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ВСТУП 

 

 Актуальність теми дослідження. Протягом усієї історії людства політика 

завжди пов’язувалася і ототожнювалася з насиллям. Саме вона була центром 

використання організованого примусу, врегулювання та збалансування 

антагоністичних інтересів і прагнень усіх членів суспільства. Сучасність 

виявилась добою кардинальних трансформацій соціальних, політичних, 

економічних та культурних процесів, що не могло не позначитись на природі, 

структурі, цілях, засобах та формах політичного насилля, що, в свою чергу, 

зумовило необхідність і актуальність пошуку нових способів осмислення та 

вивчення цих процесів, які визначають специфіку функціонування держави і 

суспільства. В будь-яку історичну епоху насилля пронизує систему соціально-

політичних відносин, еволюціонує разом з розвитком і ускладненням соціальних 

структур, інститутів та політичної культури. Його сутність, джерела та форми 

завжди конкретизуються і трансформуються в залежності від соціально-

політичних та історичних обставин. В сучасному світі ми звикли сприймати 

політичне насилля у формах злочинів, терористичних актів, масштабних і 

локальних збройних конфліктів, але поступово усвідомлюється необхідність 

звільнитися від безпосередніх проявів суб’єктивного насилля і оцінити корінні 

динамічні трансформації в природі даного явища. Сьогодні політичне насилля і 

процеси, які його супроводжують, вимагають кардинально нового осмислення і 

ґрунтовного аналізу. В умовах швидких перетворень у різних сферах суспільного 

життя постає потреба виявити і проаналізувати чинники, механізми та тенденції 

трансформації політичної боротьби із застосуванням насилля. 

 Особливого значення набуває тенденція фрагментації насилля і 

диверсифікації його суб’єктів. Внаслідок цього, відбувається поступове 

зменшення відмінностей між різними формами сучасного насилля, серед яких 

варто виокремити: асиметричне, одностороннє, мережеве, приватизоване, 

недержавне та кримінальне насилля. З огляду на це, актуальність дисертаційної 

роботи полягає в необхідності здійснення науково-теоретичного аналізу проблеми 
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політичного насилля, що додало б прозорості і термінологічної ясності в 

розумінні основних чинників, механізмів і тенденцій трансформації даного 

феномену в контексті встановлених закономірностей функціонування сучасних 

політичних систем. Історія політичних відносин свідчить про те, що насилля 

завжди було і залишається об’єктивним фактором трансформації політичних 

систем, принципів та норм, якими керуються учасники політичного процесу. А 

отже, вся історія людства це історія насилля, яке здійснювали індивіди і соціальні 

групи в процесі боротьби за владу та матеріальні ресурси.  

 Сучасність не змогла виправдати надії гуманістів на побудову нового світу 

без конфліктів і насилля. На початку ХХІ століття стало зрозуміло, що на людство 

очікують нові непередбачувані загрози і виклики. Нові політичні, культурні та 

соціально-економічні умови стали причиною трансформації звичного уявлення 

про природу політичного насилля, його цілі, форми, засоби і учасників. 

Сукупність таких обставин вказує на необхідність та актуальність осмислення 

ключових тенденцій і закономірностей трансформації сучасного політичного 

насилля. 

 Поступова втрата сучасною державою монополії на застосування примусу і 

масштабні геополітичні зміни наприкінці ХХ століття призвели до встановлення 

між суб’єктами насилля системи асиметричних відносин. Така система заснована 

на значних військово-технічних, силових і статусних перевагах одних учасників і 

слабкості, неконвенційних методах насилля і стратегії військової боротьби – 

інших. Актуальність відповідної теми в межах політичної науки зумовлена 

необхідністю нового осмислення причин, факторів та джерел трансформації 

політичного насилля і критеріїв його обґрунтування. В такій ситуації важливою 

стає потреба розробити та представити новий цілісний теоретичний підхід до 

проблеми трансформації політичного насилля у ХХІ столітті, що дозволяє 

говорити про теоретичне і практичне значення дисертаційної роботи.   

 Актуальність досліджуваної теми підтверджується зростанням уваги 

дослідників до проблеми політичного насилля. Значну роль для формування 

теорії політичного насилля мали праці Геракліта, Платона, Аристотеля,  
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Н. Макіавеллі, Т. Гоббса, Ж.-Ж. Руссо, К. Маркса, Х. Арендт, Н. Лумана,  

М. Вебера, Х. Хофмайстера, М. Фуко, В. Паретто, В. Лєдяєва, Г. Гаджиєва,  

Р. Арона, П. Бурдьє, Ж. Бодріяра, Е. Гідденса, Й. Гальтунга, А Дмітрієва,  

І. Залисіна, А. Піджакова, Б. Капустіна, К. Сулімова, В. Красікова, П. Уілкінсона, 

С. Каліваса, Т. Гарра, С. Жижека, І. Ліпатова, А. Гусейнова, Е. Мака,  

К. Степанової, Л. Дереглазової, Г. Вульфа, Д. Авент. Враховуючи останні події в 

Україні, все більше вітчизняних дослідників присвячують свої роботи проблемі 

політичного насилля. В тій чи іншій мірі в дослідженнях А. Бабієвої, А. Бобрової, 

С. Брехарі, О. Висоцького, А. Коломоєць, В. Кривошеїна, Л. Левченка,  

Д. Метілки, О. Ожийової, В. Пащенка, І. Побочого, В. Сергєєва, С. Ставченка,  

О. Токовенка, М. Требіна, О. Третяка, О. Тупиці, Г. Щедрової політичне насилля 

розглядається в контексті дослідження політичних систем, громадянського 

суспільства, політичних мереж, влади, держави та її інститутів. Саме завдяки 

напрацюванням цих дослідників нам вдалося встановити і проаналізувати головні 

чинники, механізми і тенденції траснформації феномену політичного насилля.  

 Однак, не зважаючи на значний масив літератури присвяченої феномену 

політичного насилля, лише незначна частина дослідників приділяла увагу 

проблемі трансформації даного явища в сучасних динамічних і мінливих 

соціально-політичних умовах. Дослідження політичного насилля, яке здійсненне в 

рамках даної роботи має багаторівневий і багатоаспектний характер. Автор 

спирається на досвід закордонних і вітчизняних дослідників, класичних і 

сучасних джерел з відповідної проблематики. В ході дослідження було виявлено 

відсутність достатньої уваги механізмам і джерелам трансформації політичного 

насилля на сучасному етапі суспільного розвитку, що не дозволяє говорити про 

сформованість і обґрунтованість наукової парадигми з відповідної проблематики. 

Критичний аналіз джерел дозволив виявити недостатність вивчення та 

практичного втілення явища трансформації політичного насилля, як важливого 

соціально-політичного феномену, що відзначається значним евристичним 

потенціалом для подальшого поглиблення знань в окресленій сфері. Саме тому, 

дане дисертаційне дослідження спрямоване на здійснення конструктивного 
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аналізу феномену насилля і побудову цілісної картини механізмів, джерел і 

чинників його трансформації.      

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

дисертаційного дослідження затверджено Вченою радою Дніпропетровського 

національного університету імені Олеся Гончара. Дисертаційна робота є 

складовою частиною наукових досліджень кафедри політології 

Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, зокрема, 

науково-дослідної теми «Методологічні засади, інституційні можливості та 

соціокультурні чинники забезпечення стабільного політичного розвитку України» 

(державний реєстраційний номер 0114U006097). 

 Об’єктом дослідження є політичне насилля як інтегрована сукупність 

силових методів політичної боротьби, що використовуються в межах політичних 

відносин. 

 Предметом дослідження є закономірності, механізми, чинники і тенденції 

суспільно-політичного процесу, які визначають специфіку трансформації 

сучасного політичного насилля. 

 Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є ідентифікація та 

обґрунтування ключових чинників і механізмів трансформації політичного 

насилля в умовах сучасного суспільно-політичного розвитку та відображення 

актуальних закономірностей і головних тенденцій зміни даного явища у 

найближчій перспективі. Зважаючи на актуальність та недостатню розробленість 

проблеми досягнення зазначеної мети зумовило необхідність вирішення 

комплексу наступних завдань: 

 1. проаналізувати основні теоретико-методологічні підходи і теорії до 

розуміння політичного насилля, його змісту, природи та джерел; 

 2. здійснити теоретичне обґрунтування поняття «політичне насилля», 

розкривши його каузальні зв’язки, причини, об’єктивну та суб’єктивну 

детермінованість; 

 3. визначити чинники трансформації політичного насилля в умовах 

недієздатної державності; 
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 4. дослідити закономірності, напрямки і моделі приватизації та 

інтернаціоналізації сучасного політичного насилля в умовах руйнування 

державної монополії на легітимне застосування примусу; 

 5. виявити основні тенденції трансформації політичного насилля в умовах 

глобалізаційних процесів; 

 6. розкрити та охарактеризувати асиметричний і мережевий вимір 

політичного насилля, його можливості, напрямки і тенденції генезису; 

 7. охарактеризувати сутність і форми політичного насилля в сучасній 

Україні; 

 8. визначити специфіку та основні закономірності одностороннього насилля 

проти цивільних громадян. 

 Методи дослідження. З огляду на комплексний характер політичного 

насилля і взаємозалежність його параметрів та проявів, особливо в тому, що 

стосується його трансформації і еволюції, в дисертаційному дослідженні було 

використано комплекс філософських, загальнонаукових і власне політологічних 

наукових методів та підходів:  

 - історичний метод використовувався, переважно, в першому розділі даної 

роботи для розгляду історичного генезису явища насилля і в процесі аналітичної 

обробки та інтерпретації фундаментальних праць з теорії насилля; 

 - завдяки порівняльному методу вдалося співставити уявлення про природу 

політичного насилля представниками різних теоретичних шкіл та наукових 

напрямків, а також порівняти статистичні показники насилля, які були 

представленні в роботі; 

 - методи статистичного дослідження дозволили проаналізувати та 

інтерпретувати кількісні показники, які були представленні у доповідях 

Стокгольмського міжнародного інституту дослідження миру, Афробарометра, 

Євробарометра; Базі даних конфліктів Упсальського університету; Світового 

Банку; Фонду миру; Агенства з міжнародного розвитку; 

 - використання переваг системного методу суттєво розширило предметне 

поле дослідження, сформувавши цілісну систему властивостей, джерел, чинників 
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і механізмів трансформації політичного насилля. Це сприяло аналізу політичного 

насилля як особливого соціального інституту, який має специфічну структуру, 

механізми, елементи і формує систему взаємозалежності між суб’єктом та 

об’єктом; 

 - завдяки структурно-функціональному інструментарію дослідження 

структури сучасного політичного насилля здійснювалося невідривно від аналізу 

його функцій;    

 - використання соціологічного підходу було продиктовано тим, що 

трансформація та генезис політичного насилля у сучасному світі визначається 

політичними та соціокультурними аспектами; 

 - в дисертаційному дослідженні також були використані загальнологічні 

методи (аналізу, синтезу, індукції, дедукції, абстрагування, узагальнення), методи 

об’єктивного, історичного і логічного аналізу, принцип детермінізму. Феномен 

політичного насилля було розглянуто з точки зору загального та одиничного, 

єдності емпіричного і теоретичного, глобального і локального, ціннісного та 

пізнавального; 

 - на окремих етапах дослідження при вирішенні поставлених завдань було 

використано широкий спектр конкретних методів збирання, обробки та аналізу 

фактологічного матеріалу. Для роботи з емпіричними даними було використано 

переваги методу кейс-стаді. Емпірична база дослідження складається з численних 

відкритих аналітичних джерел: офіційні нормативні документи, публікації в ЗМІ, 

заяви політиків і вищих посадових осіб, науково-аналітичні публікації, дані 

експертних і соціологічних досліджень, законодавчі норми.  

 Використання методів, підходів і рівнів дослідження феномену політичного 

насилля визначалося складністю, комплексністю та неоднозначністю даного 

явища, на яке звертали свою увагу представники різноманітних наукових 

дисциплін: філософії, політології, соціології, історії, психології, конфліктології. 

Кожен з представлених в рамках дослідження методів виконує свою специфічну 

роль, а їх поєднання забезпечує евристичність отриманих висновків. Висновки, 
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пропозиції і рекомендації отримані в результаті дослідження спираються на 

результати наукового аналізу літератури та джерел з відповідної проблематики.       

  Наукова новизна отриманих результатів визначається тим, що 

дисертація є однією із перших спроб у вітчизняній політологічній традиції 

здійснити цілісне дослідження проблеми чинників і механізмів трансформації 

політичного насилля. Результати дослідження, які відображають наукову новизну 

і виносяться на захист, можна конкретизувати у вигляді наступних тез: 

 вперше:  

 - запропоновано визначення терміну «політичне насилля», під яким слід 

розуміти процес порушення одним учасником політичних відносин прав іншого 

шляхом впливу, фізичної сили, примусу чи психологічного тиску для підкорення 

його поведінки власній волі, завдання шкоди і досягнення певних політичних 

цілей в процесі боротьби за владу, її утримання, використання і захисту; 

 - визначено закономірності поширення політичного насилля в умовах 

конфліктів низької інтенсивності, які свідчать про те, що поглиблення 

інформаційної, ресурсної, силової, ідеологічної, структурної і технологічної 

нерівності між суб’єктами насилля призводить до перенесення протистояння в 

асиметричну площину, що у поєднанні з використанням мереж в якості 

інструменту насилля, політизацією, інтернаціоналізацією та покращенням 

технологічного і організаційного рівня недержавних суб’єктів, дозволяє 

слабшому учаснику здобути перемогу шляхом довготривалого фізичного, 

психологічного та ідеологічного виснаження сильнішого опонента;  

 - обгрунтовано нову дослідницьку стратегію трансформації політичного 

насилля в умовах недієздатних держав під дією таких чинників, як послаблення 

державної монополії на легітимне застосування примусу, транснаціоналізація 

злочинних і терористичних мереж, відсутність повного контролю над кордонами і 

територією, довготривале етнічне і релігійне протистояння, що у поєднанні із 

глибокою політичною та економічною кризою відіграє вагому роль у посиленні 

інтенсивності недержавних форм сучасного насилля; 
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 - проаналізовано теоретичні аспекти політичних, військових, інформаційно-

психологічних, терористичних, гуманітарних, енергетичних та економічних 

загроз від реалізації політичного насилля у формі гібридної війни, які призводять 

до руйнування стратегічної економічної і соціальної інфраструктури, 

національної безпеки і оборони, прихованої військової агресії і дестабілізації 

ситуації за допомогою підтримки бойовиків, найманців, кримінальних елементів, 

терористів і військових без розпізнавальних ознак, конвергенції військово-

політичного, партизанського і терористичного насилля. 

 Уточнено: 

 - механізми зміни сучасного політичного насилля в умовах глобалізації: 

залучення недержавних суб’єктів насилля, транспарентність кордонів, зменшення 

вартості і зростання доступності насилля, поширення терористичних мереж, 

використання насилля для захисту національної ідентичності, поглиблення 

соціально-економічної нерівності і підвищення взаємозалежності світу, що 

розширило здатність політичного насилля діяти на людей незалежно від 

громадянства чи територіальних кордонів і поширюватися на різні рівні 

політичних відносин: від індивідуального до міжнародного; 

 - перетворення політичних мереж на ефективний механізм підвищення 

гнучкості, стійкості і адаптації організаційної структури недержавних суб’єктів 

насилля в умовах постіндустріального інформаційного суспільства. 

 Набуло подальшого розвитку: 

 - вивчення тенденцій приватизації та інтернаціоналізації сучасних форм 

політичного насилля, що визначається стрімким зростанням недержавних та 

неформальних суб’єктів насилля, які заповнюють функціональний вакуум, що 

утворюється в умовах функціонального послаблення державних інститутів і 

зумовлений втратою державою монополії на легітимне використання фізичного 

примусу. Запропоновано дві моделі приватизації політичного насилля (стихійна і 

цілеспрямована), а також класифікацію сучасних приватних військових компаній 

(компанії військових послуг; консалтингові компанії; компанії військової 

підтримки; приватні охоронні компанії);  
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 - систематизація сучасних підходів до розуміння природи насилля, які 

пов’язують його із фізичною силою, примусом, пригнобленням, інформаційно-

психологічним тиском, нанесенням шкоди; 

 - концептуалізація поняття «політичне насилля» в контексті політико-

філософської теорії, що дозволило виокремити дане явище із уявлень про 

загальне «соціальне насилля» і підтвердити існування каузального зв’язку між 

делегітимізацією влади, зростанням рівня бідності, нерівності, депривації, 

фрустрації та інтенсивністю політичної боротьби із застосуванням насилля;  

 - визначення концептуальних основ посилення інтенсивності 

одностороннього насилля проти цивільних громадян, що призводить до 

руйнування традиційних принципів міжнародного гуманітарного права та 

політичної безпеки держави і пов’язано зі специфікою, структурою та стрімким 

зростанням інтенсивності жертв серед цивільних громадян в умовах політичної, 

ідеологічної, етнічної і соціально-економічної боротьби, що можна розглядати в 

якості головного джерела легітимізації превентивного насилля та гуманітарних 

інтервенцій. 

 Теоретичне та практичне значення дисертації. Отримані результати 

поглиблюють розуміння політичного насилля, його методів, форм, детермінуючих 

чинників та закономірностей трансформації. Окремі частини дисертаційного 

дослідження можуть бути використані для вироблення та впровадження 

внутрішньої і зовнішньої політики держави з питань національної безпеки і 

оборони. Теоретичне значення дисертаційного дослідження в тому, що воно 

розширює наукове уявлення про фактори, закономірності, специфіку і тенденції 

трансформації політичного насилля в умовах сучасного суспільно-політичного та 

інформаційно-технологічного розвитку. Поглиблення концептуалізації 

політичного насилля сприятиме розвитку вайленсології як окремої політичної 

субдисципліни.  

 Практичне значення дисертації  полягає в тому, що основні положення та 

висновки можуть бути використані при подальшій розробці проблеми насилля в 

політичній науці, соціальній філософії та соціології, при читанні курсів 
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«Політична етика», «Політична безпека держави», «Конфліктологія», «Соціальна 

філософія», «Державне управління», «Кратологія», а також слугувати відправною 

точкою у висвітленні закономірностей розвитку сучасних суспільно-політичних 

відносин та їх основних елементів. Окремі частини роботи можуть бути 

використані для створення інформаційних доповідей і звітів урядовими і 

неурядовими організаціями. Все це, дозволяє сподіватися, що обрана 

дослідницька тематика доведе свою актуальність і винятковість в рамках 

сучасного наукового дискурсу та політичної практики.    

 Особистий внесок здобувача. Основні положення та результати 

дисертаційної роботи сформульовані автором самостійно. За темою дослідження 

автором одноосібно підготовлено 27 наукових публікацій.  

 Апробація результатів дослідження. Матеріали дисертації 

використовувалися для підготовки наукових статей, доповідалися і 

обговорювалися на методологічних семінарах та засіданнях кафедри політології 

Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. Основні 

положення, результати і висновки дисертаційного дослідження доповідалися і 

обговорювалися на Всеукраїнській науково-теоретичній конференції «Політична 

наука в епоху суспільних перетворень: потенціал і його реалізація» (Харків, 3-4 

лютого 2012), Міжнародній науковій конференції «Дні науки філософського 

факультету» (Київ, 18-19 квітня 2012), Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Придніпровські соціально-гуманітарні читання» (Кіровоград, 15 

червня 2012), Всеукраїнській науково-практичній конференції «Придніпровські 

соціально-гуманітарні читання» (Бердянськ, 22 вересня 2012), Всеукраїнській 

науковій конференції «Сучасні соціально-гуманітарні дискурси» 

(Дніпропетровськ, 20 жовтня 2012), Міжнародній практико-науковій Інтернет 

конференції «Протидія сучасним формам тероризму та екстремізму» (Київ, 29 

жовтня 2012), Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною 

участю «Придніпровські соціально-гуманітарні читання» (Дніпропетровськ, 22 

лютого 2013), Міжнародній науковій конференції «Дні науки філософського 

факультету» (Київ, 16-17 квітня 2013), Міжнародному форумі студентів, 
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аспірантів і молодих учених (Дніпропетровськ, 24-25 квітня 2013), Всеукраїнській 

науковій конференції з міжнародною участю «Досягнення соціально-

гуманітарних наук в сучасній Україні» (Сімферополь, 26 квітня 2013), 

Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю 

«Науковий діалог Схід-Захід» (Бахчисарай, 12 жовтня 2013), Всеукраїнській 

науково-практичній конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми 

соціально-гуманітарних наук» (Дніпропетровськ, 20 грудня 2013), Науково-

практичній конференції з міжнародною участю «Філософсько-гуманітарні 

читання» (Дніпропетровськ, 2 квітня 2014), Всеукраїнській науково-практичній 

конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми соціально-гуманітарних 

наук» (Дніпропетровськ, 15 липня 2014), Міжнародній науково-практичній 

конференції «Філософсько-гуманітарні читання» (Дніпропетровськ, 2 квітня 

2015), а також на Всеукраїнському науковому молодіжному конкурсі «Новітній 

інтелект України 2013».   

  Публікації. За результатами дослідження автором одноосібно опубліковано 

7 наукових статей у вітчизняних фахових виданнях з політології, 1 публікація у 

закордонному виданні, а також 19 тез і статей за матеріалами конференцій.    

 Структура роботи визначається поставленими цілями та завданнями 

дослідження і складається із вступу, трьох розділів, восьми підрозділів, висновків, 

списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації 239 сторінок, у тому 

числі список використаної літератури – 29 сторінок. Список використаної 

літератури та джерел містить 321 найменування (із них 114 – англійською мовою). 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ ФЕНОМЕНУ НАСИЛЛЯ В РАМКАХ 

ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ 

 

 1.1. Насилля як об’єкт дослідження політичної науки 

  

 Початок ХХІ століття ознаменувався суттєвою еволюцією природи 

політичного насилля. В першу чергу, це пов’язано з трансформацією політичного 

простору, який впливає на визначення форми, масштабу та характеру 

насильницьких дій, розширенням кола учасників насилля, послабленням і 

приватизацією державних інститутів, стрімкою технологічною та інформаційною 

революцією. Внаслідок глобалізаційних процесів, ядерного фактору, 

розповсюдження ліберально-демократичних інститутів і цінностей відбувається 

трансформація не лише засобів, методів, стратегії і тактики різних форм 

політичного насилля, а й кінцевих цілей такої діяльності. 

 Проблема насилля в політиці та суспільстві викликає чимало дискусій у 

представників наукового співтовариства, але не можна говорити про її системне і 

ґрунтовне опрацювання в межах політичної науки. Більшість дослідницьких 

теорій акцентують свою увагу лише на окремих проявах або формах даного 

явища, ототожнюючи його з примусом, пригнобленням чи диктатом, не 

аналізуючи закономірності, тенденції та чинники його функціонування в 

конкретних історичних, політичних та соціально-економічних умовах. Особлива 

увага, яку приділяють дослідники проблемі насилля пояснюється тим, що воно 

має не лише наукове чи політичне значення, але й актуальну практичну цінність. 

Саме тому, в політичних та соціально-філософських дослідженнях існує 

актуальний запит на встановлення обґрунтованої категоризації та логічної 

концептуалізації феномену політичного насилля.  

 Враховуючи особливості сучасного суспільно-політичного розвитку, 

фрагментацію політичного простору, якісне і кількісне розширення учасників 

політичного насилля важливою видається потреба в переосмисленні попередніх 
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уявлень про природу та сутність даного явища, що може стати додатковим 

стимулом для формування нової наукової теорія, яка буде досліджувати насилля і 

стане важливою частиною політичної науки. Складність визначення політичного 

насилля пов’язана із особливістю самого феномену, його історичною мінливістю 

та широким переліком комбінацій по лінії суб’єкт-об’єкт, ідеологічним 

наповненням, ідейно-політичними та соціально-філософськими установками, 

присутністю морально-етичного критерію. Формування цілісної і концептуально 

завершеної системи уявлення про особливості функціонування сучасного 

політичного насилля необхідно розпочинати з аналізу найпоширеніших і 

найавторитетніших теорій, які пройшли шлях наукового становлення в межах 

політичного дискурсу. 

 Перші спроби осмислити природу насилля і конфліктів у суспільстві були 

зроблені ще в Античності. Для мислителів того часу насилля було об’єктивною 

реальністю людського життя, яке сповнене протиріч, протистоянь і конфліктів. 

Зокрема, Геракліт головне джерело насилля вбачав в універсальній конфліктній 

природі Всесвіту. В його соціально-політичній системі насилля (війна) відображає 

мінливу природу світу, в якому через боротьбу протилежностей відбувається 

розвиток. Для Сократа джерело насилля полягало у зловживанні владою, що 

призводило до нівелювання розуму, краси, гармонії і законності в суспільному 

житті. Інший видатний представник цього періоду Платон у своїй праці «Закони» 

розглядав насилля в якості головного засобу для усунення політичних опонентів. 

Розмірковуючи про природу влади він узаконював фізичне знищення тиранів 

будь-якими засобами. Але політичне насилля в теорії Платона не обмежувалося 

насильницькими актами індивідуального характеру. Передбачалося, що насилля 

потрібно сприймати, як засіб для вирішення гострих протиріч між політичними 

опонентами, як внутрішніми, так і зовнішніми [142, с. 157]. Відомий мислитель 

Античності Аристотель також не залишив без уваги проблему обґрунтування 

насилля. В книзі «Політика» він доводив, що суспільство підкоряється 

об’єктивному і природному закону поділу людей на тих, хто підкоряється і тих, 
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хто панує, а отже протистояння і насилля між ними є невід’ємним елементом 

політичної діяльності [9, с. 592].  

 Насилля в рамках античного суспільства мало нормативний характер і 

уособлювало собою складову частину тогочасних соціально-політичних, 

економічних і культурних відносин. Найкраще це відображалося в інституті 

рабства та системі міждержавних відносин, коли насилля розумілося, як природне 

право сильного диктувати свою волю слабкому і здійснювати силову та 

культурну експансію по відношенню до варварських народів, з метою 

розповсюдження норм, цінностей та ідеалів античної цивілізації [27, с. 81]. 

Представникам античної філософської думки вдалося вперше здійснити 

постановку проблеми насилля, що стало додатковим поштовхом для подальшого 

аналізу феномену насилля на наступних етапах розвитку європейського політико-

філософського дискурсу.  

 В епоху Середньовіччя усі зусилля християнських мислителів були 

спрямовані на обґрунтування причин існування насилля. Насильницька боротьба 

розглядалася як неусувний елемент буття, як воля трансцендентної сили. Отцями 

церкви було розроблено і обґрунтовано теорію «справедливої війни», яка мала 

відповідати трьом умовам: 1) війна мала вестися публічною і законною владою, а 

не приватними особами; 2) війна мала бути викликана «справедливими 

намірами»; 3) масштаб військових дій і насилля має бути пропорційним тим 

причинам, через які вони розпочалися. Таким чином, насилля було актом 

справедливості зі сторони одного із учасників і несправедливості зі сторони 

іншого. 

 Релігійне обґрунтування політичного насилля не потребувало раціонально-

правового підґрунтя для його легітимізації. В такому випадку суб’єкти насилля 

більше не обмежувалися у своїх вчинках правовими, політичними і моральними 

нормами, які б вказували на неприпустимість і деструктивність такої діяльності. 

На думку дослідників Г. Елверта і К. Гоштоні, така релігійно-міфологічна або 

метафорична легітимізація насильницьких актів успішно виконувала роль їхньої 

раціоналізації, пояснення і систематизації, поза межами діючих політико-
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правових норм [206 с. 126]. В сучасних умовах відлуння релігійно-мотивованого 

насилля можна було помітити в конфліктах на території колишньої Югославії, 

протистоянні між Палистиною та Ізраїлем, релігійному фундаменталізмі, що є 

джерелом міжнародного тероризму.    

 Традиція виправдовувати політичне насилля через апеляцію до релігійних 

норм і актуалізацію сталих стереотипів та міфологізованих образів була типовою 

для європейської середньовічної історії ескалації конфліктів, вважають 

М. Данильчук та А. Макарін у своєму дослідженні чинників легітимізації насилля 

[52, с. 179]. Християнське вчення визнавало гріховність людини, а тому для 

суспільно-політичних та релігійних відносин природнім було насилля, яке 

покликане боротися з проявами зла специфічними силовими методами. 

Релігійний універсалізм був схильний виправдовувати масове насилля, 

виключаючи невіруючих із загального розуміння людства. Будь-яке розуміння 

універсальності сприймалося через призму загальних цінностей і тим самим 

передбачало виключення певних елементів із загальної сукупності [1, с. 36]. Цей 

період характеризується розповсюдженням різних форм насилля, що свідчить про 

перетворення його на звичний і буденний метод суспільних перетворень. 

 Видатний флорентійський мислитель Н. Макіавеллі розглядав насилля через 

призму владних відносин, наділяючи його особливими властивостями, які 

виступають ключовим фактором в процесі боротьби за здобуття та утримання 

влади [60, с. 4]. Насилля для нього, це інструмент або ресурс влади в руках 

всемогутнього, вільного від церковної влади государя, який він може 

застосовувати на свій розсуд. В своєму трактаті «Государ» Н. Макіавеллі 

ідентифікує насилля в якості законного політичного інструменту, яким володар 

навіює страх своїм підданим, з метою реалізації поставлених цілей. З позицій 

політичного реалізму, джерелом насилля він вважав егоїстичну природу людини, 

а тому розглядав насилля в якості невід’ємної частини владних відносин. Війну, 

як крайню форму насилля, він визнавав природною частиною функціонування, 

укріплення і розвитку легітимності державних інститутів [110, с. 235]. Тобто, 
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різноманітні форми насилля розглядалися ним, як постійний, а не тимчасовий 

політичний засіб.  

 Зростання уваги до феномену насилля спостерігалося у Новий час, що було 

пов’язано з формуванням інституту централізованої держави, яка мала 

монополізувати право на застосування сили. Це сприяло інституціоналізації 

політичного насилля і виведення його із приватної сфери, як інституту, який 

покликаний працювати на благо всього суспільства. Для даного періоду 

характерно два підходи до обґрунтування природи насилля: песимістичний та 

оптимістичний. В подальшому, вони стали основою для формування 

інституційного та етичного напрямів дослідження політичного насилля. 

 Родоначальником песимістичного підходу справедливо вважають 

англійського філософа Томаса Гоббса. Його погляд на проблему насилля 

характеризується сприйняттям людини як егоїстичної істоти, яка в природному 

стані (за відсутністю державного контролю) живе в умовах постійного 

насильницького конфлікту – «війни всіх проти всіх». Він припускав необхідність 

застосування насилля, яке покликане обмежити і приборкати егоїстичну природу 

людини, гарантувати безпеку суспільству. Для досягнення цієї мети правитель, 

який зосереджує у своїх руках абсолютну владу, повинен використовувати будь-

які методи, в тому числі і насилля [26, с. 141]. В рамках даного підходу, держава 

розглядається в якості головного політичного інституту, який монополізує 

насилля та повинен захищати суспільство і встановлювати норми правопорядку. 

Російська дослідниця Є. Пихтєєва вважає, що в такому розумінні політичного 

насилля відбувається протиставлення держави і суспільства. Вперше в історії 

політичної думки силовий примус перетворюється на законний спосіб соціально-

політичного управління. Тобто, в межах песимістичного підходу, насилля 

перетворюється на невід’ємну складову державної влади [151, с. 215].  

 Саме тому, Т. Гоббс одним із перших заговорив про державу, як інститут, 

який покликаний монополізувати легітимне право на застосування насилля. 

Навіть, виникнення самої держави він пояснює широкомасштабною та 

довготривалою війною між соціальними групами, які досягли рівня племінної 
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організації. Війна в природному стані загрожує кожному, а тому, краще 

відмовитися від частини своєї нестійкої свободи на користь держави. В такому 

випадку, інститути державної влади покликані контролювати засоби влади, 

контролю та примусу. Т. Гоббс джерело насилля вбачав в обмеженості ресурсів, 

боротьба за які породжує стан ворожнечі, конфліктів та насилля. Щоб попередити 

подальше розширення насилля люди доходять згоди стосовно необхідності 

створення держави, яка б змогла підтримувати мир, безпеку і стабільність, 

шляхом контролю над застосуванням примусу у суспільно-політичній сфері. 

Відомий дослідник А. Філіппов, який займається інтерпретацією текстів  

Т. Гоббса, вказує та те, що в творчості англійського мислителя можна знайти три 

основні причини насилля, що можуть проявлятися в політиці: суперництво між 

індивідами, взаємна недовіра між ними і прагнення завоювати владу, славу та 

ресурси. І таке суперництво між людьми є неминучим, якщо вони не обмежені і 

не пов’язані договорами [185, с. 152]. Будучи прибічником теорії суспільного 

договору Т. Гоббс вважав, що виникнення держави пов’язане з необхідністю 

захисту і гарантії безпеки. В інституті держави, перше за все, він вбачав 

захисника від зовнішнього контролю та хаотизації суспільних відносин (саме на 

цю тезу Т. Гоббса спираються сучасні противники гуманітарних інтервенцій і 

захисники принципів державного суверенітету). Для цього держава отримує 

монополію на легітимне застосування насилля, що дозволяє гарантувати безпеку 

окремим членам суспільства. 

 Оптимістичний підхід знайшов своє вираження в роботах відомого 

французького мислителя Ж.-Ж. Руссо [152], який на відміну від Т. Гоббса, вважав 

людину доброю за своєю природою, а прояви насилля вважав аномальним 

відхиленням від нормального стану речей, що пов’язано із характером політичної 

організації суспільства. Французький просвітитель причини насилля вбачав у 

поглибленні соціально-політичної нерівності між людьми. Він допускав 

застосування насилля для реалізації права народу на захист власного 

суверенітету, якщо держава чи правитель порушують умови суспільного 

договору. Законним використання насилля може бути лише в тому випадку, якщо 
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воно спрямоване на захист життя, власності та інтересів громадян. Масове 

політичне насилля у формі війни він розглядав в якості порушення нормальної 

політичної взаємодії і співробітництва, що призводить до затримок в 

цивілізаційному розвитку. Поширення насилля, в такому випадку, вказує на те, 

що розум більше не відіграє панівної ролі в соціально-політичному житті.   

 Окреме місце в осмисленні природи насилля належить концепції німецького 

мислителя К. Маркса. Відповідно до його уявлення, насилля і конфлікти 

характерні для усіх сфер суспільства (політики, економіки, культури). Причина 

поширення насилля у суспільних відносинах пов’язана з існуванням приватної 

власності та протистоянням між класами. Проблема політичного насилля в теорії 

марксизму на пряму пов’язана з проблемою революцій, без насильницького 

потенціалу яких перехід до нових форм суспільно-політичного устрою просто 

неможливий [128, с. 28].   

 В рамках марксизму політичне насилля розглядається в контексті класової 

боротьби, соціальної революції і диктатури пролетаріату. Економічна нерівність 

посилює відчай серед робітничого класу і активізує бажання здійснити за 

допомогою насилля радикальні політичні перетворення. Явище насилля 

оцінюється як природна, органічна і необхідна складова соціально-класової 

боротьби. На думку К. Маркса, головною рушійною силою політичного процесу є 

революція, яка спирається на різноманітні форми насилля. Політичне насилля є 

необхідним інструментом для знищення буржуазії як окремого класу і 

реформування традиційних соціальних укладів. Особлива роль насилля в тому, 

що воно розглядалося марксистами, як рушійна сила побудови і організації нової 

суспільно-політичної системи. Марксисти готові виправдати насилля зі сторони 

тієї історичної сили, яка здатна підштовхнути суспільство на більш високу 

сходинку розвитку. В такій теоретичній системі насилля є системо-утворюючим 

фактором історичного розвитку, який відіграє ключову роль в становленні і 

еволюції цивілізацій, держав, суспільств [184, с. 40]. Однак, вважаючи боротьбу 

класів головною рушійною силою суспільного розвитку, марксисти всі інші 

прояви насилля (національне, етнічне) вважають похідними від класових 
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суперечностей, як специфічного прояву боротьби між класами. На сучасному 

етапі суспільного розвитку, пояснення джерел насилля лише економічними 

чинниками не виглядає достатньо переконливим, оскільки досить часто насилля 

здійснюється між рівними, в економічному плані, суб’єктами для яких 

матеріальна складова конфлікту не є вирішальною. 

 Одним із найпоширеніших теоретичних підходів є ототожнення 

політичного насилля з діяльністю держави, яка володіє легітимною монополією 

на його застосування. Серед прибічників даного підходу варто виокремити 

теоретичні розробки М. Вебера, Х. Хофмайстера, К. Шмітта. Для них політичне 

насилля може існувати лише у формі фізичного примусу, що здійснюється 

державними інститутами: поліцією, армією та іншими силовими відомствами. 

Свої уявлення про природу насилля М. Вебер представив у роботі «Політика як 

покликання і професія», вказавши, що одним із найпоширеніших проявів насилля 

є панування. Особливу роль в такій системі відіграє правитель, який завдяки своїм 

здібностям регулює поведінку людей і перетворюється на носія легітимного 

насилля [32, с. 647]. В його теоретичній побудові простежується об’єднання в 

єдине ціле таких понять як «влада» та «насилля», які відносяться до специфічних 

інструментів здійснення політики. На думку німецького мислителя, насилля і 

конфлікти у суспільно-політичних відносинах породжені протистоянням між 

різними за статусом групами, які вдаються до застосування радикальних методів 

боротьби з метою досягнення власних інтересів. 

 М. Вебер вважав, що насилля є головним засобом державної влади і 

держави як такої. Зокрема він зазначає: «Дати соціологічне визначення сучасної 

держави можливо лише виходячи з специфіки використання нею, як і будь-яким 

іншим політичним союзом, засобів фізичного насилля» [32, с. 645]. Тому, 

відповідно до його уявлень, державою може бути лише та людська спільнота, яка 

в межах певної території претендує (успішно) на монополію легітимного 

фізичного насилля. Спираючись на це, державу він описував в якості головного 

інституту володарювання одних людей, чи груп, над іншими. Для німецького 

дослідника держава – це організований союз панування, який в межах 
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встановленої території досяг успіху в монополізації легітимного фізичного 

насилля, як головного засобу панування і з цією метою об’єднав основні ресурси 

в руках своїх керівників. Існування такої монополії має суттєво знизити рівень 

реального насилля і підвищити безпеку всіх членів суспільства. Розглядаючи 

засоби політичної влади він використовував поняття «насилля» і «фізичне 

насилля» в якості синонімів. Відповідно до його теорії, в суспільстві завжди 

відбуватиметься формування соціальних груп з абсолютно протилежними 

інтересами, які будуть вести перманентну боротьбу за владу, а отже, усунення 

насилля з соціально-політичних відносин є ілюзорним і неможливим. Саме тому, 

насилля, на рівні з владою, є головним засобом політики і той, хто бажає 

професійно займатися політикою має усвідомити і прийняти цей етичний 

парадокс. Тим, хто не готовий у потрібний момент вдатися до використання 

крайніх засобів потрібно взагалі утриматися від політичної кар’єри. М. Вебер 

припускав, що про формування централізованої держави можливо говорити лише 

в тому випадку, якщо право на використання політичного насилля закріплено за 

однією організованою групою, яка здатна в межах власної території усунути 

конкурентні джерела насилля [35, с. 15]. Тому, сама держава народжується у 

боротьбі між конкуруючими соціально-політичними групами, які прагнуть 

взаємного знищення або цілковитого підкорення. 

 Спираючись на вчення М. Вебера про державне походження насилля інший 

авторитетний дослідник Х. Хофмайстер у своїй роботі [192] вказує на те, що 

держава це єдиний політичний інститут який володіє легітимним правом на 

застосування насилля. Лише за таких умов держава зможе гарантувати 

збереження власного суверенітету і обмежити джерела незаконного насилля, 

носіями якого можуть стати різні соціальні групи, які значно послаблять роль 

держави в суспільстві. Політичне насилля для держави стає гарантом 

суверенітету, а сама держава постає для суспільства узагальненим символом 

легітимного примусу. У свою чергу, для видатного німецького дослідника К. 

Шмітта визначальною ознакою держави як головного політичного інституту є 

право на війну і здатність органічно інтегрувати суспільство для боротьби зі 
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спільним зовнішнім ворогом. «Головна риса, яка відрізняє державу від інших 

форм суспільно-політичної організації є її здатність контролювати фізичне життя 

громадян», – зазначає К. Шмітт [202, с. 51]. Отже, ідеї дослідників даної групи 

об’єднує розуміння того, що монополія держави на застосування сили спирається 

на необхідність легітимного регулювання публічних відносин між державними 

інститутами і суспільством для захисту спільних інтересів. Руйнування державної 

монополії на застосування сили є, фактично, відмовою від суспільного договору, 

який є основою для легітимності державної влади і відображає її нездатність 

адекватно реагувати на вимоги суспільства.   

 Роботи Х. Арендт, Н. Лумана та В. Мєжуєва можна об’єднати у іншу групу 

характерними особливостями якої є протиставлення насилля і влади. Німецько-

американська дослідниця Ханна Арендт, в своїй фундаментальній праці «Про 

насилля», переосмислила природу даного явища і виявила закономірності його 

функціонування в умовах сучасного суспільного розвитку. Так, на самому 

початку власної книги вона звертає нашу увагу на парадоксальний та 

ірраціональний характер насилля: «Технічні вдосконалення засобів насилля 

досягли тієї межі, коли жодна політична ціль не може співвідноситися з їх 

руйнівним потенціалом або виправдовувати реальне використання цих засобів в 

умовах збройного протистояння» [209, р. 3]. Вдосконалюючи методи, форми і 

засоби насилля людство, фактично, намагається раціоналізувати те, що за своєю 

природою є ірраціональним. В розумінні Х. Арендт, політичне насилля може бути 

справедливим і раціональним лише у випадку локального протистояння, коли в 

конфлікті беруть учать суб’єкти з нерозвинутими технічними засобами 

тотального знищення (відсутність зброї масового знищення). В усіх інших 

випадках, застосування насилля буде логічно протилежним та ірраціональним, що 

ми й можемо спостерігати на прикладі сучасних конфліктів.  

 Х. Арендт наголошує на тому, що більшість дослідників розглядають 

насилля і владу, як взаємопов’язані і взаємозалежні явища. На думку прибічників 

даного твердження, політичне насилля є одним із радикальних проявів влади. 

Прагнучи подолати недоліки такого одностороннього уявлення про характер 
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співвідношення влади і насилля Х. Арендт запропонувала власний 

альтернативний підхід. Відповідно до нього, у випадку застосування насилля 

влада зникає. Влада і насилля, вважає Х. Арендт, протилежні за своєю природою, 

бо насилля вступає в дію лише там, де влади не має або вона значно ослаблена. 

«Влада не потребує виправдання, але потребує легітимності. Натомість, насилля 

здатне знищити владу, але не здатне її створити», стверджує дослідниця [155, с. 

57]. Під легітимністю Х. Арендт розглядає особливий стан політичної влади, в 

умовах якого дії політичних суб’єктів спрямовані на мінімізацію насилля і 

примусу. Вона доклала значних зусиль, щоб довести парадоксальний і абсурдний 

характер ототожнення насилля з владою: «Там, де насилля більше не обмежується 

владою відбувається викривлення розуміння цілей і засобів. Засоби насилля 

(засоби знищення) тепер починають визначати ціль. Одним із наслідків цього 

стане те, що ціллю буде оголошено знищення самої влади» [209, р. 54]. 

 Для Х. Арендт влада, в першу чергу, це здатність до колективної діяльності. 

Вона передбачає здатність людей не просто діяти, а діяти спільно. Влада 

належить лише окремій соціальній групі або суспільству, вона існує до тих пір, 

доки існує ця група. Окремий індивід не може володіти владою (яким би могутнім 

він не був), а може застосовувати лише силу або насилля [6, с. 266]. Влада у неї це 

засіб політичної творчості, який зникає в умовах застосування різноманітних 

форм політичного насилля. Вона визначає насилля як явище, що відображає 

інструментальний аспект політичної діяльності і потребує постійного 

обґрунтування: «Насилля, будучи інструментальним за своєю природою, 

раціональне рівно на стільки, на скільки йому вдається реалізувати 

виправдовуючу його ціль» [7, с. 358]. Характерними ознаками насилля є те, що 

воно обмежує свободу волі політичних суб’єктів, а також пригнічує психологічні, 

духовні і фізичні можливості учасників політичного процесу. Така специфіка 

політичного насилля робить його найбільш небажаним явищем в житті 

суспільства [156, с. 66]. 

