та було сформоване стратегічне правило, яке сьогодні є обов’язковою
умовою  для  розрахунку  початку  і  ведення  збройних  конфліктів,  про  те,  що
наявність зброї масового ураження є гарантією перемоги незалежно від того, яким
чином  розвивався  військовий  збройний  конфлікт,  особливо  у  випадку,  коли
противник не зможе відповісти адекватно – це свого роду є фактором стримування
ескалації  бойових  дій;  3)  важливою складовою саме  збройних  конфліктів  стає
морально-психологічний  стан  більшості  населення  та  визнання  ним
справедливого  характеру  своєї  участі  у  даному  конфлікті.  Особливо  чутливою
сферою таких конфліктів стає відношення до людських втрат на даній території.
Загибель людей стає в сучасному інформаційному просторі миттєвою новиною,
сьогодні неможливо приховати навіть невелику кількість як військових втрат, так і
мирного  населення,  причому обурення  громадянського  суспільства  викликає  їх
невідповідність поставленій меті того або іншого збройного конфлікту.

Констатовано,  що  результатом  таких  процесів  стає  загрозливий  характер
міграційних  процесів,  що  пов’язаний  саме  із  системним  знищенням  мирного
населення  у  затяжних  регіональних  збройних  конфліктах.  Зазначено,  що  у
результаті  виникає  необхідність  аналізу  співвідношення  між  матеріальними
збитками  і  значенням  отриманої  перемоги,  фактично  у  глобальному  світі
неможливо отримати однозначні результати своєї військової перемоги, при цьому
залишається відкритою темою виправдання військових дій та комплекс морально-
етичних  проблем,  які  стають  основою  для  поповнення  людським  ресурсом  та
матеріальним  укріпленням  екстремістських  і  терористичних  угрупувань.
Зазначено, що з урахуванням сучасних факторів впливу на з’ясування стосунків
між  групами  людей  у  суспільстві  та  міждержавними  відносинами,  можемо
сформулювати  сучасний  зміст  поняття  «збройного  конфлікту»  як  гібридного
феномену організованого  колективного  насилля  у межах відносин між різними
державними утвореннями або структурами влади всередині окремого соціального
організму.

У підрозділі 1.3. - «Сутність, принципи та логіка визначень ключових понять
дослідження  у  сучасному  соціально-філософському  дискурсі»  -  обираючи  для
дослідження  соціально-філософський  зміст  таких  співвідносних  понять  як
збройний  конфлікт  і  мир,  запропоновано  проаналізувати  феномен  зазначених
термінів  із  метафізичної  точки  зору  розуміння  і  освоєння  людиною  процесів
перетворення  світу.  У  лінгвістичному  плані  особливості  семантики  військової
термінології порівняно із загальновживаним значенням цих слів проявляється на
рівні лексичного значення та криється в специфічному прояві полісемії, а також у
конотативному  і  прагматичному  аспектах  значення  війни  і  миру.  Більшості
військових термінів є притаманною експліцитна внутрішня форма, вона залежить
від  низки  факторів,  де  головним  стає  їхній  структурний  тип.  Зазначено,  що
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семантико-лінгвістична проблематика військової термінології може вирішуватися
виключно  в  системі  комплексних  підходів  теорії  філософії  мови,  а  збройні
військові  конфлікти  є  одним  зі  способів  зміни  навколишнього  світоустрою  в
єдиній системі міжцивілізаційних відносин.

Обґрунтовано,  що змістовне  наповнення таких термінів  як  «війна» і  «мир»
уособлює  собою  класичний  приклад  метафоричного  переносу  формування
військових  термінів  у  тісному  переплетенні  з  процесом  наповнення  змістом
загальновживаних  значень,  фіксує  основні  типи  змін  у  лексико-семантичній
структурі,  які  призводять  до  появи  багатозначного  слова  військово-
термінологічного значення, як одного з варіантів такої структури, а також надає
можливості  виявити  базові  відмінності  у  семантичних  характеристиках
загальновживаних  і  військово-термінологічних  значеннях,  які  входять  до
семантичної структури одного і того ж багатозначного слова. Констатовано, що
унікальність військово-термінологічної системи полягає у величезних масштабах
предметної сфери, яку вона обслуговує. У результаті денотативна співвіднесеність
військового терміну є суттєво більшою, ніж у науково-технічного терміну, який
представляє  будь-яку  іншу  галузеву  терміносистему.  Оскільки  військово-
термінологічна  система  безпосередньо  співвідноситься  із  системою  понять
військової  науки,  яка,  у  свою  чергу,  віддзеркалює  у  формі  наукових  уявлень
предметну  сферу  військової  боротьби,  то  завдяки  своїй  сигніфікативній
співвіднесеності військові терміни можна поставити поряд із науково-технічними
термінами.  Доведено,  що  інформація,  яка  присутня  в  прагматичному  аспекті
лексичного  значення,  допомагає  у  деяких  випадках  визначитися  до  того  або
іншого територіального варіанта мови, як, наприклад, багато військових термінів
часто  розглядаються  як  різновид  науково-технічного  терміну  і  демонструють
певний рівень розвитку технологічного прогресу.