 В рамках такого підходу політичне насилля, скоріше за все, має 

інструментальний характер і є цілераціональною діяльністю, а отже потребує 
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обґрунтування і виправдання. Влада, у свою чергу, не потребує виправдання, 

оскільки вона не має цілі. В такій ціннісній системі влада і насилля це протилежні 

явища – там, де є влада не має місця насиллю і навпаки. З цього приводу 

дослідниця зазначає: «Влада завжди потребує підтримки мас, насилля ж не 

потребує підтримки, бо спирається на свої звичні засоби» [7, с. 320]. Для  

Х. Арендт насилля це, в першу чергу, прояв природних фізичних сил, а отже воно 

не може формувати єдність з явищем влади, сутність якої є набагато ширшою від 

простих тваринних інстинктів. Політичне насилля призводить до конфронтації в 

суспільстві, наслідком чого стає поступове відчуження учасників політичного 

процесу, що може стати однією з головних причин кризи політичної системи і 

структурних форм її організації [204]. Х. Аренд виступає проти розуміння 

політичного насилля, як однієї із форм владно-політичних відносин. В основі її 

підходу знаходиться грецька і римська традиція ототожнення політики з правом 

та законом, а не з силою і насиллям. В елліністичній традиції політика означала 

свободу від панування тиранії, а насилля взагалі не розглядалося в якості 

складової політичного мистецтва. Натомість сьогодні, ми стаємо свідками 

викривленого сприйняття понять «свободи» і «насилля». Останнє перетворюється 

на засіб боротьби не за свободу як таку, а за свободу для себе, за право бути 

вільним в процесі реалізації власних інтересів [114, с. 108]. 

 В концептуальних і морально-етичних рамках започаткованих Х. Аренд 

свою теорію політичного насилля вибудовує В. Мєжуєв. Зокрема, викликають 

повагу його слова про невірне розуміння співвідношення між політикою і 

насиллям в рамках сучасного наукового дискурсу: «Політика визначається не 

насиллям, яке виникло ще до появи політичних відносин, а прагненням обмежити 

і звести до мінімуму його застосування» [114, с. 109]. У своєму дослідженні 

політичного насилля він протиставляє дане явище свободі. Тому свобода є не 

повною відмовою від застосування насилля, а засобом боротьби з ним. Внаслідок 

цього, протягом історичного розвитку свободу постійно здобувають за 

допомогою насилля. 
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   Н. Луман вказує на існування трьох соціальних систем (політики, моралі та 

права), кожна з яких прагне легітимізувати застосування насилля. В процесі 

соціально-політичної еволюції роль насилля значно змінювалася: від поширеного 

і звичного явища – до вибіркового і обмеженого застосування державними 

інститутами [108, с. 13]. Він вказує на два рівні політичного насилля: фізичний і 

символічний. Застосування фізичного насилля характерне для тих ситуацій, коли 

державі чи її силовим структурам не вдається здійснювати управління на основі 

комунікативних засобів, які здійснюють вплив на свідомість і політичні 

переконання індивідів [109, с. 19]. 

 Поняття «насилля» об’єднує та інтегрує організації на інституційному рівні 

політичної системи формуючи ефективну і сталу систему комунікації. В той же 

час, це є головною причиною парадоксальності держави, як головного 

політичного інституту. Головна мета державної монополії на насилля – усунути 

інші джерела насилля і максимально звузити коло учасників суспільно-

політичних відносин, які можуть вдатися до його використання. Боротьба між 

суб’єктами легітимного і нелегітимного насилля стає причиною постійних 

конфліктів і нестабільності в суспільстві, а сама проблема насилля 

перетворюється на центральну тему політики. Монополія на легітимне 

застосування насилля з’являється завдяки формування централізованих 

національних держав. Але на сучасному етапі розвитку політичних відносин 

внаслідок розширення кола політичних суб’єктів ця монополія руйнується. Це 

змінює характер і принципи функціонування сучасних політичних систем, не 

дозволяючи більше ототожнювати їх лише з державою та її інститутами. З огляду 

на це, Н. Луман констатує поступову втрату державою своїх позицій у сфері 

контролю та використання легітимних методів фізичного і психологічного 

примусу [122, с. 148]. Він наголошує, що: «У випадку застосування засобів 

фізичного насилля влада зникає. А отже, політична влада повинна відповідати 

головній умові – не вироджуватися у фізичне насилля» [109, с. 97]. Важливо 

розуміти, що для Н. Лумана влада встановлює специфічні взаємовідносини з 

насиллям, але повністю не ототожнюється з ним. Цінність його аналітичної 
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системи в тому, що вона описує необхідність існування в державі монополії на 

використання насилля. В протилежному б випадку існування легітимної влади в 

суспільстві, безпеки і соціальної стабільності було б неможливим досягти, бо 

кожен індивід зміг би застосовувати насилля на власний розсуд. 

 Представник філософської школи А. Гусейнов в якості насилля розуміє 

будь-яку силу, яка спрямована на індивіда і обмежує або узурпує його свободу 

волі [49, с. 5]. А. Гусейнов головним атрибутом насилля вважає примус. Навіть, 

сам термін «насилля» означає примушування до чогось силою. Він акцентує увагу 

на тому, що насилля це – суспільні відносини, в ході яких одні індивіди (групи) за 

допомогою зовнішнього примусу представляють загрозу життю інших або 

підкоряють їх здібності, виробничі сили, волю та власність. Тобто, для нього 

насилля це, в першу чергу, дія на яку не може бути отримана згода тих, проти 

кого вона спрямована, бо вона не враховує їх цілі, права та інтереси [80, с. 18-19]. 

Українська дослідниця Аліна Бабієва у своїй статті поглиблюючи ідеї А. 

Гусейнова, пропонує визначати політичне насилля, як: «Особливий тип 

діяльності, що передбачає нав’язування волі однієї людини чи групи решті 

суспільства. Для цього можуть бути використані найрізноманітніші засоби, а 

найчастіше – фізична сила» [11, с. 163]. В схожих концептуальних рамках 

визначає політичне насилля інша представниця української політичної школи А. 

Коломоєць. Для неї насилля реалізується в ситуації навмисних дій (примусу), що 

використовуються з метою нав’язування волі суб’єкта об’єкту, як прямим так і 

прихованим шляхом, коли домінують латентні форми примусу [79, с. 54].  

 Деякі дослідники розглядають опосередкований вплив політичного насилля 

через систему ідеологічних приписів, комунікації, символічних повідомлень чи 

знаків. Зокрема, для Л. Альтюсера, А. Грамші та А. Гжегорчика використання 

політичного насилля характерне для тих ситуацій, коли у прихованій формі 

відбувається нав’язування певних переконань, зразків поведінки чи 

маніпулювання свідомістю індивідів. Л. Альтюсер вказує на репресивний і 

примусовий характер ідеологічних систем, які за допомогою прихованого 

примусу нав’язують особистості систему чітко визначених цінностей і зразків 
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політичної поведінки. Контроль панівним політичним класом головних силових 

інститутів для А. Грамші є головною передумовою встановлення в суспільстві 

ідеологічної гегемонії, яку визнають більшість членів даної спільноти. 

 Згідно з А. Гжегорчиком, насилля пов’язане не тільки з фізичними та 

матеріальними втратами у формах вбивств та погроз, що є прямими, брутальними 

та очевидними проявами насилля, а й з тим, що його використання пронизує 

психологічну та інтелектуальні сфери, коли воно проявляється опосередковано 

шляхом нав’язування власних переконань або спотворенням інформації. Для 

нього насилля проявляється у примушенні людей до прийняття певних рішень, 

умов чи поведінки, шляхом руйнування їх біологічного і психічного життя, або за 

допомогою загрози такого руйнування [40, с. 56].  

 Символічно-культурологічне уявлень про природу насилля характерне для 

теоретичних конструкцій М. Фуко, П. Бурьє, Ж. Бодріяра, які вказують на насилля 

як засіб контролю за поведінкою індивіда, що виражається у формі авторитету, 

символічних чи знакових системах. У своїй відомій праці «Наглядати й карати» 

французький мислитель М. Фуко вказує на те, що система покарання і насилля 

дозволяє практикам влади дисциплінувати, кристалізувати поведінку індивідів 

[188, с. 192]. Відповідно до його уявлень, погроза застосування фізичного та 

символічного насилля дозволяє політичній еліті контролювати свідомість, думки і 

дії всіх членів суспільства. Постійні суперечки серед наукового співтовариства 

стосовно неоднозначної природи насилля змусили відомого французького 

мислителя взагалі відмовитися від використання даного поняття. Він замінив його 

нейтральними, з нормативної точки зору, проявами влади: дисциплінованістю та 

нормалізацією. «Людство вводить кожен вид насилля в систему правил і, таким 

чином, переходить від одного виду панування до іншого» – вважає М. Фуко [187]. 

Продовжуючи ідею М. Фуко про те, що влада розпорошена і пронизує всю 

систему суспільних відносин, можна припустити, що влада може бути єдиним 

джерелом легітимного насилля у суспільстві. 

 Розглядаючи соціальні відносини як поле гри агентів П. Бурдьє вказує на 

символічне значення насилля. Між агентами з різним статусом і авторитетом 
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відбувається постійна боротьба, що відбувається в символічному просторі і 

передбачає можливість отримання влади для поліпшення власних позицій. Ті, хто 

перемагає у такій боротьбі здобувають підтримку у суспільстві і отримують 

можливість домінувати над рештою використовуючи засоби символічного 

насилля і контролю [30, с. 105]. В теоретичній конструкції П. Бурд’є, насилля це 

результат взаємодії культурного панування і економічної експлуатації. Такий стан 

речей дозволяє підтримувати пануюча ідеологія, яка нав’язує стандарти 

споживання і моделі поведінки, які посилюють залежність і підкорення громадян 

[64, с. 15]. Це дозволяє маніпулювати широкими верствами населення нав’язуючи 

їм систему світосприйняття, що відображатиме їхню довіру тим, кому вони 

підкоряються. Тобто, П. Бурдьє вважає, що використання символічного насилля є 

найпоширенішим засобом здобуття легітимності і підтримки, а монополістами 

такого виду насилля стають панівні агенти (в першу чергу держава), які 

сконцентрували у своїх руках найбільше ресурсів (не завжди фізичних). 

Відповідно до уявлень іншого французького дослідника Ж. Бодріяра у сучасному 

світі переважають нефізичні прояви насилля, які вбудовані у систему владних 

відносин, норм, примусів та соціалізації, що структурують і нав’язують індивідам 

зразки поведінки. Насилля у сучасному світі поєднується з владою і вбудоване у 

контрольовану нею систему соціалізації. На його думку, насилля присутнє всюди 

і практично не має фізичного прояву, а набуває символічного змісту. ЗМІ є 

головним каналом передачі символічного насилля, за допомогою якого його 

суб’єкти здійснюють маніпуляції над масовою свідомістю [24, с. 43]. 

 Головною особливістю дослідження категорії «політичне насилля» є 

відсутність єдності серед дослідників стосовно природи даного явища. В 

науковому співтоваристві сформувалися різноманітні підходи, відповідно до яких 

політичне насилля може розглядатися в якості безпосереднього застосування 

фізичної сили, психологічного або фізичного примусу, нелегітимного 

використання сили, обмеження волі, заподіяння шкоди та збитків. Для 

представників першого підходу насилля і фізична сила є тотожними поняттями. 

Зокрема, під політичним насиллям розуміють застосування фізичної сили, яка 
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використовується для здобуття або утримання влади або для того, щоб посилити 

чи послабити авторитет [103, с. 12]. Але застосування такої сили має незаконний 

характер. Так, Р. Вольфф вважає, що: «Насиллям є нелегітимне, невиправдане і 

несанкціоноване використання сили для порушення волі та бажання інших» [314 

р. 607]. Це твердження буде вірним лише за умови існування законних органів 

влади, в протилежному ж випадку знайти відмінність між політичним насиллям і 

легітимним застосуванням сили буде просто неможливо.     

 Дослідження природи і джерел політичного насилля неможливо 

здійснювати без урахування його зв’язків з поняттям «влади». Центральне місце в 

політичному процесі займають відносини з приводу завоювання, використання і 

утримання влади за допомогою методів насилля і примусу. Велика кількість 

дослідників не погоджуються з позицією Х. Арендт та Н. Лумана і доводять, що 

насилля є важливим засобом/інструментом влади за допомогою якого суб’єкт 

владних відносин реалізує свою волю. Без такого політичного засобу як насилля, 

суб’єкту влади складно підпорядкувати своїм інтересам поведінку, волю і 

бажання об’єкта. Тому, владні відносини, в будь-якому, випадку, можуть 

відбутися лише за наявності засобів, які забезпечують встановлення зв’язку між 

суб’єктом та об’єктом влади. Протягом усієї історії людства насилля було 

найпоширенішим засобом боротьби за владу. З плином історії методи, форми і 

типи політичного насилля зазнавали кардинальних змін, в залежності від 

політичних та соціально-економічних обставин конкретної історичної епохи. 

Політичне насилля характеризується відкритим зіткненням протилежних 

інтересів та боротьбою соціально-політичних сил, дії яких спрямовані на 

досягнення несумісних цілей, насамперед у сфері влади. Зрозуміло, що насилля це 

лише один з багатьох інструментів влади, який жодним чином не применшує 

значення і роль несилових інструментів: авторитету, традицій, норм, законів, віри, 

стимулювання. Проте, в переважній більшості випадків, суб’єкт влади не завжди 

може розраховувати на добровільне підкорення власній волі тому, що владні 

відносини набувають асиметричного і конфліктного характеру через нерівність 
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між суб’єктом та об’єктом, що й стає головною причиною застосування 

різноманітних форм насилля і примусу.    

 Зокрема, російський дослідник В. Дєнісов в якості соціального насилля 

розглядає застосування або погрозу застосування різних форм, методів і засобів 

прямого або опосередкованого примусу по відношенню до індивідів, груп, класів 

та держав з метою боротьби за утримання політичної влади і економічного 

панування [75, с. 27]. В. Дєнісов вказує на те, що політичне насилля це один із 

різновидів комунікації, в рамках якої екстремального вираження набувають 

боротьба і зіткнення протилежних інтересів суб’єктів суспільних відносин – 

держав, класів, етносів [53, с. 40]. Спираючись на правовий підхід Л. Сердюк 

визначає насилля як: «Цілеспрямований, протиправний вплив на людину, який 

здійснюється проти її волі і здатен нанести їй органічну, фізичну або психічну 

травму і обмежити свободу волевиявлення, дій та пересування» [160, с. 22]. 

 А. Кугай вважає, що політичне насилля передбачає: «Примусове обмеження 

свободи волі соціального суб’єкта, що обумовлено діями соціальних сил, які 

прагнуть здобути, утримати і використати політичну владу з метою встановлення 

та підтримання певного соціально-політичного ідеалу» [98, с. 11]. Проте, виникає 

цілком слушне зауваження: чи завжди, для учасників політичного процесу, 

насилля є інструментом досягнення певного ідеалу? Скоріше за все, можна 

говорити про використання елементів політичного насилля для досягнення 

прагматичних цілей: влади, збагачення, визнання, покарання, залякування.    

 Схожу точку зору розділяє І. Ліпатов, для якого політичне насилля це, в 

першу чергу: «Ідеологічно обґрунтована і матеріально забезпечена діяльність 

класів, націй, соціальних груп, яка спрямована на застосування засобів примусу з 

метою завоювання і використання державної влади, а також досягнення 

політичного панування на міжнародній арені, управління соціальними процесами 

в класових, групових чи індивідуальних інтересах [107, с. 10]. В такому ж 

теоретичному руслі трактує політичне насилля російський дослідник 

А. Мартіросян, для якого політичне насилля – це примус, який використовується 

для пригнічення особистісних бажань і конструктивних прагнень особистості, як 
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засіб диктування волі суб’єкта з метою отримання влади, її використання, 

розподілу і захисту [112, с. 65]. Однак, у своєму визначені ці автори не 

враховують народні маси і політичну еліту, в якості ключових суб’єктів 

політичного насилля. Такий прояв насилля є методом залякування і примусу 

людей до дій всупереч їхній волі, внаслідок чого у них зникає право вибору. 

Головна мета такого насилля полягає у блокуванні волі індивідів та примусі їх до 

дій, які нав’язуються суб’єктами.  

 Навколо даної традиції вибудовував свої теоретичні уявлення про політичне 

насилля і видатний дослідник Ч. Міллз. Він вказував на органічний і 

безальтернативний зв’язок між насиллям та владою. Найкращим відображенням 

його теорії стала фраза: «Будь-яка політика представляє собою боротьбу за владу, 

а головним виразом влади є насилля» [114, с. 104]. Вчення Ч. Міллза про 

політичне насилля стало основою для значної кількості досліджень з окресленої 

проблематики. Зокрема, І. Свієстіня продовжуючи дану традицію, дійшов 

висновку, що поняття «насилля» завжди пов’язане з явищем влади. «Насилля – це 

один із чисельних проявів влади і тому потрібно говорити про політичне насилля 

лише в контексті влади» – зазначає він [154, с. 141]. Політичне насилля пов’язане 

з феноменом постійних групових конфліктів з приводу влади та контролю над 

ресурсами в певному суспільстві. Для В. Красікова політичне насилля передбачає 

завдання фізичної шкоди у формі тортур, вбивства, побиття, вибухів, примусових 

затримань в процесі володарювання [95, с. 148]. О. Ковріжних до політичного 

насилля відносить фізичний примус, який використовують для нав’язування 

об’єкту власної волі з метою оволодіння і захисту влади [78, с. 75]. Для даної 

групи дослідників, насилля завжди виступає засобом боротьби за владу, в першу 

чергу державну. 

 Таким чином, в межах сучасної політичної науки значна кількість спроб 

концептуалізації політичного насилля здійснюється на основі його органічної 

єдності з поняттям «влади». Припускається, що насилля і влада є нерозривно 

пов’язаними категоріями і передбачають вчинення насильницьких дій 

мотивованих свідомим або несвідомим бажанням отримання і збереження 
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політичної влади. Російський дослідник Б. Капустін поєднує між собою поняття 

«політки», «влади» і «насилля». «Виходячи з того, що природою політики є влада, 

яка спирається на інструменти насилля, то політика є завжди насильницькою» – 

вважає він [72, с. 6]. Таку сутнісну специфіку політичного насилля можна 

спостерігати в умовах партизанських і воєнізованих формувань, тиранічних 

режимів, екстремістських, релігійних та етнічних груп, які вдаються до засобів 

політичного насилля для досягнення панування над регіоном, державою або 

соціальною групою. С. Кузіна запропонувала власне визначення політичного 

насилля, як способу інституціоналізації соціальних відносин, під час яких одні 

індивіди або соціальні групи за допомогою різноманітних засобів примусу і 

маніпуляції підкорюють собі волю, свідомість, здібності і свободу інших, з метою 

оволодіння владою, її утримання та використання [99, с. 2]. Відповідно до її 

позиції, політичне насилля не можливо відокремити від поняття «влади», бо саме 

владні відносини передбачають панування однієї волі над іншими.  

 Підбиваючи підсумки можна зазначити, що розглянута нами група 

дослідників акцентує свою увагу на органічному зв’язку між владою, державою та 

насиллям. У своїй роботах вони розвивають ідеї М. Вебера і актуалізують 

проблему монополії державної влади та її інститутів на легітимне застосування 

насилля, як інтегруючого і організаційного владного ресурсу. В їхніх теоретичних 

системах влада завжди спирається на насилля, бо лише останнє зможе 

підтримувати виконання членами суспільства усіх законодавчих розпоряджень, 

виступаючи крайнім засобом застосування покарань та санкцій, а прагнення 

учасників політичного процесу уникнути державного насилля перетворюється на 

дієвий механізм стабільного функціонування державних інститутів. Таким чином, 

наукова традиція ідентифікації політичного насилля з владними механізмами 

вказує на те, що без здатності державних органів ефективно використовувати 

інструменти легітимного насилля неможливі жодні політичні інтеракції в 

суспільстві. Проте, такий підхід має свої суттєві обмеження. Повністю 

ототожнювати владу з політичним насиллям було б нерозумно, через те, що 

владні відносини, у своїй переважній більшості, передбачають використання 
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несилових методів управління. Зводячи в єдине поняття «насилля» і «владу» ми 

ігноруємо можливість об’єкта владних відносин робити вільний непримусовий 

вибір і добровільно підкорятися встановленим нормам.   

 Деяка обмеженість і невідповідність сучасним реаліям даних підходів 

продиктована тим, що всі вони акцентують свою увагу на державному 

походження даного феномену, натомість, сучасність характеризується 

переважанням і поширенням політичного насилля джерелом якого є неофіційні, 

недержавні структури, організації і рухи. В рамках цієї традиції політичне 

насилля представляє собою використання силових засобів проти інститутів 

політичної системи, або політичною системою проти суспільних груп і/або одним 

органом політичної системи проти іншого (внутрішньосистемне насилля).  

  У переважній більшості випадків, дослідження категорії «політичне 

насилля» ускладнюється тим, що значна кількість дослідників не конкретизують 

його значення, а розуміють його у загальному широкому значенні, що обмежує 

якісну визначеність стосовно природи даного явища. Це призводить до того, що 

політичне насилля зливається і ототожнюється з поняттями примусу, 

пригнічення, обмеження свободи волі і прав людини. Відсутність конкретики у 

визначенні політичного насилля поглиблює розкол і антагоністичні відносини в 

політичній системі суспільства, бо дозволяє здійснювати маніпуляції на свою 

користь. Широке розуміння політичного насилля як будь-якої шкоди або утиску 

дозволяє суб’єктам насилля виправдовувати і обґрунтовувати використання 

такого інструменту політичної боротьби. 

 Напевно, найпопулярніше визначення насилля здійснюється через його 

фізичний вплив. В даному руслі англійський філософ Джон Кін визначає насилля 

як: «Небажаний фізичний вплив груп і/або індивідів на тіла інших, що призводить 

до шоку, травм, смерті. Насилля – це акт, який виражає відносини, в яких об’єкт 

насилля розглядається в якості предмету, що заслуговує, щоб йому завдали шкоди 

чи, навіть, ліквідували» [264 р. 57]. Російські дослідники А. Дмітрієв та І. Залисін 

у своїй роботі «Насилля: соціо-політичний аналіз» вдаються до розгляду 

політичного насилля лише як фізичного прояву. В рамках їхньої концепції 



35 
 
насилля це: «Фізичний примус, що використовується для нав’язування волі з 

метою оволодіння владою, перш за все державно, її використання, розподілу і 

захисту» [60, с. 24]. Їх прагнення зосередити увагу лише на фізичних проявах 

насилля продиктоване бажанням уникнути моральних, нормативних, 

аксіологічних і правових аспектів даного явища, оскільки їх об’єктом є свідомість 

індивідів, а не тіло. Однак, численні емпіричні дані свідчать про те, що в 

більшості випадків кінцевою метою використання політичного насилля є не 

тілесні пошкодження чи вбивства, а вплив на суспільну свідомість. Фізичне 

насилля лише один із засобів для досягнення такого ефекту радикальним шляхом. 

 В межах української політичної науки переважає підхід відповідно до якого 

політичне насилля розглядається в якості одного із інструментів політики, який 

використовують в процесі боротьби за владу. Хрестоматійним прикладом такої 

теоретичної позиції є визначення політичного насилля українським дослідником 

В. Павлятенком. Для нього політичним насилля є цілеспрямований фізичний 

примус, що дозволяє суб’єктові політичних відносин нав’язати власну волю з 

метою оволодіння владою, насамперед державною. На його думку, акцент у 

визначенні даного явища необхідно робити саме на його фізичному прояві, бо це 

дозволить відокремити політичне насилля від інших різновидів психологічного, 

духовного і культурного примусу та маніпуляції [134, с. 46]. Отже, узагальнюючи 

вже розглянуті трактування політичного насилля як фізичного примусу в 

широкому значені передбачає активні фізичні дії, які завдають шкоди життю чи 

здоров’ю індивіда і здійснюються проти його волі, порушуючи його права і 

свободи, а також супроводжується больовими відчуттями. 

 Невірно було б обмежувати розуміння політичного насилля лише фізичним 

чи силовим примусом. Сучасність демонструє нам численні приклади, коли 

заподіяння фізичної шкоди не є найголовнішим завданням (тероризм), а лише 

засобом посилення духовного (психологічного, ідеологічного, інформаційного) 

насилля. Безперечно, варто визнати і врахувати, що прояви фізичного насилля є 

більш розповсюдженими, масштабними та помітними, що й обумовлює значну 

зосередженість уваги дослідників на його безпосередніх і прямих проявах. 
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Прагнучи подолати обмеженість розуміння політичного насилля лише як 

фізичного впливу Дж. Салмі у своїй роботі «Насилля і демократичне суспільство» 

запропонував широке, всеохоплююче визначення даного явища: «Насилля – це 

все те, що не дозволяє людям задовольняти їх потреби або змушує діяти всупереч 

власної волі» [292 р. 10].  

 Більшість з уже розглянутих нами наукових підходів обґрунтовують 

політичне насилля як негативне і неприродне суспільне явище. Проти такого 

одностороннього розуміння насилля виступає американський політолог  

Ч. Найбург, вказуючи на його об’єктивне походження: «Суспільство складається з 

численних конкуруючих соціумів і груп людей, які боряться за отримання або 

збереження різноманітних благ за допомогою широкого арсеналу засобів. В такій 

боротьбі використовуються мирні або насильницькі методи і, відповідно, життя 

суспільства визначається двома поняттями – миром і війною, насиллям та 

ненасиллям. Мирний стан означає, що конкурентна боротьба відбувається в 

рамках закону. Навпаки, порушення існуючого порядку і зіткнення протилежних 

сторін досягає крайньої гостроти, що призводить до поширення насильницьких 

акцій» [283 р. 16]. Ч. Найбург пропонує до проявів політичного насилля 

відносити: «Акти дезорганізації, руйнування, завдання шкоди об’єкту, вибір цілей 

або жертв, обставин та наслідків, які набувають політичного значення, тобто 

характеризуються тенденцією зміни поведінки іншого в ситуації торгу, який 

впливає на природу соціальної системи» [283 р. 13]. 

 В рамках даної традиції розмірковував про природу політичного насилля і 

Р. Арон, який відзначав історичну роль насилля в процесі становлення, розвитку і 

трансформації соціально-політичних відносин. Відповідно до його уявлень: 

«Історія і життя людей визначаються боротьбою і насиллям і так буде 

продовжуватися до того часу, поки будуть існувати антагонізми між людьми» [10, 

с. 212]. На об’єктивність насилля у формі війни вказував видатний військовий 

теоретик К. Клаузевіц. «Війна є частиною суспільних відносин і передбачає 

зіткнення значних інтересів, які вирішуються кровопролиттям, і лише цим вона 

відрізняється від інших конфліктів», – відзначає він у своїй праці «Про війну» [76, 
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с. 144]. Деякі з мислителів вважали насилля природною властивістю людського 

існування. Будучи прибічником природного походження насилля Г. Дерлуг’ян 

визначає його, як стратегію поведінки індивіда, що на одному рівні із любов’ю і 

дружбою складають основу нашої генетичної природи [58, с. 3]. 

 Представники антропологічного і етнографічного підходів розділяють 

схожу точку зору на природу та сутність політичного насилля. Вони вважають, 

що основним джерелом насилля є вроджені схильності та інстинкти людини, які 

підштовхують її до агресивних дій і відображають вроджені властивості 

людського організму. Для них насилля це органічна і природна частина 

людського існування, а отже, було б безглуздо сподіватися на його цілковите 

викорінення. Так, на думку відомого етнографа, професора Кембриджського 

університету Дж. Даймонда насилля є характерною ознакою племінної природи 

людини. Досліджуючи різноманітні племінні союзи він помітив закономірність, 

що більшість членів таких племен померають не своєю смертю, а в результаті 

вбивств [232 р. 227]. Схожої точки зору дотримується Дж. Блейні, який виявив, 

що більшість жінок в племенах Нової Гвінеї не живуть зі своїм першим 

чоловіком, бо він був убитий в той, чи інший період часу. Він дійшов висновку, 

що війна і насилля є невід’ємною частиною примітивних племінних суспільств. За 

його даними, стратегія такого суспільства побудована за принципом максимізації 

насилля з метою силового оволодіння ресурсами і мінімізації процесу 

добровільного бартерного обміну. Рівень суспільних відносин в таких умовах не 

потребує гуманізму чи моральності, бо для виживання племені вони не мають 

значення. За даними археолога та антрополога С. Венцла, люди вдавалися до 

застосування насилля задовго до появи держави, а первісні війни були одним з 

головних проявів тогочасного насилля. В первісній свідомості індивідів незнайомі 

люди сприймалися як вороги, які підлягають знищенню. На представників 

«чужих» соціальних груп просто не поширювалися моральні і політико-правові 

норми взаємовідносин між людьми [121, с. 42]. Тобто, це доводить, що поява 

людини і насилля відбулися майже одночасно. Дані етнографічних досліджень 

свідчать про те, що в примітивних суспільствах насилля було дуже поширеним 
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явищем і виконувало роль покарання за особливо тяжкі злочини: вбивство, 

зґвалтування, крадіжка [146, с. 232]. За словами В. Губіна, насилля завжди було 

частиною природної поведінки і спілкування людей, які перебували на стадії 

свого тваринного розвитку [45, с. 3]. Таким чином, в межах антропологічної 

традиції насилля розглядається як специфічний феномен суспільної свідомості, 

що визначає напрямок і темпи соціально-політичного розвитку.  

 Схожу точку зору на причини і джерела насилля розділяють представники 

психологічного підходу, для яких політичне насилля є вродженою частиною 

психофізіологічної природи індивідів. Родоначальником психологічного підходу 

у вивченні насилля вважають З. Фрейда, який обґрунтовував агресивну і 

деструктивну поведінку індивідів проявом підсвідомих структур психіки, які є 

рудиментом тваринного минулого людей. Він вбачав основне джерело насилля в 

конфлікті між підсвідомими і надсвідомими рівнями в структурі особистості. 

Тобто, насилля розглядалося ним в якості вродженої, інстинктивної та 

неконтрольованої особливості людської психіки, що, відповідно, зменшувало 

можливості запобігання і викорінення даного явища з системи суспільних 

відносин. Для іншого представника психоаналізу Е. Фромма насилля – це 

соціально-психологічний механізм, за допомогою якого формується і 

закріплюється відповідне ставлення людини до ситуації або до інших людей [26, 

с. 141]. Для нього, головну роль в розвитку насильницький дій відіграють 

соціальні і психологічні фактори, в умовах яких існує людина. Тобто, це своєрідна 

реакція індивіда на зміни в оточуючому середовищі і його місце в цьому світі.  

 Розглянуті групи дослідників виступають проти одностороннього 

критичного погляду на насилля, як абсолютне зло. Відповідно до їх теоретичних 

уявлень, насилля потрібно оцінювати в залежності від конкретних умов і цілей. В 

такому випадку можна буде говорити про нього, як про об’єктивну реальність і 

необхідність, що може стати ключовим чинником еволюційного розвитку 

суспільства та його інститутів. 

 Узагальнюючи розглянуті підходи і теоретичні конструкції ми можемо 

запропонувати власне визначення політичного насилля відповідно до якого – це 
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порушення одним учасником політичного процесу прав іншого, шляхом впливу, 

фізичної сили, примусу чи тиску для підкорення його поведінки власній волі і 

досягнення певних політичних цілей. Застосування політичного насилля 

призводить до обмеження або знищення свободи. Цей процес може бути 

одностороннім (коли насилля застосовує один учасник політичного процесу) або 

двостороннім/багатостороннім (коли таких учасників два і більше). Визначальною 

ознакою насилля є те, що воно завжди здійснюється за допомогою 

цілеспрямованого примусу (фізичного або психологічного) і передбачає завдання 

матеріальної і духовної шкоди.     

 Цілісне і системне вивчення феномену «політичне насилля» не можливо 

уявити без класифікації та систематизації його основних форм і проявів. Це 

дозволяє розширити діапазон термінів, якими можна описати те, чи інше 

насильницьке протистояння, одночасно уникаючи його спрощення та 

примітивізації. Більше того, саме кардинальні зміни в структурі політичного 

насилля і формах його втілення можуть свідчити про встановлення і переважання 

відносин нового типу, які вказують на формування певних тенденцій в 

трансформації даного соціально-політичного явища. Систематизація і 

класифікація різновидів політичного насилля сприяє поглибленому розумінню, 

впорядкуванню і узагальненню знання про його предмет, джерела, сторони та 

засоби. Від цього залежить ефективність і глибина розкриття сутності даного 

явища, виявлення і впорядкування його головних якостей. Це викликає певну 

проблему через те, що політика просякнута насиллям і внаслідок цього його 

сутність різними авторами трактується по різному. Не дивлячись на численні 

спроби систематизації та аналізу політичного насилля великою кількістю 

дослідників на сьогодні не існує єдиного підходу до його класифікації. 

 Автором однієї із найавторитетніших класифікацій політичного насилля є 

норвезький дослідник Йохан Галтунг. Запропонований ним розподіл насилля на 

пряме, структурне і культурне вже став класичним в рамках сучасної науки. В 

межах даної традиції насилля не є самостійним або незалежним феноменом, воно 

завжди пов’язане з потребами, особливостями і структурою політичної системи 
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суспільства. В інтерпретації Й. Галтунга пряме насилля передбачає безпосередній 

вплив суб’єкта на об’єкт. Структурне насилля проявляється у створенні умов 

(структур), які утискають політичні потреби та інтереси індивідів. Структурне 

насилля відрізняється від прямого тим, що воно діє опосередковано, через 

політичні інститути. Найчастіше, об’єкти даного насилля не усвідомлюють, що 

піддаються його впливу. Пряме насилля має мінливу і динамічну природу, 

структурне – статичну і стабільну. 

 Й. Галтунг під структурним насиллям розуміє шкоду заподіяну індивіду або 

групі у результаті існування певних організацій (інститутів, структур), які 

регулюють систему суспільних відносин. Він виступає за необхідність 

дослідження наслідків структурного насилля на всіх рівнях соціально-

політичного життя – від індивідуального і групового, до державного, 

міжнародного та глобального. Розробляючи поняття «структурного насилля»  

Й. Галтунг виходив з того, що якщо люди помирають від голоду, коли у світі є 

можливість їх нагодувати або помирають від хвороб, коли є необхідні ліки, то в 

такому випадку ми можемо говорити про існування структурного насилля, 

оскільки альтернативні структури могли б попередити такі смерті. Структурне 

насилля на відміну від прямого діє опосередковано через суспільні інститути. До 

структурного насилля Й. Галтунг відніс: смерті від хвороб і голоду, маніпуляції 

свідомістю, обмеження доступу до інформації, маргіналізацію, соціальну 

несправедливість, забруднення навколишнього середовища та нерівність 

можливостей. Феномен «структурного насилля» можна описати такими 

головними характеристиками: 

 1) структурне насилля є постійним явищем, оскільки нерівність між 

соціальними групами є частиною соціальної взаємодії; 

 2) структурне насилля, в деякій мірі, схоже на соціальну несправедливість і 

передбачає нерівність в розподілі ресурсів та можливостей; 

 3) до структурного насилля можуть бути віднесені лише ті прояви 

соціальної несправедливості, які потенційно могли бути усунуті альтернативними 

соціально-політичними структурами. 
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 Прагнучи зменшити руйнівну дію насилля Й. Галтунг, розробив концепцію 

«позитивного миру», в рамках якої мир розуміється як відсутність будь-яких 

форм насилля на всіх рівнях суспільного життя. Виходячи з його припущень, 

такого стану соціальної системи можливо досягнути лише за рахунок підтримки і 

поглиблення п’яти цінностей: екологічної стабільності, економічного 

благоустрою, соціальної справедливості, миру, активної участі громадян у 

прийнятті важливих політичних рішень. На думку Й. Галтунга, єдиним способом 

усунення структурного насилля є зміна способів взаємодії в соціально-політичних 

структурах на усіх рівнях її організації через трансформацію конфлікту. Для 

Й. Галтунга соціальної справедливості можливо досягнути лише за умови 

подолання структурного насилля. У свою чергу, соціальна справедливість 

знаходить своє вираження у свободі, житті, здоров’ї, матеріальному комфорті та 

рівності соціального положення.  

 На думку Й. Галтунга, дослідження насилля не буде цілісним без 

врахування специфічних культурних чинників, які впливають на сприйняття і 

поширення прямого і структурного насилля. З цією метою, він вводить поняття 

«культурного насилля», яке включає будь-які аспекти культури (релігія, 

мистецтво, ідеологія, мова, символи, наука), які можуть бути використані для 

обґрунтування, виправдання і узаконення насилля в його прямих або структурних 

проявах [243, p. 292]. Внаслідок цього, деякі форми політичного насилля 

починають сприйматися як прийнятні, що ускладнює процес відокремлення 

легітимного застосування сили від незаконних насильницьких актів. Головні 

елементи культури володіють величезним потенціалом, який дозволяє 

використовувати їх для виправдання надмірного насилля. Норвезький дослідник 

вважає, що культурне насилля створює умови для прояву структурного, а 

структурне – для прямого насилля. З огляду на це, можна припустити, що 

культурне насилля виконує ідеологічну функцію. Дуже часто, за допомогою 

ідеологічних постулатів здійснюють обґрунтування і легітимізації актів насилля.  

 Відомий дослідник Славой Жижек у своїй книзі «Про насилля» виступає за 

виокремлення в структурі політичного насилля чотирьох підтипів: 
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 - суб’єктивним насиллям може бути лише той акт, який можливо чуттєво 

сприймати, відчувати, осмислювати та оцінювати. Таке насилля здійснюється 

політичними акторами, дисциплінарним репресивним апаратом, фанатичним 

натовпом і сприймається індивідом на основі власного досвіду;  

 - об’єктивне політичне насилля це насилля, яке характерне для звичайного 

стану речей, яке сприймається як норма, а не відхилення від неї. Об’єктивне 

насилля непомітне для тих, хто існує в межах його дії; 

 - системне політичне насилля – катастрофічні наслідки функціонування 

соціально-економічних та політичних систем, що призводять до цілеспрямованого 

порушення прав людини, недоторканості її тіла та волі [66, с. 5]. Такий тип 

насилля на пряму залежить від структури суспільства і типу політичного режиму; 

 - символічне насилля втілюється в мові та звичних символічних формах. 

Такий тип насилля розглядається в якості дієвого механізму формування 

соціальної реальності та соціального середовища. Насилля, таким чином, дозволяє 

вести боротьбу за отримання легітимного права на вироблення певного типу 

світогляду, цінностей, світосприйняття та уявлень про характер правил в 

політичній системі. 

 Розглянута класифікація політичного насилля свідчить, що С. Жижек 

прагне сформувати комплексне уявлення про закономірності зіткнення різних 

вимірів символічної влади в межах соціальних систем. Це дозволяє йому 

проаналізувати актуальні силові та символічні методи примусу, які сприяють 

формуванню головних пріоритетів соціально-політичного розвитку та владного 

розподілу цінностей і ресурсів.    

 В. Дєнісов виділяє насилля «згори» (яке використовують представники 

легітимної влади), насилля «знизу» (джерелом якого є суспільство) і кримінальне 

насилля.  

 Дж. Салмі пропонує класифікувати насилля за трьома типами: 

 1) пряме (безпосереднє) – навмисні та цілеспрямовані дії, що завдають 

шкоди цілісності людського життя. Ця категорія включає усі види вбивств 

(геноцид, військові злочини, масові вбивства цивільних), а також примусові або 
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жорстокі дії, що призводять до фізичних та психологічних страждань (примусове 

переміщення населення, незаконне позбавлення волі, викрадення людей, взяття 

заручників, примусова праця, тортури); 

 2) непряме (опосередковане) – що проявляється у ситуаціях відсутності 

прямого чи безпосереднього зв’язку між жертвами і структурами або особами 

відповідальними за використання насильницьких методів, не лише фізичних але й 

соціальних (голод, хвороби, бідність); 

 3) репресивне – є одним із найпоширеніших різновидів насилля і передбачає 

порушення прав людини, позбавлення свободи думки, слова, віросповідання та 

пересування. Насилля такого типу характерне для недемократичних режимів, що 

відзначаються відсутністю політичних прав та громадянських свобод. 

 Типологія політичного насилля І. Ліпатова спирається на наступні критерії: 

 1. за суб’єктами (державне і опозиційне); 

 2. за об’єктами (внутрішньодержавне і міждержавне); 

 3. за засобами (збройне, правове, економічне, ідеологічне); 

 4. за цілями (революційне і реакційне); 

 5. за результатами (конструктивне і деструктивне) [107, с. 12]. 

 Однак, суттєвим недоліком його типології є відсутність класифікації за 

суб’єктами на масове, колективне та індивідуальне, а також за ступенем 

організації на структуроване і неструктуроване (спонтанне, неочікуване). 

 Авторитетний англійський дослідник П. Уілкінсон систематизує насилля на 

основі двох критеріїв: 

 1. за масштабом та інтенсивністю: 

 - масове (вуличне насилля, повстання, революції, контрреволюції, репресії, 

громадянська війна, державний терор); 

 - насилля нечисленних груп (політичні вбивства, протистояння злочинних 

угрупувань, партизанське насилля, тероризм). 

 2. за цілями і завданнями: 

 - протесне (головна мета – вплинути на урядову політику); 

 - преторіанське (насильницька зміна представників влади); 
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 - репресивне (спрямоване проти реальної або потенціальної опозиції); 

 - терористичне (використання страху від для досягнення політичних цілей); 

 - революційне (прагнення змінити політичну систему) [60, с. 32]. 

 Розглянуті нами типології політичного насилля не можуть вважатися 

вичерпними, з огляду на мінливість та різноманітність політичних процесів в 

суспільстві. Проте, дуже часто всі типи і прояви насилля взаємопов’язані між 

собою, чинять взаємний вплив та відображають різноманіття окремих соціально-

політичних процесів. Саме тому, класифікація і систематизація політичного 

насилля здійснюється на основі різноманітних комплексних показників, серед 

яких найпоширенішими є: ступінь інтенсивності і організованості; встановленні 

цілі, завдання, результати і засоби, що використовуються; характеристика 

суб’єкта і об’єкта насилля; територіальні ознаки і масштаб застосування; ступінь 

латентності і легітимності; форми прояву; види завданої шкоди.   

 Розгляд основних теоретичних підходів і концепцій до проблеми 

політичного насилля посилює нашу впевненість у тому, що жодний з них не може 

бути абсолютизований і давати вичерпну відповідь на причини насилля у 

сучасному світі. Це пов’язано з тим, що явище політичного насилля є досить 

складним через переплетіння політичних, економічних, соціальних, культурних та 

духовних чинників, які визначають його актуальну природу.  

 

 1.2. Концептуальні підходи, категоріальний апарат і методологія 

дослідження політичного насилля 

 

Політична теорія перебуває у постійному пошуку нових методологічних та 

аналітичних інструментів для вивчення актуальних викликів, що характеризують 

політичну дійсність. Враховуючи міждисциплінарний, багатогранний і 

неоднозначний характер предмету даного дослідження нами було використано 

комплекс загальнонаукових, філософських і конкретно-наукових дослідницьких 

методів та інструментів, за допомогою яких вдалося пізнати, структурувати і 

пояснити механізми та закономірності трансформації політичного насилля.  
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 Рівень загальнонаукової методології представлений у роботі 

загальнотеоретичними методами наукового дослідження, які дозволяють 

здійснити кількісний і якісний аналіз сутності насилля в рамках політичної теорії. 

Саме цим і визначається специфіка використання порівняльного і описового 

методів. Український автор В. Кобильник вважає, що: «Порівняння це процес 

зіставлення двох і більше об’єктів в даний момент часу, а можливо, й одного 

об’єкта в різних часових проміжках з метою виділення рис подібності і 

розбіжності між досліджуваними характеристиками» [77, с. 59] Завдяки перевагам 

порівняльного методу нам вдалося провести зіставлення різних суб’єктів 

недержавного насилля і виявити подібні і відмінні, випадкові і закономірні риси 

між стратегіями їхньої політичної боротьби, а також порівняти між собою 

положення різноманітних наукових теорій, що відображають природу і специфіку 

використання насилля в політиці. Порівняльний метод, взагалі, можна вважати, 

теоретичною основою дисертаційної роботи, оскільки він став головним 

механізмом отримання нового наукового знання про політичне насилля і фактори 

його трансформації на макро та мікро-рівнях політичного життя. Порівняльний 

підхід сприяв поясненню і об’єктивному аналізу каузальних зв’язків між 

емпіричним і теоретичним рівнем дослідження глибинних трансформацій джерел, 

форм і проявів політичного насилля. Порівнюючи економічні, політичні, 

психологічні, культурні та соціальні джерела насилля нам вдалося виявити та 

інтерпретувати спільні і відмінні риси між ними. Підтвердженням визначальності 

порівняльного методу для політичних досліджень є позиція М. Догана та 

Д. Пеласі, які стверджують, що політичні науки мають бути порівняльними, 

оскільки немає сенсу аналізувати окремо взяті явища політичної сфери 

життєдіяльності суспільства без конкретного соціально-політичного контексту, 

без проведення історичної аналогії та врахування досвіду інших держав [61, с. 6]. 

Цю позицію розділяють інші авторитетні дослідники Г. Алмонд та Г. Пауелл, які 

дійшли висновку, що логіка порівняльного методу використовується політичними 

науками подібно до того, як експеримент використовується точними науками. 

Порівняльний метод створює додаткові можливості описати та кваліфікувати, 
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організувати і пояснити різноманітні комбінації подій. Порівняння потрібно 

розглядати в якості одного з головним механізмів розуміння закономірностей 

протікання політичних подій [4, с. 8]. Алексіс де Токвілль акцентуючи увагу на 

важливості порівняльних досліджень для політичної науки заявив, що без 

порівняння явищ розум не знає куди йому рухатися. Лише завдяки порівняльній 

методології нам вдалося співставити різні прояви насилля між собою і надати їм 

якісне і кількісне обґрунтування та оцінку. Особливу роль порівняльна 

методологія відіграла у другому розділі під час дослідження основних чинників і 

критеріїв трансформації політичного насилля в умовах недієздатної державності. 

Нам вдалося порівняти і проаналізувати причини колапсу та занепаду державних 

інститутів у різних частинах світу і зробити висновки про закономірності 

еволюції форм, методів і учасників політичного насилля в таких умовах. 

Порівняльна методологія (а конкретно, порівняння подібних державних утворень 

віднесених до категорії недієздатних держав) дозволила сформулювати і 

перевірити комплекс теоретичних гіпотез, відповідно до яких розпад державних 

інститутів і невиконання ними власних функцій призводить до розширення кола 

недержавних суб’єктів насилля і повного або часткового руйнування державної 

монополії на легітимне використання примусу. Завдяки методиці порівняльного 

підходу нам вдалося дослідити специфічні ознаки та особливості використання 

асиметричної стратегії політичного насилля слабшими суб’єктами політичних 

відносин. Таким чином, застосування порівняльного підходу до аналізу проблеми 

насилля сприяло побудові особливих теоретичних конструкцій з поясненням і 

описом конкретних прикладів і окремих випадків, які здатні ілюструвати ці 

приклади. Окремо слід згадати про глобальні та крос-темпоральні порівняльні 

дослідження політичного насилля, які стали можливі завдяки розповсюдженню 

порівняльної статистичної інформації, що відображає якісні зміни в структурі 

політичного насилля окремих держав на різних етапах історичного розвитку.            

Описовий метод було використано в першому розділі для відображення 

сутнісних складових теорій та концепцій дослідників і наукових шкіл, які 

займалися аналізом феномену політичного насилля, що дозволило врахувати їх 
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досвід в процесі вирішення власних дослідницьких завдань. Не менш важливу 

роль в першому розділі відіграв принцип класифікації, що сприяв систематизації 

різноманітних форм, типів і проявів соціально-політичного насилля. 

Методологічною основою дисертаційного дослідження є системний підхід, 

відповідно до якого, будь-яке соціально-політичне явище розглядається як 

цілісність в єдності всіх його зв’язків і закономірностей. Характер роботи і 

поставлені завдання визначили потребу застосування системного підходу до 

комплексного аналізу окремих аспектів дослідження, які дають змогу об’ємніше 

вивчити власне функціональний стан та особливості взаємозалежності між 

різними чинниками і джерелами трансформації політичного насилля, що 

призводить до стрімкого зростання швидкості радикальних політичних 

перетворень у сучасному політичному процесі. Завдяки даному методу ми змогли 

вивчати політичне насилля, як комплекс елементів цілісної структури суспільства, 

економічної та політичної системи. Системний метод надав нам можливість 

звести в єдину теоретичну конструкцію весь масив досліджень, що стосуються 

сутності і природи явища насилля в рамках політичної науки. Використання 

системної методології сприяло формуванню нового політичного знання, яке 

відповідає принципу повноти і передбачає вивчення об’єкту нашого дослідження 

у відповідності до змін оточуючого середовища, що відображають характерні 

особливості і сучасний стан міждисциплінарної теорії політичного насилля. 

Використання системного підходу сприяє введенню нових параметрів і побудові 

прогнозів їх зміни, що дозволило визначити основні характеристики сучасного 

політичного насилля (особливості, джерела, принципи, норми, типи), його логічну 

структуру (суб’єкти, об’єкти, предмет, форми, методи, засоби) і актуальні 

чинники та тенденції трансформації даного явища в найближчій перспективі.    

Спираючись на методологію системного підходу в другому розділі нам 

вдалося дослідити формування приватних (недержавних) суб’єктів політичного 

насилля. По-перше, було виявлено, що більшість з них представляють собою 

цілісні організаційні системи з визначеною логічною структурою, 

характеристиками і набором специфічних функцій, які відображають їх статусну 
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позицію в суспільстві по відношенню до інститутів держави. По-друге, структурні 

компоненти таких приватних організацій мають власну специфіку і завжди 

спрямовані на обмеження державної монополії у сфері застосування сили.    

 Врахування кількісних параметрів дозволило виявити динаміку, тенденції, 

напрямки і рушійні сили безперервної еволюції сучасних форм політичного 

насилля, які ніколи не знаходяться в статичному положенні. Для підтвердження 

своїх гіпотез автор роботи спирався на статистичні показники авторитетних 

дослідницьких і аналітичних структур: Стокгольмського міжнародного інституту 

дослідження миру; Базу даних конфліктів Упсальського університету; 

Євробарометра; Афробарометра; Світового Банку; Фонду миру; Агенства з 

міжнародного розвитку та інших.  

 Методологія мережевого підходу в другому підрозділі третього розділу 

розширила звичні межі аналітичного сприйняття суспільно-політичних процесів 

та сприяла поглибленому дослідженню і вивченню закономірностей 

трансформації сучасного політичного насилля під впливом інформаційної і 

технологічної революції.  

 Окремо варто відзначити роль методу кейс-стаді, а конкретно його 

теоретико-емпіричного напряму, що дозволив на початку проведення 

дослідження висувати і формулювати гіпотези, які в процесі подальшої роботи 

було піддано перевірці за допомогою інших наукових методів і підходів. Метод 

кейс-стаді відкрив можливість для пошуку загальних тенденцій і побудови теорій 

на основі дослідження конкретних випадків трансформації насилля в 

історичному, економічному, культурному і технологічному контексті. На основі 

цих результатів нам вдалося зробити узагальнення і висновки про загальну 

сукупність сучасних процесів. Цінність методу кейс-стаді підтверджує 

мексиканський дослідник П. Балькасар. На його думку, даний метод дозволяє 

одержати детальну інформацію про досліджуване явище в його власному 

контексті, тобто, побачити явище у «контекстуалізованому розрізі» [207, с. 15]           

 Спираючись на соціологічний підхід вдалося ідентифікувати основних 

суб’єктів та об’єктів насилля, їх соціально-політичне положення в структурі 
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суспільства, інтереси і мотиви. Даний підхід дозволив виявити і проаналізувати 

основні джерела насилля, визначити закономірності впливу соціальних умов і 

оточуючого середовища на поведінку учасників політичного процесу.  

 Завдяки методології соціокультурного аналізу було виявлено 

антропологічні, соціально-філософські та культурні закономірності походження 

політичного насилля: його біологічний (природній) та соціальний (суспільний) 

вимір. Спираючись на це, нам вдалося дослідити взаємозв’язок між окремими 

формами політичного насилля і політичною поведінкою, політичною культурою, 

релігією та етнічною приналежністю учасників насилля. Було виявлено, що 

основні джерела інституціоналізації насилля, агресії і конфліктів потрібно шукати 

саме в антропологічних та культурних особливостях суб’єктів політики.    

Сучасний розвиток політичної науки характеризується пошуком і 

розробкою нових підходів, теорій та методів, які покликані пояснити природу 

насилля. З огляду на інтенсивність трансформації сучасних форм політичного 

насилля та ускладненням соціально-політичних процесів, значної актуальності 

набуває розробка та вивчення альтернативних підходів та відповідних наукових 

методів, які сприятимуть формуванню комплексного уявлення про 

функціонування цих процесів. Підтвердженням цього може слугувати той факт, 

що у другій половині ХХ століття в західній науці сформувалась самостійна 

дисципліна валейнсологія, яка покликана досліджувати різноманітні виміри 

насилля: політичний, соціологічний, юридичний, психологічний. Пройшовши 

нелегкий шлях свого становлення валейнсологія посіла важливе місце в системі 

політичних дисциплін і наукового знання сучасності. На сучасному етапі 

розвитку ця наукова дисципліна знаходиться в процесі свого становлення, 

визначення предметного поля, формування власного наукового і термінологічного 

апарату, який би дозволив визначити кордони її наукового використання. 

Враховуючи це, в даному дослідженні нам вдалося використати аналітичні 

можливості і переваги тих наукових підходів, теорій і методів, які розширюють 

уявлення про інструментальні можливості пізнання сутності політичного насилля 

і основних детермінант його трансформації, що й визначило необхідність даного 
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дослідження. Не зважаючи на значне поширення політичного насилля в історії 

людства і наявність актуальної потреби в теоретичному осмисленні даного явища, 

деякі іноземні дослідники не поділяють оптимізму автора роботи з приводу 

ефективного формування у найближчій перспективі академічної теорії 

присвяченої проблемі насилля. Зокрема, Д. Муро-Руїц дотримується думки, що на 

сьогодні ми не можемо говорити про становлення загальної теорії насилля і 

навряд чи варто чекати на її появу у найближчій перспективі. Інший дослідник Е. 

Больсінгер вважає, що проблема насилля вже давно є маргіналізованою в західній 

політичній науці і прорив до її осмислення потребуватиме чималих зусиль по 

реконструкції сформованих концепцій та підходів [117, с. 202]. Така позиція 

представників американської політичної науки може бути пов’язана з тим, що все 

частіше сучасні соціальні науки фокусують свою увагу на проблемах консенсусу і 

ненасильницького врегулювання конфліктів, в той же час, дослідження 

політичного насилля вважається невартим інтелектуальних пошуків. 

Завдання сучасної політичної науки полягає у накопиченні, обробці та 

систематизації знань, які допоможуть краще зрозуміти, природу, джерела, 

учасників, мотиви, форми, цілі та сутність насилля. Природа політичного насилля 

полягає у відмінності інтересів соціально-політичних груп, які вони хочуть 

реалізувати за допомогою даного інструменту. Несумісність інтересів різних 

політичних суб’єктів змушує їх вдаватися до засобів примусу, з метою реалізації 

власної волі. Відомо, що за останні 5,5 тисяч років відбулося понад 15 тисяч 

конфліктів із застосуванням насилля, в результаті яких загинуло близько 2 

мільярдів людей. За всю історію свого існування люди жили мирно лише 392 

роки, тобто менше одного тижня кожні 100 років. На сьогодні, майже третина 

країн світу перебувають у стані конфлікту [21, c. 116].  

 Обмеживши використання політичного насилля на міждержавному рівні 

сучасне людство опинилося перед загрозою посилення внутрішньополітичного 

насилля. Осмислити нову природу насильницьких внутрішньодержавних 

конфліктів спробували представники структурного підходу. Вони вказували, що 

причини трансформації сучасного політичного насилля знаходяться в дисбалансі 
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базової соціально-економічної структури суспільства [112, с. 62]. Кожна 

соціальна група прагне покращити своє положення, розширити доступ до ресурсів 

і благ. Дефіцит ресурсів призводить до політичних зіткнень і боротьби між 

представниками різних груп. На зв’язок між соціальною нерівністю та масштабом 

насиллям вказував ще Аристотель, для якого основна причина конфліктів 

полягала у нездатності влади досягти рівності між членами суспільства [9, с. 420]. 

Підтвердженням цієї тези Аристотеля стало дослідження 62 країн професором 

Пак Хан Хуном, результати якого продемонстрували, що нерівність у прибутках – 

найважливіша причина політичного насилля [60, с. 63]. 

 Представники структурного підходу (Н. Смелзер, Й. Гальтунг) пов’язують 

сутність політичного насилля з особливостями соціально-економічної і політичної 

структури конкретного суспільства. В 1963 році Н. Смелзер опублікував роботу 

«Теорія колективної поведінки», в якій стверджував, що причини насилля, 

конфліктів, нестабільності та антисистемної поведінки індивідів знаходяться у 

відсутності рівноваги макросоціальних структур. Саме тому, дослідження 

феномену політичного насилля є одним із ключових елементів комплексної 

оцінки проблеми політичної стабільності будь-яких інститутів та структур. Він 

запропонував шість факторів, які демонструють рівень антагонізму в суспільстві: 

 - фактор структурного сприйняття – який залежить від рівня терпимості 

пануючих інститутів по відношенню до соціально-політичних опозиційних 

протестів; 

 - фактор структурного напруження – демонструє вплив політичних та 

економічних криз, безробіття, бідності, військових загроз на зростання 

антисистемної поведінки серед соціальних груп;    

 - фактор упередженості – передбачає існування ідеологічної або 

символічної системи поглядів та ідей, які обґрунтовують необхідність 

використання насилля для подолання «несправедливого» становища; 

 - фактори прискорення – події та інциденти, які прискорюють наростання 

конфліктних настроїв і дають поштовх до мобілізації значних людських і 

матеріальних ресурсів; 
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 - фактор мобілізації участі – здатність опозиційних лідерів об’єднати 

різноманітні групи людей для протистояння існуючим політичним, економічним 

та соціальним структурам; 

 - фактор неефективності соціального контролю – здатність пануючих 

структур придушувати прояви антисистемного насилля. 

 Інший авторитетний представник даного підходу Й. Галтунг пропонує 

розділяти всю сукупність політичного насилля на пряме (безпосереднє), коли є 

суб’єкт, який його здійснює та структурне (непряме), коли такого суб’єкта не має. 

Структурне насилля обмежує основні життєво важливі потреби людини і 

громадянина, а отже є серйозним джерелом небезпеки [203, c. 90]. Концепт 

структурного насилля запропонований Й. Галтунгом в 1969 році у його роботі 

«Насилля, мир та дослідження проблем миру» і передбачає нанесення фізичної 

шкоди політичним актором, якого складно ідентифікувати. У переважній 

більшості випадків, структурне насилля латентне і непомітне, а тому може 

сприйматися в якості «нормального» або природного стану речей. Спираючись на 

таку позицію можна припустити, що структури суспільних підсистем породжують 

насилля через нерівність, несправедливу систему розподілу благ і ресурсів між 

найбіднішими і найбагатшими прошарками суспільства. В тих регіонах, де така 

нерівність відчувається найбільш болюче, насилля набуває найбільшого розмаху. 

Відсутність прямого насилля свідчить про існування негативного миру 

(відсутність насилля над особистістю), а позитивний мир має місце у випадку 

відсутності структурних форм насилля. Тому, у розуміння Й. Галтунга, 

позитивний мир часто ототожнюється з поняттям «соціальної справедливості» 

[311, р. 85]. Структурне насилля передбачає відсутність особистої 

відповідальності за насильницькі дії. Відмінності між прямим та структурним 

політичним насиллям влучно демонструє порівняння Й. Галтунга: 

«Персоніфікованому насильству властиві зміни та динамізм – це не лише гребінці 

на хвилях, а й хвилі в загалом спокійній воді. Структурне насильство – тихе, воно 

не проявляється відкрито, а є фактично нерухомим – це тихий вир» [242, p. 173].  
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 Спираючись на методологічні можливості структурного підходу Й. Галтунг 

прагнув побудувати альтернативну модель політичного насилля, яка має форму 

трикутника, вершини якого містять: протиріччя (А); ставлення (В); поведінку (С). 

Під протиріччям він розуміє конфліктну ситуацію, яка включає в себе 

неузгоджені і протилежні політичні цілі. Категорія «ставлення» передбачає 

існування між сторонами негативних напружених відносин. Ставлення до 

протилежної сторони має емоційну природу і формується під впливом страху, 

гніву, образи, ненависті. Ставлення включає в себе емоційні (почуття), когнітивні 

(віра) та вольові (воля) елементи. Третім компонентом моделі Й. Галтунга є 

поведінка, яка характеризується погрозами, примусом, застосуванням сили. Це 

перетворює політичне насилля на динамічний і мінливий феномен, в якому 

протиріччя, ставлення і поведінка постійно змінюються та впливають один на 

одного. Такі три елементи його моделі відповідають трьом типам насилля: 

прямому, структурному і культурному. На характер політичного насилля значно 

впливає його кінцева внутрішня і зовнішня ціна. Внутрішня ціна насилля 

враховує імовірну кількість жертв, руйнування інфраструктури, політичні, 

економічні та соціальні втрати. В свою чергу, зовнішня ціна насилля включає 

загальний вплив на стабільність і безпеку в регіоні, через розширення зони 

конфлікту чи руху біженців [242, p. 177].  

 Структурне насилля здійснюється не окремими індивідами, а прихованими 

(в більшій або меншій мірі) структурами. Його можна визначити як насилля, яке 

вбудоване в соціально-політичну та економічну систему і проявляється в 

нерівномірному розподілі влади, наслідком чого стає відсутність рівності 

можливостей. Прикладом такого насилля може бути, навіть, економічна і 

торгівельна нерівність у світі. Прояви прямого і структурного насилля завжди 

йдуть поряд та здійснюють постійне взаємне підсилення. Така сукупність дій 

спрямована на зниження реального рівня життя людини та обмеження 

можливостей задовольнити базові, життєво важливі потреби. Взявши за основу 

базові людські потреби (виживання, благополуччя, свободи та ідентичності) у 
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визначенні насилля та об’єднавши їх із прямими та структурними факторами Й. 

Галтунг отримав вісім типів насилля: 

 - прямі типи – вбивства, санкції, відчуження (інтернаціоналізація та 

глобалізація культури, що проявляється у десоціалізації і ресоціалізації), репресії; 

 - структурні типи – експлуатація, фрагментація, маргіналізація, сегментація 

[243, p. 292]. 

 Кейтлін Хо стверджує, що теорія структурного насилля включає в себе 

порушення прав людини. Спираючись на теорію Й. Галтунга, дослідниця 

відзначає, що структури та інститути відіграють вирішальну роль в процесі 

формування і становлення основних принципів та закономірностей сучасного 

політичного насилля. Структурний вимір насилля проявляється, як на 

внутрішньому, так і на міжнародному рівні. Механізми політичного насилля 

вбудовані в структури, які відображають нерівномірний розподіл влади і 

неможливість для більшості учасників політичного процесу задовольнити свої 

життєво важливі потреби. Це призводить до посилення процесів порушення прав 

людини і громадянина. Найбідніші групи людей є головними жертвами 

структурного насилля, бо вони не тільки часто стають об’єктом його дії, але й 

мають значно менше шансів, що їх страждання будуть помічені. 815 мільйонів 

людей щодня недоїдають, 1,1 мільярд – не мають доступу до безпечної питної 

води, 880 мільйонів – не мають доступу до послуг охорони здоров’я [254, p. 8].  

 В рамках наступного методологічного підходу сутність політичного 

насилля розглядають через призму фрустрації та відносної депривації. Соціальні 

групи вдаються до насилля через невідповідність між тим, що є і тим, на що вони 

(на їхню думку) заслуговують. Дж. Доллард припускає, що виникнення насилля 

завжди пов’язане з фрустрацією і, навпаки, відчуття фрустрації завжди 

призводить до певних форм насильницької боротьби. Фрустрація – перешкоди, 

які виникають на шляху суб’єкта і не дозволяють йому досягти поставленої мети. 

Такий характер соціально-політичного розчарування підштовхує маси до 

агресивних вчинків. Представник необіхевіоризму Дж. Девіс одним з перших 

сучасних дослідників здійснив моделювання відносної депривації на основі двох 
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референтних груп – «забезпечені» і «незабезпечені». Коли члени однієї з груп 

співвідносять свої положення з членами іншої групи, вони потрапляють у стан 

відносної депривації. Самоідентифікація таких груп може здійснюватися на 

основі таких факторів: релігія, етнічна приналежність, стать, економічне 

положення, політичні уподобання [249]. 

 Т.Р. Гарр у своєму фундаментальному дослідженні «Чому люди бунтують», 

визначає політичне насилля як використання або погрозу силою учасником 

політичного процесу для досягнення власних цілей в межах певного політичного 

порядку [39, c. 43]. Учасники політичного насилля можуть оцінювати його в 

якості засобу вираження і задоволення власних політичних вимог або для 

протистояння певному політичному курсу. Чим більші масштаби актів 

політичного насилля, тим нижча ефективність функціонування політичної 

системи. Зростання кількості недержавних учасників політичного насилля 

призводить до руйнування державної монополії на легітимне застосування сили і 

гальмує нормальне протікання політичних процесів.  

 На думку Т.Р. Гарра, про недостатність уваги дослідників процесам 

політичного насилля свідчить той факт, що за 60 років (1908 – 1968) з 2828 статей 

у журналі «American Political Science Review» лише 29 хоча б частково 

стосувалися дослідження політичного насилля і масових безладів [39, c. 45]. 

Аналізуючи прояви політичного насилля Т.Р. Гарр стверджує: «Політична наука 

володіє незначними знаннями про насилля, яке здійснюється одними людьми над 

іншими, а ті знання, які є – надто слабкі та неточні. Саме тому, головне завдання 

дослідників полягає у кількісному і якісному нарощуванні цих знань» [39, c. 55]. 

За допомогою теорії відносної депривації Т.Р. Гарр розкриває основні умови та 

причини, що мотивують окремих суб’єктів політичного життя до участі у 

здійсненні змін насильницьким шляхом. Відповідно до розробленої ним концепції 

відносної депривації, причина насилля полягає у ситуації, коли члени однієї 

расової, релігійної, політичної, етнічної або економічної групи співвідносять своє 

становище і положення з членами інших груп і починають відчувати 

несправедливу обмеженість, що підштовхує їх до застосування насилля [36]. 
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Посилення такого незадоволення призводить до політизації проблеми, яка 

перетворюється на джерело насилля. Його інтенсивність буде пропорційною 

рівню депривації, яка визначається дисонансом між ціннісними очікуваннями 

індивідів і реальністю. Перехід до активної фази протистояння відбувається лише 

за умови, що такий розподіл прав і благ не є легітимним. Наприклад, в індійській 

кастовій системі міжкастове політичне насилля є вкрай рідкісним, бо таке 

розшарування розглядається в якості прийнятної традиційної норми.   

 «Відносна депривація як джерело політичного насилля – це розрив між 

ціннісними очікуваннями індивіда і його ціннісними можливостями», – 

стверджують А. Дмітрієв та І. Залисін, дослідження яких спирається на 

методологію, яку запропонував Т.Р. Гарр. [60, с. 71]. У свою чергу, ціннісні 

очікування представляють собою товари і умови життя, на які індивіди, як вони 

вважають, мають законне право. Ціннісні можливості – це ті соціально-політичні 

блага, на які вони можуть реально розраховувати. Розрив і невідповідність між 

очікуваннями і реальним станом речей породжує фрустрацію (відчуття відчаю 

через неможливість досягти важливої цілі). Відчуття фрустрації має вирішальне 

значення для активізації агресії і насилля. В такому випадку, ризик використання 

насилля буде зростати пропорційно до погіршення соціально-економічного і 

політичного положення індивіда в суспільстві. Саме тому, насилля не можливо 

буде відокремити від політики. Л. Берковіц розвиваючи цю ідею зазначає: 

«Охоплені бідністю групи, які ніколи не мріяли про автомобілі, будинки і пральні 

машини ніколи не фрустрували просто через те, що не мали цих речей. Вони 

відчувають фрустрацію лише після того, як у них з’являється надія на здобуття 

цих речей. Відсутність речей і нерівність в меншій мір може породити насилля, 

ніж руйнування надії» [216, р. 182].  

Особливим змістом Т.Р. Гарр наділяє три поняття: відносна депривація; 

потенціал політичного насилля; фрустрація. Відносна депривація – напруга, яка 

виникає внаслідок відмінності між «потрібно» і «є», що спонукає людей до 

політичного насилля проти тих, кого вони вважають уособленням такої 

депривації. Потенціал політичного насилля – масштаб та інтенсивність схильності 
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членів соціальної групи до насилля над іншими. Фрустрація – розрив між тим, що 

люди хочуть і тим, що вони отримують, саме незадоволення таким станом речей 

стає причиною актів політичного насилля [39, c. 68]. Концепція відносної 

депривації свідчить про невдоволення широких верств населення власним 

статусом, умовами життя і відсутністю засобів для задоволення зростаючих 

потреб. Внаслідок цього, формується переконання, що вони заслуговують на 

краще, а наявні політичні умови не в змозі їм це гарантувати, тому єдиним 

варіантом соціально-політичних змін є насильницька боротьба.  

Накопичивши численний масив фактологічного матеріалу Т.Р. Гарр дійшов 

висновку, що на сучасному етапі суспільного розвитку ми можемо говорити про 

існування трьох різновидів відносної депривації:  

1. спадаюча – соціальні групи відчувають психологічне роздратування через 

втрату того, що вони мали або могли б мати за певних політичних умов. Групові 

цінності залишаються на попередньому рівні, а можливості значно скорочуються. 

В цьому випадку, використання політичного насилля розглядається індивідами в 

якості єдиного можливого засобу досягнення своїх цілей; 

2. аспіраціональна – передбачає стрімке зростання очікувань індивідів в 

умовах незмінного рівня можливостей. Політичне насилля і нестабільність стають 

наслідком того, що індивіди пред’являють системі власні вимоги, які вона не в 

змозі задовольнити;  

3. прогресивна – розвивається в умовах зростання очікувань і переконань 

соціальних груп, що вони можуть претендувати на значно кращі умови життя але 

внаслідок різкого зниження можливостей шлях до соціально-політичних і 

економічних благ для них закритий [39, c. 84].   

На думку Т.Р. Гарра, підтримка виборцями екстремістських та радикальних 

партій є проявом наростання у суспільстві відчуття відносної депривації і 

невдоволення. Чим сильніше люди мотивовані на досягнення цілі або утримання 

статусу, тим вищий рівень насилля вони будуть використовувати для подолання 

опору. Демонстрація результатів модернізації спричиняє зростання відносної 

депривації серед населення бідних країн і опосередковано впливає на 
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розповсюдження радикальних настроїв. Індивіди, які прагнуть зміни своє життя, 

виявляють, що через незалежні від них причини, шлях до очікуваних змін 

закритий. З цього приводу Т.Р. Гарр зазначає: «Люди вдаються до політичного 

насилля, коли вони розуміють, що існує значна відмінність між їхніми 

очікуваннями матеріальної винагороди і фактичним соціально-політичним 

положенням» [250].  

Для розуміння закономірностей протікання політичного насилля Т.Р. Гарр 

вводить три змінні:  

1. ступінь участі (масштаб насилля); 

2. руйнівний рівень насилля (інтенсивність); 

3. час, протягом якого здійснюється насилля (тривалість) [39, c. 50]. 

 Чим вищий рівень незадоволення у соціальних груп, тим інтенсивніші акти 

політичного насилля, спрямованого проти джерел такої депривації (політичних 

інститутів та лідерів). На думку дослідника, головними мотиваційними 

чинниками застосування насилля в політиці виступають прагнення до збагачення 

(greed) та загальне невдоволення (grievance). Політичне насилля – це своєрідна 

форма поведінки, яка передбачає цілеспрямоване завдання шкоди опонентові. 

Чим вищий рівень позбавлень в рамках певної системи, тим вищий рівень 

фрустрації у суспільстві, яка впливає на зростання рівня політичного насилля. 

Така фрустрація і психологічне позбавлення включають в себе: а) політичну 

дискримінацію; б) економічну нерівність; в) потенційний сепаратизм; г) 

залежність від іноземного капіталу; д) релігійні розколи; е) відсутність доступу до 

освіти. Т.Р. Гарр дослідивши 114 держав помітив залежність між легітимністю 

політичної влади і масштабом насилля. Чим нижчий показник легітимності, тим 

частіше представники влади вдаються до використання політичного насилля з 

метою підтримки існуючого порядку [39, с. 191-192]. Його підтримує іспанський 

політолог Л. Саністебан, який вказує на пряму залежність між рівнем 

легітимності влади і масштабом політичного насилля. «Між легітимністю і 

застосуванням насилля існує зворотній зв’язок. Цим сильніші цінності 

легітимності в суспільній свідомості, тим менше потрібно вдаватися до 
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використання насилля. У свою чергу, використання насилля стає невідворотним, 

коли влада стає нелегітимною», додає він [60, с. 110].  

 Завдяки дослідженням Т.Р. Гарра концепція відносної депривації отримала 

широке розповсюдження в процесі вивчення колективного політичного насилля. 

В подальшому, дана концепція була критично переосмислена і доповнена новими 

факторами. Зокрема, дослідження демонструють, що в умовах низької 

легітимності політичної системи фактори відносної депривації мають більший 

дестабілізуючий ефект. Це дозволяє припустити, що на рівень політичного 

насилля можливо впливати шляхом зміни факторів оточуючого середовища.    

 Дослідник А. Балабанов запропонував систему факторів, які поглиблюють 

соціальну поляризацію, нерівність, бідність і посилюють депривацію: 

 1. процеси глобалізації – збагачення країн «золотого мільярда» і подальше 

поглиблення убогості бідних країн;  

 2. характер використання економічних ресурсів – акумуляція соціально-

політичної та економічної нерівності за рахунок перерозподілу суспільних благ на 

користь заможних соціальних груп; 

 3. нерівний доступ до якісної освіти – поглиблення нерівності через 

недоступність освіти для представників певних соціально-політичних груп, що не 

дозволяє займати високе соціальне положення в постіндустріальному суспільстві 

де знання перетворюється на ключовий ресурс; 

 4. характер перерозподілу ресурсів у державі – відсутність державної 

підтримки найбідніших верств населення, що призводить до передачі депривації 

від покоління до покоління або так званої «циклічної депривації» [13, с. 38]. 

 Соціально-політична поляризація серед різних груп населення поглиблює 

відчуття депривації і сприйняття існуючого ладу як несправедливого, що стає 

причиною готовності до використання різноманітних форм політичного насилля. 

Посилення таких тенденцій в межах конкретного суспільства може свідчити про 

інституціоналізацію соціально-політичної та економічної нерівності, що 

передбачає встановлення нерівних стартових позицій для майбутніх поколінь.  
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 Популяризація теорії відносної депривації і структурного підходу призвела 

до того, що останнім часом, дослідники все активніше почали вивчати характер 

взаємозв’язку між рівнем соціально-економічного розвитку, бідності, нерівності 

та інтенсивністю різних форм колективного насилля. Насилля і бідність завжди 

сприймалися в якості головних причин страждання, які значно обмежують 

людський потенціал. Прямий вплив бідності на соціально-політичне і економічне 

становище сучасного людства підтверджується заявою Всесвітньої організації 

охорони здоров’я: «Головний вбивця миру і головна причина страждань на Землі 

– це надмірна бідність». Така позиція спиралася на припущення, що бідні, 

неосвічені і соціально незахищені соціальні групи більше схильні підтримувати 

радикальні мілітаристські угрупування та ідеології, особливо в багатоскладових 

суспільствах, які фрагментовані на різні мовні, релігійні, етнічні групи. 

Довготривале погіршення соціально-економічної ситуації підштовхує індивідів до 

об’єднання в маргіналізовані групи тиску, які розглядають політичне насилля в 

якості ефективного інструменту боротьби з існуючим політичним режимом. В 

умовах бідності значні соціальні групи почувають себе виключеними із 

політичного процесу і вважають умови свого життя несправедливими, що змушує 

їх звернутися до силових методів боротьби.  

 Політичне насилля, джерелом якого є бідність та нерівність, має 

інструментальний характер, тобто, використовується для досягнення бажаних 

економічних цілей і значно послаблює соціально-економічний розвиток не лише в 

конкретній державі, а й в цілому регіоні. В такому випадку соціально-економічна 

нерівність стає головним каталізатором, що розділяє суспільство на 

антагоністичні групи, конфронтація між якими стає неминучою. Н. Самбаніс 

припустив, що конфлікти, протистояння і політичне насилля між багатою 

«Північчю» і бідним «Півднем» є результатом соціально-економічної 

модернізації. «Швидкі темпи економічного зростання прискорили і активізували 

групову конкуренцію за обмежені ресурси. Таким чином, модернізація збільшила 

соціально-економічну нерівність і призвела до зростання конфліктів», – вважає 

дослідник [293, р. 166]. У своєму огляді громадянських воєн він доходить 
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висновку, що важливим джерелом такого внутрішньодержавного насилля є два 

чинника: бідність і чисельність населення. Тому, для ефективного запобігання 

ескалації насилля і подолання глибоких етнічних та релігійних протиріч 

необхідно стимулювати економічний розвиток в конкретних державах і 

підвищувати стабільність політичних інститутів.  

 Саме економічні, а не політичні чинники вважаються основним джерелом 

конфліктів і насилля, які забезпечують доступ до обмежених ресурсів. П. Кольє і 

А. Хофллер дійшли висновку, що існує сильна кореляція між рівнем доходів, 

економічним зростанням і громадянською війною. Відповідно до їх припущення, 

бідність і відсутність законних механізмів отримання доходів значно посилюють 

мотивацію індивідів до участі в актах насилля [224, р. 15]. П. Кольє вказує на 

катастрофічні економічні втрати для держави в якій відбувається збройний 

конфлікт. За його підрахунками, один рік громадянської війни знижує темпи 

економічного розвитку на 2,2%. Якщо врахувати той факт, що 

середньостатистична громадянська війна триває 7 років, то за цей період втрати 

економічного розвитку становитимуть понад 15%. Також варто додати людські 

втрати, які в середньому становлять 0,5 мільйона осіб протягом конфлікту та 

вимушене переміщення громадян [226]. В значній мірі це спричинено 

послаблення політичних інститутів держави, які вже не здатні ефективно 

виконувати власні функції. Зокрема Дж. Фірон і Д. Лейтін вказують, що силові 

інститути в бідних державах на стільки деградували, що просто не в змозі 

придушувати збройні повстання [236].  

 Недооцінка сучасними аналітиками кореляції між рівнем безпеки, насилля і 

соціально-економічного розвитку ускладнила можливості для ефективного 

врегулювання збройних конфліктів. Демографічний вибух, урбанізація і складна 

економічна ситуація в державах третього світу відіграють важливу роль в 

посиленні інтенсивності деяких форм політичного насилля. За оцінками 

експертів, понад 1 мільярд людей живуть в умовах крайньої бідності, одержуючи 

менше 1 долара на добу, а до 2020 року 95% людей житимуть в державах, що 

розвиваються і не матимуть повноцінного доступу до життєво необхідних 
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ресурсів. Підтвердженням цієї гіпотези є доповідь Світового Банку, в якій 

зазначається, що: «Громадянські війни найбільше сконцентровані в бідних і 

соціально вразливих державах, які не здатні задовольнити базові потреби 

громадян і забезпечити стабільний економічний розвиток» [213, р. 161]. Можна 

лише припустити, що така ситуація спричинена відсутністю суспільного 

консенсусу між роздрібненими і конкуруючими соціальними групами.  

 Глибокі злидні, бідність та соціальна нерівність у другій половині ХХ 

століття в державах Латинської Америки, на думку видатного аргентинського 

політолога Г. О’доннелла, відіграли ключову роль в поширенні авторитарних 

режимів, військових переворотів і політичного насилля. За його даними 46% 

громадян в державах цього регіону жили за межею бідності і не могли 

задовольнити базові життєво необхідні потреби [284, р. 3]. В таких умовах 

існування демократичних, ефективних, справедливих і стабільних політичних 

інститутів є практично неможливим, а у суспільстві будуть продовжувати 

переважати клієнтелізм та патерналізм. 

 Дослідники, які вбачають пряму залежність між бідністю і різноманітними 

формами політичного насилля підкріплюють свої гіпотези даними з 

Африканського континенту. З 63 найбідніших країн 38 знаходяться в Африці на 

південь від Сахари і більшість із них є джерелом перманентних конфліктів, 

громадянських воєн, нестабільності, насилля та соціальної нерівності [258, 

р. 129]. Варто наголосити, що соціально-економічні негаразди дійсно можуть 

активізувати політичне суперництво за доступ до обмежених ресурсів, що 

поглиблює расове, релігійне та етнічне протистояння. Значне загострення ситуації 

спостерігається в тих африканських країнах, де високий рівень корупції та 

відсутність ефективних механізмів контролю за діяльністю політичних інститутів 

не дозволяє підтримувати на належному рівні систему забезпечення базових 

людських потреб, що, звичайно, посилює бідність і запускає коло взаємного 

насилля. Тому, можна прогнозувати, що в найближчому майбутньому основний 

тягар збройного насилля припаде на найбідніші держави світу, населення яких П. 

Кольє назвав «нижнім мільярдом». Бідність спричинює зростання інтенсивності 
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конфліктів, які в свою чергу, ще сильніше погіршують соціально-економічне 

положення найбідніших прошарків населення.   

 Дуже часто дослідники намагаються виявити кореляцію між поширенням 

політичного насилля і демографічними показниками держави. Припускається, що 

стрімке зростання населення перетворюється на додаткове джерело конфліктів і 

насилля, бо призводить до посилення тиску на соціально-економічну систему. 

Такі конфлікти будуть протікати особливо гостро в умовах високої, культурної, 

релігійної та етнічної поляризації суспільства. П. Кольє і А. Хофлер у своєму 

дослідженні 78 великих внутрішньодержавних конфліктів припускають, що 

суттєву роль у зростанні ризику насилля, особливо у формі громадянської війни, 

має стрімке збільшення чисельності населення. Зокрема, за їхніми даними, 

зростання населення в двічі, збільшує ризик громадянської війни на 21%. В першу 

чергу, це пов’язано з нездатністю силових інститутів держави стримувати 

організоване масове насилля, що запускає цикл насилля, коли старі конфлікти 

збільшують ризик подальшої ескалації протистояння. За результатами їхнього 

дослідження виявилося, що через 10 років після громадянської війни ризик нового 

конфлікту є досить високим і становить 14,8%, а через 20 років – 9%. Особливо це 

стосується етнічно-розрізнених держав з високим рівнем соціальної нерівності і 

гібридним політичним режимом (поєднання авторитарних і демократичних 

якостей), в яких затягування насильницьких конфліктів пояснюється жадібністю 

політичних еліт, які борються за доступ до фінансових потоків іноземної 

підтримки, або неконтрольованого грабунку природних ресурсів. Це 

підтверджується даними, відповідно до яких держави з багатими природними 

ресурсами мають вищий ризик виникнення громадянської війни. Натомість у 

державах з покращенням економічних показників в двічі, ризик ескалації 

політичного насилля знижувався на 5% [225, р. 12]. 

  Проте, розглянуті підходи мають певні недоліки в поясненні джерел 

політичного насилля. Зокрема, далеко не завжди суб’єктами сучасного насилля є 

бідні, неосвічені та знедолені групи людей, у яких переважає відчуття фрустрації. 

Так, Д. Лейтін провівши порівняльні дослідження тероризму у 56 державах вказав 
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на те, що терористи це, переважно, більш освіченіші та забезпеченіші люди, ніж 

решта населення у відповідному регіоні. Американські спецслужби встановили, 

що більшість керівництва Аль-Каїди це молоді люди у віці від 26 до 28 років, 

більше половини з них – лікарі, юристи, вчителі, третина – професіонали 

середньої кваліфікації, 2/3 – вихідці із заможних сімей [95 с. 143]. Дані 

дослідження Дж. П’яцци свідчать, що далеко не завжди бідність, соціальна 

нерівність і неосвіченість є головним джерелом політичного насилля. 

Проаналізувавши головні терористичні акти з 1986 по 2002 роки, він не виявив 

існування прямої залежності між інтенсивністю насилля і рівнем соціально-

економічного розвитку держави. Для цього, він порівняв держави, в яких було 

здійснено терористичні акти, за кількістю жертв, рівнем ВВП на душу населення 

та місцем країни в Індексі людського розвитку (який об’єднує три показники: 

тривалість життя; рівень грамотності; показник ВВП).  

Таблиця 1.1  

Порівняння держав за кількістю жертв від тероризму, рівнем ВВП та 

Індексом людського розвитку 

Країна Кількість жертв за 

період 1986-2002 

ВВП на душу 

населення  

Індекс людського 

розвитку (місце) 

Кенія 5365 860 145 

США 4011 52340 3 

Індія 2779 1580 136 

Ізраїль 2257 28380 16 

Шрі-Ланка 1815 2920 92 

Ірак 1646 5870 131 

Росія 1314 12700 55 

Саудівська Аравія 1037 21210 57 

Великобританія 984 38670 27 

Колумбія 835 7020 91 

Джерело: Piazza J. Rooted in Poverty?: Terrorism, Poor Economic Development, and 

Social Cleavages / J. Piazza // Terrorism and Political Violence. – 2006. – № 18. – Р. 

159-177. 
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 Як ми бачимо, навіть державам з високим рівнем соціально-економічного і 

політичного розвитку не вдалося уникнути поширення тероризму і значних жертв 

серед цивільних громадян. Це свідчить про те, що низький рівень економічного 

розвитку, бідність і неосвіченість є лише одним із джерел, які посилюють 

інтенсивність насилля. У переважній більшості випадків соціальні негаразди 

відіграють роль підсилювача етнічних, релігійних чи ідеологічних конфліктів. 

Саме цим, наприклад, можна пояснити те, що далеко не всі бідні держави 

страждають від тероризму та екстремізму і навпаки, ми бачимо свідчення того, 

що держави з високим рівнем ВВП на душу населення потерпають від численних 

терористичних актів. Зокрема, у Доповіді ЮНЕСКО було підраховано, що у 

державах з низьким рівнем доходів середня тривалість конфліктів із 

застосуванням насилля складає 12 років, а у державах із середнім та високим 

рівнем доходів цей показник складає 22-23 роки, хоча кількість конфліктів у цих 

державах є значно меншою [163, с. 178]. Але, у будь-якому випадку, бідність і 

соціально-політична нерівність відіграє важливу роль в мотивуванні маргінальних 

соціальних груп до участі у незаконних збройних формуваннях.   

Натомість, характер терористичного насилля пояснюють не лише 

економічні стимули, а такі чинники, як ідеологія, національність, примус, релігія. 

Саме таке поєднання певного набору стимулів визначає особливості 

трансформації і функціонування такого різновиду політичного насилля, як 

тероризм. Отже, далеко не завжди ми можемо говорити про існування кореляції 

між зростанням соціально-економічної чи політичної кризи і готовністю певних 

соціально-політичних груп до прийняття ідеї насилля у тому вигляді, в якому його 

пропагують та інтерпретують фундаменталістські рухи. Економічний занепад 

призводить до фрагментації суспільства, поглиблення насильницького 

протистояння в соціально-політичному просторі і зростання ризику громадянської 

війни, революції чи перевороту. Натомість, для таких форм політичного насилля 

як тероризм, низький соціально-економічний статус індивідів не має 

вирішального значення.     
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 Інституційний вимір політичного насилля, пов’язаний з роботами 

С. Хантінгтона, в рамках яких джерела політичного насилля пояснюються 

розривом між рівнем розвитку політичних інститутів та процесами трансформації 

економічної і соціальної системи. Наймасштабніші форми політичного насилля і 

нестабільності характерні не для бідних чи багатих суспільств, а для суспільств, 

які перебувають на перехідному етапі розвитку. Саме тому, на думку 

С. Хантінгтона, в державах, які перебуваються на етапі модернізації, головними 

учасниками політичного протистояння є фінансово стабільні і забезпечені 

прошарки суспільства, які керуються прагненням наживи та вигоди. 

Інституціоналізація насилля – це процес структурної і ціннісної організації 

насилля в системі політико-владних відносин.    

С. Хантінгтон припустив, що причиною політичного насилля може бути 

невідповідність рівня політичного розвитку темпам політичної активності в 

суспільстві. Якщо темпи політичної активності (зростання рівня освіченості 

населення, економічне зростання, посилення ролі засобів масової інформації та 

соціальної мобільності) значно перевищують рівень розвитку політичної системи, 

то це може призвести до поширення нестабільності і різноманітних форм 

політичного насилля [191, c. 24-25]. Політичні кризи, насилля і нестабільність все 

частіше спричинені швидкими соціальними змінами та політичною мобілізацією 

нових соціальних груп з одночасним повільним реформуванням політичних 

інститутів. Соціальні та економічні трансформації розширили горизонти 

політичної свідомості, збільшивши політичні очікування і вимоги широких верств 

населення. Такі зміни руйнують традиційні авторитети і легітимність політичної 

влади, що призводить до занепаду політичних інститутів. Тобто, темпи соціально-

політичної мобілізації високі, а темпи політичної інституціоналізації залишаються 

повільними. В результаті, на думку С. Хантінгтона, ми спостерігаємо 

трансформацію ролі політичного насилля в умовах слабкості і невідповідності 

державних інститутів, тим соціально-політичним змінам, які характеризують 

сучасність [191, с. 27]. Запобігти даному процесу можливо шляхом посилення 

ролі політичних інститутів та їхньої здатності адаптуватися до викликів 
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оточуючого середовища. Американський дослідник критикує поширене сучасне 

уявлення про те, що зовнішня економічна допомога зможе забезпечити 

нормальний економічний розвиток і політичну стабільність в державах третього 

світу. Він вважає, що першочерговим завданням є реформування та посилення 

авторитету існуючих державних інститутів. 

 Значна частина політичних теоретиків до основних причин поширення 

політичного насилля відносять характер економічної та політичної модернізації в 

суспільстві. Відповідно до їх припущень, країни на ранніх етапах економічних і 

політичних трансформацій більше схильні до розв’язання насильницьких 

конфліктів у зв’язку з високою внутрішньою напругою та радикальними, 

неочікуваними і неконтрольованими змінами зовнішнього середовища [267]. 