У  другому  розділі  -  «Комплексний  аналіз  природи,  складових  та
організаційних  форм  сучасних  збройних  конфліктів  у  контексті
соціокультурних трансформацій» - було запропоновано аналіз трансформаційної
природи  збройних  військових  конфліктів,  визначено  їх  новітні  організаційні
форми,  визначено  вплив  соціокультурних  детермінант  на  зазначені  процеси  та
досліджено раціональні  та  ірраціональні  компоненти стратегії  військових дій у
контексті соціокультурних викликів глобалізаційного світу.

У  підрозділі  2.1.  -  «Трансформаційна  природа  збройних  конфліктів:  від
класичного характеру воєн до сучасної типології» - стверджується теза про те, що
збройні  конфлікти  завжди  супроводжували  цивілізаційний  поступ  людства  та
впливали на характер процесів суспільних перетворень інтенсивністю руйнівних
дій і  наслідків.  Аналізується процес,  який починаючи з умовного визначення у
1989 р. військових дій війнами четвертого покоління, що фіксує собою результат
військово-історичної  еволюції  методів  і  способів  ведення  воєн  в  аграрному,
промисловому  та  індустріальному  етапі  цивілізаційного  розвитку.  Доведено
положення  про  те,  що  сучасний  рівень  глобалізації  всіх  сфер  соціально-
економічних відносин відбувається на таких принципових засадах як:  змагання
стратегій  знань,  формування  військових  підрозділів  на  основі  «солдат
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програмного  фронту»,  а  також  зміна  принципових  положень  теорії  військової
стратегії  традиційних  збройних  конфліктів  і  призводять  до  запуску  механізмів
формування  нових  способів  ведення  війн  та  типів  військового  протиборства  з
використанням  ультрасучасних  військових  та  ідеологічних  засобів.  Розкрито
змістовний характер таких сучасних організаційних форм збройних конфліктів як
«холодна війна», яка може перейти у будь-який момент у гарячу фазу; «глобальні
війни»,  які  впливають  на  стійкість  функціонування  глобальної  політичної
системи;  на  основі  досягнень  у  сферах  віртуальної  реальності  та  штучного
інтелекту реальними подіями стають космічні війни, війни роботів та можливості
«синтетичної телепатії»;  окрему нішу починають займати військові конфлікти з
використанням зброї нелетальної дії.

У  підрозділі  2.2.  -  «Соціокультурні  детермінанти  організаційних  форм
збройних  конфліктів» -  здійснюючи  комплексний  аналіз  соціального  буття
військової  організації  суспільства  та  враховуючи  рівність  всіх  людей  перед
наслідками майбутніх глобальних змін як природного, так і соціального характеру
стверджується,  що результати змагання між державами будуть проявлятися не у
відмінностях  в  сфері  виробничо-діяльнісних  ресурсів,  а  у  сфері  відстоювання
соціокультурних  та  ідентичних  особливостей.  Проаналізовано  специфіку
національної  ідеї  етноцентризму  та  процес  формування  ментальної  структури
військового  способу  життя  в  Україні,  який  займає  довготривалий  історичний
період та має ряд особливостей: індивідуалізм, прагнення рівності, справедливості
та поваги до свободи, а також відкритість самого культурного простору. Виявлено
процедуру  такого  сучасного  переходу  від  культури  «Homo militaris»  -  людини
військової до «Homo humanitatis». На теренах української держави такий процес
засвідчується  соціокультурними  засадами  формування  військових  традицій  у
період  Козацької  доби.  Стверджується,  що  подальший  історичний  розвиток
наділяє  вже  нову  європейську  військову  ментальність  відважністю  та  крайнім
індивідуалізмом,  людина  відмовляється  від  безапеляційного  авторитету
попередніх форм традиційного колективного досвіду, а держава набуває значення
одного з головних факторів,  якій має забезпечити свободу волі та захист свого
«ego»,  яке  представлено  у  різних  сферах  військової  діяльності.  Доведено,  що
культура  militaris  є  не  тільки  образ  мислення  стосовно  специфічних  рівнів
індивідуальної та колективної свідомості, а вона обов’язково враховує соціальний
досвід,  життєстверджуючий  комплекс  національних  традицій,  оригінальність
культурологічних  можливостей  ігрового  феномену,  тому  стверджується,  що
суттєві  зміни  у  військовій  сфері  діяльності  зумовлюються  національно-
територіальною  приналежністю  учасників  військової  гри  та  їх  особистим
ставленням до гуманізації наслідків збройних конфліктів. 