Зокрема, С. Хантінгтон причину цього вбачає в модернізації, яка є 

багатоаспектним процесом трансформації соціально-політичних інститутів 

суспільства, цінностей, установок і очікувань [191, с. 51]. Концепція модернізації 

пояснює причини політичного насилля через соціально-політичні та економічні 

трансформації, що призводять до вибуху колективних емоцій. В результаті 

протистояння між країнами бідного «Півдня» та багатої «Півночі», в 1960 – 1980 

роках з’являються теорії, які пов’язують трансформаційні процеси політичного 

насилля з результатами економічної модернізації, що збільшує нерівність і стає 

причиною поглиблення конфліктних протистоянь. Фактично, індивіди, які 

найбільше постраждали від різких соціально-економічних змін, будуть активніше 

долучатися до насильницької боротьби.   

  Дослідження політичного насилля через призму теорії модернізації було 

поглиблено в роботі аналітика Д. Трубіцина «Модернізація і негативна 

мобілізація». Використовуючи поняття «негативної мобілізації» йому вдалося 

виявити залежність між процесами соціально-політичної модернізації і 

поширенням насилля. Запропонований термін «негативної модернізації» описує 

механізм політичної консолідації громадян на основі зростання масового 

розчарування, страху і ненависті, що супроводжується відчуттям готовності до 

спільного використання методів політичного насилля, з метою покарання 
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«ворогів» [178, с. 3]. Небезпека для суспільства і політичної системи такого типу 

консолідації полягає в тому, що вона поглиблює розкол, кризу і конфлікт між 

учасниками політичних відносин, руйнуючи легітимне підґрунтя влади. 

Модернізація характеризується конфліктністю, насиллям і конфронтацією між 

прибічниками традиційних і модернізованих цінностей. Такий конфліктний 

процес корінних змін викликає опір самої суспільної системи, її трансформацію і 

радикалізацію. Це призводить до зростання впливу силових структур, ескалації 

соціально-політичного і культурного насилля, зростання расової, релігійної та 

національної нетерпимості, при одночасному падінні авторитету науки, мистецтва 

і зниженню політичної активності громадян.  

 На початку ХХІ століття в західній політичній науці сформувалася теорія 

«молодіжної бульбашки» (youth bulge), яка пропонує альтернативний опис теорії 

модернізації і спираючись на статистичні дані прагне пояснити головні причини 

політичного насилля в умовах сучасного суспільного розвитку. Відповідно до її 

показників, суспільства, в структурі яких доля молоді (до 24 років) складає не 

менше 20%, більше схильні до сплесків насилля, державних переворотів і 

встановлення жорстких авторитарних режимів. Проте, така ситуація виникає не в 

тих державах, де частка молоді є значною, а в тих – де молоді громадяни змушені 

конкурувати між собою за отримання більш високого положення і соціального 

статусу [147, с. 177]. Зростання кількості молоді разом з бідністю, етнічною 

неоднорідністю і соціальною нерівністю, перетворюється на спусковий механізм 

розпалювання конфліктів в таких державах. Досліджуючи причини політичного 

насилля співробітник Інституту дослідження миру (Норвегія) Генрік Урдал 

підкреслював, що внаслідок стрімкого залучення молоді до політики відбувається 

«розтягування» соціальних інститутів і політичного простору, що посилює 

соціальне невдоволення. Таке невдоволення в купі з низькими темпами 

економічного розвитку, посиленням урбанізації, швидким розповсюдженням 

вищої освіти і авторитарного правління посилюють імовірність використання 

неконтрольованого та нелегітимного насилля [310, р. 611]. 
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 Поширення політичного насилля призводить до руйнування політичної 

системи, викликаючи деформацію її функцій. В таких екстремальних умовах 

політична система втрачає можливість ефективно здійснювати політичну 

соціалізацію, комунікацію та рекрутування. Поступово, насилля починає 

сприйматися в якості легітимного і прийнятного способу артикуляції інтересів та 

політичної соціалізації. Функція політичної соціалізації більше ігнорується, 

замовчується або викривлюється важлива для суспільства інформація про 

політичних акторів і події. Насилля впливає на протікання політичного процесу, 

що призводить до ігнорування норм і правил поведінки, використання природних 

ресурсів, що може стати причиною екологічної катастрофи. Неможливим стає 

збирання податків, зникають гарантії соціальних виплат та стабільного 

фінансування урядових програм.  

В рамках теорії раціонального вибору передбачається, що учасники 

політичного процесу вдаються до насилля коли користь від його застосування 

буде вищою ніж від мирних засобів розв’язання конфлікту. Прибічники даної 

теорії спробували пояснити, що використання політичного насилля може бути 

цілком логічним, обґрунтованим і усвідомленим рішенням. Частіше за все 

насильницькі дії є раціональної реакцією індивідів або соціальних груп на дії 

опонентів. Тобто, теорія раціонального вибору сприяє розумінню механізмів 

спонукання індивідів до використання насилля, в якості інструменту політичної 

боротьби, коли така боротьба є грою з нульовою сумою і отримання вигоди, 

влади, багатства, або безпеки можливе лише за рахунок програшу інших. В 

такому випадку, економічні мотиви розглядаються в якості головного джерела 

політичного насилля, яке є дієвим інструментом збагачення і задоволення 

економічних потреб. Відповідно до цього, існує припущення, що ризик 

розв’язання політичного насилля буде значно меншим в умовах відкритого, 

демократичного суспільства, бо в таких умовах бажаних цілей буде простіше 

досягти мирними засобами. Теорія раціонального вибору визначає участь в 

насильницьких акціях для членів політичної системи, як одну із можливостей 

отримати додаткові блага. На думку фахівців, раціональний підхід пояснює 
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існування політичного насилля суто раціонально-логічними розрахунками 

індивіда або соціальної групи від майбутньої перемоги [86, с. 100]. Але, 

абсолютизуючи корисливість індивідів, цей підхід ігнорує інші компоненти 

соціально-політичного життя, які часто стають джерелом насилля і діють на рівні 

з матеріальними чинниками. Аналітики, які спираються на методологію даної 

теорію запропонували поняття «інструментального політичного насилля», яке 

представляє собою механізм фізичного примусу для реалізації раціональних 

групових та індивідуальних цілей. 

 Важливо враховувати зв’язок між політичним насиллям і освітою. Остання 

є важливим інструментом для обмеження і подолання насилля, а також, 

поліпшення ситуації з дотриманням прав людини. Освіта сприяє відмові молодого 

покоління від методів конфліктного вирішення проблем, сприяючи соціалізації 

учасників політичного процесу і формуванню нових ціннісних установок 

безконфліктного співіснування. Доступ до високоякісної освіти дозволяє суттєво 

зменшити прояви непрямого (структурного) насилля і подолати соціально-

політичну нерівність у суспільстві. Недостатній рівень освіти, бідність, високий 

рівень безробіття, нерівномірний доступ до освітніх послуг досить часто 

розглядається в якості основних елементів зростання ризиків застосування 

політичного насилля. Нетолерантність і пропаганда в освіті може сприяти 

легітимізації ворожого ставлення до певних категорій людей. В межах суспільних 

відносин зростання антагонізму може бути результатом дискримінації в освітній 

сфері за ознаками мови, етносу, релігії, гендеру. Дж. Фірон і Д. Лейтін доводять, 

що зростання рівня освіти і доступу до соціальних благ зменшує ризик 

використання політичного насилля, бо дозволяє інституційними і неконфліктними 

механізмами забезпечити широкому колу громадян політичну участь у житті 

держави. Освічені громадяни, з високим рівнем політичної культури, 

відповідальності і толерантності зможуть приймати активну участь у політичному 

житті держави, не допускаючи порушення власних прав і обмежуючи 

неконтрольовані та авторитарні уряди [237]. 
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 Однак, в деяких випадках існує зворотня кореляція між деякими формами 

колективного політичного насилля (наприклад, тероризм) та рівнем освіти його 

учасників. Використовуючи теорію відносної депривації можна припустити, що у 

деяких регіонах світу громадяни, які здобули гарну освіту, через високий рівень 

безробіття, не можуть влаштуватися на роботу, яка б відповідала їхнім запитам і 

уявленням про справедливість. Породжене внаслідок цього відчуття фрустрації і 

невдоволення підштовхує їх до активної участі в терористичних і сепаратистських 

рухах, де вони можуть реалізувати власні професійні здібності та збільшити 

шанси на успіх підготовленої операції. Це може бути підтвердженням гіпотези, 

що високоосвічені громадяни можуть бути більш чутливими до соціальних змін і 

криз. Тому, можна припустити, що чим вища інтенсивність і масштаби відносної 

депривації, тим вищий рівень колективного насилля.   

 Отже, існує кореляція між зростанням соціально-економічної чи політичної 

кризи і готовністю певних соціально-політичних груп до прийняття ідеї насилля у 

тому вигляді, в якому його пропагують та інтерпретують фундаменталістські 

рухи. Це підтверджується тим, що показники насилля корелюються з 

показниками соціально-економічного розвитку і розподілом національного 

багатства. Економічний занепад призводить до фрагментації суспільства, що в 

свою чергу, стає причиною поглиблення насильницького протистояння.    

 

 Висновки до розділу 1. 

 

 Протягом усієї історії людства політичне насилля було невід’ємною 

частиною суспільних відносин. Перші осмисленні дослідження політичних і 

соціальних аспектів насилля було здійснено у працях відомих давньогрецьких 

мислителів. У їхньому розумінні насилля представляло собою об’єктивну 

закономірність суспільного життя, мало нормативний характер і було 

невід’ємною частиною системи соціально-політичних, культурних та 

економічних процесів.  
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 Окремо розглянуто традицію обґрунтування легітимності політичного 

насилля через апеляцію до релігійно-міфологічних норм в епоху Середньовіччя. 

Таке уявлення про природу насилля не потребувало здійснення раціонально-

правової легітимізації і дозволяло виправдати та раціоналізувати його 

застосування релігійною необхідністю. Обґрунтування природи і джерел 

політичного насилля здійснювалися через апеляцію до релігійних норм і 

актуалізацію сталих стереотипів та міфологізованих образів. Стрімке 

нарощування аналітичної інформації з приводу природи насилля було здійснене 

мислителями Нового Часу, основні ідеї яких можна об’єднати у два підходи: 

песимістичний (інституційний) та оптимістичний (етичний). Якісно нового 

значення політичне насилля набуло після завершення централізації європейських 

держав. На основі робіт Т. Гоббса, Ж.-Ж. Руссо, М. Вебера, Х. Хофмайстера, 

К. Шмітта було виявлено специфіку інституціоналізації політичного насилля в 

процесі поступового перетворення держави на монополіста у сфері легітимного 

використання примусу для збереження безпеки і суверенітету. М. Вебер взагалі 

дотримувався думки, що дати визначення державі можливо лише спираючись на 

закономірності використання нею фізичного насилля, як засобу політичної 

боротьби і панування. Це стало основою для формування традиції відповідно до 

якої держава розглядається в якості єдиного політичного інституту, який має 

законне право на використання силових засобів, з метою збереження власного 

суверенітету, обмеження незаконних джерел насилля і захисту суспільних 

інтересів.  

 Прагнення раціоналізувати насилля в якості легітимного політичного 

інструменту викликало критику серед частини наукової спільноти, що призвело 

до формування альтернативних концепцій політичного насилля (Х. Арендт, 

Н. Луман). Відповідно до їхніх уявлень, насилля є ірраціональним за своєю 

природою і здійснює руйнівний вплив на політику, а отже, має бути суттєво 

обмеженим і контрольованим. Проте, було виявлено, що в науковому дискурсі 

продовжує домінувати розуміння політичного насилля, як засобу або форми 

владних відносин, за допомогою якого суб’єкту вдається реалізувати свою волю і 
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подолати опір об’єкта. Насилля і примус, в такому випадку, використовуються, як 

інструмент для завоювання, використання, утримання, розподілу і захисту влади. 

Саме тому, значна кількість наукових теорій сформовані навколо розуміння 

насилля, як об’єктивного природного явища, яке властиве людській природі, її 

вродженим схильностям, агресивності та інстинктам, а тому не може бути 

виключеним з політичних відносин. 

 Дискусійність феномену політичного насилля змусили автора використати 

широкий спектр міждисциплінарних підходів та методів. Серед яких, особливий 

евристичний потенціал мають системний, порівняльний, мережевий, описовий, 

структурно-функціональний, історичний, статистичний, соціологічний, кейс-

стаді, соціокультурний та антропологічний. Ключовою особливістю 

різноманітних підходів до проблеми політичного насилля залишається пошук 

відповідного інструментарію для побудови певної теоретичної моделі, що 

відображатиме закономірності еволюції та використання даного явища на всіх 

рівнях людської діяльності – від локального, до глобального. Такий 

міждисциплінарний підхід до вивчення предмету дослідження можна пояснити 

значними відмінностями між джерелами еволюції і трансформації політичного 

насилля. Опір на міждисциплінарну методологію дозволив підвищити 

термінологічну ясність, поглибити, впорядкувати та узагальнити існуючі знання 

про предмет, джерела, цілі, форми та засоби політичного насилля. Застосування 

комплексу загальнонаукових та філософських та конкретно-наукових підходів до 

аналізу проблеми насилля сприяло побудові особливих теоретичних конструкцій 

з поясненням і описом конкретних прикладів і окремих випадків, які здатні 

ілюструвати ці приклади. Спираючись на методологію структурного, 

антропологічного, психологічного, інституційного підходів, теорії відносної 

депривації, раціонального вибору, модернізації нам вдалося виявити та 

проаналізувати основні джерела сучасного політичного насилля і форми, яких 

воно набуває. Особливо гостро простежується залежність між поглибленням 

соціально-економічної нерівності, низькою освіченістю і ескалацією політичної 

боротьби із застосуванням насилля.  
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 Розкрито сутність нових теоретико-методологічних підходів до вивчення 

політичного насилля, суб’єктами якого є недержавні, неофіційні, напівприховані 

організації, рухи та групи. Це дозволило подолати державо-центристське 

розуміння насилля і розширити предметні межі дослідження, охопивши всі 

фізичні і психологічні прояви політичного насилля, незалежно від його джерел. 

Послідовна реалізація дослідницьких завдань дозволила проаналізувати і 

систематизувати основні концепції і типології досліджуваного явища. Широкий 

спектр розглянутих класифікацій насилля вказує на поєднання в його природі 

політичних, економічних, соціальних, духовних, психологічних джерел.  

 З огляду на здійснений нами аналіз концептуальних підходів і теорій, які 

розкривають природу політичного насилля можна помітити відсутність у науковій 

літературі єдності з окресленої проблематики, аморфність і абстрактність 

трактувань, що заважає цілісному розумінню закономірностей протікання 

реальних політичних процесів. Цим і обґрунтовується необхідність поглиблення 

актуального знання з проблематики політичного насилля, особливо серед 

вітчизняних дослідників, що дозволить говорити про формування в українській 

політичній науці комплексної теорії політичного насилля.   

    Розвиток політичних протиріч та поглиблення соціально-економічної 

асиметрії у сучасному світі залишає відкритим питання війни та миру. Політичне 

насилля постійно трансформується за своїм внутрішнім змістом, формою, 

характером проявів під прямим або опосередкованим впливом різноманітних 

протиріч та конфліктів. Це засвідчує його багатомірність, неоднозначність і 

феноменальність. На кожному етапі історичного розвитку проблема політичного 

насилля володіє своїми характерними особливостями і відмінними рисами. Такі 

зміни впливають на специфіку форм і методів насильницьких дій, їхньої оцінки і 

обґрунтування, масштабності та наслідків.  

 Основні результати дослідження, які представленні у цьому розділі, були 

опубліковані у фахових наукових виданнях з політичних наук і включені списку 

літератури [88; 90; 94].  
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РОЗДІЛ 2. ЧИННИКИ ТА МЕХАНІЗМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ 

ПОЛІТИЧНОГО НАСИЛЛЯ   

 

 2.1. Особливості трансформації політичного насилля в умовах 

недієздатної державності  

 

 Сучасність характеризується помітним зростанням кількості периферійного, 

та внутрішньодержавного політичного насилля, яке породжене етнічними, 

релігійними, територіальними, економічними та владними суперечностями. Для 

нього характерна значна фрагментація (поява конкуруючих і непідконтрольних 

державі джерел насилля), дроблення, зникнення чітких географічних і часових 

меж, що дозволяє йому безперешкодно переходити з локального рівня на 

транснаціональний і навпаки. Цим обумовлюється суттєва трансформація 

динаміки, структури та організаційного характеру політичного насилля, що 

проявляється в зміні кількості учасників, інтенсивності, регіональному розподілі, 

характері основних протиріч, рівні транснаціоналізації, структурі людських втрат. 

Масштабність сучасного насилля не зменшується, а скоріше видозмінюється і 

трансформується. Спадання одних його форм, компенсується зростанням інших. 

Внаслідок трансформації держави, і втрати нею монополії на легітимне 

застосування примусу, виникає необхідність проаналізувати та дослідити процес 

передачі легітимного права на використання політичного насилля від держави на 

інші рівні політичної системи. 

 Недієздатні форми сучасної державності все частіше розглядаються в якості 

головного джерела насилля і нестабільності не лише для власних громадян, але й 

як потенційні загрози для міжнародної спільноти. Такі держави надають притулок 

транснаціональним терористичним і кримінальним угрупуванням, стають 

транзитними пунктами торгівлі людьми та нелегальної міграції. Причина такого 

перебігу речей полягає у тому, що недієздатні держави породжують широкий 

спектр гуманітарних, правових, економічних і соціальних проблем. Сучасна 

історія дає нам достатню кількість емпіричного матеріалу з відповідної 
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проблематики. Від повного краху державних інститутів у Сомалі і розпаду 

колишньої Югославії, до глибоких політичних криз, насилля і нестабільності в 

Руанді, Гаїті, Ліберії, Конго, Сьєрра-Леоне, Афганістані. З існуванням 

недієздатних держав пов’язують формування понять «розповсюдження насилля» і 

«зараження насиллям», які свідчать про експортування політичного насилля за 

межі цих держав. В рамках політичної науки такі тенденції призвели до значного 

поширення концепцій слабких, гинучих та недієздатних держав (weak, failing, 

failed), які розглядаються в якості одного з джерел насилля і нестабільності. 

 Незважаючи на важливість і масштабність проблеми трансформації 

політичного насилля в сучасній політичній практиці дослідники відносно 

нещодавно почали приділяти увагу вивченню даного питання. В західній 

політичній науці проблема кризи держави та пов’язаної з цим трансформації 

політичного насилля актуалізована завдяки роботам К. Рофера, С. Ліндберга,  

Р. Лема, Н. Мелвіна, Д. Лінча, Р. Гайса, Д. Тюрера, Р. Ротберга, М. Малєка. Усі 

вони сходяться на думці, що процеси дроблення політичного простору під дією 

внутрішніх і зовнішніх сил призводять до втрати державою монополії на 

легітимне застосування політичного насилля на власній території. На 

пострадянському просторі дана проблематика поки що недостатньо осмислена і 

базується на доробках А. Орбеляна, М. Мінаєва та Ф. Попова.  

 Слабкі і недієздатні держави кидають виклик сучасній міжнародній безпеці, 

перетворюючись на джерела неконтрольованого політичного насилля та 

нестабільного функціонування міжнародної системи, але вирішити дану проблему 

лише традиційними засобами практично неможливо. До недавнього часу, 

трансформація політичного насилля в умовах недієздатних держав рідко 

визнавалася і ще рідше знаходила розуміння та підтримку серед академічної 

спільноти. Але останні події у світі змусили їх переглянути власне ставлення до 

даної проблеми і запропонувати альтернативні варіанти вивчення нових, 

нетрадиційних джерел легітимності і політичного насилля в умовах слабкості 

державних інститутів. Саме в наш час загострюється проблема розширення 

впливу недієздатних держав на глобальну безпеку і геополітичну рівновагу 
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міжнародної політичної системи. А тому, в епоху взаємозалежності і глобалізації 

існування таких територіальних утворень ставить під загрозу стабільність і 

безпеку у всьому світі.  

 Більшість дослідників згодні з тим, що можна говорити про різний ступінь 

державної недієздатності, а отже, відрізняється і рівень втрати державної 

монополії на легітимне насилля. Розповсюдження недієздатних держав припало 

на початок 90-х років ХХ століття і було пов’язане з появою нових держав, 

швидкою зміною кордонів, загальною нестабільністю та посиленням процесів 

глобалізації. З приводу цього Дж. Розенау заявляє про біфуркацію тогочасної 

світової політики, що призвело до стрімкого формування нових недержавних 

акторів, які почали на власний розсуд використовувати силові інструменти і 

формувати нові моделі політичної легітимності [288, p. 13]. Криза легітимності 

таких держав проявляється в тому випадку, коли їхні інститути не здатні 

підтримувати суспільно-політичну довіру і більше не визнаються суспільством в 

якості основного джерела влади. Л. Едвардс не безпідставно вважає, що 

нетрадиційні моделі легітимності політичного насилля, скоріше за все, засновані 

на відносинах покровительства і клановості, що значно відрізняється від 

принципів раціонально-правової моделі запропонованої М. Вебером [205, с. 114]. 

Саме тому, більшість зовнішніх спроб встановити моделі державного будівництва 

були приреченими на невдачу. Лише достатній рівень легітимності офіційних 

інститутів може трансформувати насилля у владу і здійснювати управління не 

вдаючись до примусових засобів. В недієздатних державах процеси 

делегітимізації підривають систему конструктивного зв’язку між інститутами 

держави та суспільством, що послаблює державу і призводить до зростання 

насилля. Так стається через формування нових джерел легітимності між якими 

виникає конфлікт, який не дозволяє встановити прийнятні правила гри. Легка 

доступність зброї стає причиною постійних заколотів, громадянських конфліктів і 

масової злочинності, що призводить до ще більшого колапсу державних 

інституцій. За даними ООН, на території найменш розвинутих держав близько 
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640 мільйонів одиниць зброї знаходиться в приватних руках, під натиском яких 

держава поринає в анархічні міжкланові конфлікти [301, р. 17].  

 Популяризація концепції недієздатних держав почалася в 1993 році завдяки 

доповідям М. Олбрайт в рамках ООН, в яких вона однією з перших наголошувала 

на специфіці загроз джерелом яких можуть бути такі державні утворення. За часів 

президентства Б. Клінтона даний концепт отримав не лише теоретичне 

обґрунтування, але й практичне втілення у формі гуманітарних інтервенцій. У 

1993 році в рамках американської концепції «Розповсюдження демократії», 

значна увага приділялася зменшенню і нейтралізації загроз, які надходять від цих 

держав. Переслідуючи цю мету США були втягнуті у вирішення політико-

соціальних криз в Сомалі (1993), Гаїті (1994), Боснії (1995), Косово (1999), 

Сьєрра-Леоне (1998), Східному Тиморі (1999). Прагнучи обмежити експорт 

насилля і політичної нестабільності з території таких держав світові аналітичні 

центри почали пильно стежити за процесами в недієздатних державах, які могли 

прямо або опосередковано загрожувати міжнародній безпеці і стабільності. Поява 

нових загроз міжнародній безпеці дозволила США обґрунтувати подальше 

нарощування озброєння, розширення військової присутності в нестабільних 

регіонах і військовий бюджет у розмірі понад 600 мільярдів доларів. Зростаюча 

стурбованість слабкими і неефективними державами продиктована тим, що вони 

несуть відповідальність за нові транснаціональні загрози для національної і 

міжнародної безпеки. Ще на початку 1990-х років мало хто міг припустити, що 

бідний і зруйнований війною Афганістан перетвориться на стартовий 

тренувальний майданчик для руйнівних терористичних атак проти США 11 

вересня 2001 року. Але, сучасні реалії вказують на те, що у поєднанні з іншими 

транснаціональними силами процес державної неспроможності породжує 

комплекс нових політичних загроз, які здатні завдати шкоди будь-якій державі в 

будь-якій частині світу.   

 В подальшому до цієї проблеми звернулися американські дослідники Г. 

Хелман і С. Ратнер, які в 1993 році у своїй роботі «Збереження неспроможності 

держав» виступали за передачу ООН права здійснювати управління некерованими 
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територіями у будь-якій частині світу. У їхньому розумінні недієздатні держави 

не в змозі підтримувати функціонування своїх життєво-важливих інститутів і 

структур, а отже, несуть у собі загрозу, як для власних громадян, так і для 

міжнародної спільноти [223, p. 114]. У 1994 році в роботі «Прихід анархії»  

Р. Каплан описував крах державних інститутів в Західній Африці і спрогнозував, 

що в найближчому майбутньому такі процеси будуть поширюватися і в інших 

частинах світу. Одна із перших спроб проаналізувати і обґрунтувати залежність 

між колапсом держави та формуванням на її території нових суб’єктів 

політичного насилля була зроблена Вільямом Зартманом у роботі «Крах 

держави», що була опублікована у 1995 році. Він описав занепад держави, як 

ситуацію, коли вона більше не може виконувати більшість своїх життєво 

важливих функцій і втрачає контроль над силовими інструментами [318]. 

 В подальшому, поглиблення вивчення даної проблематики було здійснене 

американським дослідником К. Пауеллом, для якого недієздатність і слабкість 

держави проявлялася у тому випадку, якщо її інститути не можуть і/або не 

бажають забезпечувати громадян основними благами. В такому випадку, держави 

можуть припинити своє існування у всьому окрім назви і всі члени суспільства 

опиняться перед загрозою анархічного, неконтрольованого та приватного насилля 

[223, р. 115]. На початку 2005 року М. Тернер та М. Вольф на сторінках Financial 

Times емоційно заявили: «Недієздатні держави перетворилися на головну загрозу 

сучасності. Вони сіють хаос, призводять до поширення конфліктів, насилля і 

нестабільності на територію сусідніх держав. Вони є реальними і потенційними 

джерелами тероризму, організованої злочинності, наркотиків, інфекційних хвороб 

і масового переміщення людей. Щось має бути зроблено для вирішення цієї 

проблеми, однак ніхто точно не знає, що» [301, р. 7]. Такий характер сучасних 

загроз змусив деякі держави переглянути власні стратегії безпеки і взятися за 

розробку ініціатив спрямованих на підтримку і стабілізацію крихких державних 

інститутів у різних частинах світу. Було вирішено, що сучасний світ має 

спиратися на систему колективної безпеки. З цього приводу колишній конгресмен 

США Л. Гамільтон зазначив: «Наша колективна безпека на пряму залежить від 
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безпеки і стабільності найбільш вразливих та слабких місць у світі» [301, р. 8]. 

Прагнучи описати причини поширення недієздатних держав аналітики здійснили 

ряд емпіричних досліджень. Одне з яких, було спрямоване на виявлення 

залежності між економічною неспроможністю держави і неефективністю та 

нелегітимністю її інститутів. Більшість держав з низьким рівнем доходу на душу 

населення просто не володіють інституційним потенціалом і/або бажанням 

гарантувати основні соціально-політичні потреби своїх громадян. Не маючи 

навіть мінімального рівня економічної стабільності вони стають вразливими до 

незаконних терористичних і злочинних мереж.  

 У 2005 році тодішній Генеральний секретар ООН К. Анан у своїй доповіді 

зазначив, що: «Поки існують недієздатні держави, народи світу не зможуть жити 

в умовах миру, безпеки і законності» [308]. Проблема неконтрольованих 

територій і пов’язане з цим розповсюдження політичного насилля стала 

предметом уваги аналітиків корпорації RAND, яким у 2007 році вдалося 

опублікувати колективну роботу, присвячену аналізу взаємозв’язку міжнародної 

безпеки, насилля та існування недієздатних державних утворень. Виявилося, що 

регіони з відповідним колапсом державних інститутів у 15 разів більше схильні до 

громадянської війни.  

 Поглиблюючи вивчення концепції «держав-невдах» американські 

дослідники прагнули за будь-яку ціну з’ясувати причини трансформації 

глобальних загроз на початку ХХІ століття, а також, виявити ефективні стратегії і 

методи протидії цим загрозам. Внаслідок цього було сформульовано концепцію 

відповідно до якої недієздатні держави розглядалися в якості неконтрольованих 

«сірих зон» міжнародної системи. Передбачалося, що в межах відповідних 

територіальних утворень політичні процеси розвиваються за іншими правовими, 

традиційними, етичними нормами. Ксав’є Рофер розглядає «сірі зони» в якості 

територій, де держава зникає як така і реальна влада знаходиться в руках 

приватних політико-кримінальних угрупувань, основним інструментом їх влади 

стає масове насилля та залякування громадян (М’янма, Ліберія) [148, с. 20]. В 

подальших своїх наукових розвідках стосовно таких територіальних утворень, він 
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перейшов до використання терміну «регіони конкуруючої державності» 

(competing governance), в межах яких, держава втрачає частину своїх функцій на 

користь недержавних угрупувань, що ставить питання про можливість її 

подальшого «виживання» і ефективного функціонування. За схожою 

термінологічною традицією Кеннет Менкхаус визначає бездержавний простір, як 

регіон з послабленою чи відсутньою легітимною державною владою (південь і 

центр Сомалі, північ Кенії). В даному випадку, основний акцент робиться на 

легітимності, як основному показнику традиційного насилля, єдиним джерелом 

якого має бути лише держава з її офіційними силовими інститутами.  

 Якщо використати методику системного аналізу Д. Істона до проблеми 

занепаду державних інститутів та політичних систем, то можна припустити, що 

так звані «сірі зони» представляють собою «чорний ящик», на вході в який нові 

недержавні актори породжують ризики низького рівня (політична нестабільність, 

застосування насилля проти цивільних, криміналізація політичних відносин), а на 

виході – перетворюються на джерела серйозних загроз для подальшого 

легітимного та ефективного функціонування традиційних державних інститутів 

(приватизація державних функцій пов’язаних із використанням військової сили, 

транснаціоналізація злочинних і терористичних мереж). Враховуючи той факт, що 

будь-яке з таких державних  утворень перетворюється на фактор дестабілізації 

міжнародної системи, або її окремих підсистем (регіонів, держав), міжнародна 

спільнота не може залишитися осторонь і спостерігати за розширенням масштабів 

політичного, етнічного, релігійного чи кримінального насилля. Розвиваючи дану 

проблематику українська дослідниця А. Бабієва дійшла висновку, що послаблення 

інститутів держави перетворюється на головне джерело насилля в межах 

відповідної політичної спільноти. Найважливіший прояв цього процесу – 

нездатність офіційних органів влади забезпечити стабільність та економічний 

прогрес суспільства, що призводить до втрати державою монополії на легітимне 

насилля [12, с. 167]. Внаслідок цього можна спостерігати стрімке формування 

нових центрів влади і насилля, які держава не в змозі контролювати.   
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 На сьогодні в політичній науці відсутнє єдине бачення проблеми 

недієздатної державності і породжених цим фактом загроз. Значна кількість 

дослідників погоджуються з тим, що сила і дієздатність держави є відносним 

поняттям, яке майже не можливо адекватно виміряти, а тому краще здійснювати 

аналіз функціонування основних державних функцій: рівня фізичної безпеки, 

законних політичних інститутів, соціального забезпечення, легітимності. Велика 

кількість держав мають суттєві недоліки у функціонуванні одного або двох рівнів, 

але про цілковитий колапс держави можна говорити за умови провалу держави за 

всіма напрямками. В сучасному світі найбільшими загрозами і джерелами 

політичного насилля стає не міждержавне протистояння, а нестабільність, 

слабкість, нелегітимність і неефективність держави як політичного інституту. В 

значній мірі, це продиктовано тим, що наприкінці ХХ століття в деяких регіонах 

світу почали формуватися регіони нестабільності та конфліктів [141, с. 80]. За 

даними Л. Преображенського лише за 10 років після розпаду Радянського Союзу 

від політичного насилля, джерелом якого були недієздатні держави, загинуло 

близько 8 мільйонів осіб (більшість з яких були цивільними), ще 4 мільйони 

громадян змушені були покинути свої домівки [149, с. 300].   

 Колишній Держсекретар США Кондоліза Райс заявила, що побічним 

ефектом від колапсу державних інститутів є розповсюдження політичного 

насилля і тероризму, торгівля зброєю, наркотиками, людьми та інші глобальні 

виклики з якими державам доведеться зіткнутися в ХХІ столітті [223, р. 116]. 

Найвлучніше сутність таких держав визначив дослідник М. Ігнатьєв, для якого це 

стан, коли центральна влада втрачає монополію на засоби політичного насилля, а 

отже запускається процес його роздержавлення і приватизації [257, p. 118]. 

Відповідні умови не дозволяють ефективно функціонувати демократичним 

інститутам. Судова влада повністю втрачає свою незалежність і конфлікти між 

індивідами із правового поля переходять у силове. Бюрократія та силові 

структури втрачають свою професійність і перетворюються на інструмент утиску 

громадянських прав і свобод. 
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 Американський дослідник Роберт Лем занепад держави описав терміном 

«неконтрольована територія» (ungoverned area), що представляє собою простір, в 

межах якого держава взагалі не здатна здійснювати контроль, що дозволяє 

недержавним угрупуванням чинити неконтрольоване і необмежене політичне 

насилля долучаючись до функціонування міжнародних терористичних мереж. 

Робін Гайс відзначає, що поступовий процес послаблення держави і втрати нею 

здатності ефективно функціонувати, супроводжується постійним політичним 

насиллям. Неконтрольований і непередбачуваний характер даного насилля 

призводить до його розповсюдження не лише у регіональному, але й в 

глобальному масштабі [38]. На думку Ж. Дерріди, у сучасному світі ці держави 

представляють собою абсолютну неконтрольовану загрозу. Це пов’язано з тим, 

що найчастіше зброя масового знищення і терористичні мережі формуються на 

території непідконтрольній офіційному державному апарату. Він зазначає, що 

внаслідок появи і розповсюдження поняття «держав-невдах» відбулася 

трансформація не лише політичного насилля, а й звичного (традиційного) 

логічного, семантичного, риторичного, юридичного і політичного устрою 

сучасності [59, c. 25]. 

 Це дозволяє нам помітити поступове формування сталої тенденції до 

трансформації класичних форм політичного насилля і появу нових видів 

насильницького протистояння. Цим продиктована потреба у виробленні нових 

підходів до емпіричного, теоретичного аналізу та адекватного опису природи 

сучасного політичного насилля, яке дедалі більше виходить за межі традиційних 

уявлень. Дослідження проблеми трансформації насилля під впливом послаблення 

інституту держави пов’язують із діяльністю американського Центру з 

глобального розвитку (Center for Global Development), створення якого, стало 

відповіддю на терористичні акти 11 вересня 2001 року. Вибір аналітиками 

Центру, в якості предмету дослідження, недієздатних держав обумовлений тим, 

що на початку ХХІ століття їх почали розглядати в якості головного джерела 

поширення бідності, насилля та екстремістських рухів (ідеологій). Окрім уже 

згаданого Центру з глобального розвитку, сьогодні існує декілька інших 
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провідних дослідницьких центрів (як міжнародних, так і національних), які 

займаються вивченням проблеми політичного насилля та недієздатних держав: 

 1. американський Фонд миру (Fund for Peace), який разом із журналом 

Foreign Policy з 2005 року щорічно публікує Індекс невдалих держав; 

 2. Центр з вивчення кризових держав (Crisis States Research Center); 

 3. Центр оборонної інформації США (Center of Defense Information); 

 4. Світовий банк (World Bank) – аналізує ситуацію в 209 державах на основі 

6 показників: право голосу і відповідальність влади, політичне насилля і 

нестабільність, ефективність державного управління, легітимність влади, 

верховенство закону і рівень корупції; 

 5. Департамент міжнародного розвитку Великобританії (the United 

Kingdom’s Department for International Development); 

 6. Комісія США з національної безпеки та слабкості держав (the Commission 

on Weak States and U.S. National Security); 

 7. Агентство з міжнародного розвитку (United States Agency of International 

Development – USAID), яке у 2005 році запропонувало два поняття, які найкраще 

характеризують специфіку політичного насилля в умовах слабкої державності: 

 - кризові держави (crisis state) – Судан, Сальватор, Афганістан, Сьєрра-

Леоне; 

 - вразливі держави (vulnerable state) – Індонезія, Македонія, Сербія. 

 Також, існує цілий ряд інших академічних і аналітичних центрів, які, так чи 

інакше, присвятили свої дослідження недієздатним державам. Так, в 2008 році 

Інститут Брукінгса запропонував «Індекс державної слабкості країн, що 

розвиваються», який був покликаний дати оцінку здатності держав виконувати 

свої базові функції і попереджувати поширення політичного і кримінального 

насилля [287]. Майже в цей же період університет Джорджа Мейсона розробив 

«Індекс крихкості держав» [275, p. 3-22], а університет Меріленду – «Індекс 

нестабільності, миру і конфліктів» [253], які ранжували держави у відповідності 

від рівня загрози політичного насилля. Сучасні аналітичні центри все частіше 

наголошують на тому, що держави зі слабким або відсутнім управлінням нездатні 
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контролювати свої кордони, що дозволяє транснаціональним злочинним і 

терористичним угрупуванням використовувати їхню територію для розширення 

власної мережі. За даними дослідників університету Меріленда, з 1991 по 2001 

роки більшість терористичних організацій базувалися на територіях слабких і 

бідних авторитарних держав [301, р. 13]. Зокрема, Аль-Каїда користувалася 

територією Ємену, Кенії, Судану, Афганістану. На цих територіях розміщувалися 

тренувальні табори, здійснювалося рекрутування нових членів, планувалися та 

фінансувалися операції. Терористичні та злочинні акти в Іраку, Саудівській 

Аравії, Кенії, Індонезії та Афганістані продемонстрували, що Аль-Каїда 

продовжує вдало використовувати додаткові можливості, що виникають за умови 

неефективного керування державними органами. Але, постає важливе питання: 

яким чином зовнішня підтримка і фінансове донорство здатне стимулювати 

побудову сильних державних інститутів в тих країнах, де проблема ефективності 

керівництва і контролю є найгострішою? 

 Здатність терористичних організацій безперешкодно діяти з території 

слабких держав змусила аналітиків змінити своє бачення сучасних політичних 

загроз. Таке сприйняття природи сучасного політичного насилля в міжнародній 

системі швидко набуло загальновизнаного факту. Найкраще специфіку 

відповідних загроз було представлено у доповіді, яка була підготовлена 

співробітниками Агентства з міжнародного розвитку: «Поширення недієздатної 

державності в сучасному світі стосується цілих регіонів, а не окремих територій 

чи держав. Тероризм, політичне насилля, громадянські війни, організована 

злочинність, незаконний обіг наркотиків, інфекційні захворювання, екологічні 

кризи, нескінченні потоки біженців відображають реальну соціально-політичну та 

економічну ситуацію цих держав» [301, р. 5].   

 Всі ці дослідницькі і аналітичні центри прагнули створити систему 

показників, відповідно до яких ту, чи іншу державу можна було б віднести до 

категорії недієздатних. Проаналізувавши розроблені ними індекси оцінювання 

нам вдалося виокремити найбільш розповсюджені ознаки недієздатних держав: 

 - високий рівень політичного і кримінального насилля; 
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 - відсутність ефективного контролю за власними кордонами; 

 - тривале етнічне і релігійне збройне протистояння; 

 - постійний терор проти цивільних громадян; 

 - слабкість, неефективність та корумпованість державних інститутів; 

 - зруйнована соціальна і стратегічна інфраструктура; 

 - занепад системи охорони здоров’я; 

 - зниження тривалості життя і стрімке зростання дитячої смертності; 

 - відсутність доступу до освіти; 

 - стрімке зростання інфляції, зниження рівня ВВП, голод. 

 Як ми можемо побачити, провал держави і перетворення її на джерело 

насилля і небезпеки найчастіше спричинений трьома групами криз: економічною, 

політичною і кризою легітимності офіційної влади. Економічна криза спричинена 

неефективним клановим управлінням і масовою корупцією, порушенням 

соціальних прав громадян і зниженням рівня життя. Політичний аспект системної 

кризи держави проявляється у зневазі влади до демократичних норм, цінностей та 

інститутів, ліквідацією громадянського суспільства і незалежності судової 

системи, дискримінацією широких мас населення. Це призводить до швидкого 

падіння легітимності і мобілізації громадян проти існуючого несправедливого 

режиму, що стає причиною зростання загрози військового насилля, оскільки 

законність більше не є пріоритетом для учасників політичних відносин. 

 Результатом численних аналітичних досліджень і доповідей розроблених 

представниками зазначених дослідницьких центрів та інститутів стало розуміння 

того, що держави з такими «вадами» мають стати об’єктом пристальної уваги 

дослідників усього світу, з огляду на те, що вони володіють значним 

«потенціалом» для дестабілізації цілих регіонів і наданні некерованих територій, 

які можуть слугувати в якості безпечних притулків для терористичних 

організацій. Специфіка функціонування суб’єктів політичного насилля в 

недієздатних державах призводить до гуманітарних катастроф, масової міграції, 

деградації навколишнього середовища, регіональної нестабільності, енергетичної 

кризи, глобальних пандемій, міжнародної злочинності, торгівлі зброєю, 
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терористичної діяльності. Зокрема, за даними ЮНЕСКО сьогодні в світі 

нараховується більше 40 мільйонів вимушено переміщених осіб із зон охоплених 

насиллям і нестабільністю [163, с. 4]. Саме тому, завдання міжнародної спільноти 

зміцнювати потенціал слабких держав, сприяти боротьбі з бідністю і підвищувати 

ефективність державного управління. Серед наукової спільноти відсутня єдність 

стосовно точної кількості недієздатних держав тому, що не має єдиної думки 

стосовно того, як визначити чи виміряти стан слабкості державних інститутів. 

Американська Комісія з національної безпеки і слабкості держав відносить до 

такої категорії близько 60 країн. Світовий банк відносить до цієї категорії 30 

держав з найнижчим рівнем доходу на душу населення. Однак, використання 

лише економічних показників викликає занепокоєння аналітичним рівнем 

відповідних висновків. Така розбіжність в оцінках відображає значну різницю в 

критеріях, що використовуються для ідентифікації недієздатних держав.   

 Держави, які віднесені до недієздатних перетворюються на головних 

кандидатів для зовнішніх інтервенцій, як з боку інших держав, так і – 

міжнародних організацій. Концепція «держав-невдах» перетворилася на головне 

джерело легітимізації, обґрунтування і виправдання превентивного насилля. Одне 

із перших обґрунтувань такої ідеї знайшло своє місце в прийнятій у 2002 році 

американській Стратегії національної безпеки і демонструє швидкі зміни в 

структурі міжнародної системи та її головних учасників [281]. Американський 

військовий дослідник Роберт Дорфф відзначав, що слабака державність ще за 

довго до цього надавала можливості для обґрунтування територіальної експансії у 

різних куточках світу [280]. Закінчення Холодної війни та прискорення 

глобалізаційних процесів запустило хвилю розпаду державних структур, 

формування терористичних і злочинних мереж, а також порушення прав людини. 

Аналізуючи стрімкі зміни в природі сучасних держав дослідниця Д. Новікова 

емоційно вказує на те що: «Держава в класичному розумінні зникає на очах: 

відбувається перерозподіл традиційних державних функцій на наднаціональні і 

субнаціональні рівні, внаслідок чого руйнується традиційна модель суверенітету і 

монополії на легітимне застосування насилля» [125, с. 76]. Цікаво, що не всі 
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невдалі держави стають джерелом насилля, нестабільності і конфліктів. Так, із 49 

держав, які ООН відносить до найменш розвинутих, не кожна перетворюється на 

джерело тероризму, злочинності і корупції. Тобто, можна стверджувати, що 

поширення політичного насилля з території слабких держав пов’язано не лише з 

розпадом державних інститутів, а й з іншими факторами, серед яких важливе 

місце посідає релігія, традиції, відсутність дієвого державного контролю над 

здійсненням фінансових операцій, демографічні і географічні особливості.  

 В Стратегії національної безпеки США 2002 року недієздатні держави були 

віднесені до найголовніших загроз національній безпеці, а Дж. Буш молодший 

неодноразово наголошував, що вони можуть представляти не меншу загрозу для 

міжнародної безпеки і стабільності, ніж сильні держави [195, с. 98]. Наступний 

президент США Б. Обама, також не залишив без уваги характер насилля і загроз, 

що надходять з території цих держав. «В таких недієздатних державах, як 

Афганістан і Пакистан на карту поставлена безпека США. Саме там знаходяться 

центри кровавого екстремізму Аль-Каїди», – заявив американський президент у 

2009 році [195, с. 99]. В США феномен недієздатної державності розглядається в 

якості головного джерела політичної нестабільності та насилля в сучасному світі. 

Існування цих держав призводить до зростання кількості біженців та 

інтенсивності політичного насилля, яке підриває стабільність та економічний 

прогрес в певному регіоні. Уільям Коен, заступник міністра оборони США, 

неодноразово заявляв, що Сполучені Штати будуть змушені в односторонньому 

порядку вступати у військове протистояння з недієздатними державами кожний 

раз, коли вони будуть загрожувати американським життєво-важливим  інтересам. 