У  підрозділі  2.3.  -  «Раціональні  та  ірраціональні  компоненти  стратегії
військових  дій  в  контексті  соціокультурних  викликів  постсучасні»  -
охарактеризувавши  кардинально-агресивні  способи  перетворення  дійсності,
здобуто положення про те, що поряд зі спробами означити характерні риси нового
укладу  світової  спільноти,  визнається  необхідним для  методології  дослідження
сучасних військових конфліктів комплекс таких тез:  по-перше, актуальним стає
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вирішення  історико-філософського  питання  узгодження  сучасних  світових  і
національних  тенденцій  соціальних  конфліктів  з  попередніми  для  того,  щоб
уявляти  масштаби  та  логіку  дії  кожного  направлення;  по-друге,  революційне
перетворення  дійсності,  як  і  будь-яка  діяльність  людини  обумовлюється
факторами  культури,  вона  визначається  здібностями  та  продуктивністю  зусиль
діяльнісного суб’єкта соціальних змін; по-трете, процедура вирішення військових
конфліктів, не дивлячись на можливість  великої  кількості  руйнувань, включає в
себе можливості формування особливого типу людини та відповідні до її потреб
соціокультурні  умови  розвитку;  по-четверте,  моделювання  цивілізаційних
перспектив  тієї  чи  іншої  країни стає  неможливим поза  дослідженням сутності
самого соціокультурного процесу розвитку її народу, який базується на традиціях,
національній  ідентичності,  принципах господарської  культури  та  специфічному
поєднанні  рушійних  сил  соціальних  конфліктів.  Сформовано  проблематику
сучасних  теоретико-методологічних  підходів  до  наповнення  змістом  нових
способів соціокультурної взаємодії в процесі перетворення дійсності від постійно
присутніх  військових  конфліктів  до  формування  єдиного  соціокультурного
простору, а завдяки такому підходу українське суспільство має всі можливості не
втратити  зміст  новітніх  трансформаційних  явищ  і  тенденцій  у  невизначеному
просторі  майбутнього  поступу  та  надати  їм  принципові  для  своєї  країни
альтернативи розвитку.

Третій  розділ  –  «Мілітарний  аспект  соціально-економічних  умов
колективної  взаємодії  як  чинник запобігання ескалації  збройних конфліктів
сучасності»  - присвячений  аналізу  шляхів  досягнення  колективної безпеки  у
сучасному  світі,  яка  стає  окремою  сферою  суспільних  відносин,  повноправне
включення  до  такої  системи  забезпечує  країні  стабільну  генетичну  тотожність
певної нації, відтворює та зберігає культурні зразки і схеми діяльності населення
визначених територій.