У такому випадку, недієздатні держави будуть визначатися на основі ідеологічних 

переконань, суверенної, національної юрисдикції окремої держави, що не може 

вважатися об’єктивною і незалежною оцінкою. Підтвердженням такого 

одностороннього аналізу у сучасному світі є слова Роберта С. Літвака: «Держави-

невдахи це держави визначені Сполученими Штатами такими» [59, с. 26]. Заяви 

схожого змісту неодноразову лунають з вуст високопосадовців Канади, 

Великобританії, ЄС, НАТО. В таких умовах досить контрастною є реакція на 



89 
 
концепт «держав-невдах» російських та китайських аналітиків, які вважають цю 

проблему надуманою і політично мотивованою. Таким чином, на сучасному етапі 

концепція недієздатних держав стала новим джерелом ідеологічного 

протистояння між Заходом і Сходом.  

 Головними наслідками колапсу і розпаду держави є зростання масштабів 

насилля і смертності серед цивільних, підвищення військових витрат, відтік 

капіталу, руйнування соціального капіталу та падіння рівня економічного 

зростання. Це можна назвати внутрішніми ефектами. До регіональних ефектів 

слід віднести перетікання насилля через кордони держави, громадянські війни і 

регіональна нестабільність. Відповідно до останнього дослідження Світового 

банку, в державах, що мають спільний кордон з недієздатними державами, 

показник економічного зростання, в середньому, на 1,6 нижче ніж у держав, які не 

межують з такими нестабільними утвореннями [223, р. 117]. За оцінками П. Кольє 

політичне насилля в недієздатних державах має суттєвий вплив на стабільність і 

розвиток сусідніх держав, зниження темпів розвитку у яких в середньому 

становить 0,9% [226]. Все частіше ми можемо спостерігати розповсюдження 

глобальних ефектів від існування недієздатної державності. Оскільки світ стає все 

більше взаємозалежним, глобальні загрози, що надходять з території таких 

держав, призводять до розширення глобальних терористичних і злочинних мереж. 

Але відмінною рисою такого процесу є те, що насилля та нестабільність не 

обмежуються лише територією таких держав, а стають глобальною загрозою для 

всіх учасників міжнародної системи і гальмують глобальний економічний 

розвиток. Нездатність слабких держав контролювати власний територіальний 

простір призводить до того, що вони перетворюються на центри терористичної 

діяльності, міжнародної злочинності, незаконної торгівлі зброєю, наркотиками, 

людьми. Неспроможність таких держав здійснювати ефективне регулювання 

суспільних відносин і реагувати на нові глобальні виклики призвело до швидкого 

поширення з їх територій тяжких інфекційних захворювань. Близько 50% 

захворювань тяжкими інфекційними хворобами припадає на держави з низьким 

рівнем економічного розвитку. Зокрема, на регіон на Південь від Сахари припадає 
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90% усіх випадків захворювання на малярію і 75% – ВІЛ/СНІДу. Тяжкі епідемії 

прискорюють занепад держав руйнуючи і без того обмежені можливості та 

ресурси. Не менш вагомою є загроза енергетичній стабільності світу, від поставок 

енергоносіїв з території недієздатних держав, які перетворилися на арену 

громадянських війн, тероризму, злочинності і корупції. Міністерство енергетики 

Великобританії підрахувало, що близько 43% світових запасів нафти і 17% 

світових запасів природного газу знаходяться на територіях держав групи ризику, 

нестабільності і збройних конфліктів [301, р. 20].  

 За даними Департаменту міжнародного розвитку Великобританії до 

недієздатних держав, у різних частинах світу, можна віднести 46 країн з 

населенням близько 870 мільйонів осіб [223, р. 118]. При віднесення тієї чи іншої 

держави до недієздатної найважливішими є три ознаки: неможливість 

підтримувати безпеку; нездатність задовольнити базові потреби власного 

населення; відсутність легітимної влади. Останнім часом, таке положення речей 

все частіше стає причиною поширення різноманітних форм політичного насилля з 

великою кількістю загиблих серед цивільних громадян та втратою контролю за 

значною частиною території держави (Судан, Сомалі, Демократична Республіка 

Конго, Ліберія, Ангола). На думку авторитетних дослідників Г. Хелмана та С. 

Ратнера, визначальною ознакою таких держав є відсутність урядового контролю 

над частиною або усією територією держави [251, p. 3]. Якісне і кількісне 

розширення недержаних суб’єктів насилля спричиняє перманентну кризу 

централізованих національних держав. Систему таких недержавних учасників 

формують глобальні і регіональні організації, міжнаціональні партизанські і 

терористичні рухи, організована та неорганізована злочинність, які розширюючи 

власну мережу заповнюють вакуум влади, що утворюється в умовах 

нестабільного і неефективного управління. Свідченням небезпеки нових загроз, 

джерелом яких стають недієздатні держави, є високий показник зовнішнього 

втручання миротворчих організацій і військових контингентів окремих держав на 

їхню територію. Однак, такі втручання не завжди призводять до бажаного 

результату, а перетворюються на збиткові та корумповані операції. Так, за даними 
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ООН, наприкінці ХХ століття на сім найбільших миротворчих операцій 

Організація витратила 230 мільярдів доларів [301, р. 20]. 

 Про недієздатність держави ми можемо говорити у випадку втрати 

владними інститутами контролю над значною територією і населенням, коли 

поширення соціального, етнічного, політичного і релігійного насилля стає 

нормою. Н. Піскунова вважає, що головною сутнісною ознакою, яка вказує на 

розпад держав є відсутність легітимного правління і віри громадян в легітимність 

існуючої політичної системи [141, с. 80]. В переважній більшості випадків 

популярність насилля в недієздатних державах продиктована функціонуванням, 

так званої, «військової економіки», яка гарантує швидке збагачення тим 

угрупуванням, які силовими методами здійснюватимуть розподіл ресурсів і благ. 

 Незалежна громадська організація Фонд миру (Fund for Peace) щорічно 

публікує індекс недієздатності держав (Failed States Index), який представляє 

собою комплексний показник, що характеризує здатність (або нездатність) влади 

контролювати цілісність території, легітимність насилля, демографічну, 

політичну та економічну ситуацію в державі. Даний індекс розглядається в якості 

порівняльного аналітичного інструменту для прогнозування ризиків розв’язання 

політичних конфліктів. Розробником першого індексу недієздатних держав є 

президент Фонду миру, політолог і експерт у сфері конфліктології Полін Бейкер, 

яка в 2005 році ініціювала вивчення проблемних аспектів у політиці слабких 

держав з метою мінімізації нестабільності і конфліктів.  

 Для побудови Індексу експерти Фонду миру протягом року аналізують 

держави за допомогою спеціального системного інструменту оцінки конфліктів 

(Conflict Assessment System Tool). Основну увагу експерти зосереджують на 

діяльності 5 державних інститутів: політичного керівництва, армії, поліції, 

судової системи, громадських служб. Аналіз недієздатності здійснюється на 

основі 12 «індикаторів вразливості», які об’єднують у три групи: соціальні, 

політичні і економічні. Соціальні індикатори включають: рівень демографічного 

тиску та міграції; стійка і перманентна еміграція з держави; поширення серед 

суспільства невдоволених настроїв. Економічні показники вказують на: нерівність 
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економічного розвитку; рівень економічної нестабільності. Політичні показники: 

рівень нелегітимності і кримінальності державних інститутів; якість соціально-

політичних послуг; порушення прав людини; вплив недержавних суб’єктів на 

прийняття політичних рішень; ступінь зовнішнього втручання і верховенства 

права. За даними Організації, відповідно до цих показників, в умовах 

недієздатних держав сьогодні проживає близько 2 мільярдів людей [234].   

 Спираючись на цю методологію Фонд миру запропонував власні показники, 

які вказують на колапс державних інститутів: 

 1. масовий рух біженців або внутрішнє переміщення осіб; 

 2. застосування політичного насилля в якості помсти або з метою 

задоволення вузькогрупових інтересів; 

 3. територіальна нерівномірність економічного розвитку; 

 4. криміналізація і/або делегітимація державних інститутів; 

 5. погіршення якості суспільних послуг; 

 6. призупинення або довільне трактування принципів верховенства права; 

 7. міжнародне втручання у формі гуманітарних інтервенцій [223, р. 125]. 

 Використовуючи створену систему показників Фонд Миру станом на 2015 

рік до найбільш недієздатних держав відніс: Південний Судан, Сомалі, Судан, 

Чад, Афганістан, Бурунді, ЦАР, Зімбабве, Кот-Д’Івуар. Серед пострадянських 

держав найгірша ситуація спостерігається в Туркменістані, Узбекистані, 

Таджикистані, Киргизстані, Білорусі, Росії, Молдові, Казахстані, Україні та 

Азербайджані.   

 Насилля, яке породжене недієздатними державами, призводить до 

трансформації політичних інститутів, особливо силових структур та судової 

системи, повністю або частково паралізуючи управління, здійснення 

правопорядку, породжуючи ситуацію цілковитого хаосу і беззаконня. Даніель 

Тюрер дійшов висновку, що таке насилля характеризується вибуховою 

динамікою, непередбачуваністю, радикальністю та ірраціональністю. Він вважає, 

що міжнародна спільнота має цілком законне право застосувати насилля по 

відношенню до таких держав, якщо на їхній території відбувається масштабне 
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порушення прав людини або якщо вони своїм існуванням підривають безпеку 

міжнародної системи [304, p. 735]. Тобто, ми спостерігаємо своєрідне 

протистояння між правом держави на автономію та правом народу на безпеку. У 

більшості таких держав у громадян відсутні реальні гарантії політичних прав і 

громадянських свобод, а діяльність політичних лідерів не контролюється 

народом. Це стає одним з головних чинників трансформації природи сучасного 

політичного насилля. Саме тому, насилля, яке породжене недієздатними формами 

державності, залишається складним і суперечливим явищем для політичного 

аналізу. Воно важко вписується в рамки нашого традиційного політико-правового 

сприйняття і створює перешкоди для адекватної оцінки сучасного становища 

міжнародно-правової системи. Це викликає бажання світової спільноти знайти 

нові ефективні (силові і несилові) механізми протидії основним джерелам 

сучасних загроз. Внаслідок цього, явище політичного насилля зазнає постійних 

трансформаційних процесів, спричинених новими викликами, які постають перед 

державними і недержавними суб’єктами. Насилля в недієздатних державах 

супроводжується двома найголовнішими явищами: 

 - перетіканням насилля через кордони даної держави; 

 - втручанням третьої сторони, яка прагне заповнити вакуум, який утворився 

у результаті розпаду державності. 

  «Недієздатна держава не може гарантувати власну безпеку, а тому 

накопичений «потенціал» насилля майже завжди долає її географічні кордони», – 

в такій формі поширення насилля з території держав описує Н. Піскунова [141, с. 

85]. З нею погоджується Р. Гайс стверджуючи, що наприкінці ХХ століття 

недієздатні держави асоціювалися, в першу чергу, з гуманітарними катастрофами 

та перетіканням насилля через кордони держави, що могло стати максимум 

регіональною загрозою. Таке сприйняття зазнало змін після подій 11 вересня 2001 

року в США. Розпад держави почав розглядатися в якості глобальної загрози. Це 

пов’язано з привабливістю території цих держав для транснаціональних 

терористичних і злочинних мереж, незалежно від гостроти гуманітарної кризи 

[38]. Для С. Хантінгтона головна причина політичного насилля в недієздатних 
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державах пов’язана із слабкістю, неефективністю і корумпованістю їхніх 

політичних інститутів, які не здатні адаптуватися до сучасних реалій. Він 

зазначає, що з огляду на анархічність і неконтрольованість недієздатних держав 

вони перетворюються на джерело етнічних і кланових конфліктів, масових 

безладів і неконтрольованих проявів насилля, деспотичності влади, військових 

переворотів та соціально-економічного занепаду. Звичним є постійне порушення 

прав людини, обмеження політичних і громадянських свобод, корупція серед 

чиновників, неефективність бюрократичного апарату, нівелювання ролі 

законодавчих і судових органів, а також, фрагментація та дезінтеграція 

політичних інститутів, які раніше користувалися широкою підтримкою серед 

представників громадянського суспільства [191, с. 24]. В рамках «Національної 

стратегії безпеки США» та «Європейської стратегії в сфері гарантування безпеки» 

недієздатні держави розглядаються в якості головного джерела насилля і загрози 

сучасній міжнародній безпеці. Зокрема, свою позицію стосовно природи 

політичного насилля джерелом, якого є недієздатні держави висловили 

представники Державного департаменту США: «Недієздатні держави є однією із 

найбільших проблем сучасності. Вони є джерелом тероризму, торгівлі людьми, 

гуманітарних катастроф і дестабілізації значних регіонів» [301, р. 7]. 

 Існують різні спроби класифікації недієздатних форм державності, які 

виступають головним джерелом політичного насилля. Так, Р. Ротберг розділив їх 

на слабкі (weak), занепадаючі (failing), зруйновані або занепалі (collapsed) 

держави. Варто зазначити, що останнім часом для характеристики таких форм 

державності почали використовувати нові різноманітні терміни: крихкі (fragile), 

пошкоджені (traumatized), редуковані (diminished) держави. Будь-яка класифікація 

таких держав акцентує увагу на рівні державної монополії на застосування сили, 

як одного з найважливіших факторів дієздатності інституту держави. Слабкість 

держави полягає в її нездатності виконувати функцію медіатора між різними 

груповими інтересами, що стає причиною ескалації політичного насилля [290]. 

Одним з головних факторів розпаду інституту держави на певній території стає 

приватизація насилля недержавними угрупуваннями, які присвоюють собі 
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частину ключових суверенних прав і функцій держави. В слабких державах 

відсутній дієвий контроль за використанням політичного насилля усіма членами 

політичного процесу. У цих державах, в кращому випадку, функціонує лише 

виконавча влада, а законодавча влада, якщо вона взагалі існує, стає інструментом 

в руках виконавчої.  

 Р. Ротберг запропонував перелік показників, які характеризують недієздатні 

держави: 

 1. нездатність захищати свій суверенітет і контролювати політичні процеси 

на власній території; 

 2. повна або часткова відсутність легітимності політичного насилля; 

 3. участь або підтримка терористичної діяльності; 

 4. високий рівень насилля проти цивільних громадян; 

 5. довготривала громадянська війна; 

 6. етнічні, релігійні або мовні конфлікти; 

 7. прагнення заволодіти зброєю масового знищення [118, c. 90]. 

 Узагальнюючи дані з приводу причин розпаду держави Р. Ротберг висловив 

припущення, що: «Ситуація розпаду держави завжди створюється людьми; вона 

не може бути випадковістю, не може бути викликана географічними або 

екологічними факторами. Саме помилкові рішення лідерів країн нерозвинутого 

регіону руйнують будь-які форми політичного управління» [289, р. 93]. 

 К. Клеменс запропонував власний перелік показників, які характеризують 

слабкість держави і нездатність ефективно виконувати свої функції: 

 - поляризація між традиційними і модернізованими інститутами; 

 - переважання зовнішніх джерел легітимності (влада спирається на 

зовнішню підтримку); 

 - здійснення контролю у соціально-політичній сфері переходить від держави 

до представників общин і недержавних угрупувань; 

 - відмова зовнішніх акторів визнавати легітимність існуючого режиму; 

 - мобілізація релігійними лідерами широких мас населення і їхнє 

протистояння державним структурам;  
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 - втрата державними інститутами своєї легітимності і нездатність 

здійснювати керівництво мирними засобами; 

 - зловживання владою, низький рівень безпеки, корупція та дискримінація 

[221].  

 Наявність хоча б частини цих показників може свідчити про те, що держава 

зі своїми інститутами повністю або частково втрачає привілейоване становище в 

якості основного джерела легітимного насилля, а отже, не може гарантувати 

безпеку і правосуддя, що призводить до стрімкого зростання недержавних та 

неформальних інститутів, які заповнюють функціональний вакуум, що утворився 

від занепаду держави. 

 Д. Балуєв та А. Новосьолов запропонували перелік ознак, які 

характеризують занепад державних структур на певні території: 

 - інтенсивне формування та розширення кола недержавних учасників в 

межах політичного простору, які не дотримують міжнародно-правових норм; 

 - цілковита втрата державою монополії на легітимне використання сили. У 

переважній кількості випадків, організована злочинність, приватні воєнізовані 

формування і повстанські угрупування вдають до використання силових методів 

набагато ефективніше ніж держава та її силові структури; 

 - розповсюдження незаконних, нетрадиційних і неформалізованих 

принципів політичного та соціально-економічного співробітництва: торгівля 

зброєю, наркотиками, людьми; 

 - неефективність традиційних моделей державного будівництва та 

функціонування політичних систем [15, с. 10]. 

 Стан тотального занепаду і структурної кризи деяких сучасних держав та 

їхніх інститутів призвів до поглиблення соціально-політичної кризи та 

погіршення економічного положення широких верств громадян. Саме з цим, в 

першу чергу, пов’язують розширення форм і кола учасників сучасного 

політичного насилля. Даний феномен представляє собою об’єктивне 

відображення структурної кризи, яка вразила і продовжує вражати сучасні 



97 
 
східноєвропейські, африканські, азійські, латиноамериканські держави, їхню 

культуру, економіку, політичні інститути та суспільство в цілому. 

 Авторитетний дослідник Ф. Фукуяма у своїх роботах намагається 

проаналізувати причини, характер, закономірності і тенденції подальшої 

трансформації політичного насилля в умовах недієздатних, слабких і кризових 

держав, що може стати головною загрозою для міжнародної безпеки в 

найближчій перспективі. Він доводить, що головною тенденцією останніх 

тридцяти років було кардинальне послаблення держави та її інститутів. Причину 

такого перебігу речей він вбачає у зростанні світової економіки та 

глобалізаційних процесів, які призвели до руйнування автономії національних 

держав за рахунок зростання швидкості обміну інформації, мобільності капіталу 

та відсутності контролю за діяльністю недержавних суб’єктів політичного 

процесу [189, с. 197]. Ф. Фукуяма стверджує: «Принципи суверенітету і 

недоторканості національної держави, що є основою Вестфальської системи, 

фактично зруйновані і, по суті, їх сьогодні не дотримуються, оскільки те, що 

відбувається в середині окремих держав – у їхньому внутрішньому управлінні – 

часто здійснює великий вплив і на життя інших членів міжнародного 

співтовариства» [189, с. 157]. 

 На його думку, 11 вересня стало доказом того, що такі держави 

перетворилися на одне з головних джерел насилля і нестабільності в сучасному 

міжнародному житті. На їхній території здійснюється підготовка і 

розповсюдження терористичних мереж, масово порушуються і зневажаються 

права людини, неконтролюється торгівля зброєю, наркотиками та людьми, що 

призводить до значних хвиль масової незаконної міграції та конфронтації з 

сусідніми державами. До недієздатних держав Ф. Фукуяма відніс: Сомалі, Боснію, 

Руанду, Ліберію, Конго, Сьєрра-Леоне, Східний Тимор, Афганістан. Для нього, 

слабкість цих держав проявляється у безсиллі держави, недоліках її 

адміністративного апарату, втраті монополії на легітимне застосування сили, 

нелегітимності політичної системи в цілому [189, с. 158]. Ерозія державних 

інститутів породжує нові або сприяє узаконенню старих форм політичного 
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насилля. Характер сучасних загроз, джерелом якого є такі держави, підриває 

принцип суверенітету, бо зростає кількість суб’єктів, які готові застосувати 

превентивне насилля або здійснити гуманітарні інтервенції. На відміну від 

класичного розуміння гуманітарних інтервенцій в ім’я захисту прав людини у 

певній країні, існування недієздатних держав стає причиною поширення 

гуманітарних інтервенцій заради запобігання загрози іншим державам або 

міжнародній системі в цілому, що може свідчити про поступове виправдання 

застосування превентивних форм насилля. Невирішеним залишається питання 

про те, хто має законне право і за яких умов порушувати державний суверенітет 

таких держав і як це позначиться на ролі держави в найближчій перспективі. 

Слабкість, некомпетентність та недієздатність державних інститутів є типовою 

ситуацією в країнах, що розвиваються, які перетворюються на основне джерело 

соціально-політичної нестабільності і кризи. Цю точку зору розділяє 

американський аналітик Р. Хаас вказуючи на те, що в сучасних умовах зростає 

загроза застосування політичного насилля в країнах «третього світу», що 

пов’язано з геноцидом, релігійним фундаменталізмом, тероризмом та 

руйнуванням недієздатних державних структур, які відкривають терористам та 

іншим радикальним групам «вікно» додаткових можливостей [70, c. 192]. 

 Для Ф. Фукуями, сила держави і її інститутів полягає у здатності 

сформулювати і здійснювати політичний курс, приймати законодавчі акти, 

контролювати корупцію, підтримувати високий рівень прозорості і 

відповідальності урядових структур. Політичні режими в недієздатних державах 

Ф. Фукуяма називає «неопатримоніальними». Такий режим передбачає 

застосування насильницьких методів для обслуговування клієнтелістської мережі 

прибічників авторитарних лідерів, а також для отримання суспільних благ 

окремою соціальною групою. [189, с. 37]. Тому, для таких режимів, сильні 

державні інститути перетворюються на конкурентів в процесі розподілу влади і 

ресурсів. «В останні тридцять років чи не кожна африканська держава слугує 

зразком систематичної деградації дієздатності її структур та інститутів» – 

відзначає Ф. Фукуяма [189, с. 75]. За схожим сценарієм стрімке поширення 
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корупції і послаблення державних інститутів, призвело до формування в 

пострадянських державах неопатримоніальних політичних режимів, які 

спрямовані на використання ресурсів державного сектору в цілях певної 

соціальної або етнічної групи, клану, сім’ї, регіону [241, р. 16]. Отже, 

найважливішими принципами функціонування неопатримоніальних режимів 

стають відносини у формі патрон – клієнт (клієнтелізм). В Україні встановлення 

відносин такого типу можна пояснити існуючими з часів СРСР стійкими 

традиціями політичного устрою у формі патрон-клієнських мереж, високим 

рівнем корупції і провалом соціально-політичної модернізації держави.     

 Внаслідок вакууму державної влади в окремих територіях цей простір 

заповнюють терористичні мережі, міжнародні організації, злочинні синдикати, які 

володіють значним потенціалом для застосування політичного насилля не лише в 

окремій країні, а й в глобальному масштабі. «Різноманітні форми політичного 

насилля – неминучий побічний продукт функціонування міжнародної системи, не 

через природу самих держав, а через анархічність системи, як цілого. Це 

прагнення до політичного насилля не залежить від внутрішніх властивостей 

держав: вони можуть бути теократіями, рабовласницькими аристократіями, 

фашистсько-поліцейськими державами, комуністичними диктатурами чи 

ліберальними демократіями», – стверджує Френсіс Фукуяма у своїй 

фундаментальній праці «Кінець історії» [190, с. 374]. 

 Використання методики системного аналізу дозволяє нам поглянути на 

невдалі форми державності, як на системи, які йдуть шляхом спрощення 

контролю та ієрархізації. Спрощення системи призводить до конфлікту з 

навколишнім середовищем, яке навпаки, постійно ускладнюється. Це призводить 

до значного розриву між можливостями системи (недієздатної держави) та 

вимогами до неї з боку зовнішнього середовища. В сучасному світі виникають 

цілі ареали і території, в межах яких держава не може реалізувати власні функції, 

гарантувати безпеку. Розширення масштабів таких територій перетворюється на 

загрозливу тенденцію для значної частини сучасних держав [184, с. 46].  
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 В значній мірі специфіка політичного насилля в слабких державах 

визначається мережевою структурою влади. Це проявляється в перехопленні 

мережевими структурами і угрупуваннями функцій держави. Це призводить до 

того, що не держава стає частиною мережі, а мережа – частиною держави [138, с. 

54]. В умовах слабкості і нестабільності політичних інститутів держава 

функціонує на основі мережевих структур – з неформальними зв’язками і 

домовленостями, з внутрішніми нормами і прихильностями. В умовах 

недієздатної державності функції держави приватизуються і використовуються 

для задоволення групових, індивідуальних чи корпоративних інтересів. Локальні 

мережі відіграють важливу роль в процесі контролю приватними елементами 

функціональної структури держав-невдах [230, р. 345]. В умовах слабкості і 

нестабільності політичних інститутів держава функціонує на основі мережевих 

структур з неформальними домовленостями, нормами і зв’язками. Глобалізація 

підвищила ризик розгортання політичного насилля, джерелом якого є недієздатні 

держави. Але відмінною рисою такого процесу є те, що насилля та нестабільність 

не обмежуються лише територією таких держав, а стають глобальною загрозою 

для всіх учасників міжнародної системи і гальмують глобальний економічний 

розвиток. Р. Гайс зазначає, що поступовий процес послаблення держави і втрати 

нею здатності ефективно функціонувати, супроводжується постійним політичним 

насиллям. Неконтрольований і непередбачуваний характер даного насилля 

призводить до його розповсюдження у глобальному масштабі [38]. 

 Протягом останнього десятиліття спостерігається актуалізація проблеми 

політичного насилля на Африканському континенті, що пояснюється 

неефективністю, корумпованістю і нелегітимністю головних інститутів держави. 

Специфіка протікання політичних конфліктів в Кенії, Сомалі, Анголі, Судані та 

Нігерії вказує на відсутність в межах політичної науки цілісного розуміння 

особливостей трансформації насилля в умовах недієздатності державних 

інститутів. Це призводить до того, що головним чинником, який визначає 

природу і масштаби політичного насилля в Африці є недосконалість і занепад 
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держав, які не в змозі контролювати власну території, гарантувати безпеку та 

протистояти озброєним угрупуванням.  

 Недієздатність значної кількості африканських держав підштовхує 

впливових світових гравців (як державних, так і приватних) заповнити вакуум, 

який утворився внаслідок розпаду інституту держави на цих територіях. Сьогодні 

ми починаємо спостерігати поступове розгортання даного процесу в межах 

сучасного міжнародно-правового процесу. Прикладом може слугувати операція з 

протидії піратству біля узбережжя Сомалі, в рамках якої світова спільнота почала 

виконувати ті функції контролю і безпеки, які, через об’єктивні причини, не зміг 

виконати недієздатний уряд африканської держави. Такий перебіг подій став 

можливим завдяки прийняттю Радою Безпеки резолюцій 1816, 1846, 1851, які 

визначили і розширили правову основу для застосування сили третіми сторонами 

у боротьбі з піратством. Це дозволило третій стороні взяти на себе гарантування 

безпеки на територіях непідконтрольних офіційним урядам. Але, більшість 

миротворчих місій ООН в країнах Африки слабко справляються зі своїми 

завданнями і не спрямовують свої зусилля на реформування політичних 

інститутів, які б сприяли інституціонлізації системи соціально-політичних 

відносин. У великій кількості африканських держав ситуація близька до колапсу, 

а характерні для даного регіону гуманітарні катастрофи та міжетнічні зіткнення в 

найближчому майбутньому можуть стати приводом для міжнародного втручання 

[299, р. 277]. Саме недієздатні держави розширили практику миротворчого 

гуманітарного втручання з метою будівництва або примусу до миру, 

врегулювання соціально-політичних конфліктів, гарантування безпеки і прав 

людини. Проте, вирішити проблеми слабкості держави за допомогою зовнішнього 

втручання майже неможливо. Деякі дослідники, використовуючи переваги 

порівняльного аналізу, дійшли висновку, що за останні декілька десятиліть 

відсоток успішного зовнішнього державного будівництва був вкрай мізерним. 

Зокрема, Р. Періс провівши порівняльний аналіз 11 місій ООН з 1989 по 1999 

роки виявив, що лише дві з них були успішними (Намібія і Хорватія), дві були 

однозначно провальними (Ангола і Руанда), а результати всіх інших були вкрай 
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неоднозначними [205, с. 98]. Інші авторитетні дослідники Н. Самбаніс і М. Дойл 

розділяють це занепокоєння і наводять дані власного порівняльного дослідження 

121 випадку державного будівництва з 1945 по 1999 роки, відповідно до якого 

менше половини із цих спроб призвели до встановлення політичної стабільності і 

припинення насилля в недієздатних державах [205, с. 97].  

 У переважній більшості випадків на послаблення і «відмирання» держави 

впливає значне поширення злочинності і незахищеності широких верств 

населення, відсутність легітимної державної влади, недостатній захист приватної 

власності, що стає причиною приєднання значних соціальних груп до 

різноманітних недержавних злочинних і терористичних організацій для яких 

насилля стає головним інструментом політичної соціалізації. Насилля в 

недієздатних державах ставить під загрозу політичну стабільність, демократичні 

перетворення, перспективи економічного розвитку і перетворюється на головне 

джерело людських страждань, які часто переростають в громадянську війну.  

 З огляду на це, значна частина африканських держав не володіють 

монополією на легітимне застосування насилля, у веберівському розумінні, що 

стає причиною стрімкої «приватизації» частини державних функцій 

недержавними угрупуваннями і рухами, які посилюють нестабільність і 

анархічність в межах певної держави чи цілого регіону [268, р. 3]. За даними 

дослідження Афробарометра 17 африканських держав виявилося, що в 

середньому 19% громадян цих держав вважають прийнятним використання 

політичного насилля для досягнення індивідуальних або групових цілей. 

Виявилося, що в середньому щороку 17% громадян цих держав приймають 

безпосередню участь в актах насилля [268, р. 6]. Про поширення політичного 

насилля в слабких і вразливих державах свідчать дані з держав Африканського 

Рогу (Еритрея, Ефіопія, Кенія, Сомалі, Джибуті). За даними Стокгольмського 

міжнародного інституту з дослідження миру ці держави постійно потерпають від 

організованого недержавного насилля. Упродовж 2001-2010 років на 

Африканському Розі було зафіксовано 77 недержавних конфліктів (35% від 

світової кількості), які породжені недієздатністю державних структур [18, с. 52]. 
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Природа недержавного насилля в державах Африканського рогу є типовою і для 

всього африканського континенту. Свідченням цього є те, що близько 80% 

політичного насилля у даному регіоні відбувається між неформальними 

організованими етнічними, злочинними чи релігійними угрупуваннями. 

Причиною таких насильницьких конфліктів є обмеженість ресурсів, етнічна, 

релігійна чи кланова приналежність громадян. У переважній більшості випадків 

джерелом політичного насилля в державах Африки є етнічне, племінне чи 

кланове протистояння. В таких умовах, групи бойовиків, що організовані на 

етнічній основі, використовуючи антагоністичні настрої у суспільстві, ведуть 

постійну боротьбу проти державних інститутів паралізуючи їхню роботу. 

 Причину формування таких форм недієздатної державності у сучасній 

міжнародній політичній системі пов’язують з політичними та економічними 

кризами, затяжними збройними конфліктами, революціями, гуманітарними 

катастрофами, внаслідок яких в державах виникають непідвладні уряду 

територіальні одиниці. Найбільш катастрофічна ситуація, на думку експертів, 

спостерігається в Сомалі, яка отримала назву «держава без уряду». Починаючи з 

1991 року територія цієї держави перебуває у стані перманентного конфлікту, 

насилля і політичної кризи, що поглиблюється занепадом державних інститутів,  

соціально-гуманітарною катастрофою, відсутністю єдиного уряду, валюти та 

інших атрибутів централізованої влади. Сомалі можна розглядати в якості 

типового прикладу держави-невдахи в якій відсутність центрального уряду 

спричинила перехід влади до приватних суб’єктів політичного процесу. Сучасна 

територія Сомалі представляє собою утворення, що контролюється приватними 

угрупуваннями і клановими об’єднаннями, серед яких виділяють дві квазі-

держави: Сомаліленд та Пунтленд. Тому, політичне насилля в Сомалі 

розглядається в якості головної загрози для міжнародної безпеки [230, p. 343].  

 Сомалійська проблема поглиблюється через постійне дроблення і 

фрагментацію політичних і воєнізованих угрупувань, які визнають лише клановий 

принцип ведення переговорів і виступають проти побудови стабільної держави, 

бо ситуація анархії та хаосу відкриває перед ними додаткові можливості для 
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нарощування власних сил і ресурсів. Більшість громадян Сомалі ідентифікують 

себе з кланом, етнічною групою, родиною, а тому створення ефективної нації-

держави не розглядається ними в якості життєвої необхідності. Діяльність 

Об’єднаних ісламських судів, сомалійських піратів та кланових угрупувань 

руйнує будь-які сподівання міжнародної спільноти на врегулювання і стабілізацію 

політичної ситуації в державі. Об’єднання ісламських судів представляє собою 

недержавні організації, що взяли на себе відповідальність за здійснення влади і 

соціальних проектів на території Сомалі. Прагнучи побудувати державу на 

законах шаріату вони вдавалися до агресивної насильницької політики проти 

цивільних громадян та політичних опонентів. Проте, вже 2006 року війська 

Ефіопії швидко розгромили ісламське правління, а лідери кланових угрупувань 

почали встановлювати контроль над територією Сомалі. Найсильнішими 

організаціями можна вважати ісламські угрупування «Аль Шабаб» та «Хізб аль-

Ісламія». Будь-які спроби стабілізувати ситуацію в Сомалі, припинити масове 

насилля і побудувати ефективні державні інститути, були приречені на провал 

через неможливість узгодити інтереси представників різних кланових угрупувань, 

політичних і релігійних організацій.  

 В значній мірі це зумовлено мережевою природою насилля в африканських 

державах. Незаконні, неконтрольовані та анархічні локальні мережі відіграють 

ключову роль в процесі контролю приватними елементами функціональної 

структури держав. З усіх недієздатних африканських держав кризова ситуація в 

Сомалі є найтривалішою і найбільш гострою. Останнім часом, ми можемо 

спостерігати поступову інтернаціоналізацію насилля за межі кордонів даної 

держави. У першу чергу, це пов’язано з діяльністю терористичних, злочинних і 

підпільних рухів, які здійснюють злочини і викрадають людей на території Кенії, 

Уганди, провокуючи міжнародне співтовариство до рішучих і жорстких дій.   

 Виокремлюють такі основні політичні загрози від занепаду інституту 

держави в Сомалі: 

 1. ескалація внутрішнього тероризму (організація «Ісламська єдність»); 
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 2. співпраця з організаціями міжнародного тероризму (зв’язок з Аль-

Каїдою); 

 3. загроза ескалації політичного насилля по відношенню до сусідніх держав 

(Ефіопії, Кенії). 

 Останні події на Африканському континенті (боротьба французьких військ 

проти ісламських угрупувань в Малі і терористичні акти на газопереробному 

комплексі British Petroleum в Алжирі) змусили західних аналітиків та політиків 

замислитися про закономірності поширення насилля в даному слабко 

контрольованому регіоні. «Захоплення ісламськими угрупуваннями цілих 

територій у Північні Африці ставить перед Заходом новий небезпечний виклик», 

– стверджує англійський дослідник Майкл Бініон [22, с. 30]. Використовуючи 

недоліки та слабкість державних структур в африканських країнах ісламські 

бойовики, підконтрольні «Аль-Каїді», прагнуть завоювати ключові позиції на 

непідконтрольних жодній владі територіях на південь від Сахари. Це дозволить їм 

уникати контролю і безперешкодно розвивати власні мережі у безпосередній 

близькості до Західної Європи. Розширюючи свій вплив такі недержавні злочинні 

організації прагнуть повалити і дестабілізувати усі слабкі уряди даного регіону. 

Поширення нестабільності і насилля в Малі є прикладом того, як 

внутрішньодержавний конфлікт в одній із держав (Лівія), шляхом перетікання 

зброї і бойовиків, може дестабілізувати ситуацію у цілому регіоні.  Повернувшись 

з Лівії озброєнні ісламістські угрупування об’єдналися в Національний рух 

визволення Азаваду. Скориставшись слабкістю офіційних державних інститутів, 

неконтрольованістю державних кордонів, збіднінням деяких регіонів Малі, 

невдоволенням політикою уряду і підтримкою місцевого населення бойовикам 

вдалося за допомогою насилля і терору встановити контроль над північними 

регіонами держави і оголосити про створення незалежної ісламської держави.  

 Значний імпульс для розвитку злочинних терористичних мереж на 

Африканському континенті, як недивно, надала «Арабська весна». Внаслідок 

падіння численних авторитарних режимів тисячі їхніх найманців були змушені 

емігрувати на південь від Сахари, де вони приєдналися до терористичних 
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організацій «Аль-Каїди в країнах ісламського Магрибу» (АКІМ). Сьогодні 

найсильніше такі процеси пов’язані із недієздатними африканськими державами, 

які втратили контроль за власною територією. Масштабні терористичні 

угрупування зосередили свою діяльність в таких державах як: Сомалі («Аль-

Шабаб»), Нігер та Малі («Аль-Каїда» в державах ісламського Магрибу), Нігерія 

(«Боко харам»), Центральна африканська республіка, Демократична республіка 

Конго та Південний Судан («Господня армія опору»). Так, за даними британської 

розвідки лише в АКІМ нараховується близько 1000 активних членів, які доведені 

до відчаю бідністю, корупцією та цілковитою деградацією суспільства і держави 

[22, с. 31]. Уряди Європейських держав почали усвідомлювати, що такий 

розвиток подій в даному регіоні може стати головною глобальною загрозою 

сучасності. Зокрема, Франція уже почала активні бойові дії проти ісламських 

угрупувань в Малі. В цій операції беруть участь 2500 французьких 

військовослужбовців, 3500 військових із місії західноафриканських держав та 

5000 військових малійської армії [22, с. 31]. Контроль за безпекою та миром в 

даному регіоні ускладнюється економічними і політичними кризами в Західних 

державах, які не хочуть розпочинати довготривалі і дорогі інтервенції проти 

екстремістів на безмежних просторах Сахари, які майже неможливо ефективно 

контролювати. М. Бініон зазначає, що регіон на південь від Сахари став проектом 

«Аль-Каїди» з найуспішнішими темпами розвитку [22, с. 32].  

 В межах недієздатних африканських держав трансформація і посилення 

різноманітних форм політичного насилля спричинені наступними факторами: 

 1. відсутність дієвого державного контролю над усією територією, що 

призводить до формування неконтрольованих повстанських рухів, які 

заповнюють вакуум утворений від розпаду державних інститутів і структур; 

 2. нездатність держави гарантувати безпеку власних громадян; 

 3. втрата легітимності органами державної влади; 

 4. відсутність або низька якість соціального забезпечення власних громадян. 

Держави, яким не вдається гарантувати справедливий і ефективний розподіл 

суспільних благ більше схильні до соціально-політичних конфліктів; 
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 5. відсутність гарантій приватної власності, що змушує людей покладатися 

на недержавні кланові злочинні організації; 

 6. нездатність держави гарантувати безпеку власних громадян. В умовах 

соціального напруження та перманентних військових конфліктів індивіди 

починають сприймати політичне насилля в якості прийнятного і ефективного 

інструменту захисту власної безпеки.  

 Огляд головних факторів, які впливають на поширення політичного 

насилля, дозволяє виявити та проаналізувати недоліки державних інститутів на 

Африканському континенті і наголосити на необхідності їх термінової 

модернізації. В слабких державах відсутній дієвий контроль за використанням 

політичного насилля усіма членами політичного процесу. В сучасних умовах 

пропонують різні моделі нейтралізації політичного насилля, яке надходить від 

недієздатних держав, шляхом гарантування «перехідної безпеки», «безпеки на 

перехідний період». Це передбачає встановлення тимчасового контролю над 

територією таких держав зі сторони міжнародної спільноти. Дж. Фірон та Д. 

Лейтін називають такий підхід «новою опікою», яка передбачає тимчасову втрату 

державами свого суверенітету на користь міжнародної спільноти. 

 Із завершенням біполярного протистояння і поширенням недієздатних 

держав у світі спостерігається зростання інтенсивності інтернаціоналізованих 

внутрішньодержавних конфліктів, які передбачають втручання іншої держави на 

боці одного із учасників конфлікту. Таке втручання (відкрите або латентне) 

спричиняє зростання масштабів насилля і тривалості протистояння. 

Найяскравішими прикладами таких конфліктів була ситуація у Грузії, Сирії, 

Україні. Таким чином, поширення різноманітних форм невдалої державності 

сприяє розвитку терористичного насилля, поширенню зброї масового ураження, 

регіональним кризам, глобальній нестабільності, масовим порушенням прав 

людини, зростанню тортур та невибіркового насилля проти цивільних громадян.  
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 2.2. Закономірності приватизації та інтернаціоналізації політичного 

насилля в контексті трансформації легітимності державних інститутів 

 

 Однією з визначальних характеристик держави є монополія на застосування 

легітимного насилля в межах власної території. Даний атрибут державності М. 

Вебер вважав найважливішою ознакою суверенітету. Натомість, в сучасних 

умовах значна частина політичних акторів вдається до використання різних форм 

політичного насилля, знаходячись на протилежному боці по відношенню до 

установ, які користуються перевагами суверенітету. Більше того, в сучасних 

умовах політичне насилля набуває нових форм та методів використання. Якщо 

раніше легітимне насилля мала право здійснювати лише держава, то в умовах 

сучасного розвитку це право передається на нові рівні, що автоматично зменшує 

роль держави та послаблює її позиції. Послаблення державної монополії на 

легітимне застосування насилля, в будь-якому випадку, спричиняє розширення 

недержавних суб’єктів насилля і посилення нестабільності. Виходячи з цього, 

важливою видається потреба переосмислити та представити новий цілісний 

теоретичний підхід до проблеми трансформації легітимності політичного насилля, 

суб’єктами якого виступають недержавні угрупування. 

 Якщо раніше використання різноманітних форм насилля, а також соціально-

економічна і політичні боротьба обмежувалася рамками національної держави та 

її юрисдикцією і відповідно, визначалася характером її внутрішніх криз, то 

наприкінці ХХ століття відбувається стрімке розширення цих меж і до участі в 

актах політичного насилля починають долучатися нові недержавні учасники, які 

приватизуючи насилля відбирають у держави частину її функцій і стирають 

відмінність між внутрішніми і зовнішніми, локальними і регіональними, 

національними і глобальними проявами насилля. Інтернаціоналізація та 

приватизація насилля відіграють все помітнішу і сильнішу роль в процесі 

формування сучасного глобального простору, стирання кордонів та розширення 

кола активних неурядових учасників силового протистояння. Особливо це 

простежується в умовах активізації транснаціональних суб’єктів насилля і 
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глобальних терористичних мереж. Процес інтернаціоналізації представляє собою 

інтеграцію недержаних суб’єктів насилля в єдину глобальну мережу, на основі 

спільних цілей, цінностей, етнічних, релігійних та ідеологічних переконань. 

Насилля, у його приватизованих формах, здійснює значний вплив на характер 

соціально-політичного розвитку, воно послаблює творчу і об’єднуючу роль 

держави, звільняючи шлях для насильницьких дій у всіх їх проявах. Внаслідок 

цього, ми можемо стверджувати про формування у сучасному світі 

багатофакторної та бататосуб’єктної світової політичної системи, що передбачає 

залучення із суспільства до політичної сфери все більшої кількості приватних 

учасників. Недержавні суб’єкти все сильніше захоплюють політичний простір, 

який раніше контролювався державними інститутами. 

 Останнім часом у світовій політичній науці зростає кількість досліджень 

присвячених приватизації та інтернаціоналізації політичного насилля. Серед 

найбільш авторитетних дослідників даного напрямку варто виокремити Г. 

Вульфа, В. Хелд, Д. Авент, А. Масіаса, Ш. Маєра, П. Сінгера. На їхню думку, 

приватизація насилля призводить до посилення недержавних суб’єктів політики, 

які отримують змогу корегувати внутрішню і зовнішню політику держави. Як 

закордонні, так і вітчизняні дослідники почали звертати свою увагу на проблему 

приватизації насилля наприкінці ХХ століття. Однією із найперших робіт даного 

спрямування було дослідження американського автора Пітера Сінгера 

«Корпоративні воїни», на яку сьогодні посилаються більшість дослідників.  

 Внаслідок масштабної та неконтрольованої приватизації політичного 

насилля недержавними акторами відбувається послаблення держави та втрата нею 

монополії на законне застосування сили. Це призводить до зменшення прозорості, 

відповідальності та контролю за використанням насилля. Свідченням цього, є 

стрімка зміна ролі та функцій держави, як головного політичного інституту, яка 

все частіше втрачає частину власних функцій, у сфері примусу і безпеки, на 

користь інших політичних суб’єктів. Монополія на застосування легітимного 

фізичного насилля є роздрібненою між різними акторами, тому на практиці 

знаменита веберівська формула дедалі менше відповідає сучасним реаліям. Важко 
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з точністю спрогнозувати тимчасовий чи довгостроковий характер матиме ця 

зміна, але у будь-якому випадку це наша поточна дійсність, яка скоріше за все, не 

зміниться у найближчому майбутньому.  

 Сучасна геополітична і геоекономічна ситуація, в значній мірі, визначається 

саме феноменом приватизованого насилля. Внаслідок цього, ключовим джерелом 

загроз для національної безпеки стає тероризм, міжнародна злочинність, 

діяльність повстанських угрупувань та функціонування недієздатних держав. І це 

лише один із проявів тих реалій, які очікують на сучасну національну державу. З 

цього приводу Ю. Полтораков відзначає, що: «Право на застосування насилля 

присвоюють собі уже не держави чи їх офіційні представники, а різноманітні 

неофіційні, неурядові угрупування, рухи і організації [145, с. 46]. 

 У більшості конфліктних ситуаціях приватизація, фрагментація, 

трансформація насилля, диверсифікація і урізноманітнення озброєних суб’єктів 

поєднуються із зростаючим залученням недержавних структур до тіньової 

економічної діяльності, яка перетворюється на головне джерело незаконного 

фінансування. Цей процес зумовлює розмивання межі між політичним і 

кримінальним насиллям, а також між багатьма ідеологічними рухами та 

організованими злочинними угрупуваннями [171, с. 33]. Цілковита політизація 

приватного життя в кінцевому рахунку призводить до приватизації насилля, як 

ефективного політичного інструменту досягнення поставлених цілей. Таким 

чином, сучасне насилля одночасно поєднує в собі політичне (публічне) і 

приватне. З огляду на це, розширення кола недержавних суб’єктів насилля можна 

розглядати в якості цікавого і актуального феномену сучасності.  

 В деяких регіонах світу слабкі держави більше не здатні гарантувати 

безпеку і спокій в межах власної території. Неефективність їхніх інститутів 

призвела до перманентної приватизації силових функцій недержавними акторами, 

що ще більше поглиблює кризу безпеки і нестабільності, а також створює систему 

паралельних центрів влади. Силові структури в таких державах слабкі, 

корумповані і не бажають або не можуть забезпечувати верховенство права і 

монополію на застосування примусу. У таких випадках недержавні гравці 
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перебирають на себе частину права на застосування насилля, що забезпечує їм 

постійне зростання прибутку і доступ до влади. Таким чином, приватні компанії 

все частіше беруть на себе виконання функцій, які традиційно належали державі. 

З цього приводу А. Масіас стверджує: «Сучасні приватні компанії і недержавні 

угрупування, які надають послуги політичного насилля та безпеки, уникають 

державного контролю і руйнують монополію держави у сфері застосування 

легітимного примусу» [245, р. 762]. Там, де використання насилля стає товаром на 

ринку, який одні можуть собі дозволити, а інші – ні, суспільство розколюється. Це 

призводить до того, що розколюється і державна монополія на фізичний примус. 

 Авторитетний дослідник Г. Вульф пропонує розглядати приватизацію 

сучасного політичного насилля на основі двох типів: стихійної і цілеспрямованої. 

Згідно першого типу – приватизація насилля здійснюється без згоди держави і не 

контролюється нею. Така специфіка приватизації насилля спостерігається у 

Ліберії, Сомалі, Східному Тиморі, Афганістані. В цьому сенсі, показовою є 

діяльність недержавного угрупування «Талібан» (чисельність якого за 

підрахунками американських аналітиків становила близько 25 тисяч осіб), яке 

наприкінці ХХ століття контролювало 90% території Афганістану і 

монополізувало у своїх руках усю повноту влади та примусу до 2001 року, коли 

військова коаліція на чолі із США завдала їм поразки [20, с. 186]. «Талібану» 

вдалося зайняти таке місце в соціально-політичній системі Афганістану завдяки 

формуванню паралельної системи адміністрування і правосуддя у більшості 

провінцій, яка заповнила вакуум, що утворився внаслідок занепаду традиційних 

державних інститутів.    

 Другий тип передбачає, що приватизація політичного насилля відбувається 

за згодою держави, шляхом цілеспрямованої передачі приватним компаніям 

частини власних функцій у сфері здійснення примусу і безпеки. Цей процес 

визначається прагненням забезпечити раціональне використання ресурсів 

держави, примножити економічну ефективність, уникнути критики урядової 

політики зі сторони суспільства та міжнародної спільноти. Така приватизація 

свідомо запланована і здійснюється зі згоди урядових структур [315, р. 35].  
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 Приватизація сучасного насилля тісно пов’язана з поширенням практики 

різного роду інтервенцій у формі: військових місій з підтримання миру (military 

missions of peacekeeping), примусу до миру (peace enforcement), будівництва миру 

(peace building), які обмежують державний суверенітет і розширюють політичну 

присутність недержавних акторів. Внаслідок цих процесів класичне уявлення про 

державу, як інститут легітимного і монопольного застосування насилля 

виявляється застарілим [315, р. 36]. Сучасний стан приватизації гуманітарних 

місій яскраво демонструють слова американської дослідниці Д. Авент: «Найбільш 

драматичне вторгнення приватного сектора в державну політику здійснюється у 

сфері здійснення безпеки і насильства» [214, р. 153]. Починаючи з 1990 року 

жодна миротворча операція ООН не була проведена без залучення приватних 

збройних сил, які здійснювали підтримку на всіх етапах проведення операцій. 

Так, в системі ООН приватні військові служби безпеки обслуговують ЮНІСЕФ, 

Програму розвитку ООН, Світову продовольчу програму, Місії ООН в Анголі та 

Мозамбіку. Використання приватних суб’єктів насилля в операціях кризового 

врегулювання, ініційованих ООН, може свідчити про стрімке визнання їх на рівні 

міжнародної спільноти. На думку експертів ООН приватні військово-охоронні 

компанії можуть продемонструвати свою ефективність під час різноманітних 

миротворчих операцій, здійснюючи підготовку або перепідготовку регулярних 

національних збройних сил, сприяючи швидкому врегулюванню гуманітарних 

криз і протидії транснаціональним загрозам. Варто відзначити, що дуже часто 

залучення приватних акторів до збройних конфліктів, є головною перешкодою 

досягнення миру в даному регіоні. Це пов’язано з комерційною природою таких 

організацій, для яких збільшення прибутку можливе лише тоді, коли політичне 

насилля в різних формах буде триває безперервно [317, р. 15]. Використання 

приватних фірм в якості головних суб’єктів сучасного насилля можна розглядати 

в якості додаткової можливості для урядів уникнути критики з боку суспільства за 

втрати серед регулярних військ. 

 У сучасному світі суб’єктів недержавного насилля можна об’єднати в кілька 

груп: 
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 1. приватні фірми або організації (недержавний сектор безпеки), які надають 

послуги безпеки, захисту та охорони; 

 2. організовані злочинні угрупування (піратство, торгівля людьми, зброєю 

та наркотиками), для яких насилля стає засобом отримання прибутку; 

 3. терористичні організації, які вдаються до використання насилля для 

досягнення політико-ідеологічних чи релігійно-ідеологічних цілей; 

 4. повстанці та інші воєнізовані формування, які використовують насилля 

для досягнення власних політичних цілей (в процесі боротьби за владу); 

 5. протестні групи (наприклад, антиглобалісти) або окремі індивіди, які за 

допомогою антисистемного політичного насилля заявляють про себе або 

популяризують власні ідеї, цінності та переконання. 

 Всі ці групи об’єднує готовність застосувати насилля, хоча мета, цільова 

аудиторія, а також їхнє ставлення до інститутів держави є різними. Дослідник Б. 

Кагарліцький вдало помічає, що: «Принципова відмінність сучасності не в тому, 

що національна держава ослабла, а втому, що корпорації приватизують її» [145, с. 

48]. Останнім часом, держава розглядає приватний сектор в якості повноцінного 

партнера в питаннях гарантування національної безпеки. Але результати того, що 

політика держави і її інститутів все більше приватизується, залишаються 

недостатньо вивченими і незрозумілими до кінця. 

 На думку М. Кревельда, сутність політичного насилля почала 

трансформуватися в міру того, як відмирає інститут держави, а недержавні 

приватні структури почали проявляти себе в якості активних гравців на 

міжнародній арені. Наприкінці ХХ століття у «гру» вступили нові учасники – 

соціально-політичні угрупування, фінансово-економічні та бізнес корпорації, 

злочинні організації та наркокартелі. Збройні конфлікти це вже не класичне 

зіткнення на полі бою двох армій, а кровопролитні, анархічні та неконтрольовані 

спалахи насильницьких актів [96, с. 28].  

 Заповнюючи вакуум в сфері безпеки приватні суб’єкти сучасного 

політичного процесу фактично руйнують фундамент публічної безпеки, вносячи 

корінні зміни в функціональну, нормативну та інституційну підсистеми 
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суспільства. «Фактично, в сучасному світі сформувалася індустрія 

приватизованих військових операцій, що спирається на силу приватних військово-

охоронних компаній і, на думку експертів, може вказувати на початок нового 

етапу у використанні політичного насилля», – такої точки зору дотримується Д. 

Новікова [125, с. 78]. Така трансформація принципів безпеки з одного боку 

послаблює роль держави (розширюючи коло суб’єктів, які вдаються до 

використання політичного насилля), а з іншого – дозволяє державам кардинально 

знизити політичні ризики, шляхом опосередкованого, а не прямого втручання в 

деякі конфлікти. Передача частини державних функцій безпеки у приватну сферу 

підриває принципи сучасного демократичного урядування, бо для державних 

інститутів значно знижується необхідність пошуку суспільної підтримки, що 

виключає значну частину громадян з процесу прийняття політичних рішень, а 

уряд перетворюється на інститут постійного переведення фінансів із суспільної 

сфери у приватну. Проте, необхідно усвідомлювати, що приватні компанії, які 

надаються послуги безпеки можуть гарантувати лише короткострокову 

стабільність у певному регіоні, але не здатні вирішити за державу глибокі 

економічні, політичні і соціальні причини конфлікту. 

 На сучасному етапі політичного розвитку, головними суб’єктами 

приватизації та інтернаціоналізації політичного насилля, примусу і конфліктів, 

беззаперечно, є приватні військові компанії (ПВК), які з кожним роком 

розширюють свою присутність в політичному просторі. Аналітики з 

Міжнародного інституту миру визначають приватні військові і охоронні компанії 

як будь-яку компанію, яка на комерційній основі пропонує послуги пов’язані із 

забезпеченням, підготовкою, координацією, управлінням і реформуванням 

інститутів безпеки [119, с. 90]. У запропонованому визначенні експерти інституту 

зосередили свою увагу на сферах діяльності приватних компаній і підкреслили їх 

комерційну природу. Б. Кашніков пропонує розглядати приватні військові 

компанії як організації, що орієнтуються на отримання прибутку і надають 

професійні послуги ведення війни. Це корпоративні організації, що на 

контрактній основі здійснюють стратегічне планування військових дій, збирають і 
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обробляють дані розвідки, навчають військових і забезпечують технічну 

підтримку [73, с. 63]. Інший представник політичної науки Ю. Апухтін визначає 

приватні військові компанії як комерційні організації, що створені для отримання 

прибутку за послуги військового характеру і діють, переважно, за межами країни 

власного походження [5, с. 105]. Для встановлення термінологічної ясності в 

даному дослідженні ми будемо користуватися робочим визначенням, відповідно 

до якого ПВК це – недержавні комерційні суб’єкти політики, що надають 

замовнику (держава, ТНК, злочинні і терористичні організації) військові, 

охоронні, консалтингові послуги в умовах військового конфлікту і/або бойових 

дій. Наприклад, Міжнародний комітет Червоного Хреста користується послугами 

ПВК для захисту гуманітарних перевезень в зонах з високим ризиком конфліктів. 

 Занепад і слабкість державних інститутів на певній території, як ми уже 

зрозуміли, перетворюються на основний генератор розповсюдження 

недержавного насилля, соціально-політичної нестабільності, конфліктів низької 

інтенсивності, виробництва і розповсюдження наркотиків, розростання і 

транснаціоналізації злочинних угрупувань, а особливо, повстанських рухів. 

Протягом останніх років показовим прикладом послаблення держави і 

приватизації політичного насилля впевнено можна називати ситуацію в Колумбії, 

на території якої традиційним суб’єктам міжнародних відносин (державі) і 

суспільній безпеці загрожують небезпеки нового покоління. Головна загроза 

ескалації недержавного насилля надходить від численних і добре організованих 

повстанських угрупувань, які завдають серйозних фінансових, ресурсних, 

людських та інформаційних збитків державним інститутам. Чого лише варте 

угрупування Революційних збройних сил Колумбії (Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia – FARC), що об’єднує у своїх лавах близько 20 тисяч 

озброєних учасників і створює альтернативну (паралельну) державу, руйнуючи 

легітимність і стабільність офіційних державних установ [15, с. 11]. На противагу 

даному угрупуванню впливові бізнесмени та землевласники створили приватну 

воєнізовану організацію «Сили самооборони Колумбії» (Autodefensas Unidas de 

Colombia), яка об’єднувала у своїх лавах 23 тисячі бійців і повинна була подолати 
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недоліки державних інститутів в сфері безпеки. Фактично, це можна розцінювати 

в якості спроби взаємодії між основними суб’єктами громадянського суспільства 

з приводу заповнення функціонального вакууму в сфері безпеки, який 

сформувався в умовах слабких інститутів держаної влади і масштабного 

розширення приватних суб’єктів, що вдаються до використання силових методів. 

Розширення приватної сфери насилля посилилося після введення в державу 

американських і британських приватних військових і охоронних компаній (Air 

Scan, Control Risks Group, Lockheed Martin, Arinc Incorporated та інші), які мали 

надавати допомогу уряду країни у боротьбі проти партизанських угрупувань та 

відстояти стратегічні інтереси західних корпорацій. У свою чергу, на боці 

повстанців FARC діяли десятки інструкторів Ірландської республіканської армії 

(ІРА). Фактично, така ситуація свідчить про залучення приватних суб’єктів 

насилля, як легітимною владою, так і представниками партизанських рухів.    

 Парадоксальність ситуації, яка склалася в Колумбії продиктована 

зростанням кримінальної активності, структурою зайнятості місцевого населення, 

загальним станом економічних відносин, культурними особливостями місцевого 

населення (історична практика вживання наркотичних речовин), корупцією на 

всіх рівнях влади, традиційною недовірою більшості громадян до інститутів 

державної влади, що призводить до популяризації серед населення 

альтернативних (недержавних) структур, які контролюють значні території і 

зосереджують у своїх руках всю повноту влади. Поширення терористичних і 

злочинних організацій є одним з наслідків цього процесу, внаслідок чого 

суб’єктами масового насилля все частіше стають різні неофіційні, неурядові 

групи, рухи і організації. 

 Посилення ролі приватних військових і охоронних компаній дослідники 

пов’язують із закінченням «холодної війни», що призвело до формування 

численних дрібних приватних акторів, які вже не контролювалися державами і 

отримали доступ до ринку зброї. Так сталося, що в більшості західних держав 

суспільство почало виступати проти загальної військової повинності. У світовому 

масштабі відбулося швидке скорочення 6 мільйонів військових, які опинилися у 
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пошуках роботи [296, р. 193]. Для участі в довготривалих, складних військових 

кампаніях військова сила цих держав стала непридатною. Виходом із цієї ситуації 

стала приватизація війни (насилля) та відмова держави від монополії на легітимне 

застосування сили. Також, цим процесам сприяла криза державного будівництва у 

різних регіонах світу. Апарати недієздатних держав були повістю або частково 

приватизовані приватними гравцями. Втративши протекторат наддержав такі 

країни опинилися сам на сам з численними загрозами, що надходили від 

приватних учасників політичного процесу, які прагнули заповнити той владний 

вакуум, що утворився від розпаду держави і сконцентрувати у своїх руках 

обмежені ресурси. За словами І. Коновалова та О. Валецького наприкінці ХХ 

століття відбулася радикальна трансформація приватного військового бізнесу. 

Внаслідок завершення «холодної війни» відбулася стрімка легалізація даного 

сегменту міжнародного ринку приватної безпеки і насилля [82, с. 16]. Цей процес 

був посилений поширенням неоліберальної ринкової ідеології, тотальною 

приватизацією силових функцій держави, скороченням збройних сил в державах-

членах НАТО і Варшавського блоку, формуванням вакууму сили в деяких 

регіонах світу, зростанням технологічного рівня військової справи, поширенням 

асиметричних конфліктів низької інтенсивності, в які держави не мали бажання 

втручатися. За даними російських дослідників, сьогодні ПВК діють у більш ніж 

50 державах світу [82, с. 150]. Головна причина стрімкого поширення приватних 

суб’єктів насилля в глобалізації світової економічної системи. З кожним роком 

ТНК в різних регіонах світу потребують захисту своїх інтересів і найкраще ці 

послуги можуть забезпечити мобільні приватній військові компанії.  

 Успіх недержавних суб’єктів насилля продиктований тим, що сучасна війна 

не потребує значної мобілізації людських, фінансових чи матеріальних ресурсів. 

Вона більше не розглядається лише як інструмент державної політики, а стає 

доступною все більшій кількості недержавних суб’єктів. Окрему роль в посиленні 

приватизації політичного насилля відіграла пануюча неоліберальна економічна 

ідеологія, основні постулати якої вказують на переваги вільного ринку над 

державним регулюванням, приватного сектору над державним плануванням. Саме 
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тому, на сучасному етапі загальна тенденція приватизації суспільної сфери не 

могла оминути сферу безпеки. Приватизація насилля і силових функцій держави 

призводить до поширення регіональної нестабільності, зростання кількості 

біженців, збільшення торгівлі зброєю та наркотиками і посилює процеси 

створення та розвитку антисистемних мереж, що перетворюються на дієвий 

механізм отримання незаконних кримінальних прибутків, стверджує військовий 

аналітик Д. Балуєв [14, с. 101]. 

  Поширення приватного політичного насилля характерно як для стабільних і 

розвинутих держав (США, Канада, ПАР), так і для держав-невдах (failed state) 

(Сьєрра Леоне, Сомалі, Нігерія). Вже звичне явище, коли корпорації 

користуються послугами ПВК, з метою забезпечити реалізацію власних інтересів 

у нестабільних і конфліктних регіонах, таких як Східна Європа, Близький та 

Середній Схід, Африка, Азія, Латинська Америка. Стрімка популяризація 

приватних компаній, які займаються наданням послуг безпеки і політичного 

насилля, призвела до того, що уже у 2010 році їх сумарний дохід перевищив 200 

мільярдів доларів [214, р. 154]. Найбільшу частину прибутків отримали ПВК з 

США, Ізраїлю, Великобританії та ПАР, які монополізували міжнародний ринок 

послуг приватної безпеки, насилля і примусу.  

 Історія американських ПВК бере свій початок з 1974 року, коли компанія 

Vinnell Corp отримала контракт на підготовку і тренування Національної гвардії 

Саудівської Аравії для захисту нафтових родовищ (вартість контракту склала 

близько 500 мільйонів доларів) [31]. Ще раніше, в 1967 році полковник Девід 

Стірлінг створив у Великобританії першу ПВК Watchguard International, 

пріоритетним напрямком діяльності для якої стала підтримка урядових і 

міжнародних ініціатив на Африканському континенті [82, с. 9]. В Ізраїлі першою 

ПВК вважається створена у 1983 році Golan Group, співробітники якої надавали 

консультативну і технічну підтримку арміям і повстанцям в державах Латинської 

Америки [82, с. 12]. В 1997 році Розвідувальне управління міністерства оборони 

США розглядаючи проблему приватизації функцій захисту національних 

інтересів дійшло висновку, що ПВК потрібно використовувати в якості основного 
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інструменту реалізації політики США в сфері безпеки і військового втручання. В 

той чи інший історичний період таку роль виконували: Hulliburton, Blackwater, 

DynCorp, Logicon, Brown & Root, MPRI, Control Risks, Bechtel, ArmorGroup, 

Erinys, Sandline International, International Defense and Security. В сучасних 

соціально-політичних умовах вони перейшли до виконання дуже широкого кола 

різноманітних функцій. До основних з них відносяться: збір, аналіз і обробка 

розвідданих, участь у бойових діях, ведення допитів і охорона різних стратегічних 

об’єктів, підготовка військовослужбовців, забезпечення транспортної та 

комунікаційної підтримки регулярних військ в умовах бойових дій, підтримка і 

тренування регулярних військ, обслуговування військової техніки і зброї, 

проводення розвідувальних робіт, постачання їжі, одягу, пошти. Такі компанії 

беруть участь у всіх етапах політичного конфлікту: підготовці військового 

втручання, веденні війни, втіленні в життя повоєнних відновлювальних програм. 

Втрати приватних суб’єктів політичного насилля не включаються в офіційну 

статистику країн, що дозволяє керівництву цих країн уникнути надмірної 

громадської критики. В таких ситуаціях втрати несуть не регулярні війська, а 

співробітники приватних компаній, що інтерпретується, як їхня особиста 

проблема, а не державна. 

 Фахівець з міжнародного права Л. Кемерон вказує, що відповідно до 

Женевських конвенцій найманцем ПВК є особа, яка: 

 - спеціально завербована для участі у збройному конфлікті; 

 - мотивована бажанням винагороди, розмір якої перевищує матеріальне 

заохочення членів офіційних збройних сил учасників конфлікту; 

 - не є членом збройних сил жодної із сторін конфлікту; 

 - не є офіційно-делегованим представником збройних сил третьої держави; 

 - не має статусу комбатанта або військовополоненого [220, р. 578]. 

 З цим пов’язана серйозна проблема аналізу статусу членів ПВК, їхньої ролі 

в процесі застосування насилля і відповідальності за порушення міжнародного 

гуманітарного права.  
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 Тобто, невирішеною залишається проблема державного контролю над 

процесом виконання приватними компаніями своїх функцій. Внаслідок передачі 

значної частини своїх функцій приватним компаніям держава руйнує класичні 

механізми контролю над практикою здійснення легітимного насилля. Розширення 

кола приватних учасників політичного процесу дозволяє будь-якому суб’єкту 

скористатися їхніми послугами (від держав і міжнародних організацій, до 

повстанських рухів, терористичних і злочинних мереж), а отже держава втрачає 

можливість одноосібного контролю над регулюванням різних видів насилля. У 

свою чергу, це призводить до розмивання принципів відповідальності за дії 

приватних суб’єктів насилля. Значний попит на послуги приватних компаній 

такого роду обумовлений тим, що держава, яка їх наймає, майже не несе 

відповідальності за порушення ними норм і конвенцій міжнародного права. 

Навіть у разі значних інцидентів політикам вдається уникнути критики і 

засудження з боку громадян власної держави, політичних опонентів і міжнародної 

спільноти. У свою чергу, приватні компанії відчувають себе комфортно в 

нестабільних і неконтрольованих державними інститутами регіонах. У різних 

частинах світу ПВК використовують момент кризи і політичного конфлікту для 

розширення своєї присутності за рахунок виконання тих функцій з якими не може 

впоратися держава. Наприклад, в Іраку задіяні більше 400 ПВК, а загальна 

чисельність їх персоналу перевищує 200 тисяч осіб. Загибель членів таких 

приватних компаній не враховується в офіційній статистиці і держави не несуть 

відповідальності за діяльність (злочини та зловживання) цих компаній в зоні 

конфлікту, це сприяє зростанню неконтрольованості та анархічності політичного 

процесу. Так, наприклад, влітку 2009 року військові однієї з приватних 

американських компаній силою звільнили затриманого колегу, вбивши при цьому 

9 афганських поліцейських, включаючи керівника поліції Кандагара. Єдиним 

можливим варіантом притягнення до відповідальності співробітників ПВК є 

індивідуальне кримінальне покарання їх, як осіб, що мають цивільний, а не 

військовий статус.  
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 На сьогодні, регулювання і контроль над ПВК ускладнюється тим фактом, 

що з юридичної точки зору ні на міжнародному, ні на регіональному рівні не 

створено дієвих механізмів і норм, які б визначали їхній статус і відповідальність. 

Лише на національному рівні в деяких державах (США, Великобританія, ПАР) 

розроблені і прийняті законодавчі норми, що регламентують та визначають 

діяльність ПВК. Невизначеність юридичного статусу ПВК в нормах сучасного 

міжнародного права не дозволяє встановити механізми регулювання їхньої 

діяльності і притягнути їх учасників до кримінальної відповідальності у разі 

порушення принципів ведення війни. Наприклад, жоден із співробітників ПВК 

Titan і CACI, що були звинувачені у знущанні над засудженими в’язниці Абу 

Грейб, не був засуджений. Яскравим прикладом може бути постійне порушення 

законів співробітниками Blackwater в Іраку. В період з 2005 по 2007 роки її 

співробітники прийняли участь у 195 перестрілках, 163 з яких вони розпочали 

першими. За цей же період 25 співробітників були звільнені за алкоголізм і 

наркоманію, 28 – за незаконне використання зброї. Але найвідоміший інцидент за 

участю співробітників цієї компанії стався 16 вересня 2007 року, коли вони 

розстріляли 17 цивільних громадян і в подальшому не були притягнуті до 

кримінальної відповідальності [105, с. 113]. В Анголі співробітники ПВК були 

звинувачені в жорстокій поведінці з місцевим населенням і порушенням прав 

людини. З огляду на це, в найближчій перспективі міжнародна спільнота має 

зайнятися питаннями юридичної і кримінальної відповідальності ПВК за злочини 

їх співробітників. Це дозволить закріпити в нормах міжнародного права принципи 

і правила обмеження та контролю за діяльністю приватних суб’єктів насилля.  

 Не менш важливою і дискусійною є проблема «перетікання» кваліфікованих 

спеціалістів із державного в приватний сектор, від чого послаблення держави, як 

основного політичного інституту, стає невідворотним. Значна кількість 

професійних військових готові відмовитися від своєї колишньої роботи і 

приєднатися до персоналу ПВК керуючись утилітарними переконаннями. В 

середньому військовий такої приватної компанії отримує від 500 до 1000 доларів 

на день, тоді як в Збройних силах США військові отримують зарплатню від 1500 
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до 4000 доларів на місяць. Внаслідок цього, регулярні армії почали стрімко 

втрачати свій контингент і бажаючих вступати до їх лав. Наприклад, в Іраку 

кількість співробітників ПВК стрімко зросла з 20 тисяч в 2003 році до 126 тисяч в 

2007 році [31]. Прагнучи відновити або посилити свій вплив держави стрімко 

підвищують попит на послуги приватних компаній, внаслідок чого запускається 

процес аналогічний гонці озброєнь під час холодної війни, але на сучасному етапі 

коло суб’єктів такого протистояння значно розширюється. Безпека і стабільність 

втрачають своє колишня значення спільного блага і перетворюються на товар, 

який можуть собі дозволити лише ті, хто має доступ до розподілу ресурсів і 

готовий платити. На розширенні суб’єктів політичного насилля і послабленні 

державних інститутів акцентує свою увагу Д. Новікова: «Приватизація насилля 

змінює фундаментальні основи держави, помітно знижуючи здатність 

здійснювати прямий контроль над здійсненням насилля представниками 

приватного сектору. В довгостроковій перспективі це може привести до 

послаблення державної влади, зниженню значення національних збройних сил» 

[125, с. 84]. Зростання кількості приватних суб’єктів в політиці, посилення 

глобалізаційних процесів і транснаціональних загроз, а також спричинене цим 

поступове послаблення ролі держави можна вважати об’єктивною тенденцією 

сучасного світового розвитку. В різних частинах світу ПВК використовують 

момент кризи і політичного конфлікту для розширення власної присутності за 

рахунок виконання тих функцій, з якими не може впоратися держава. Особлива 

небезпека такої стрімкої приватизації силових функцій держави в тому, що вона 

може здійснювати, як на користь державним інтересам, так – і проти них. 

Фактично, будь-який суб’єкт політичних відносин може отримати необмежений 

доступ до приватних військових ресурсів, що з високою вірогідністю призведе до 

дестабілізації соціально-економічної і політичної ситуації на певній території.    

 Роль сучасних ПВК в міжнародній політиці вийшла далеко за межі функцій 

простої підтримки і консультацій. Фактично, вони перетворилися на ефективний 

інструмент геополітики і захисту певних інтересів. Підтвердженням стрімкого 

зростання ролі ПВК є дані американської організації «The International Consortium 
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of Investigative Journalists», відповідно до яких в період з 1994 по 2006 роки лише 

міністерство оборони США заключило з такими компаніями 3601 контракт, 

загальною вартістю понад 300 мільярдів доларів. Це вказує на близькі зв’язки між 

урядовими структурами США та керівництвом ПВК [105, с. 112]. Зокрема, 

приватна корпорація DynCorp здійснює охорону американо-мексиканського 

кордону, надає послуги технічної безпеки президентам Афганістану і Гаїті, 

здійснювала ліквідацію наслідків урагану «Катрина». Річний дохід DynCorp 

складає 3 мільярди доларів, 96% з яких це виплати від державних структур США. 

Це свідчить про поступову приватизацію державних функцій безпеки, що значно 

підвищує роль приватних суб’єктів в публічній сфері і руйнує монополію держави 

[82, с. 39]. Зрощення державного апарату США з приватним сектором 

найсильніше відбулося у період президентства Дж. Буша молодшого. Зокрема, 

тодішній віцепрезидент Дік Чейні був головою ради директорів приватної 

військової корпорації Halliburton, що дозволило йому безперешкодно лобіювати 

інтереси даної організації. За схожим сценарієм розвивалося становлення однієї із 

найвідоміших американських ПВК Blackwater, якій завдяки протекції 

виконавчого директора ЦРУ Б. Кронгарда вдалося зростися з державним апаратом 

і монополізувати всі державні контракти у сфері безпеки і оборони. Blackwater 

отримала суттєву підтримку в Білому домі і Пентагоні, що дозволило їй в 2013 

році потрапити до першої десятки найприбутковіших ПВК з річним прибутком 

близько 1,3 мільярда доларів [82, с. 48]. Інвестиційна фірма Merrill Lynch у 2007 

році опублікувала доповідь, яка стосувалася зростання витрат на утримання і 

розвиток приватного сектору безпеки. Зокрема, зазначалося, що на фінансування 

суб’єктів приватного насилля держави витрачають близько 2,5% ВВП, що складає 

180 доларів на душу населення (У 2001 році цей показник складав 135 доларів). 

Тобто, останні декілька років стали періодом бурхливого розвитку 

приватизованого насилля. В цілому, зростання таких витрат за останнє 

десятиріччя становить 45% [145, с. 50]. На розширення сучасного ринку 

приватного насилля вказують щорічні дані грошового об’єму таких послуг. В 

2010 році цей об’єм становив 200 мільярдів доларів, а в 2012 році – уже 350 
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мільярдів доларів [119, с. 90]. Діяльність головних недержавних міжнародних 

акторів не лише підриває суверенітет держави, а й обмежує її право на легітимне 

застосування насилля і пропонує альтернативні джерела силових послуг.  

 Суттєвою причиною поширення ПВК на Африканському континенті стала 

проблема піратства в Аденській затоці та Індійському океані. Щодня через 

Аденську затоку проходить близько 250 цивільних кораблів, що знижує 

можливість захистити кожне із них від дій сомалійських піратів. Розширення 

морських перевезень у даному регіоні підвищило попит на послуги приватних 

військових і охоронних компаній. На сьогоднішній день послуги безпеки і 

охорони вантажів, в даному регіоні, надають різні компанії: Blackwater, Aegis, 

Drum Cussac, Unity Resources Group, Trojan Securities International. 

 Особливий поштовх збільшенню ролі ПВК надали військові компанії в 

Афганістані (з 2001 року) та Іраку (з 2003 року). В цих інтервенціях ПВК 

отримували контракти не лише від міністерств США та Великобританії, а й від 

різних ТНК, які в даному регіоні займалися добуванням і транспортуванням 

нафти, водо та енергопостачанням. За даними дослідників Брукінгського 

інституту (Вашингтон), президентом якого є відомий колишній заступних 

держсекретаря США С. Телботт, ПВК з кожним роком виконують все більше 

урядових функцій: військове навчання, охорона стратегічних об’єктів і високих 

посадовців, управління в’язницями [105, с. 115]. 

  Спроби дослідників класифікувати ПВК викликають не мало проблем. 

Специфіка їхньої діяльності не дозволяє встановити чіткі межі між типами 

виконуваних обов’язків. Проте, можна умовно виокремити наступні типи ПВК: 

 1. компанії військових послуг (military provider company) – приймають 

безпосередню участь у бойових діях або надають клієнтам тактичну підтримку; 

 2. консалтингові компанії (military consulting company) – надають 

консультації з приводу реформування і тренування збройних сил, навчання роботі 

з новими видами озброєння; 

 3. компанії військової підтримки (military support company) – займаються 

питаннями логістики, транспортування і будівництва військових об’єктів; 
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 4. приватні охоронні компанії (ПОК) – надають послуги у сфері охорони 

об’єктів, розмінування, навчання підрозділів поліції та армії.  

 Найвідомішу класифікацію ПВК запропонував американський дослідник 

Пітер Сінгер. В основі його класифікації лежить принцип близькості приватних 

послуг до безпосереднього поля бою. Він виокремлює три типи ПВК: 

 1. компанії, що надають військові послуги – приймають безпосередню 

участь у бойових діях; 

 2. компанії, що надають консультації військового характеру – забезпечують 

стратегічну консультацію і підготовку;  

 3. компанії, що забезпечують військову підтримку – надають послуги 

логістики, технічної інформаційної і транспортної підтримки [73, с. 70]. 

 Стрімке зростання ролі ПВК вносить суттєві корективи в принципи, форми 

та методи застосування насилля. Зокрема, значно трансформуються принципи 

«справедливої війни». В першу чергу, це пов’язано з перетворенням військової 

сили і засобів примусу на товар доступний кожному заможному покупцеві. 

Внаслідок цього, держава втрачає монополію у сфері застосування насилля, що 

ставить під питання дотримання принципів законності і пропорційності новими 

приватними суб’єктами насилля, що суттєво впливає на структуру сучасного 

міжнародного гуманітарного права. Це спричинено тим, що відповідно до норм 

міжнародного гуманітарного права лише комбати мають право приймати участь у 

бойових діях, а члени ПВК не можуть бути зараховані до цієї категорії суб’єктів 

насилля. Це не обов’язково вказує на неприпустимість і незаконність існування 

ПВК, скоріше, це відображає мінливий характер природи сучасного політичного 

насилля, за яким не встигають норми міжнародного і національного права.  

 Значне поширення недержавних акторів свідчить про динамічну 

трансформації сучасного політичного насилля і зміни в природі його суб’єктів. 

Тому, міжнародна безпека вимагає вироблення ефективних механізмів 

координації між приватними організаціями та державними структурами. В 

середовищі дослідників не припиняються дискусії стосовного того, чи можуть 

приватні компанії приватизувати силові функції державних інститутів і виконання 
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яких саме функцій можливо передати в приватні руки. Однак, попит на послуги 

ПВК різко зростає в сучасних умовах, коли зміни в системі безпеки не можуть 

бути враховані класичними силовими структурами держави. 

 Широкий перелік напрямків діяльності приватних компаній може свідчити 

про втрату державою цілковитого контролю над ними і перетворенням їх на 

самостійного і авторитетного гравця в рамках міжнародних відносин. Такі 

обставини ставлять під загрозу стабільність сучасних публічних інститутів і 

дотримання прав людини. Поява нових суб’єктів призводить до втрати державою 

монополії на застосування насилля і перетворення її на «першу серед рівних». 

Функціонування ПВК може бути яскравим прикладом того, як окремі групи 

інтересів можуть змінити баланс сил в окремій країні або цілому регіоні, не 

вдаючись до безпосередньої інтервенції. Зростаючий рівень глобалізації також 

відіграв свою вагому роль у стрімкому залученні приватних суб’єктів до 

політичного життя держави. В умовах глобалізації не лише розширюється коло 

можливостей для встановлення зв’язків між державами, ПВК, терористами, 

повстанцями та організованою злочинністю, а й зростає перелік силових функцій, 

які вони можуть виконувати. Беззаперечним залишається той факт, що ПВК 

перетворюються на ефективного і самостійного суб’єкта в сфері сучасного 

політичного насилля. З кожним роком їхнє значення буде зростати пропорційно 

посиленню глобалізації економічних систем і зростанню самостійності 

приватного капіталу. ПВК кардинально змінили уявлення про форми і методи 

використання політичного насилля в сучасному політико-економічному процесі.   

 

2.3. Механізми трансформації політичного насилля в умовах сучасних 

глобалізаційних процесів 

 

 Політичне насилля завжди було специфічною складовою держави і влади, 

що визначається широким колом несумісних інтересів, прагнень, цінностей і 

установок головних учасників політичного процесу. Протягом усієї історії 

людства монополія на легітимне насилля або загроза застосування насилля були 
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невід’ємними атрибутами держави і дозволяли гарантувати свободу, власність, 

внутрішню і зовнішню безпеку, як політичних інститутів, так і простих громадян. 

В сучасному світі глобалізація руйнує державну монополію на легітимне 

застосування насилля і ще більше загострює політичні конфлікти, конкуренцію, 

стихійне та ірраціональне насилля між державними і недержавними суб’єктами, 

що ставить під питання актуальність традиційних моделей легітимного примусу. 

З огляду на це, визначальною ознакою сучасного складного і конфліктного світу 

стають процеси глобалізації, які реалізуються на рівні держав, соціальних груп та 

окремих індивідів. Взаємозалежність між суспільствами набуває різноманітних 

вимірів: політичного, економічного, культурного. В умовах сучасних 

глобалізаційних процесів трансформація міжнародної системи та принципів 

суспільно-політичної діяльності призвели до того, що до політичного процесу на 

рівні з державою все частіше почали залучатися нетрадиційні учасники 

міжнародних відносин – терористичні і злочинні угрупування, урядові та 

неурядові громадські організації, антиглобалісти, етнічні групи та національна 

діаспора, релігійні організації, ТНК та ЗМІ. Вплив цих суб’єктів на характер, 

принципи та природу сучасного насилля вкрай неоднозначний. Виходячи з цього, 

зростає необхідність науково-аналітичного обґрунтування, осмислення та оцінки 

основних чинників та закономірностей трансформації політичного насилля і його 

змістовних аспектів в умовах сучасного суспільного розвитку. Вирішення цих 

завдань потребує глибокого науково-теоретичного заглиблення в предметне поле 

досліджуваного явища, що дозволить ідентифікувати та переосмислити актуальні 

джерела сучасних глобальних, регіональних і національних політичних загроз. 

Відповідні глобалізаційні процеси створили додаткові умови для формування 

нового політичного насилля, яке поступово закріплюється в нових міжнародних 

політико-правових нормах.  

 Сучасні глобалізаційні процеси значно посилюють конфронтацію між 

меншістю і більшістю, між закритими та відкритими суспільствами, що стає 

головною причиною розповсюдження різноманітних форм локального, 

регіонального та глобального політичного насилля, яке все більше починає 
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нагадувати конфлікт цивілізацій С. Хантінгтона. Такий світовий порядок 

характеризується анархічністю, хаотизацією, глобалізацією страху і насилля, 

відсутністю ефективного контролю. Глобалізація посилила процес соціальної 

нерівності і усунула значні групи людей від участі в прийняті важливих 

політичних рішень та від доступу до перерозподілу благ і ресурсів. 

 Питання впливу глобалізації на соціальну нестабільність і конфлікти все 

частіше стає центральною проблемою політичних дебатів. Серед представників 

ліберальної думки переважає сприйняття глобалізації як прогресу, розширення 

ринків, соціального добробуту, миру, соціально-економічної і політичної 

модернізації. Натомість, критики глобалізації говорять про її негативні прояви: 

руйнування культурної ідентичності, рівності, справедливості, традиційних 

цінностей і солідарності, поширення насильницьких конфліктів. Саме тому, серед 

академічної спільноти продовжуються дискусії стосовно впливу глобалізації на 

сутність політичного насилля. Закономірності функціонування і трансформації 

політичного насилля в умовах глобалізації дослідженні в роботах таких 

дослідників, як: Е. Морган, Ж. Бодріяр, Р. Кеохен, Р. Деветек, М. Петерс, Б. 

Бленд, М. Ліндлі. Вони здійснили цілісне дослідження впливу глобалізації на 

природу сучасного насилля, його джерела та суб’єктів і переосмислили 

закономірності втрати державою монополії на легітимне застосування насилля і 

пов’язане з цим зростання глобалізації недержавного насилля.  

 Глобалізація не змогла зменшити конфліктність, антагонізм і рівень 

насильницьких протистоянь, як того хотіли її ідеологи. Натомість, останнім часом 

ми спостерігаємо тенденції відповідно до яких глобалізаційні процеси стають 

причиною вибуху ірраціонального насилля (етнічного, релігійного, 

національного, расового). З одного боку, політичне насилля перетворюється на 

ефективний інструмент розповсюдження системи єдиних глобальних цінностей та 

інтересів, а з іншого – виступає засобом протистояння такій політиці. 

Використання різноманітних форм насилля для захисту власної ідентичності стає 

головною тенденцією сучасності. Глобалізація і породжені нею процеси призвели 

до того, що політичне насилля стало розглядатися соціальними групами і 
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державами в якості єдиного ресурсу для збереження власної ідентичності. За 

допомогою насилля і силового спротиву численні соціальні групи, що 

знаходяться на периферії світової політики, прагнуть підкреслити свою 

відмінність і протиставити її процесам культурної глобалізації, що розглядається 

ними лише, як нав’язування західних цінностей і переконань [133, с. 187]. Це 

призвело до посилення агресивних настроїв у незахідних суспільствах, які 

вбачають в агентах глобалізації своїх головних ворогів. Політичне насилля в 

таких умовах долає будь-які традиційні кордони і перетворюється на глобальну 

загрозу для вразливої міжнародної системи. Трансформація політичних режимів і 

руйнування легітимності державних інститутів поглиблює дискримінаційні 

процеси, насилля і порушення прав людини.     

 Насилля зазнає суттєвих змін у сучасному світі через глобалізацію 

культурних надбань. Вона призводить до активізації процесів ідентифікації, та 

націоналізму, що прагнуть за допомогою різних форм політичного насилля 

захиститися від космополітичної або транснаціональної культури і відстояти своє 

право на культурну ідентифікацію. Стає зрозуміло, що сучасне насилля стає 

джерелом вияву прагнення деяких спільнот захистити і утвердити свою культурну 

ідентичність. На сучасному етапі розвитку людства глобалізація стає головним 

ресурсом, що живить процес політичного насилля, яке перетворилося на засіб 

багатьох груп підкреслити власну інтегрованість в єдине суспільство, 

протиставляючи свою самобутність культурній глобалізації, що розглядається 

ними як спроба їхньої вестернізації. Багатьма авторами сучасне політичне 

насилля розглядається як щось формоутворююче та таке, що здатне підкреслити і 

відстояти право народів на власну ідентичність. Глобалізація економіки перебуває 

в діалектичних стосунках з соціальною та культурною роздробленістю, яка її 

підтримує та поглиблює. Тобто, глобалізація економіки та її безпосередній вплив 

на культурну та соціальну роздрібненість сприяє трансформації та глобалізації 

насилля у сучасному світі. «Насилля, породжене глобалізаційними процесами, 

окрім політичних і економічних цілей, спрямоване на нейтралізацію дикості і 

ціннісних особливостей окремих культур», – стверджує Ж. Бодріяр [25, с. 21]. 
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Його головна ціль – мінімізувати непідконтрольний простір, колонізувати і 

підкоряти нові зони географічного і ментального простору. Фундаментальний 

урок глобалізації полягає в тому, що сучасні форми політичного насилля можуть 

пристосуватися до будь-якого культурного чи цивілізаційного простору – від 

християнського до ісламського, від Заходу до Сходу. Глобалізація створила 

додаткові умови для формування нового політичного насилля, яке поступово 

закріплюється в нових міжнародних політико-правових нормах.  

 На думку А. Піджакова, в умовах поглиблення сучасних глобалізаційних 

процесів основними джерелами політичного насилля будуть ставати: соціально-

економічні та політичні кризи, різке падіння життєвого рівня основної маси 

населення, деформація і криза легітимності влади, нездатність вирішувати 

важливі питання суспільно-політичного розвитку, псевдодемократичний характер 

політичних режимів, різноманітні утиски опозиції, прагнення соціально-

політичних груп прискорити за допомогою насилля здійснення оголошених ними 

завдань [139, с. 104]. Таким чином, одночасно з посиленням міжнародних, 

регіональних та внутрішньодержавних соціальних протиріч в межах суспільства і 

кризовим станом суспільних відносин відбувається стрімка активізація політичної 

боротьби, яка передбачає використання широкого спектру антиконституційних та 

протиправних засобів, головним із яких є насилля. Внаслідок таких об’єктивних 

історико-політичних процесів, характер насилля визначається специфікою та 

динамікою розвитку комунікаційних і технологічних засобів, усуненням 

торговельних бар’єрів, дерегуляцією фінансових операцій, безпрецедентними 

можливостями для контрабанди наркотиків, зброї та людей.  