У підрозділі 3.1. - «Військове мистецтво управління матеріальними ресурсами
у  сучасному  віртуальному  просторі»  -  виявлено,  що  перманентний  стан
знаходження сучасних держав прямо або опосередковано в ситуації  постійного
з’ясування не тільки дипломатичних стосунків з іншими країнами світу, вимагає
постійної уваги до процесу раціоналізації своєї державної виконавчої структури
задля забезпечення оборонного пріоритету перед іншими країнами та постійної
комплексної  військової  переваги,  де  обов’язковою  складовою  є  ментальні
особливості функціонування сучасного вітчизняного матеріального виробництва.
Доведено,  що  інтеграція  національних  економік  у  світову  високотехнологічну
економіку  поступово  формує  новий  тип  соціально-економічного  мислення  та
пошук нових підходів до ефективного здійснення успішної військової діяльності.
Звертається  увага  на  те,  що  незважаючи  на  трансформаційні  процеси,  які
відбуваються у межах світового господарства,  незмінним залишається той факт,
що головною рушійною силою, яка займається проектуванням механізмів щодо
розбудови  економіки  та  господарства  залишається  безпосередньо  людина.
Визначено,  що  визнання такого  положення  як  «зменшення  корисності  війни»
допомагає  методичному  формуванню ефективних  взаємовідносин  між  членами
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певних альянсів заради покращення якості життя світової спільноти у зв’язку зі
скороченням  неприбуткових  військових  витрат.  З  іншого  боку,  всі  найкращі
інтелектуальні сили світу було кинуто для досягнення ефективного результату між
використанням матеріально-технічних ресурсів і максимально-точного виконання
військових оперативних завдань – результатом стало використання можливостей
сучасної  високоточної  зброї.  Стверджується,  що  зазначене  правило  розширено
новітніми  технологічними  можливостями  застосування  високоточної  зброї  за
допомогою розгорнутої ракетно-повітряної «парасольки». Тим самим практично
безмежним  стає  радіус  застосування  такої  зброї  і  відбувається  розширення
території  ведення безпосередніх воєнних дій завдяки миттєвій доставці  у будь-
який  регіон  світу  стратегічних  ресурсів  для  військових  операцій.  Прикладом
практики  такої  міждержавної  взаємодії  є  ситуація  вступу  до  НАТО,  коли
зберігаються матеріальні та фінансові ресурси багатьох членів альянсу, причому
частина  з  них  вже  не  зможе  самостійно  сформувати  повноцінну  армію  та
утримувати її завдяки матеріально-технічним ресурсам всередині країни.

У  підрозділі  3.2.  -  «Мілітарний  аспект  організації  соціально-економічних
структур  в  умовах  мережевої  комунікації» -  зазначено,  що  в умовах  епохи
цифрових  технологій  від  людини  вимагається  максимальна  концентрація  її
життєвих зусиль у самих різних галузях діяльності, парадокс полягає в тому, що
така життєствердна енергія людини спрямовується на створення свого добробуту,
паралельно  відбуваються  колосальні  ресурсні  витрати  на  військову  діяльність,
адже  сучасну  війну  можна  виграти  тільки  колективними  зусиллями,
використовуючи  нові  суперсучасні  технології,  забираючи  тим  самим  енергію
багатьох людей на створення засобів знищення створеної ними якості життя. Крім
того,  стан  війни,  як  і  стан  миру,  передбачає  формування  особливого
комунікаційного  середовища,  створеного  засобами  спілкування  на  засадах
протистояння  і  домовленостей.  Стверджується  думка  про  те,  що  сучасна
високотехнологічна  революція  визначає  знання  у  різних  формах  основою
військової  міцності:  зосередження  сил противника  аналізуються комп’ютерами,
регламент  дій  визначається  програми  на  засадах  штучного  інтелекту,  сфера
військового  матеріального  забезпечення  здійснюється  у  формі  електронних
таблиць тощо,  тобто у майбутньому більшість особового складу буде озброєна
радше  комп’ютерами, ніж автоматичною зброєю. Доведено, що оборонна сфера
діяльності  безпосередньо  використовує  аналогічні  інтелектуальні  здобутки
громадянської економіки, тому і формування військового кадрового забезпечення
«інтелектуальним  воїном»  набуває  сьогодні  характеру  невідкладного  завдання.
Сучасний світ має соціально-системний характер мережевої комунікації, а соціум
чітко розуміє обмежений характер своїх природних ресурсів за які можна воювати,
але не бажано знищувати.

У підрозділі  3.3.  -  «Ідеали миру і  колективної  безпеки як ціннісний фактор
формування  соціогуманітарної  моделі  колективної  взаємодії  в  глобалізованому
світі»  -  зауважується,  що  новітня  історія  захисту  територіальної  незалежності
України в умовах зростаючої небезпеки й невизначеності містить у собі потенцію
соціального конфлікту,  який вимагає формування принципово нових теоретико-
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методологічних засад моделі ціннісно-смислового вимірювання його результатів.
Формується  особливий  підхід  морального  і  політико-ідеологічного  аналізу
проблеми  парадоксального  співвідношення  між  практикою  реалізації  канонів
державної  справедливості  відносно  своїх  громадян  у  вигляді  етичних
запобіжників  військових  дій  та  особистісного  розуміння  добра  і  зла  кожним
учасником  подій,  а  також  формуванням  ефективного  механізму утримання
людства від трагічних збройних конфліктів і  катастрофи світових воєн завдяки
військовому  паритету  та  авторитетно-визнаному  лідерству  певних  країн  у
світовому порядку.  Обґрунтовується  етична концепція  планетарного  консенсусу
заради  любові  до  життя  як  соціокультурного  феномену,  вона  включає  в  себе
практику  історичної  селекції  ідеального  розуміння  миру  на  засадах  взаємодії
релігійно-етичного та політико-ідеологічного вимірів людського існування. Ідеал
миру набуває у її межах значення основи функціональної системи балансування
між ідеями соціальної утопії та суспільної практики досягнення світового порядку
та добробуту.

ВИСНОВКИ
Соціально-філософське  дослідження  цивілізаційного  виміру  збройних

конфліктів у глобалізованому суспільстві дозволило сформулювати такі висновки:
По-перше, здійснивши ретроспективний аналіз тематики збройних конфліктів

у проблемному полі  соціальної  філософії,  визначено  їх  значення  як  історичної
реальності  світового ризоморфного середовища людського роду, зміну поколінь,
що продовжують відтворювати архетипи своєї культури та набувати потенціалу,
який стимулює перетворення в діяльнісно-творчому бутті людини. Запропоновано
розглядати зазначену концепцію з метафізичної точки зору процесу перетворення
світу  людиною,  тобто  війна  –  є  одним  зі  способів  зміни  навколишнього  миру
людей  в  єдиній  світовій  системі  координат.  Онтологічний  зміст  загального
родового поняття «мир» у філософії військової справи включає в себе «війну», як
один зі способів процесу перетворення навколишнього світу людиною. Стан миру
означає  ствердження порядку,  розбудову  або відновлення свого  впорядкованого
світу та певну еволюцію правил взаємодії у межах прийнятої моделі.

По-друге, визначивши положення про те, що застосування новітніх технологій
у  сфері  військових  можливостей  сучасних  світових  держав  призводить  до
необхідності номінації великої кількості термінів, констатовано, що унікальність
військово-термінологічної  системи полягає у величезних масштабах предметної
сфери, яку вона обслуговує. Зазначена термінологія стосується не стільки аналізу
збройних конфліктів, як  гібридної форми організованого колективного насилля у
межах  відносин  між  різними  країнами  або  структурами  влади  всередині
суспільства, скільки  несе  в  собі  важливе  суспільне  значення  проблематики
філософії  формування  засад  колективної  взаємодії  в  сучасному  суспільстві.
Зазначено,  що у загальновживаному значенні  концепти війни і миру набувають
більше метафоричного характеру в різних сферах діяльності  людини. Причому,
сучасні форми і види «війни» не мають часово-просторових обмежень, а також
спектру  можливостей  прорахувати  їхню  певну  ритмічність  або  дослідити
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системність змін. Вони стають класичним прикладом процедури метафоричного
переносу  формування  військових  термінів  у  тісному  переплетенні  з  процесом
сучасного наповнення змістом загальновживаних значень. Доведено, що обираючи
для дослідження соціально-філософський зміст  таких концептів,  як війна,  мир,
збройний  конфлікт,  мілітаризація  та  ін.,  було  здійснено  аналіз  феномену
протилежності зазначених термінів з точки зору розуміння та освоєння людиною
механізмів перетворення постсучасного світу.

По-трете,  дослідивши  трансформаційну  природу та  процес  переходу  від
класичного  типу  воєн  до  класифікації  сучасних  особливостей  збройних
конфліктів,  було  зазначено,  що  світові  процеси  демократизації  та  прагнення
стабільного  міжнародного  порядку,  сприяють  зменшенню  напруги  у
міждержавних  відносинах  і  стримують  процеси  виникнення  традиційних
військових конфліктів, а з іншого боку, сучасні методи розповсюдження новітніх
військових  технологій  та  ідеологічних  стимулів  для  розв’язання  збройних
конфліктів руйнують їх класичну матрицю, формують можливості ведення війни
нового  типу,  яка  носить  гібридний  характер  і  зберігає  руйнівні  наслідки
агресивних  дій  на  територіях  країн-учасниць.  Визначено  оновлений  характер
полемології  як військово-історичної науки задля прагнення пояснити механізми
виявлення, протікання та запобігання збройних конфліктів нових організаційних
форм, таких як «холодна війна», яка може перейти у будь-який момент у гарячу
фазу; «глобальні війни», які  впливають на стійкість функціонування глобальної
політичної  системи;  на  основі  досягнень  у  сферах  віртуальної  реальності  та
штучного інтелекту реальними подіями стають космічні війни, війни роботів та
можливості  «синтетичної  телепатії»;  окрему нішу починають займати військові
конфлікти з використанням зброї нелетальної дії.