 На думку, З. Відоєвіча, у найближчому майбутньому не варто очікувати 

консенсусу і мирного співіснування. Скоріше за все, сучасний світ і світ 

найближчого майбутнього – це світ невизначеності і різного роду конфліктів, 

глобальних війн і планетарних катастроф [34, с. 31]. З. Відоєвіч відзначає 

посилення політичного насилля в умовах глобалізації: «Глобалізація створює 

жорстокий, могутній, насильницький і нерідко кровавий світ. Хаотизація і ризик 

стають основними структурними складовими такого світу» [34, с. 25]. Попри всі 
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позитивні прояви глобалізації, не можна ігнорувати її негативні наслідки. Серед 

них: загострення давніх і виникнення нових конфліктних ситуацій; взаємна 

недовіра між народами і загроза трайбалізму; поглиблення національно-етнічних 

суперечностей; розгортання агресивних форм імперіалізму і захисту національних 

інтересів; релігійна ксенофобія і нетерпимість; расовий екстремізм, міжнародний 

тероризм та цивілізаційні протиріччя [86, с. 102]. Процеси глобалізації яскраво 

демонструють ті зміни, які вплинули на трансформацію сучасного насилля. 

Національна держава поступово вичерпала себе. На думку української дослідниці 

політичного насилля М. Подопригової, це пов’язано з тим, що на початку 

третього тисячоліття характер трансформації сутності насилля зумовлений, в 

першу чергу, особливостями змін, яких зазнало людство в останнє десятиліття: 

зміна місця людини в соціально-політичній системі; технічний і науковий 

прогрес; глобалізаційні процеси; зміни в світовій політичній системі і принципах 

дипломатії [143, с. 177]. «Нове насилля», породжене глобалізаційними змінами, 

стало найяскравішим проявом ерозії автономії національної держави. На думку 

М. Калдор, у сучасному світі насилля, саме по собі, є формою політичної 

мобілізації. У переважній більшості випадків його руйнівна дія спрямована проти 

цивільного населення, що стає визначальною ознакою сучасності. Саме тому, 

політичне насилля проти цивільних більше не сприймається, як небажаний 

побічний ефект і перетворюється на цілеспрямовану, навмисну стратегію 

політичного контролю [260]. В умовах глобалізації, приватизація насилля та 

нерегульованість сучасного політичного процесу взаємно посилюються.  

 Більшість досліджень політичного насилля спираються на застарілі 

уявлення про роль географічного і часового простору, натомість, під впливом 

глобальних тенденцій ці явища потребують нового осмислення. Дж. Арквілла та 

Д. Ронфельдт наголошують на принципових змінах загроз в умовах поглиблення 

глобалізації і взаємозалежності світу: «У минулому від насильницьких нападів 

нас захищали великі океани і дружні сусіди. Сьогодні розвиток технологій вніс 

кардинальні зміни у політичне середовище. Географічні кордони більше не здатні 

нас захистити» [115, с. 259]. В умовах глобального світового устрою велику роль 
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починає відігравати асиметричне насилля. Можливість недержавних суб’єктів 

застосовувати масштабне насилля ставить під великий сумнів сприйняття 

географічного простору, як захисного бар’єру. Розуміння географічного простору 

як захисного бар’єру занепадає. Політичне насилля набуває глобального 

характеру, представляючи собою одиничну локальну напругу, місце якої важко 

спрогнозувати. Наприклад, у випадку з тероризмом не можливо говорити про дві 

держави, які знаходяться в стані війни. В цьому випадку, можна говорити про 

розчинення політичного насилля в урбаністичному просторі та його 

асиметричність. Породжуючи наднаціональні системи політичного і правового 

регулювання суспільного життя, глобалізація як процес політичного, культурного 

і соціально-економічного взаємопроникнення продовжує здійснювати 

суперечливий вплив на характер конфліктних відносини між державами.     

 В той час, як деякі насолоджувалися перевагами, можливостями та 

здобутками глобалізації, події 11 вересня 2001 року продемонстрували, що 

глобалізація має і негативні прояви, одним з яких є зміна природи і принципів 

застосування політичного насилля. Наприклад, річний прибуток найбільшої ТНК 

перевищує ВВП багатьох економічних систем середнього розміру. Щодня 

трильйон доларів переміщується через кордони держав, які уже не здатні 

контролювати цей процес. Процеси глобалізації яскраво демонструють ті зміни, 

які вплинули на трансформацію сучасного насилля. Національна держава 

поступово вичерпала себе. На думку А. Бад’ю, сьогодні ми існуємо в соціально-

політичному просторі, який все частіше характеризується відсутність миру та 

консенсусу. В такому просторі єдиною формою спілкування залишається насилля 

в якому відсутнє будь-яке смислове навантаження [66, с. 66]. 

 Зацікавлені в послабленні державних інститутів недержавні суб’єкти 

насилля в умовах глобалізації все частіше отримують можливість впливати на 

формування не лише внутрішньодержавного політичного курсу, але й визначати 

специфіку функціонування міжнародної системи. Це влучно підтверджує Р. Фолк: 

«Територіальний суверенітет сучасних держав значно послаблений, вони 

втратили можливість повного контролю над життям суспільства, громадянські 
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інститути якого все частіше концентрують у своїх руках владу і вплив на 

формування світового устрою» [235, р. 8]. 

 Внаслідок стрімких змін оточуючого середовища і процесів, які в ньому 

відбуваються, сучасні держави дуже ослабли, втративши свою роль в процесі 

застосування і перерозподілу силових механізмів політичного контролю. 

Вирішальну роль у цьому процесі відіграла всеохоплююча глобалізація, внаслідок 

чого державним інститутам уже не так легко, як раніше, створювати рамки 

територіального, адміністративного, політичного та економічного життя, адже 

міграційні потоки, політичні рішення, ринки, переміщення людей, капіталів, 

інформації відбуваються тепер у планетарному, а не національному масштабі. 

Виникає така ситуація, коли держава уже не в змозі контролювати економіку і 

відступає перед тіньовою та нелегальною діяльністю недержавних суб’єктів 

насилля. Але, невірно буде говорити і передбачати поступове відмирання 

національної держави внаслідок таких глобальних процесів. Скоріше за все, 

держави «зменшать власну масу і присутність», трансформувавшись і 

відмовившись від певних ролей та функцій. Зрозуміло, що такі фундаментальні 

зміни інституту держави знайдуть своє відображення на сучасних та майбутніх 

проявах політичного насилля. Процеси глобалізації ставлять під великий сумнів 

можливість сучасних держав контролювати застосування примусу, гарантувати 

соціально-політичну і економічну рівність, запобігати розповсюдженню етнічних 

і релігійних конфліктів, злочинних і терористичних мереж. Таке припущення дало 

підстави лауреату Нобелівської премії Дж. Тобіну закликати світову спільноту 

кинути трохи піску в колеса глобалізації з метою раціоналізації національної 

держави і її майбутніх політичних пріорітетів [306, р. 154]. 

 Сучасне політичне насилля функціонує в абсолютно нових глобальних 

умовах. Учасники насилля включені у взаємозалежні мережі, що об’єднують 

мультиконтинентальні потоки капіталів, товарів, інформації, ідей, людей, 

насилля, конфліктів. В таких умовах недержавні суб’єкти насилля отримали змогу 

використовувати за власним бажанням передові технології і комунікації. Суб’єкти 

недержавного насилля використовують силу для особистої вигоди, прагнучи 
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завдати значної шкоди, використавши власні мінімальні ресурси. На думку Р. 

Кеохена,  глобалізація дозволяє знизити вартість насилля завдяки глобальності 

мереж, технологій та комунікацій. Це призводить до зростання доступності і 

рутинізації політичного насилля, внаслідок чого швидкими темпами зростають 

його масштаби та сфери застосування. Така глобалізація насилля вносить 

фундаментальні зміни в природу і положення внутрішньої та зовнішньої 

політики. Форми, методи і прояви внутрішньодержавного насилля набули 

світового і глобального характеру. Ще більше цей процес посилює обмеженість 

планетарних ресурсів і їх стрімке використання [266, р. 34].  

 Під впливом глобалізації відбувається формування декількох важливих 

принципів, які відображають характер сучасного політичного насилля: 

 1. асиметрія інформації – демократичне суспільство – це відкрите 

суспільство. Потенційні учасники політичного насилля можуть швидко і легко 

отримувати необхідну інформацію. У свою чергу, держава не володіє достатньою 

інформацією про свого потенційного ворога (терористичні та інші організації, які 

вдаються до використання насилля, як засобу політичної боротьби); 

 2. релігійна асиметрія – передбачає посилення мотивації недержавних 

суб’єктів насилля, через обіцянку утилітарної духовної винагороди. Натомість, 

світські суспільства не володіють такою силою морального духу [266, р. 32].  

 Відповідна асиметричність сучасних політичних відносин надає 

недержавним суб’єктам певну перевагу, що робить насилля довгостроковою 

загрозою. Це призводить до поступового руйнування захисної ролі держави. 

Внаслідок глобалізаційних процесів відбувається формування колективної 

легітимності актів політичного насилля (наприклад, колективне погодження таких 

дій в ООН). Внаслідок цього люди добровільно підтримують і схвалюють законне 

політичне насилля, що дозволяє зменшити додаткові витрати ресурсів на 

обґрунтування і виправдання політичного насилля.    

 Глобалізаційні процеси в сучасному світі призводять до посилення 

конфлікту і протистояння між Заходом та Сходом, Північчю та Півднем. 

Наслідком цього стає яскраве роздвоєння міжнародної політичної системи, що 
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відображає, з одного боку, посилення глобальної інтеграції і співробітництва між 

розвинутими країнами, а з іншого – викликає фрагментацію і конфлікти серед 

бідних народів. Американський дослідник Е. Морган вважає, що глобалізація це 

процес, який характеризується трансформацією міжнародної політичної системи 

від регулювання до дерегуляції. В умовах глобалізації держава відіграє 

другорядну роль або взагалі виключається з широкого кола соціально-

економічних, культурних і політичних питань [278, р. 91]. 

 Фундаментальні особливості глобалізаційних процесів: 

 1. панування та непохитність вільного ринку, уособленням якого стає 

вільний вибір, вільна торгівля, змагання, інвестиції та масове виробництво; 

 2. підкорення державних і суспільних інтересів приватним цілям, що 

проявляється в глобальній приватизації та зменшенні соціального забезпечення; 

 3. інтенсивне змагання і конкуренція серед приватних і державних 

компаній, що призводить до утворення великих ТНК, які звільняють робітників, 

зменшують заробітну плату, відміняють соціальне забезпечення, що призводить 

до посилення антагоністичних відносин. 

 В класичній парадигмі акти політичного насилля асоціювалися з 

протистоянням між державами. Дана парадигма (модель) склалася під впливом 

трагічних подій ХХ століття. Традиційні форми насилля, незважаючи на свої 

руйнівні наслідки, відіграли ключову роль в процесі централізації держави, 

формування податкової та ідеологічної системи. Нова парадигма в дослідженні 

політичного насилля акцентує увагу на формуванні нових недержавних учасників 

конфлікту в умовах глобалізаціних процесів, які починають конкурувати з 

державними інститутами та структурами. Таке політичне насилля рідко є виразом 

державних чи ідеологічних інтересів, скоріше, воно перетворюється на засіб 

досягнення особистих і вузькогрупових інтересів. Це призводить до того, що 

головною ціллю такого насилля стають цивільні громадяни. Основна руйнівна 

сила нових форм насилля спрямована на послаблення державних інститутів. 

«Нове» насилля вдало функціонує в умовах відкритої економіки, 

транснаціональної злочинності та занепаду держави. Глобалізація і 
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транснаціоналізація соціально-політичних мереж призводить до того, що насилля 

поширюється як «вірус», блискавично долаючи просторові і часові кордони. 

Авторитетний дослідник З. Бауман вважає, що ціллю нового типу «глобального 

насилля» є не територіальна експансія, а відкриття кордонів для вільного 

перетікання капіталів. Здійснення такого насилля це своєрідне продовження 

вільної торгівлі іншими засобами [19, с. 274]. Суспільства стають все більше 

воєнізованими, а насилля і очікування від нього перетворюється на головний засіб 

відстоювання інтересів та прав соціальних груп на глобальному, регіональному і 

місцевому рівні. Саме тому, нашу епоху можна описати, як епоху «нового» 

насилля, яке породжене деструкцією інститутів національної держави під дією 

глобальних сил, які не мають територіальної прив’язки і вільно долають кордони. 

Майкл Петерс стверджує, що насилля і глобалізація завжди взаємопов’язані. 

Сучасна глобалізація, для нього, це специфічна форма насилля (фактично, сучасні 

форми насилля є безпосереднім проявом глобалізації політичних процесів) [285].  

 На думку М. Калдор, ключова відмінність між традиційним і сучасним 

насиллям полягає у тому, що сьогодні ми є свідками формування нового 

глобального громадянського суспільства, яке функціонує поряд з міжнародним 

правом та системою глобальних політичних інститутів. Це залишає свій відбиток 

на природі сучасного політичного насилля та головних принципах безпеки. В 

таких умовах зникає потреба в армії, яка б захищала державні кордони. Скоріше, 

формується необхідність посилювати глобальну безпеку людини, в рамках якої 

головна увагу зосереджувалася б на захисті окремих індивідів чи соціальних груп, 

на відміну від класичного захисту держави і її кордонів.  

 Марк Ліндлі виокремлює шість механізмів, за допомогою яких 

глобалізаційні процеси впливають на трансформацію сучасного насилля: 

 1. швидке зростання прірви між найбагатшими та найбіднішими. Внаслідок 

глобалізації проміжок між «золотим мільярдом» найбагатших та мільярдом 

найбідніших швидко зростає. В 1960 році співвідношення між 10% найбагатших і 

10% найбідніших виражалося, як 25:1. Натомість, у сучасних умовах цей 

показник складає 70:1. В 2004 році співвідношення рівня багатства на душу 
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населення між США та Китаєм виражалося у показниках 32:1, США та Індією – 

67:1, США та Мавританією – 98:1; 

 2. глобалізація інформації – засоби масової інформації демонструють 

відмінність між життям найбагатших та найбідніших. Сучасна доступність та 

розповсюдженість інформації дозволяє значним масам людей побачити умови 

життя «золотого мільярду» і співвіднести їх з власними; 

 3. швидке та глибоке взаємопроникнення різних культур та цивілізацій, що 

спричиняє різноманітні прояви релігійного та етнічного насилля; 

 4. міжнародна доступність сучасного озброєння. Швидкий технологічний 

розвиток дозволив виготовляти нові види зброї та отримувати якісну інформацію 

про неї. За допомогою політичних та злочинних мереж суб’єкти насилля 

отримали змогу забезпечувати власні організації новітнім озброєнням та 

розширювати коло своїх прибічників; 

 5. відсутність ефективних законодавчих механізмів міжнародного 

контролю. Розвинуті країни експлуатують ресурси і ринки слаборозвинутих країн, 

що спричиняє невдоволення місцевого населення;  

 6. страх перед економічними та екологічними кризами. Стрімке зростання 

населення Землі та загроза глобальних екологічних катастроф породжують 

політичну напругу, яка часто переходить у фазу активного застосування 

різноманітних форм насилля [271, р. 2-3]. 

 Глобалізація стає важливим фактором, який визначає специфіку сучасного 

політичного насилля та пов’язане із цим знесилення, руйнування і зміну 

традиційної ролі держави. Це проявляється у тому, що насилля трансформується 

та розповсюджується завдяки нерівності та дискримінації, що зростають за умов 

спільного ринку, вільного підприємництва, жорсткого бюджету та вільного 

взаємного обміну. Сучасне насилля чутливе до тенденцій стрімкого розвитку, які 

роблять обмін важливішим за виробництво і ставлять під сумнів важливість праці, 

як сенсу людського буття. Отже, можна припустити, що саме ці механізми у 

найближчому майбутньому будуть визначати характер політичного насилля.  
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 Висновки до розділу 2.  

  

 Таким чином, підводячи підсумок, ми можемо констатувати, що поява 

нових форм і проявів політичного насилля стала серйозним викликом для 

міжнародної спільноти, яка має продемонструвати адекватну реакцію та 

розуміння природи і тенденцій трансформації сучасного насилля. На сучасному 

етапі наслідки трансформації політичного насилля є неоднозначними. В деяких 

країнах слабкість державних інститутів, приватизація і глобалізація насилля стали 

причиною зміни режимів, в інших – посилилося насилля проти цивільних 

громадян. Проте, з впевненістю можна сказати, що ці події змінили не лише 

сприйняття і природу сучасного насилля але й характер політичної боротьби. 

Результати дослідження, що представленні в рамках даного розділу були 

покликані сформувати комплексне уявлення про проблему трансформації і 

поширення різноманітних форм політичного насилля в умовах недієздатної та 

слабкої державності, приватизації, делегітимізації та глобалізації різноманітних 

форм політичного насилля. 

 1) Головною особливістю сучасності стає стрімке поширення недієздатних 

держав, а разом з ними і нових форм недержавного насилля. Концепція 

недієздатних держав дозволяє проаналізувати специфіку сучасного політичного 

насилля, нестабільності, глобальних загроз і гуманітарних катастроф, джерело, 

яких знаходиться у руйнуванні життєво-важливих функцій державних інститутів. 

Запропоновані альтернативні підходи до вивчення проблеми трансформації форм 

політичного насилля в умовах недієздатних держав сприяють глибокому аналізу 

нових, нетрадиційних джерел легітимності силових структур держави. Головна 

загроза від існування таких форм державності полягає у «перетіканні» насилля, 

нестабільності, тероризму і злочинності з їхньої території, що становить основну 

загрозу для сучасної національної і міжнародної безпеки та миру. Це свідчить, що 

у поєднанні з іншими транснаціональними загрозами недієздатні держави здатні 

сформувати комплекс нових політичних загроз, які міжнародна спільнота не 
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зможе ефективно врегулювати. Зокрема, було виявлено, що вірогідність 

громадянської війни в таких державах є вищою в 15 разів.  

 2) Недієздатні держави завжди були особливою складовою міжнародної 

системи, але лише в епоху глобалізації гуманітарні кризи та політичне насилля з 

території таких держав стали реально загрожувати міжнародній безпеці і миру. У 

своєму дослідженні нам вдалося здійснити огляд основних джерел трансформації 

сучасного політичного насилля і міжнародної безпеки в контексті невдалої 

державності і наші висновки мають дуже обмежений оптимізм стосовно їхньої 

здатності гарантувати правопорядок, економічне зростання, монополію на 

законне використання насилля, державний суверенітет і ефективне 

функціонування політичних інститутів.   

 3) Вивчення особливостей використання політичного насилля в умовах 

недієздатної державності потребує вироблення специфічного науково-

аналітичного інструментарію, що відповідатиме за формування нових стратегій 

протидії новим загрозам національної і міжнародної безпеки. В дослідженні нам 

вдалося вивчити чинники трансформації політичного насилля в умовах 

недієздатних держав спираючись на методологію і показники провідних 

дослідницьких аналітичних центрів: Центр з глобального розвитку; Фонд миру; 

Центр з вивчення кризових держав; Центр оборонної інформації США; Світовий 

банк; Департамент міжнародного розвитку Великобританії; Агентство з 

міжнародного розвитку; Інститут Брукінгса; ООН. Це дозволило сформувати 

комплексну систему ознак, причин та індикаторів ескалації політичної боротьби із 

застосуванням насилля на території таких держав. Всі ознаки умовно були 

об’єднані у три групи криз державної неспроможності: економічні кризи; 

політичні кризи; криза легітимності влади. Виходячи з цього, нам вдалося 

виокремити головні показники, які визначають специфіку еволюції сучасних 

форм політичного насилля: порушення прав людини і громадянина; високий 

рівень політичного і кримінального насилля; відсутність ефективного контролю 

за власними кордонами; тривале етнічне і релігійне збройне протистояння; 

постійний терор проти цивільних громадян; слабкість, неефективність та 
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корумпованість державних інститутів; зневага до демократичних інститутів, норм 

і цінностей; зруйнована соціальна і стратегічна інфраструктура; занепад системи 

охорони здоров’я; зниження тривалості життя і стрімке зростання дитячої 

смертності; відсутність доступу до якісної освіти; стрімке зростання інфляції і 

зниження рівня ВВП; територіальна нерівномірність економічного розвитку; 

масові безлади, деспотичність влади і військові перевороти. Це свідчить про 

існування загроз від політичного насилля з території недієздатних держав на 

національному, регіональному і глобальному рівнях. Це було підтверджено 

шляхом аналізу і вивчення емпіричних показників недієздатності, слабкості, 

корумпованості, нелегітимності і деградації політичних режимів в африканських 

державах, які через кланове, релігійне і етнічне насилля не здатні ефективно 

контролювати власну територію.  

 4) Узагальнюючи наявні кількісні і якісні показники нам вдалося 

виокремити такі головні ознаки недієздатної державності: олігополія влади і 

насилля; низький рівень державного суверенітету; відсутність демократичних 

інститутів і свобод; низький рівень легітимності державної влади; низький рівень 

безпеки; відсутність цілковитого контролю держави над власною територією; 

неефективність бюрократії; приватизація монополії на застосування насилля; 

високий рівень злочинності та корупції; великі потоки біженців; масова міграція; 

розповсюдження терористичних і сепаратистських мереж. Специфіка 

функціонування суб’єктів політичного насилля в невдалих державах призводить 

до гуманітарних катастроф, масової міграції, деградації навколишнього 

середовища, регіональної нестабільності, енергетичної кризи, глобальних 

пандемій, міжнародної злочинності, торгівлі зброєю, терористичної діяльності. 

 5) Все помітнішу роль в трансформації сучасного політичного насилля 

починають відігравати процеси приватизації та інтернаціоналізації. Свідченням 

цього є стирання державних кордонів, поширення і активізація недержавних 

суб’єктів транснаціонального насилля, а також руйнування державної монополії 

на легітимне застосування примусу, що значно зменшує можливості для 

ефективного контролю і відповідальності за використання силових механізмів в 
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політичному процесі. Вивчення цих процесів дозволило виявити, проаналізувати і 

класифікувати суб’єктів сучасного недержавного насилля, які заповнюючи 

функціональний вакуум у сфері безпеки і насилля послаблюють державу та її 

інститути. Було виявлено, що розширення кола приватних учасників політичного 

процесу дозволяє будь-якому суб’єкту скористатися їхніми послугами (від держав 

і міжнародних організацій, до повстанських рухів, терористичних і злочинних 

мереж), а отже держава втрачає можливість одноосібного контролю над 

регулюванням різних видів насилля. Окремо розглянуто історію, політико-

правовий статус і принципи функціонування сучасних приватних військових 

компаній (ПВК), які приватизують силові функції держави.  

 6) Стрімке посилення глобалізаційних процесів підвищило залучення 

недержавних суб’єктів насилля до участі в політичному житті. В таких умовах, 

деякі з них почали розглядати насилля в якості єдиного інструменту для захисту 

власної ідентичності, підкреслення своєї відмінності і протистояння культурній 

експансії. Взаємозалежність сучасного світу призводить до занепаду традиційної 

ролі географічних кордонів. Можливість недержавних суб’єктів застосовувати 

масштабне політичне насилля ставить під великий сумнів сприйняття 

географічного простору, як захисного бар’єру. Розуміння географічного простору 

як захисного бар’єру занепадає. Політичне насилля набуває глобального 

характеру, представляючи собою одиничну локальну напругу, місце якої важко 

спрогнозувати. Особливо сильно ці процеси знаходять відображення в сучасних 

транснаціональних терористичних мережах, для яких глобалізація знизила 

вартість насилля і зробила його більш доступним.  

 Основні результати дослідження, які відображенні у цьому розділі, були 

опубліковані у фахових наукових виданнях з політичних наук і включені до 

списку літератури [89; 91; 93]. 
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РОЗДІЛ 3. ПОЛІТИЧНЕ НАСИЛЛЯ В ЕПОХУ СУСПІЛЬНИХ 

ПЕРЕТВОРЕНЬ: ВИКЛИКИ, СПЕЦИФІКА І ТЕНДЕНЦІЇ 

 

 3.1. Асиметричний вимір політичного насилля і його детермінанти в 

сучасній Україні 

 

 В умовах сучасної інформаційної, технологічної, комунікаційної та 

ресурсної нерівності все більша кількість суб’єктів насилля починають 

використовувати переваги асиметричного і мережевого підходів в процесі 

боротьби за владу, шляхом переходу на новий рівень організаційного і 

комунікаційного потенціалу. Сучасні суспільні відносини зазнають значних 

трансформацій, які визначають специфіку політичної боротьби із застосуванням 

насилля. Основними чинниками, які сприяють такому перебігу речей є 

технологічний та організаційний розвиток суб’єктів насилля, який дає можливість 

застосовувати силові методи і здійснювати вплив на найменш захищені місця 

супротивника. В ХХІ столітті посилення цих процесів ставить перед людством 

нову проблему асиметричних форм насилля. В таких мінливих і динамічних 

умовах на рівні з державою виникають нові суб’єкти політичного насилля такі, як 

міжнародні неурядові та терористичні організації. Недержавні угрупування 

отримують змогу ефективніше та інтенсивніше боротися проти державних 

інститутів і структур, руйнуючи їх як з середини, так і ззовні. Перед державами 

постає новий виклик для їхньої безпеки і стабільності, а тому особливої 

актуальності набуває потреба вироблення нових заходів і підходів для захисту 

суспільства і підтримання миру. Стрімке розширення асиметричних загроз стало 

можливим завдяки політизації, інтернаціоналізації та зростанню технологічного і 

організаційного рівня недержавних суб’єктів насилля. Використання 

асиметричних і мережних принципів боротьби дозволяє перемагати повільні 

ієрархічні структури держави. 

 В другій половині ХХ століття на зміну прямим формам боротьби 

приходять опосередковані, непрямі форми насильницьких зіткнень. Для таких 
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конфліктів характерна неспіврозмірність силових можливостей і статусів 

антагоністичних сторін. Якщо до цього періоду природа міждержавного насилля 

була більш менш відомою і зрозумілою, то наприкінці ХХ століття світ зіткнувся 

з необхідністю протистояння новим формам насильницького протистояння, які у 

переважній більшості були недержавного походження. Трансформація природи 

політичного насилля, в першу чергу, спричинена глобалізаційними процесами, 

послабленням та вразливістю держави, доступністю зброї, посиленням тіньових 

процесів у світовій економіці, фанатичними екстреміськими ідеологічними та 

релігійними течіями. Цим визначається необхідність дослідження ключових 

трансформаційних процесів політичного насилля, під впливом різноманітних 

історичних проявів та появою нових політичних сил, здатних втрутитися у 

розподіл владних повноважень. 

 Швидке зростання технологічного розриву, поглиблення дисбалансу 

військової могутності між воюючими сторонами, зростання кількості 

недержавних учасників конфлікту, приватизація війни призводить до 

трансформації природи і структури сучасного насилля. Все частіше учасники 

конфлікту вдаються до стратегії асиметричного застосування насилля, прагнучи 

подолати структурну, технологічну, інформаційну, статусну та ресурсу нерівність 

і виявити вразливі місця супротивника. Характер сучасного політичного насилля 

продемонстрував вразливість міжнародної спільноти від нетрадиційних загроз, які 

втрачають конкретну територіальну чи національну прив’язку.  

 Дослідження теорії асиметричного насилля пов’язане з роботами Е. Макка, 

Т. Пола, Р. Томпсона, Д. Петреуса, Дж. Рекорда,  

К. Мітчелла Л. Дериглазової, К. Степанової, які виявили основні закономірності 

та парадоксальний характер сучасних насильницьких протистоянь. На думку Е. 

Макка, головну роль в трансформації сучасного політичного насилля відіграє 

ресурсно-силова асиметрія, яка породжує нелінійний перебіг політичного 

протистояння. Це стає головною причиною політичної, а не військової (силової) 

поразки сильного і перемоги слабшого [273, р. 176]. Поняття «асиметричне 

насилля» з’явилося у науковому обігу на початку 1990-х років. Воно швидко 
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поширилося в межах стратегічно політичного, військового і економічного аналізу, 

після чого набуло популярності у засобах масової інформації. Але, незважаючи на 

його сучасну популярність, сутність даного явища залишається нерозкритою. 

Асиметричні форми насилля за своєю природою не є новими політичними 

явищами (колоніальні війни, партизанські і повстанські протистояння) але на 

сучасному етапі вони зазнали глибоких трансформаційних перетворень, що 

залишило свій відбиток на характері сучасних насильницьких протистоянь.  

 В ситуаціях асиметричного насилля спостерігається розмивання 

географічних і часових кордонів, а також відмінностей між цивільними і 

військовими особами. Слабша сторона конфлікту намагається уникнути 

класичного прямого зіткнення, переміщуючи протистояння із однієї місцевості в 

іншу. Досить часто, таке політичне насилля свідомо здійснюється у 

густозаселених територіях, що підвищує імовірність залучення до конфлікту 

цивільних осіб. Внаслідок цього ускладнюється можливість вірної ідентифікації 

законних учасників конфлікту. Рівень і динаміка політичного насилля, в таких 

умовах, постійно змінюються.  

 Поняття «асиметричне насилля» вперше у науковий обіг було введене саме 

Е. Маком, який у своїй статті «Чому великі нації програють малі війни?» 

використав його для опису ситуацій нерівності і відсутності рівноваги між 

учасниками конфлікту із застосуванням насилля. З тих пір даний термін ні скільки 

не втратив своєї актуальності та еврестичності. Дисбаланс між протилежними 

сторонами може бути на стільки значним, що слабша сторона не має жодних 

шансів на перемогу, за умов безпосереднього, прямого протистояння. Це яскраво 

демонструє каузальний зв’язок між такою силовою нерівністю і поширенням у 

сучасному світі асиметричних форм політичного насилля. Під асиметрією 

розуміють відсутність симетрії, балансу, рівності, гармонії [37, с. 142]. В рамках 

соціально-політичних досліджень концепція асиметрії найбільше 

використовується для дослідження конфліктів різного рівня – від локального до 

глобального. Крістофер Мітчелл визначає асиметрію, як динамічний і 
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багатогранний феномен з диференційованим розподілом відповідних ресурсів і 

суттєвих характеристик учасників конфліктної системи [277, р. 26]. 

 Наприкінці ХХ століття американський дослідник Девід Грандж визначив 

асиметричне політичне насилля як протистояння з відхиленням від норми або 

непряму конфронтацію, учасники якої намагаються уникнути переваг 

супротивника і одночасну прагнуть використати свої переваги проти слабкості 

опонента. Використання переваг асиметричного підходу в процесі насильницької 

боротьби не є абсолютно новим в політичній історії людства, ще у 1969 році Г. 

Кіссинджер, аналізуючи війну у В’єтнамі, відзначив мінливий характер принципів 

політичного насилля. На його думку, у цій війні США використовували військові 

методи, а супротивник – політичні. США прагнули досягти фізичного 

виснаження, а їх супротивник – психологічного. Це передбачало переведення 

протистояння в асиметричну площину, в рамках якої передбачається застосування 

насилля для виснаження сильнішого супротивника і формування у нього 

синдрому «втоми від війни» [273, р. 184]. В подальшому, представники наукової 

спільноти в якості синонімів «асиметричного насилля» почали використовувати 

такі поняття: «мала війна», «гібридна війна» «нерегулярні військові дії», 

«неконвенційні війни», «антиповстанські операції». Але всі вони, так чи інакше, 

відображали специфіку трансформації сучасного політичного протистояння між 

силовими структурами держави і недержавними суб’єктами насилля. Однак, 

найчастіше, концепцію асиметричного насилля пов’язують з феноменом 

«четвертого покоління військових дій», в рамках якого однин із учасників 

насильницького протистояння має недержавне походження, а держава втрачає 

монополію на легітимне застосування сили [238, р. 53]. У 2000 році Міністерство 

оборони США замовило дослідження, яке стосувалося проблеми асиметричної 

війни, а уже 11 вересня 2001 року терористична атака на США стала 

підтвердженням, що асиметричні загрози не можуть більше розглядатися як 

другорядні по відношенню до класичних загроз [238, р. 50].  

 К. Степанова пропонує розглядати асиметрію як двостороннє 

співвідношення, в рамках якого перевагами однієї сторони є сила і статус, а іншої 
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– ідеологічний, мобілізаційний та організаційний потенціал. В умовах 

асиметричного насилля застосовується такий метод ведення бойових дій, який 

дозволяє максимально використовувати слабкі та вразливі сторони противника і 

спирається на суттєву різницю між сторонами у військовій силі, технологіях, 

озброєнні і правилах ведення військових дій [169, c. 49]. Асиметричність 

передбачає не лише різницю в методах і технологіях, а й в системі цінностей, 

організації, часовій перспективі. На думку Р. Томпсона, вирішальну роль в 

характері протікання асиметричного політичного насилля відіграє підтримка 

«серцем і розумом» з боку місцевого населення. Така масова підтримка є 

обов’язковою і вирішальною умовою перемоги слабшого учасника в 

асиметричному конфлікті. В межах політичної науки, асиметричність вказує на 

характер взаємовідносин та взаємозв’язків між суб’єктами в політико-правовій 

системі. Відбувається формування відносин особливого типу: рівність – 

підкореність; вертикальність – горизонтальність; плюралістичність – 

ієрархічність. В США з 2008 року видається міждисциплінарний науковий 

журнал «Динаміка асиметричного конфлікту», редакційна колегія якого визначає 

асиметричне політичне насилля, як «силовий конфлікт між державними і 

недержавними претендентами (challengers), який є домінуючою формою 

протистояння у сучасному світі» [54, с. 7]. Концепцію асиметричного політичного 

насилля ефективно використовують у теоретичних і прикладних дослідженнях в 

США, Ізраїлі, Великобританії, Австралії, Канаді. 

 Проте, в переважній більшості випадків, під час аналізу сучасних форм 

асиметричного насилля, дослідники спираються на кількісні показники, що не 

дозволяє повністю виявити, дослідити і описати вплив асиметричної стратегії на 

характер трансформації даної форми політичного насилля. Цим обумовлюється 

необхідність повноцінного якісного аналізу даного феномену. Вивчення в рамках 

даного дослідження основних аспектів теорії асиметричного насилля дозволить 

нам проаналізувати можливості нелінійного розвитку подій на локальному, 

регіональному, національному та глобальному рівні політичних відносин. 
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 На даний момент відсутнє єдине, узгоджене визначення поняття 

«асиметричне насилля». Найчастіше, мова йде про асиметричний характер 

застосованого політичного насилля, якщо існує якась силова, статусна, 

інформаційна відмінність між учасниками протистояння. За умов асиметричного 

протистояння тактика, стратегія і військова могутність сторін абсолютно 

протилежні. Чим глибшою є ця різниця (нерівність між сторонами), тим 

складніше передбачити характер потенційних асиметричних, нетрадиційних дій. 

Асиметричність демонструє конкретні якісні аспекти сучасного політичного 

насилля. «Варто говорити про асиметричність сучасного насилля, як про глибоку 

функціональну нерівність між учасниками політичних відносин», – стверджує С. 

Руцца [291]. У першу чергу, це пов’язано з тим, що сучасність демонструє нові 

форми протистоянь але не між державами, а між державою і недержавними 

учасниками або між самими недержавними суб’єктами політичного насилля. 

Інакше кажучи, сучасна держава втратила монополію на легітимне застосування 

насилля, а тому стала можливою поява нових суб’єктів даного явища.  

 В ХХІ столітті спостерігається суттєве зменшення кількості класичних 

міждержавних конфліктів. Починаючи з 2000 року до таких конфліктів можна 

віднести лише чотири: між Індією і Пакистаном (2001-2003), Іраком і США 

(2003), Джибуті та Ерітреєю (2008), Камбоджею і Таїландом (2011). Натомість, 

стрімкими темпами відбувається зростання кількості та інтенсивності 

внутрішньодержавних асиметричних конфліктів із застосуванням насилля, 

основним джерелом яких, у переважній більшості, виступають соціальні, релігійні 

та етнічні відмінності. За даними Стокгольмського міжнародного інституту з 

дослідження миру у 2002-2011 роках в світі було зареєстровано 223 недержавних 

конфліктів. У 2002 році від внутрішньодержавного протистояння загинуло більше 

5800 осіб, а в 2011 році – 6400. Більшість із конфліктів такого типу були 

зафіксовані на Африканському континенті (майже 76% від загальної кількості) 

[176, с. 46]. Поява нових учасників і засобів здійснення політичного насилля 

призводить до трансформації простору конфлікту. С. Руцца вважає, що за 

допомогою насилля учасники політичного процесу досягають конкретних 
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політичних цілей. Використання насилля відбувається тоді, коли зіткнення цих 

протилежних цілей не може бути врегульоване мирним шляхом. У такому 

випадку, хоча б один з учасників конфлікту вирішує вдатися до насильницьких 

засобів, щоб гарантувати собі перевагу. Чим вища несумісність протилежних 

політичних цілей, тим руйнівнішим буде зіткнення протилежних воль. Це, у свою 

чергу, призводить до збільшення масштабів насилля [291].   

 Концепція асиметрії використовується для розгляду специфічних форм 

політичного насилля між сторонами з різними міжнародно-правовими, 

політичними, силовими, інформаційними, ресурсними статусами. Важливість 

асиметричної теорії в рамках політичної науки проявляється в розширенні 

насильницького протистояння не між суверенними державами, а між державою і 

політизованими військовими угрупуваннями. У переважній більшості таких 

конфліктів найбільше страждають цивільні громадяни. Тому, все частіше постає 

цілком обґрунтоване питання, чи впливає поширення асиметричного політичного 

насилля на трансформацію міжнародного гуманітарного права, на трактування і 

застосування норм та принципів, які стосуються насильницьких конфліктів?  

 Серія терактів в США (2001), Касабланці (2003), Мадриді (2004), Лондоні і 

Каїрі (2005), Мумбаї (2006), а також постійні теракти в Іраку та Афганістані 

демонструють посилення тенденції використання асиметричного політичного 

насилля. Спираючись на такий характер сучасних протистоянь можна говорити 

про порушення і недотримання більшості норм гуманітарного права та принципів 

«справедливої війни» (пропорційності, відмінності, диференціації). В умовах 

асиметричного насилля такі принципи просто не спрацьовують і втрачають свою 

дієвість. Тероризм та інші форми політичного насилля можуть бути використані в 

якості інструменту державної політики. Використання страху, шоку та 

невизначеності внаслідок теракту стає достатньою підставою для прийняття 

нових законів і формування нових силових структур [272, р. 121]. Деякі держави, 

зокрема Іран та Китай, проводять цілеспрямоване фінансування недержавних 

угрупувань, які за допомогою актів насилля відстоюють їхні пріоритетні інтереси. 

Так, за даними Associated Press у 2009 році в Ірані було прийнято закон, який 
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передбачав спрямування 20 млн. доларів «на підтримку войовничих угрупувань, 

які вдаються до насилля проти Заходу» [272, р. 124]. Значна частина з цих коштів 

пішла на фінансування і підтримку таких недержавних, транснаціональних 

організацій, як Аль-Каїда, Хамас, Хезболла, Палестинський ісламський джихад. 

 Асиметричність політичного насилля стає головних джерелом ризиків в 

сучасних суспільствах дозволяючи за допомогою використання незначних 

ресурсів завдати значних збитків і поставити питання про абсолютно нову 

філософію застосування насилля. Характерними для асиметричного насилля є 

неочікуваність, нерегулярність, невідповідність попереднім планам протидії, цим 

визначається його перевага над звичайними інструментами насильницької 

протидії. Таким чином, асиметричність політичного насилля спирається на те, що 

будь-якій системі притаманні вразливі місця, тому потрібно виявити і ефективно 

використати ці прояви слабкості.  

 В рамках політичної науки сформувалася низка підходів до розуміння 

принципів асиметричного насилля: 

 1. політико-правовий підхід – розглядає насильницьке протистояння між 

різними за статусом суб’єктами в межах однієї правової системи; 

 2. традиційний підхід – розкриває зміст силової та ресурсної нерівності між 

учасниками політичного насилля; 

 3. парадоксальний підхід – дозволяє проаналізувати причини і особливості 

поразки сильнішого учасника конфлікту; 

 4. тактико-стратегічний підхід – характеристика тактики і стратегії 

асиметричної боротьби, які дозволяють компенсувати слабкість однієї із сторін 

насильницького протистояння; 

 5. суб’єктивістський підхід – акцентує увагу на відмінності цілей та 

інтересів між суб’єктами протистояння;   

 6. психологічний підхід – характеризує специфічні мотиваційні і ціннісні 

пріоритети, які впливають на розпалювання або затухання насилля. 

 Політичні цілі, заради досягнення яких використовується насилля, стають 

розмитими і аморфними, бо через асиметричний характер протистояння своє 
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колишнє значення втрачають такі поняття, як «перемога» та «поразка». Акти 

асиметричного насилля відрізняються прихованістю політичних цілей, про 

істинність, яких можливо лише здогадуватися, а також повною неможливістю 

юридично довести причетність будь-якої неурядової організації чи окремої 

особистості до здійснених насилля. Найскладніше спрогнозувати методи 

асиметричного насилля, можливо виявити їхній спектр, але з точністю вказати 

який саме, де, коли і як буде використано майже неможливо. Одна з головних 

особливостей такого насилля – це анонімність суб’єктів, тобто відсутність 

конкретного джерела і виконавця [245, р. 770]. 

 В середині 2010 року військова операція США на території Афганістану 

стала найтривалішим збройним конфліктом в історії американської держави. За 

схожим сценарієм розвивається і військова кампанія на території Іраку. Це 

доводить поступове зникнення чітких часових і географічних меж в умовах 

сучасного асиметричного протистояння. Така невизначеність породжує 

обґрунтоване невдоволення, як серед американської громадськості, так і серед 

народів тих країн, в яких присутність американського військового контингенту не 

обмежена певним строком. Спираючись на такі факти Р. Спіллер відзначив, що в 

сучасних умовах суб’єкти асиметричного насилля втрачають необхідність 

досягнення перемоги: «У певний момент поняття «перемога», яке довго 

домінувало у військовій теорії та практиці, втратило значну частину своєї 

офіційної привабливості». Так, в більшості військових документів США поняття 

«перемога» більше не вживається, його замінюють більш невизначеним 

словосполученням «закінчення війни» (war termination) [33, с. 130].   

 Для асиметричного насилля притаманні такі найважливіші характеристики:  

 1. асиметрія сили – якісна силова нерівність, яка передбачає різницю в 

військовому, технологічному і політико-економічному потенціалі 

антагоністичних сторін; 

 2. асиметрія статусу – невідповідність формального статусу сторін 

конфлікту в межах існуючої національної і міжнародної системи; 
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 3. двостороння асиметрія – сильна сторона володіє не лише перевагами, а й 

слабкостями, які не дозволяють її залишатися цілком невразливою. Використання 

слабшою стороною цієї слабкості дозволяє перетворити пряму, односторонню 

асиметрію в зворотну та двосторонню; 

 4. ідеологічна асиметрія – використання слабшою стороною переваг 

екстремістських ідеологічних установок, які дозволяють збільшити мобілізаційні 

можливості в умовах асиметричного протистояння. Це своєрідний мобілізаційно-

ідеологічний дисбаланс між суб’єктами насилля, який дозволяє по різному 

інтерпретувати базові поняття «безпеки», «перемоги», «поразки»; 

 5. структурна асиметрія – значна різниця в організаційних формах та 

мобілізаційній структурі антагоністичних сторін.    

 Стрімке поширення асиметричного насилля у сучасному світі більшість 

аналітиків пов’язують з формуванням нових недержавних суб’єктів політичних 

відносин, які прагнуть обмежити силу супротивника і використати власні 

переваги проти його слабких сторін. Внаслідок цього, вони отримують 

стратегічну перевагу за рахунок використання елементів несподіванки і 

неочікуваності. Це свідчить про невизначеність і непередбачуваність сучасних 

загроз, що відображається, навіть, в назвах офіційних документів деяких держав 

Західної Європи. Зокрема, Стратегічний огляд з оборони і безпеки Великобританії 

має назву: «Гарантування безпеки Великобританії в епоху невизначеності» 

(Securing Britain in Age of Uncertainty). В цьому документі окремо наголошується 

на постійній зміни сучасних загроз, що не дозволяє уряду держави визначити 

основі напрямки розвитку національної безпеки і оборони [295].  

 Користуючись досягненнями глобального інформаційного середовища одна 

із сторін здатна з мінімальними витратами знайти і завдати удару по вразливим 

місцям ворога. Сучасні національні і транснаціональні групи вдаються до 

використання асиметричних форм насилля переслідуючи релігійні, етнічні, 

ідеологічні, племінні, культурні та незаконні економічні цілі. Все це, підвищує 

неконтрольованість, нестабільність та анархічність сучасної міжнародної 

політичної системи [248, p. 3]. Технічний прогрес зробив зброю не лише більш 
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складною, але і більш доступною. Для слабких держав володіння зброєю 

масового знищення перетворюється на асиметричну інструмент.  