По-четверте, з огляду на те положення, що військова діяльність як соціально-
філософське  поняття  має  складно-структурний  зміст,  відображає  майже  всі
сторони суспільних відносин, відповідно, було запропоновано такі соціокультурні
контексти  військової  діяльності:  історичний  перехід  від  суто  мілітарних  форм
діяльності  до  процесів  державотворення;  сферу  діяльнісного  виховання,  що
включає  в  себе  героїчний  епос  або  патріотичне  відношення  до  захисту  своєї
країни;  військову  науку  та  відповідну  систему  освіти;  мистецтво  військової
символіки.  Стверджується,  що  потенціальним аспектом  військової  діяльності  в
системі соціокультурних констант стає зміна речового або енергетичного статусу
об’єктів,  а  в умовах високотехнологічного прогресу їх інформаційного ресурсу,
забезпечуючи  тим  самим  внутрішній  процес  трансформаційних  перетворень
глобалізованого суспільства. 

По-п’яте,  розкривши  раціональні  та  ірраціональні  компоненти  стратегії
військових дій в  контексті  соціокультурних  викликів  постсучасності, доведено
тезу  про  історичний  характер  формування  ряду  відповідних  особливостей
збройних конфліктів. Визнаючи атрибутивною складовою сучасної епохи процес
пошуку новітніх засобів міжцивілізаційного діалогу, звертається увага на те, що в
реальному глобалізованому процесі об’єднання та інтеграції спільнот історично-
незмінним залишається такий спосіб колективного насильницького перетворення
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світу, як збройний конфлікт. Зазначено, що мілітарна культура завжди об’єктивно
була  однією  з  головних  складових  цивілізаційного  розвитку,  тому  сучасне
пропагування тенденції «демілітаризації» соціального життя вимагає формування
концептуального підходу заміщення насильницької військової форми з’ясування
міжцивілізаційних  стосунків  прийнятними  мирними  засобами.  Доведено,  що
особливості  збройного  конфлікту  визначаються  не  тільки  образом  мислення
стосовно специфічних рівнів індивідуальної та  колективної  свідомості,  а  також
обов’язково  мають  бути  врахованими  соціальний  досвід,  життєстверджуючий
комплекс національних традицій,  оригінальність культурологічних можливостей
ігрового  феномену,  тому,  можемо  стверджувати,  що суттєві  зміни  у  військовій
сфері життя зумовлюються якісними змінами в самому характері цивілізації. 

По-шосте,  виявивши  особливості  військового  впливу  на  управління
матеріальними  ресурсами  як  феномену  сучасного  віртуального  простору,  було
зазначено,  що  на  етапі  розвитку  глобалізованого  суспільства  багатьма
матеріально-технічними  сферами  діяльності  людини  опосередковано  керують
військові, причому процес має еволюційний характер: тривалий час праця людей
була  підпорядкована  військовим  діям,  а  соціальною  сферою  керували
безпосередньо військові. Перманентний стан перебування сучасних держав прямо
або  опосередковано  в  ситуації  постійного  з’ясування  стосунків  із  іншими
країнами  світу,  причому  далеко  не  завжди  у  вигляді  дипломатичних
домовленостей, вимагає постійної уваги до процесу раціоналізації своєї державної
виконавчої  структури задля забезпечення  оборонного  пріоритету перед іншими
країнами  та  постійної  комплексної  мілітаритарної  переваги,  де  обов’язковою
складовою  є  ментальні  особливості  функціонування  сучасного  матеріально-
технічного  виробництва.  Необхідною умовою розвитку  національної  оборонної
промисловості  після  розпаду  СРСР  стає  процес  становлення  ринкової  моделі
економіки  в  Україні,  що  зумовлює  якісну  перебудову  суспільної  свідомості  та
кожного  окремого  індивіда.  Інтеграція  національної  економіки  в  світову
високотехнологічну  економіку  поступово  формує  новий  тип  соціально-
економічного  мислення  та  пошук  нових  підходів  до  ефективного  здійснення
успішної військово-оборонної діяльності. 

По-сьоме,  проаналізувавши  мілітарний  аспект  організації суспільних
відносин в умовах мережевої комунікації, зазначено, що сучасна епоха цифрових
технологій  вимагає  від  людини  максимальної  концентрації  її  життєвих  зусиль
тільки  в  окремій  галузі  діяльності,  так  само  військова  діяльність  вимагає
колосальних затрат у підготовці спеціалістів різного профілю вже в середині самої
військової  справи,  тому  сучасну  війну  можна  виграти  тільки  колективними
зусиллями, використовуючи нові суперсучасні технології. Наш світ має соціально-
системний характер мережевої комунікації, тому сучасний соціум наглядно уявляє
обмежений об’єм природних ресурсів  за  які  можна воювати,  але  не  бажано їх
знищувати. З самого початку закладалось таке кардинальне протиріччя, яке можна
вирішувати  виключно  у  таких  соціокультурних  контекстах  як  наука,  освіта,
мистецтво  тощо,  котрі  допоможуть  змінити  світову  трагедію  знищення  життя
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конкретної  людини,  замінивши її   військовою віртуальною Грою як складовою
міжцивілізаційного діалогу. 

По-восьме,  концептуалізувавши  ідеали  миру  і  колективної  безпеки як
ціннісного фактору формування соціогуманітарної моделі колективної взаємодії в
глобалізованому  світі,  стверджується  думка  про  те, що планетарний  консенсус
дотепер залишається ідеальним орієнтиром для взаємовідносин країн з різними
культурними,  релігійними,  політичними  уподобаннями  і  тільки  звернення  до
етичних  принципів  співіснування  і  розуміння  вічності  життя  самої  людини  у
родовому  значенні  може  сприяти  його  досягненню.  Мрія  про  міжнародний
порядок  сьогодні  може  укріплюватися  тільки  паралельно  зі  зростанням
асиметричного характеру та погроз з боку воєн вже четвертого покоління, тому,
питання про те, яким чином буде відбуватися вирішення зазначеного парадоксу
сучасності   -  залишається  відкритим,  а  ідеал  миру,  як  креативний  проєкт
оборонної  могутності  української  держави,  є  практичним  завданням  для
державних  виконавчих  структур.  Доведено  положення  про  те,  що  раціональне
поєднання  зазначених  концепцій  уособлює  собою  модель  ціннісно-смислового
вимірювання  результатів  колективної  взаємодії  у  забезпеченні  оборонної
могутності української держави, а основою практично-структурних змін у системі
патріотичного виховання стає національна ідея, яка відіграє роль консолідуючого
чинника в розвитку молодого покоління, формування у нього активної життєвої
позиції, відповідальності за свій народ і країну.
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АНОТАЦІЇ
Носач Б. О. Цивілізаційний вимір збройних конфліктів у глобалізованому

суспільстві: соціально-філософський аналіз. – На правах рукопису, 212.
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.

Дисертація  присвячена  спробі  розробки  та  обґрунтування  комплексної
соціально-філософської концепції цивілізаційного виміру збройних конфліктів та
логіки  військових  дій  у  глобалізованому  суспільстві.  Розкривши  особливості
мілітарних  аспектів  в  системі  суспільних  відносин  в  ситуації  сучасних  війн,
доведена  думка  про  те, що  планетарний  консенсус  у  площині  «війна  -  мир»
дотепер залишається ідеальним орієнтиром для взаємовідносин країн з різними
культурними, релігійними, політичними поглядами і тільки звернення до етичних
принципів  співіснування  і  розуміння  вічності  життя  самої  людини у  родовому
значенні  може  сприяти  його  досягненню.  Прагнення  досягти  міжнародного
порядку  сьогодні  може  укріплюватися  тільки  паралельно  із  зростанням
асиметричного характеру та погроз з боку військових конфліктів вже четвертого
покоління, тому автором вперше було заявлено спробу розробки та обґрунтування
збройних конфліктів як гібридної форми  організованого колективного насилля у
межах  відносин  між  різними  країнами  або  структурами  влади  всередині
суспільства.  Особлива  увага  приділяється  розкриттю  раціональних  та
ірраціональних компонентів стратегії військових дій в контексті соціокультурних
викликів  глобалізованого  суспільства,  а  також  концептуалізації  ідеалів  миру  і
колективної безпеки як ціннісних факторів формування соціогуманітарної моделі
колективної взаємодії в глобалізованому світі. 

Ключові  слова: збройні  конфлікти,  війна,  мир,  цивілізація,  глобалізація,
людина, суспільство, мілітаризація, колективна взаємодія.  

Носач  Б.  А.  Цивилизационное  измерение  вооружённых  конфликтов  в
глобализованном  обществе:  социально-философский  анализ.  –  На  правах
рукописи, 212.

Диссертация  на  соискание  ученой  степени  кандидата  философских  наук
(доктора  философии)  по  специальности  09.00.03  –  «Социальная  философия  и
философия  истории»  (033  –  философия).  –  Национальный  педагогический
университет  имени  М.  П.  Драгоманова,  Киев,  2021;  Университет  Григория
Сковороды в Переяславе, Переяслав, 2021.

Диссертация  посвящена  попытке  осуществить  и  обосновать  комплексную
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конфликтов  и  логике  военных  действий  в  условиях  глобализованного
общества. Анализируя особенности  милитарных  аспектов  в  системе
общественных отношений в ситуации современных войн, доказана идея того, что
планетарный  консенсус  в  плоскости  «война  -  мир»  остаётся  идеальным
ориентиром для взаимоотношений стран с разными культурными, религиозными,
политическими взглядами  и только  обращение  к  этическим  принципам
сосуществования  и  вечной жизни самого человека  в родовом значении может
способствовать  его  достижению.  Стремление  к  достижению  международного
порядка  сегодня  может  укрепляться  только  параллельно  с  возрастанием
ассиметричного  характера  и  угроз  со  стороны  военных  конфликтов  уже
четвёртого  поколения,  поэтому  автором  впервые  было  заявлено  попытку
обоснования  вооружённых конфликтов,  как  гибридной формы  организованного
коллективного  насилия  в  рамках  отношений между отдельными государствами
или  структурами  власти  внутри  общества.  Особенное  внимание  уделяется
исследованию рациональных и иррациональных компонентов стратегии военных
действий  в  контексте  социокультурных  вызовов  глобализованного  общества,  а
также  концептуализации идеалов  мира  и  коллективной  безопасности,  как
ценностных факторов формирования социогуманитарной модели коллективного
взаимодействия в глобализованном мире. 

Ключевые  слова: вооружённый  конфликт,  война,  мир,  цивилизация,
глобализация, человек, общество, милитаризация, коллективное взаимодействие. 
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The dissertation attempts to develop and substantiate a complex socio-philosophical
concept  of  the civilizational  dimension of  armed conflicts  and the logic  of  military
action in the globalized society. Having revealed the peculiarities of military aspects in
the system of social relations during modern wars, the idea that the planetary consensus
in the "war - peace" plane still remains an ideal reference point for relations between
countries with different cultural, religious, political views and only the appeal to ethical
principles of coexistence and understanding of the eternity of human life in the generic
sense can contribute to its  achievement is proved.  The desire for international order
today can be strengthened only in parallel with the growing asymmetric nature and wars
of the fourth generation threats,  so the author first  attempted to develop and justify
armed  conflict  as  a  hybrid  form  of  organized  collective  violence  within  relations
between  different  countries  or  authorities  within  society,  as  well  as  the  concept  of
military activity  as  a socio-philosophical  phenomenon that  has a  complex structural
meaning, reflects almost all aspects of social relations, while being their element.
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It is emphasized that armed conflicts have always accompanied the civilizational
progress of mankind and influenced the nature of the processes of social transformation
by the intensity of destructive actions and consequences. The process that begins with
the conditional definition at the end of the 20th century of armed conflicts as wars of the
fourth  generation,  which  records  the  result  of  the  military-historical  evolution  of
methods and ways of waging wars in the agrarian and industrial stages of civilizational
development  is  analyzed.  It  is  proved  that  the  current  level  of  globalization  of  all
spheres  of  socio-economic  relations  takes  place  on  such  fundamental  principles  as
competition  of  knowledge  strategies,  formation  of  military  units  on  the  basis  of
"soldiers of the programing front", etc. Similarly, changes in the principles of the theory
of military strategy of traditional armed conflicts lead to the launch of mechanisms for
the formation of new ways of waging wars and types of military confrontation. The
substantive nature of such modern organizational forms of armed conflicts as the Cold
War, global wars, and asymmetric wars; low-intensity wars or local wars is revealed;
real events, space wars, robot wars and the possibility of "synthetic telepathy" become
the  basis  of  achievements  in  the  fields  of  virtual  reality  and  artificial  intelligence;
military conflicts with the use of non-lethal weapons are occupying a separate niche.

The dream international order today can be strengthened only in parallel with the
growing asymmetric nature and wars of the fourth generation threats, so the way for
solving this paradox of today remains an open question,  and the ideal of peace, as a
creative project of the defense power of the Ukrainian state, is a practical task for state
executive  structures.  The  position  that  the  rational  combination  of  these  concepts
embodies  the  model  of  value-semantic  measurement  of  the  results  of  collective
interaction  in  ensuring  the  defense  power  of  the  Ukrainian  state,  and  the  basis  of
practical and structural changes in the system of patriotic education is the national idea,
which  plays  a  consolidating  factor  during  the  formation  of  its  active  life  position,
responsibility for its people and country was proved.

Key words: armed conflicts, war, peace, civilization, globalization, human, society,
militarization, collective interaction.