 Розглядаючи причини і закономірності трансформації сучасного 

асиметричного насилля російський вчений Р. Арзуманян вдається до 

використання терміну «нелінійна війна». «Природа сучасної війни належить до 

складних адаптивних систем, характерними особливостями яких є 

непередбачувана поведінка, нелінійна динаміка і здатність адаптуватися до змін, 

як в самій системі, так і в оточуючому середовищі. В останнє десятиліття війна 

зазнала значних змін і усвідомлення її нелінійності є важливим і необхідним 

кроком для переоцінки принципів, стратегій і тактики застосування політичного 

насилля в нових мінливих і нестабільних умовах», – зазначає він [8, с. 109]. Тобто, 

відповідно до його позиції, асиметричні конфлікти, як і інші форми сучасного 

політичного насилля, представляють собою далекі від рівноваги, відкриті, 

нелінійні динамічні системи соціально-політичних відносин. Розглядаючи певні 

форми і прояви насилля неможливо абстрагуватися від політики і політичного 

контексту, який визначає його характер. Клаузевіц в своїй праці «Про війну» дає 

три визначення війни, які пізніше стали класичними. По-перше – війна це акт 

насилля, ціль якого – змусити противника виконати свою волю. По-друге, війна 

завжди є взаємодією антагоністичних сторін. По-третє, війна є продовженням 

політики іншими засобами. В той же час, це відкрита система, яка постійно 

обмінюється матерією, енергією, інформацією з середовищем та іншими 

системами. Вона ніколи не перебуває в стані рівноваги [8, с. 143].  

 Нові суб’єкти політичних відносин (терористи, міжнародні і 

транснаціональні злочинні організації, повстанці) практично постійно живуть у 

стані війни, тому політичне насилля для них стає засобом існування. Вони 

використовують регіони з слабкою і невдалою державністю в якості притулку, а 

невдоволення місцевого населення стає для них запорукою підтримки. Тактика 

асиметричного застосування насилля вимагає швидкого прийняття рішень, 

ініціативності, гнучкості та нестандартності мислення. Вдаючись до використання 

асиметричних форм насилля одна з сторін конфлікту не обов’язково прагне 
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перемогти, її головним завданням є виснаження опонента до такого рівня, щоб 

його подальша участь у конфлікті була неможливою або невигідною. Це дозволяє 

слабшій стороні цілеспрямовано затягувати протистояння, змушуючи сильнішу 

сторону відмовитися від подальшої агресії. Р. Березвіль виправдовує той 

аргумент, що асиметричне насилля слід розглядати в якості нового типу 

конфлікту, по відношенню до якого стратеги повинні виробити нові підходи і 

способи мислення [215, p. 4]. 

 Асиметричне насилля відрізняється від класичного симетричного тим, що 

результати безпосереднього протистояння на полі бою не є вирішальними. Так, 

для деяких угрупувань перемога, скоріше за все, пов’язана з актом опору і 

боротьби, а не з результатами прямого бою. Використання асиметричної стратегії 

не передбачає максимізацію насилля, а скоріше, дозволяє спровокувати 

масштабну реакцію, використовуючи емоційний і культурний вплив. Це дозволяє 

перенести конфлікт в нові простори (символічний), в рамках яких традиційні 

засоби і форми насилля не будуть ефективними. 

 Американський дослідник К. Мітчелл говорить про існування певних 

асиметричних кластерів в межах сучасної практики політичного насилля. 

Ключовими, серед цих кластерів, він вважає:  

 1. статусну або легальну асиметрію; 

 2. асиметрію ресурсів або можливостей; 

 3. асиметрію стримування, виснаження або «нерівності сил»; 

 4. поведінкову асиметрію; 

 5. моральну та структурну асиметрію; 

 6. асиметрію взаємозалежності та прихильності цілям [277, р. 26]. 

 К. Мітчелл вважає, що саме специфічний характер розглянутих 

асиметричних кластерів визначає сутність та особливості протікання більшості 

сучасних актів політичного насилля. 

 В рамках проекту «Кореляти війни», автором якого є Девід Зінгер, було 

запропоновано перелік індикаторів, за допомогою яких можливо виявити 

ресурсну асиметрію між учасниками сучасних конфліктів. Для кількісних вимірів 
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асиметричного дисбалансу було використано військові, індустріальні та 

демографічні індикатори: чисельність збройних сил; чисельність населення; 

чисельність міського населення; споживання заліза, сталі та енергії; ефективність 

політичних інститутів; рівень освіти населення; легітимність режиму [228]. 

Вдаючись до використання асиметричного насилля слабший учасник 

використовує варварські методи, які передбачаються систематичне порушення 

норм, принципів та звичаїв війни, заради досягнення власних політичних і 

військових цілей. Завдяки такому підходу, слабшій стороні вдається зламати волю 

сильнішого опонента і переконати його у недоцільності та неефективності 

подальшого протистояння. Головна мета асиметричного насилля не знищити 

супротивника, а похитнути його волю і віру у власні сили. В такому випадку, 

перемога має, скоріше, політичний характер, а не військовий [212, р. 102]. 

 Завдяки асиметричному насиллю, на думку Р. Березвіля, учасники 

конфлікту отримують змогу контролювати перебіг насильницького протистояння 

таким чином, щоб позиціонувати себе в якості жертви і героя, який прагне 

захистити власну аксіологічну систему. Він зауважує: «Сучасна асиметрія 

насилля є результатом еволюції суспільства та його простору, а не методів 

боротьби» [215, р. 14]. Слабший суб’єкт політичних відносин завжди буде 

прагнути використати переваги асиметричної стратегії, яка дозволяє змінити 

співвідношення балансу сил на його користь шляхом виявлення вразливих сторін 

супротивника. Найчастіше, слабший учасник асиметричного конфлікту 

представлений: невизнаними і недієздатними державами, політичним рухом або 

групою, залежною територією або позасистемним мережевим терористичним 

угрупуванням. Феномен невизнаних і недієздатних держав підтверджує логіку 

теорії асиметричного політичного насилля, надаючи їй додаткові аргументи та 

матеріал можливих сценаріїв розвитку подій.  

 Керівник Центру з вивчення проблем міжнародного миру і безпеки в 

університеті МакГілла Т. Паул спираючись на теорію асиметричного насилля 

виявив фактори, які характеризують поведінку слабшої сторони конфлікту. 
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Спираючись на ці фактори він визначив перелік умов, які можуть призвести до 

розгортання актів асиметричного насилля: 

 1. наявність глибокого конфлікту інтересів; 

 2. для слабшої сторони предмет конфлікту має життєво-важливе значення; 

 3. збереження чинного становища не влаштовує слабшу сторону; 

 4. якщо є висока імовірність того, що збереження чинної ситуації погіршить 

позиції слабшої сторони в майбутньому. 

 Американський дослідник М. Фішеркеллер вважає, що головним 

нематеріальним джерелом асиметричних форм політичного насилля є сприйняття 

слабшою стороною свого опонента як «культурно неповноцінного» (culturally 

inferior) [240, р. 43]. На його думку, сильні актори мають меншу волю до 

перемоги тому, що їхнє виживання не залежить від результатів асиметричного 

протистояння. Слабша сторона вдало використовує цю ситуацію і демонструє 

значно вищу мотивацію до перемоги, бо лише вона забезпечить її виживання [212, 

р. 96]. За словами відомого сучасного військового теоретика М. Ван Кревельда, 

«Неконвенціональне (асиметричне) протистояння, від Перу до Азербайджану, від 

Філіппін до окупованих Ізраїлем територій, постійно рухається від одного 

тріумфу до іншого» [231, р. 350]. У своєму дослідженні «Трансформація війни», 

він вказує на причини трансформації сучасного насилля і появу нових суб’єктів: 

«В той час, коли кількість великомасштабних міждержавних війн із 

застосуванням звичайних озброєнь скорочується, війни проти недержавних 

організацій або між ними набувають все більшого поширення» [96, с. 12]. 

 Американський теоретик С. Слоан вказує на те, що мотивація до 

використання методів асиметричного насилля найвища серед слабких, 

неофіційних і невизнаних учасників конфлікту. Такі суб’єкти прагнуть 

використати переваги оточуючого середовища і технології, нетиповим та 

непередбачуваним способом, що поставить регулярні війська в скрутну ситуацію. 

Асиметричне насилля він визначає як набір специфічних методів, що дозволяють 

нівелювати переваги супротивника і експлуатувати його вразливі місця [298, р. 

173]. Нова ера асиметричних форм політичного протистояння вказує на втрату 
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недержавними угрупуваннями своєї територіальної прив’язки, а отже, насилля 

перетворюється на механізм неконтрольованого глобального тиску, джерело 

якого майже не можливо ідентифікувати. З огляду на сучасні реалії, асиметрична 

стратегія перетворюється на ефективний механізм функціонування 

терористичних організацій. В першу чергу це пов’язано не з революцією у 

військовій справі, а з стрімкими інформаційними перетвореннями і роллю, яку 

відіграють сучасні ЗМІ в житті суспільства. Це дозволило трансформувати 

політичне середовище і значно розшири аудиторію, яка може бути потенційним 

об’єктом насилля.   

 Характер сучасних недержавних загроз не обмежується лише державами що 

розвиваються, а й перетворюється на серйозну проблему для всіх суб’єктів 

міжнародних відносин, що неодноразово підтверджено терористичними атаками в 

США, Великобританії, Іспанії. Усвідомлення актуальності таких 

фундаментальних змін природи, методів, цілей, учасників, засобів і стратегій 

політичного насилля змусило в 2003 році міністра оборони США Дональда 

Рамсфельда проаналізувати і вирахувати можливості протистояння новому 

«світовому безладу» [96, с. 12]. Дійсно, безпорадність і нездатність сучасних 

регулярних військових формувань ефективно протистояти новим недержавним 

угрупуванням, які вдаються до використання переваг асиметричної стратегії та 

інформаційно-технологічної революції просто вражає. Так, на кожен витрачений 

«Аль-Каїдой» мільйон доларів уряд США витрачає близько мільярда доларів, що 

вказує на вразливість держав і неготовність їх інститутів вдало протистояти 

новим загрозам [96, с. 13]. З огляду на це, політичне значення і роль 

асиметричних загроз значно перевищують результати традиційних форм 

політичного насилля і конфліктів. 

 З приводу втрати сучасними арміями своєї актуальності в умовах 

асиметричних (або в його інтерпретації «конфліктів низької інтенсивності) 

конфліктів М. ван Кревельд відзначав: «Сучасна регулярна армія практично не 

має користі в умовах тієї форми війни, яка в наш час починає переважати» [96, с. 

59]. На сучасному етапі суспільно-політичного розвитку класичні армії більше не 
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є основними учасниками політичного насилля, їм на зміну приходять недержавні, 

малочисельні, мобільні організації, які складно ідентифікувати з поміж решти 

суспільства. Це призвело до зростання насилля, учасниками якого все частіше 

стають недержавні угрупування. Більше того, в сучасному світі жоден конфлікт із 

застосуванням насилля не можна описати традиційною моделлю тринітарної 

(міждержавної) війни. Саме тому, М. ван Кревельд констатує, що в сучасних 

умовах ми можемо спостерігати, як на зміну класичним формам політичного 

насилля приходять асиметричні, нетриніарні чи конфлікти низької інтенсивності. 

Ще наприкінці ХХ століття він спрогнозував, що в майбутньому політичне 

насилля не зважатиме на державні кордони, стиратиме відмінність між збройними 

силами та цивільним населенням, що призведе до поступового занепаду 

державних інститутів та поширення конфліктів низької інтенсивності [96, с. 290]. 

Стрімке поширення асиметричного насилля призведе до руйнування основних 

принципів і структур держави, а також стирання відмінностей між тим, хто 

приймає участь у бойових діях і цивільним населенням, яке поступово буде 

перетворюватися на безпосередніх учасників конфлікту і мішень для суб’єктів 

такого насилля, а отже, зникне різниця між «лінією фронту» і «тилом» [96, с. 303]. 

 В найближчому майбутньому домінування асиметричних форм насилля 

стане причиною втрати державою монополії на легітимне застосування сили, що 

призведе до нівелювання існуючих відмінностей між війною і злочинністю. 

Можна припустити, що все частіше в таких конфліктах будуть використовувати 

заборонені сьогодні засоби насилля, такі наприклад як хімічна і бактеріологічна 

зброя (що ми вже можемо спостерігати на прикладі громадянської війни в Сирії). 

Схожу думку виражає М. ван Кревельд: «Перехід від традиційних форм 

політичного насилля до конфліктів низької інтенсивності призведе до того, що 

найновіші і найпотужніші системи озброєнь, а також великомасштабні військові 

розробки можна буде відправити на смітник. Такі процеси залишать свій відбиток 

на природі регулярних армій, чисельність яких буде значно зменшена, або взагалі 

призведе до їх цілковитого зникнення [96, с. 307]. У сучасної держави з її 

ієрархічними і бюрократичними структурами є вибір: знайти сили і методи для 
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протистояння асиметричним формам насилля або програти цю боротьбу і 

зникнути з політичної сфери та поступитися місцем новим формам політичної 

організації суспільства. З огляду на це, радикальна трансформація форм і методів 

насилля призведе до суттєвих змін в політиці.   

 В деякій мірі, ще на початку 90-х років ХХ століття Ж. Атталі спрогнозував 

поступову трансформацію політичного насилля і поширення його асиметричних 

проявів. Він передбачав, що основним конфліктом найближчого майбутнього 

буде протистояння між «багатими номадами» та «бідними кочівниками». Під 

«багатими номадами» Ж. Атталі розумів країни «золотого мільярда», а під 

«бідними кочівниками» – країни що розвиваються. Схожої думки дотримувався 

американський дослідник Девід Такер, який спрогнозував поступове зникнення 

міждержавної війни і перехід до асиметричних форм протистояння. На його 

думку, головним джерелом асиметричного насилля стануть «дикі бійці», які не 

відчувають жодної поваги до принципів цивілізованого співіснування [81].  

 Нелінійний розвиток політичних відносин через асиметричні форми 

боротьби сприяє посиленню непрямих форм взаємодії між антагоністичними 

сторонами, що призводить до політичної поразки сильнішого учасника 

протистояння. Проаналізувавши бази даних з міжнародних конфліктів за період з 

1946 по 2006 роки Л. Дєріглазова дійшла висновку, що за цей період з 251 

конфлікту лише 30 (12 %) можна вважати симетричними, натомість  88 % 

конфліктів слід віднести до асиметричних на основі статусу учасників [54, с. 12]. 

Дієвість асиметричної стратегії пояснюється тим, що вона дозволяє підірвати 

політично волю опонентів до продовження конфлікту. Це відбувається за рахунок 

внутрішніх процесів в економічних, політичних і суспільних відносинах, а також 

міжнародних факторів [186]. Ефективність методів асиметричного насилля 

стимулює учасників конфлікту вдаватися до нелегітимних і злочинних засобів 

здійснення насилля, які порушують усі можливі загальноприйняті норми 

міжнародного гуманітарного права.  

 Внаслідок припинення ідеологічного протистояння між США та СРСР 

наприкінці ХХ століття в світі відбулося поширення внутрішньодержавних та 
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нерегулярних форм політичного насилля. Особливо гостро ця проблема постала 

на Африканському континенті, де внутрішньодержавне протистояння все 

виразніше набувало асиметричної форми. Це призвело до краху держаних 

інститутів в Ліберії, Сомалі, Сьєрра-Леоне, Демократичні Республіці Конго 

(ДРК), Уганді, Судані та Бурунді [238, р. 46]. В африканських державах 

асиметричне насилля базується на партизанській тактиці, громадській непокорі, 

соціальному, культурному та економічному протистоянні і передбачає масову 

маніпуляцію та дезінформацію. Найбільшого поширення асиметричне насилля 

набуло в тих державах, які володіють рідкісними природними ресурсами, 

наприклад ДРК, Ангола, Судан, Ліберія, на території яких є значні поклади 

алмазів, нафти, урану. Доходи від продажу таких ресурсів на чорному ринку 

стали основним джерелом фінансування повстанських і терористичних рухів.  

 Приклади асиметричного протистояння на території Іраку, Афганістану, 

Лівану, Сомалі, Нагорного Карабаху яскраво демонструють прагнення однієї із 

сторін конфлікту компенсувати значну перевагу опонента, вдаючись до засобів 

політичного насилля, які не відповідають жодним нормам міжнародного 

гуманітарного права чи ключовим принципам теорії «справедливої війни». 

Внаслідок такого характеру сучасних насильницьких протистоянь, шаленими 

темпами зростає відсоток жертв серед цивільного населення, яке перетворюється 

на одну із головних цілей політичного насилля [245, р. 763]. Саме тому, 

показовим прикладом застосування асиметричної стратегії на теренах 

пострадянського простору можна вважати карабаський конфлікт, в якому 

формально слабша сторона (за статусом і чисельністю) продемонструвала власну 

перевагу над сильнішою стороною.  

 Позитивний прояв асиметричного насилля у тому, що воно менш руйнівне і 

смертоносне ніж класичні міждержавні війни, а негативний прояв, у тому, що 

найчастіше основною його основною ціллю є цивільні громадяни. Асиметрична 

стратегія політичного насилля виступає в якості мультиплікатора сили, який 

компенсує звичайну військову слабкість і діє як інструмент тиску на суспільство 

та державу [300, р. 16]. Асиметричне насилля необхідно розглядати як крайній 
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дисбаланс військової, економічної і технологічної потужності, що доповнює і 

посилює нерівність між недержавними угрупуваннями та державою. Поширення 

асиметричних форм насилля спричиняє поступове зникнення межі між комбатами 

та некомбатами. Про це свідчить практика використання мирних жителів в якості 

«живого щита» та переміщення важливих військових об’єктів на територію 

густонаселених міських районів. В таких умовах, традиційне міжнародне право, 

його принципи і норми, більше не відповідають сучасним реаліям і не можуть 

регулювати застосування насилля суб’єктами якого все частіше стають 

недержавні угрупування, які не дотримуються правил війни.  

 Слабший суб’єкт політичних відносин завжди буде прагнути використати  

переваги асиметричної стратегії, яка дозволяє зміни співвідношення балансу сил 

на його користь шляхом виявлення вразливих сторін супротивника. Е. Макк 

запропонував декілька гіпотез, які описують причини перемоги і поразки в 

умовах асиметричного протистояння: 

 1. перемога слабкого гравця обумовлена його сильною волею до перемоги і 

втратою волі до перемоги сильнішим гравцем; 

 2. виснаження сильнішого учасника і політична перемога слабшого; 

 3. перемога, в умовах асиметричного протистояння, залежить від 

невійськових факторів (суспільна думка, ЗМІ, технології); 

 4. поразка сильнішої сторони є наслідком гострих протиріч між 

представниками внутрішньодержавної політичної еліти; 

 5. активний осуд і тиск міжнародної спільноти, що призводить до поразки 

сильнішої сторони, в умовах асиметричного протистояння [273, р. 183]. 

 В сучасних умовах особливої актуальності набуває дослідження 

асиметричного насилля у формі гібридної війни. Розробка теорії гібридної війни 

дозволяє задовольнити нові термінологічні потреби в описі сучасних форм 

насильницької боротьби. Аналітик з питань національної безпеки Ф. Хоффман 

одним із перших звернув увагу на те, що: «Ця теорія готова подолати вузький 

традиціоналіський підхід до розуміння  військових дій в ХХІ столітті. Підготовка 

до епохи асиметричних війн – не дурниця, не стратегічний чи імперський вибір, 
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це просто стратегічна необхідність в епоху постійних нелінійних конфліктів» 

[193, с. 49]. Він дійшов висновку, що теорія гібридної війни здатна вдало описати 

еволюцію збройних конфліктів, зруйнувати традиційні рамки дискусій з приводу 

військового насилля, підвищити рівень обізнаності про потенційні ризи і загрози 

для політичної безпеки держав, і деталізувати широкий спектр можливих форм і 

проявів політичних конфліктів. Найкраще специфіку гібридної війни описує 

термін «конвергенція» (злиття), що відображає злиття в єдине ціле збройних сил і 

цивільного населення, військової сили та інформаційно-психологічної 

пропаганди, державних і недержавних суб’єктів насилля. Це вказує на здатність 

сучасних конфліктів поєднувати в собі складні, партизанські, військові, 

інформаційні, терористичні загрози. Відповідний характер сучасного політичного 

насилля яскраво підкреслений емоційними словами Ф. Хоффмана: «Гібридна 

війна – це суміш летальності міждержавного конфлікту з фанатизмом і люттю 

партизанської війни. В таких конфліктах держави, або підтримані ними бойовики 

і терористи будуть використовувати переваги сучасного озброєння, систем 

зв’язку, кіберзлочинності, інформаційної пропаганди і масового насилля проти 

цивільних» [255]. В таких умовах, недержавні, злочинні, повстанські, або 

терористичні угрупування отримують доступ до озброєння, інформації і стратегій, 

які раніше могла дозволити собі лише держава. 

 Американський дослідник Дж. МакКуєн вбачає в гібридній війні поєднання 

традиційних і асиметричних форм насилля з одночасним залученням місцевого 

населення до участі у конфлікті і введення в оману міжнародної спільноти, або 

нівелювання її впливу. Він вважає гібридну війну одним із сучасних проявів 

асиметричної війни, яка розгортається у трьох вимірах: серед громадян зони 

конфлікту; серед громадян агресора; серед міжнародної спільноти [276, р. 108]. 

Фактично будь-яка гібридна війна є багатовимірним процесом і поєднує в собі 

традиційні форми насилля, кібервійну, тероризм, організовану злочинність, 

нерегулярні військові формування, приватні військові компанії. Тому, все частіше 

в сучасних умовах регулярним державним військам доводиться протистояти 

аморфному ворогу, якого складно ідентифікувати і який використовує широкий 
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спектр методів здійснення насилля для досягнення асиметричної переваги. 

Використання нерегулярних збройних угрупувань дозволяє державам приймати 

опосередковану участь в конфлікті і відкидати звинувачення і плануванні і 

реалізації такої підтримки. Саме тому, американський аналітик Роберт Уілкі 

запропоновував в якості гібридної війни розглядати конфлікт під час якого 

держава, або недержавне угрупування використовує терористичне насилля, 

нерегулярних військових, невибіркове насилля, злочинців і найманців, з метою 

дестабілізації політико-економічного статусу опонента [313, р. 14]. Гібридна війна 

ведеться, частіше за все, нерегулярними військовими формуваннями, які мають 

доступ до новітнього озброєння та технологій і отримують приховану підтримку 

певної держави. Вона набуває форми повзучого, перманентного конфлікту.      

 М. Требін одним з перших українських дослідників визначає гібридну 

війну, як: «Комбінацію з партизанської і громадянської війни, заколоту і 

тероризму, головними дійовими особами яких є нерегулярні військові 

формування, бойовики, кримінальні банди, міжнародні терористичні мережі, 

спецслужби іноземних держав, ПВК, військові контингенти міжнародних 

організацій» [177, с. 366]. Для більшості з перелічених суб’єктів насилля 

характерна недисциплінованість, прагнення до збагачення, індивідуалізм, зневага 

до правил війни і використання насилля проти цивільних громадян. Це дозволяє 

державам зняти з себе відповідальність за військове втручання, порушення норм 

міжнародного права і підтримку нерегулярних військових формувань. В схожих 

термінологічних рамках дане явище аналізують експерти українського Центру 

суспільних відносин, коли визначають гібридну війну, як сукупність 

підготовлених і оперативно реалізованих державою дій військового, 

дипломатичного, інформаційного, економічного характеру, спрямованих на 

досягнення стратегічних цілей [41]. Важливою частиною такої форми політичного 

насилля є використання цивільної інфраструктури та інформаційних каналів 

комунікації для маніпулювання суспільною думкою і забезпечення підтримки 

місцевого населення. Фактично, це реалізується у формі інформаційної війни, яка 

включає отримання розвідувальної інформації, психологічний тиск і 
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дезінформацію, кібератаки, руйнування інформаційної інфраструктури опонента. 

Як ми можемо побачити, гібридна війна характеризується органічним поєднанням 

методів прямої і непрямої агресії, із залученням нерегулярних військових 

формувань, невдоволеного цивільного населення та інфраструктури. 

 У 2008 році близько 8 тисяч дослідників зі всього світу на замовлення 

НАТО провели важливе дослідження Multiple Futures, яке повинно було дати 

відповідь на те, які нові форми політичного насилля будуть загрожувати 

національні і міжнародній безпеці. Вони спрогнозували, що сильні держави 

будуть нав’язувати свою волю слабким, через територію яких проходять 

геополітичні і геоекономічні розломи. Сьогодні таку лінію можна провести через 

територію України, Білорусії, Молдови, Грузії, Казахстану. В цьому дослідженні 

особливу увагу звернули на поширення в найближчому майбутньому гібридних, 

нелінійних воєн, коли одна держава, за підтримки бойовиків, найманців, 

кримінальних елементів, терористів, місцевого населення і військових формувань 

без розпізнавальних ознак, здійснюватиме приховану агресію проти іншої і все це 

прикриватиметься пропагандою у ЗМІ. Тому, гібридні конфлікти, які поєднують 

політичні, соціально-економічні, військові, інформаційні і терористичні аспекти 

все частіше ставатимуть нормою, а не винятком в системі суспільних відносин.   

 Гібридна віна не є абсолютно новим явищем в світовій історії. В тій чи 

іншій мірі, деякі аспекти такої форми протистояння можна було помітити у 

Пелопоннеській війні, використанні римськими полководцями нерегулярних 

варварських формувань, війні за незалежність США, американо-в’єтнамській 

війні, концепції «затяжної революційної війни» Мао Цзедуна, боротьбі Хезболла 

проти ізраїльських сил безпеки, чеченських угрупувань проти російської армії. 

Проте, в останнє десятиліття загрози від гібридних конфліктів поставили під 

сумнів можливості міжнародної спільноти адекватно реагувати і запобігати 

відповідним формам військово-політичного втручання. В середині 1980-х років 

ізраїльський військовий теоретик М. ван Кревельд спрогнозував, що з одночасним 

зниженням інтенсивності міждержавних війн відбудеться зростання політичних 

конфліктів за участю нерегулярних збройних формувань, терористів, партизанів, 
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польових командирів. В 2009 році міністр оборони США Р. Гейтс під час виступу 

в Сенаті вперше публічно звернув увагу на нові загрози для національної безпеки 

від гібридних воєн. Це вказує на те, що ми до сих пір не розуміємо, як боротися 

проти гібридної війни, в умовах якої противник прагне затягнути тривалість 

конфлікту, нівелювати поняття «перемога», залучити цивільне населення і 

дискредитувати державу опонента в очах міжнародної спільноти. Гібридні війни, 

на думку Ф. Хоффмана, можуть бути мультивузловими, тобто здійснюватися, як 

державними, так і недержавними акторами. До головних суб’єктів такої форми 

насилля він відніс Іран, Китай, Росію і Північну Корею [193, с. 56].   

 Експерт латвійської Академії національної оборони Я. Берзіньш 

проаналізувавши концепції гібридної війни, запропонував такі етапи її реалізації: 

 1) використання психологічних, інформаційних, дипломатичних та 

економічних важелів тиску для підготовки інтервенції; 

 2) посилення пропаганди та інформаційного маніпулювання громадською 

думкою; 

 3) залучення на свій бік зрадників серед високопосадовців і військових 

протилежної сторони конфлікту; 

 4) поява нерегулярних військових формувань, які захоплюють державні 

установи і здійснюють диверсії; 

 5) встановлення зони заборони польотів; 

 6) завдання точкових ударів по ключових об’єктах інфраструктури і опору; 

 7) повномасштабна інтервенція; 

 8) ліквідація останніх точок опору [42]. 

 Події в Україні продемонстрували неготовність глобальної системи безпеки 

ефективно реагувати на появу нових форм і проявів збройного насилля. 

Постійний силовий, економічний та інформаційний тиск на Україну засвідчив 

необхідність вивчення і аналізу нових форм неоголошеної зовнішньої та 

внутрішньої військової агресії (гібридної та молекулярної війни), ставка, в якій, 

робиться на нерегулярні, незаконні, парамілітарні, кримінальні збройні 

формування, регулярних військових без розпізнавальних ознак, найманців та 
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сепаратистів, насилля проти цивільних осіб і штучне руйнування національно-

культурної ідентичності громадян. РФ веде гібридну війну не лише проти 

України, але й проти ЄС, використовуючи широкий спектр руйнівних політичних, 

економічних, гуманітарних та інформаційно-психологічних методів тиску, які 

деморалізують суспільство і руйнують систему державної влади. Особливе 

значення в цьому процесі відіграють енергетичні ресурси і енергетична 

інфраструктура, які використовуються в якості інструмента геополітичної та 

геоекономічної боротьби. В умовах гібридної війни проти України, окрім 

військових дій, було застосовано торгівельно-економічну і енергетичну війну, яка 

не обмежилася підвищенням ціни на газ і припиненням його поставок, але й 

завдала удару по вугільно-добувній галузі, зруйнувавши роботу 80% шахт на 

підконтрольних терористам територіях. В подальшому варто очікувати завдання 

шкоди об’єктам української атомної енергетики, що змогло б повністю 

зруйнувати енергетичну безпеку. Конфлікт на Сході України посилюється через 

існування незаконних угрупувань, контрольованих польовими командирами 

(варлордами), які утримують контроль над територією завдяки збройному 

насиллю і криміналізації економічних відносин.  

 Застосування Росією політичного насилля у формі гібридної війни проти 

України призвело до швидкої анексії Криму, дестабілізації української 

державності, підігрівання і фінансування сепаратизму, посилення економічної 

кризи. Ведення неоголошеної війни, постачання зброї, найманців, диверсантів і 

військових самопроголошеним республікам покликане підірвати нормальний 

розвиток, створити на території України зону постійної нестабільності у формі 

замороженого конфлікту, який стане на заваді євроатлантичних прагнень 

українців. Здійснюючи приховану інтервенцію Росія розраховує на поступове 

виснаження військових, економічних і політичних ресурсів України, що 

дозволить нав’язати їй власну модель подальшого розвитку. Американський 

журналіст М. Кайлан, наголошує на тому, що використовуючи тактику гібридної 

війни російська влада повторює грузинський сценарій на українській землі. 

«Спочатку Росія озброює сепаратистів, бойовиків і диверсантів, далі відправляє 
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свої війська без розпізнавальних ознак і довівши ситуацію до кипіння зможе 

здійснити повномасштабне вторгнення», – констатує журналіст [263]. Тактика 

гібридної війни дозволяє Росії використовувати власні війська на території 

України без дозволу Ради Федерацій і постійно відкидати звинувачення 

міжнародної спільноти у військовому втручанні на територію суверенної 

держави. Нав’язаний Україні ззовні гібридний конфлікт стає причиною 

тотального руйнування економічної і соціальної інфраструктури держави, що за 

задумом держави-агресора має посилити антиурядове невдоволення серед 

громадян. Тому, у довготривалій перспективі навіть незначні військові перемоги 

можуть не вирішити економічні проблеми і призвести до політичної і стратегічної 

поразки нашої держави. Вдаючись до тактики гібридної війни Росія прагне 

дестабілізувати не лише Україну, але й розхитати ситуацію в країнах ЄС.    

 Колишній секретар РНБО України А. Парубій у своїй публікації військове 

втручання Росії назвав «війною керованого хаосу» або гібридною війною, головне 

завдання якої: «Геополітичне знищення держави-жертви, нейтралізація її 

геополітичних характеристик – розміру території, чисельності населення, 

економічних можливостей, військового потенціалу і міжнародного іміджу» [136].  

 Для такої форми військово-політичного насилля характерні три стадії: 

 1. цілеспрямоване розпалювання внутрішньодержавного конфлікту; 

 2. послаблення або цілковите руйнування функціональних можливостей 

державних інститутів; 

 3. заміна політичного режиму або стратегічних напрямків політичного 

розвитку держави.  

 В умовах гібридної війни вбивство військових противника втрачає 

першочергове значення. Особливого значення набуває здатність за допомогою 

каналів комунікації фальсифікувати докази збройного насилля опонента по 

відношенню до цивільного населення. Це дозволяє агресорові позиціонувати себе 

в якості жерти, або миротворця, що дозволяє йому вводити в оману не лише 

місцеве населення, але й міжнародну спільноту. Це дає можливість державі-

агресору вести неоголошену, приховану війну, уникати відповідальності за 
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військові і кримінальні злочини у зонах бойових дій і за допомогою методів 

інформаційно-психологічного та кібернетичного тиску руйнувати морально-

патріотичний стан цивільного населення і армії іншої держави. Інформаційно-

психологічні операції покликані дезінформувати індивідуальну і масову 

свідомість громадян, їхню волю, почуття, систему знань і сприйняття політичної, 

економічної і військової дійсності. З цією метою здійснюється залучення 

невійськових каналів комунікації і маніпуляції. Зокрема, Росія в умовах 

військової інтервенції проти України в цілях пропаганди активно 

використовувала релігійний вплив УПЦ МП на своїх прихожан. Ці заходи 

доповнювалися розповсюдженням неправдивої інформації проти України, чуток, 

політичних міфів, агітаційної продукції сепаратистського спрямування, а також 

фальсифікацією історичних даних. Вагому роль в українській кризі відіграв 

економічний і соціально-політичний занепад держави. За рівнем зростання ВВП 

Україна програла усім пострадянським державам. Складна економічна ситуація 

була доповнена нерівномірним ресурсним розподілом між окремими регіонами і 

високим рівнем корупції, що посилювало наростання конфліктних настроїв.  

 Прагнучи проаналізувати і усвідомити використання політичного насилля в 

нових динамічних і мінливих умовах гібридної війни американські аналітики 

розробили концепцію Перемоги у складному світі (Win in a Complex World). Це 

стало відповіддю на російські «нелінійні операції» із залученням кіберпростору, 

соціальних мереж, військових без розпізнавальних ознак, бойовиків-найманців в 

Криму та на Сході України, а також організації Ісламська держава на Близькому 

Сході. Особлива увага в цій концепції акцентується на неможливості перемогти в 

сучасному світі лише військовою могутністю, а тому, необхідною є постійна 

органічна взаємодія між військовими, ЗМІ, дипломатами, лідерами громадської 

думки, західними партнерами, активістами, міжнародними організаціями.  

 Події в Криму та південному-сході української держави привернули увагу 

дослідників і військових експертів до вивчення нових непрямих, прихованих 

викликів і загроз для міжнародної безпеки. Нездатність українських силових 

структур у перші тижні військової агресії ефективно протидіяти збройним 
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угрупуванням ворога, засвідчили їхню неготовність реагувати на нові форми 

гібридних конфліктів. Планомірне руйнування системи національної безпеки і 

оборони в останні роки, разом із відсутністю належного фінансування, саботажем, 

зрадництвом військового керівництва і солдат, актуалізувало необхідність 

вироблення, реформування і впровадження нових форм реагування на нові форми 

військово-політичного насилля.  

 Подолати такий комплекс військово-політичних, економічних та 

інформаційних заходів Україні вдасться лише сформувавши систему 

стратегічного мережевого управління, горизонтальних зв’язків між державними, 

громадськими і військовими структурами. Такі процеси мають бути підсилені 

залученням професійних аналітиків для розробки ефективної інформаційної 

політики, підтримки патріотичного піднесення громадян, оперативного 

реагування на мінливі військово-політичні обставини і руйнування корупційних 

систем на всіх рівнях державної влади. Отже, Україна зможе протистояти новим 

політичним загрозам лише реформувавши власну систему безпеки і борони, 

Збройні сили, правоохоронні органи, Стратегію національної безпеки. Проте, 

кардинальні зміни мають торкнутися і систем колективної безпеки (РБ ООН, 

ОБСЄ, НАТО), які виявилися неготовими реагувати на події в Україні. 

 Таким чином, концепція асиметрії використовується для розгляду 

специфічних форм політичного насилля між сторонами з різними міжнародно-

правовими, політичними, силовими, інформаційними, ресурсними статусами. 

Поширенню асиметричного насилля сприяють: глобалізація і регіоналізація в 

економіці, політиці, культурі та інформаційних комунікаціях, а також нове 

сприйняття етнічної приналежності. Дієвість асиметричної стратегії пояснюється 

тим, що вона дозволяє підірвати політичну волю опонента до продовження 

конфлікту. Саме тому, у найближчому майбутньому стратегія асиметричної 

боротьби буде все більше і більше кидати виклик нестабільній і крихкій системі 

міжнародної безпеки і державі, як головному суб’єкту політичних процесів.   
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 3.2. Мережі як інструмент насилля: децентралізація і адаптація 

організаційної структури недержавних суб’єктів 

 

 Ефективне функціонування асиметричних форм політичного насилля в 

значній мірі пов’язане з використанням його суб’єктами переваг мережевої, а не 

ієрархічної структури. Сучасні інформаційні та комунікаційні технології 

відіграють вирішальну роль в процесі зміни форм політичного насилля. 

Найбільше від такої інформаційної революції виграють недержавні угрупування, 

які побудовані за мережевим принципом і мають суттєві організаційні переваги 

над ієрархічними та бюрократичними державними структурами. В таких умовах 

змінюється природа і характер загроз, структура конфліктів та значно 

розширюється спектр активних учасників (від держави та її інститутів до 

приватних терористичних і злочинних мереж). 

 Наприкінці 1960-х років Л. Герлах і В. Гайн проводячи порівняльне 

дослідження структури недержавних організацій і рухів виявили, що ієрархічна і 

централізована будова відходить у минуле. На зміну їй приходять нові типи 

організацій – сегментовані, поліцентричні та інтегровані мережі (СПІМ-

організації) [115, с. 273]. Сегментованість таких організацій полягає в тому, що 

вони складаються з великої кількості автономних сегментів. Поліцентричність 

вказує на множинне число центрів впливу, керівництва і прийняття рішень. У 

свою чергу, інтегрованість вказує на те, що організація об’єднує в одну мережу 

індивідів і соціальні групи з спільними інтересами, цілями та ідеалами. 

Сегментованість і поліцентричність сучасних недержавних суб’єктів насилля 

сприяє підвищенню їхньої стабільності та стійкості. Невдача або занепад однієї з 

частин такої мережі не зруйнує всю структуру тому, що окремі частини мережі 

можуть функціонувати автономно. Маючи стійку і ефективну організаційну 

форму ці організації можуть кидати виклик ієрархічним і бюрократичним 

структурам держави. Це пов’язано з тим, що мережеві форми організаційної 

будови суб’єктів політичного насилля мають суттєві переваги у швидкості 

реагування, гнучкості та адаптації до стрімких змін у зовнішньому середовищі.  
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 Вагомий внесок у дослідження мережевої структури недержавних 

угрупувань зробили Ф. Фукуяма та М. Кастельс. Якщо перший з них звернув 

свою увагу на соціальну, ціннісну і афективну складову мереж (як поглиблення 

соціального капіталу), то другий, аналізував організаційні моделі мереж і вплив 

на них інформаційної та комунікаційної революції. 

 Під час війни в Югославії американські експерти почали активно 

розробляти концепцію мережево-центричної війни, яка мала б адаптувати 

військові дії до нових технологічних та інформаційних умов. На рівні державних 

структур першу спробу оцінити нові тенденції політичного насилля з позицій 

мережевого підходу було зроблено Управлінням Державного департаменту США 

у звіті «Моделі глобального тероризму: 1999», який було представлено у грудні 

2000 року. В даному звіті були проаналізовані основні тенденції стосовно 

організаційного і структурного виміру політичного насилля. Зокрема, його автори 

вказували, що: «Новою тенденцією в організації сучасного насилля є перехід від 

добре організованих локальних та ієрархічних груп, до вільноорганізованих, 

незалежних терористичних і злочинних мереж. Такі групи пов’язані між собою у 

ефективну мережу, що дозволяє їм знаходити нові джерела фінансування: 

приватна фінансова підтримка, контрабанда наркотиків, нелегальна торгівля 

зброєю та людьми [259]. Не менш важливе значення мав звіт Національної ради з 

питань розвідки «Глобальні тенденції 2015», який також було підготовлено у 2000 

році. У звіті особлива увага акцентувалася на високому ступені мережності 

сучасного світу і соціально-політичних процесів, які в ньому відбуваються. Крім 

того, вказувався характер загроз від зростання присутності і потужності 

недержавних мережевих суб’єктів, які вдаються до застосування насилля [279]. 

Зростання уваги аналітиків до проблеми мережевих загроз відбулося після подій 

11 вересня 2001 року і визначалося бажанням проаналізувати специфіку 

ефективного функціонування терористичних мереж та запропонувати нові моделі 

контртерористичної боротьби на основі мережевої структури. Це дозволило 

здійснювати моделювання структури терористичних мереж і стратегій їхнього 

розвитку. В подальшому, критики такого організаційного підходу вказали на його 
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слабкі сторони: погану організованість, недорозвинутість, децентралізованість. В 

певній мірі з цими зауваженнями можна погодитися, але беззаперечним 

залишається той факт, що відповідна організаційна структура має найвищий 

ступінь пристосування і адаптації до нових соціально-політичних умов, що стає 

головною запорукою успіху сучасних недержавних суб’єктів насилля. 

 Американські дослідники, фахівці корпорації RAND Джон Арквілла та 

Девід Ронфельдт у своїй колективній монографії наприкінці ХХ століття одними з 

перших спробували проаналізувати та оцінити специфічні трансформаційні 

процеси, які торкнулися соціально-політичних конфліктів із застосуванням 

різноманітних форм насилля. Авторам даного авторитетного дослідження вдалося 

виявити актуальні закономірності і тенденції трансформації політичного насилля 

в умовах нових форм соціального конфлікту, учасники якого все частіше 

вдаються до використання мережевої організаційної структури. 

 Стрімке розширення недержавних суб’єктів насилля, які використовують 

переваги мережевої організаційної будови, дало підстави дослідникам 

сформулювати універсальні принципи мережевих структур: 

 1. суб’єкти мереж є відносно самостійними у прийнятті рішень, але 

взаємозалежними з іншими елементами мережі; 

 2. мережа – це комплекс довготривалих і систематизованих відносин між її 

учасниками; 

 3. мережі не мають встановлених кордонів, вони відкриті по відношенню до 

навколишнього середовища; 

 4. зв’язки між учасниками мережі призначені для обміну матеріальними і 

нематеріальними ресурсами.  

 Враховуючи ці обставини, останнім часом дослідники все частіше почали 

говорити про: «Кардинальні зміни політико-управлінського характеру, від 

ієрархічних організацій до мережевих структур, які виступають інструментом 

децентралізації на всіх рівнях політичного процесу і прагнуть до об’єднання в 

транснаціональні мережі [101, с. 185].  
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 Використання переваг мережевого підходу важко недооцінити на рівні 

прикладних досліджень, які дозволяють шляхом моделювання наявної інформації 

виявити ключових учасників мережі і канали комунікації між ними. Проте, 

дослідження мережевих структур ускладнюється факторами, які професор 

Гарвардського університету М. Сперроу об’єднав у декілька груп: 

 - недостовірність інформації про учасників мережі і комунікації між ними; 

 - відсутність чітких кордонів мережі, що ускладнює ідентифікацію усіх 

елементів; 

 - динамічна мінливість елементів і структури мережі [101, с. 187]. 

 Один із найголовніших принципів мережевого підходу полягає в тому, що 

суб’єкти політичного насилля значно більше зацікавлені у підтримці засобів 

комунікації в робочому стані, ніж у їх руйнуванні. Інформаційно-комунікаційне 

середовище полегшує організацію недержавних угрупувань за мережевим 

принципом, а отже, дозволяє знизити витрати на їхню організацію і підтримку та 

підвищує ефективність діяльності. Мережі значно полегшують координацію і 

комунікацію між членами цих організацій, їх цільовою аудиторією та 

представниками влади. Це дозволяє подолати ресурсні, часові і територіальні 

обмеження, які раніше були причиною зниження ефективності та гнучкості під 

час вироблення і впровадження власних ідей. Звичайно, головну роль у цьому 

процесі відіграє Інтернет та інші суміжні новітні засоби комунікації, які змінили 

способи участі індивідів і соціальних груп у виробленні політики. Більше того, це 

сприяє розширенню неформальної (нелінійної) комунікації в організаціях, коли 

горизонтальні зв’язки між структурними елементами приходять на зміну 

вертикальним і відбувається децентралізація прийняття та виконання рішень.  

 Використання мережевих принципів та технологій розширило коло 

недержавних суб’єктів насилля, які отримали можливість уникати контролю з 

боку державних структур і використовувати новітні інформаційні технології для 

завдання несподіваного удару. Так, Дж. Арквілла і Д. Ронфельдт зазначають: «Усі 

сучасні недержані суб’єкти насилля мають спільну рису: вони діють малими 
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розсіяними одиницями, які можуть швидко розгортати свою боротьбу де завгодно 

і коли завгодно» [115, с. 5]. 

 Недержавні організації, які використовують переваги мережевого підходу в 

процесі планування та здійснення політичного насилля виступають творцями 

нового стратегічного виду політичного планування, який Дж. Арквілла називає 

«ноополітикою». «Мережеві форми політичного насилля вирізняє мережна 

організаційна структура її учасників (велика кількість угрупувань, насправді, 

діють без лідерів) та гнучкість – здатність швидко організовувати і здійснювати 

ройові атаки» – вважає Дж. Арквілла. [115, с. 8]. В умовах «ноополітики» 

ключовою складової мережевої війни є тактика роїння. Дж. Арквілла та Д. 

Ронфельдт визначають роїння як: «Добре структурований та скоординований 

стратегічний спосіб завдання удару з усіх напрямків у певній точці чи точках, 

шляхом тривалого пульсуючого застосування сили і/або вогню» [115, с. 24]. 

Роїння найкраще працює, коли воно відбувається в численних малих розсіяних 

мережних одиницях. Одна з найважливіших характеристик роїння це триваюче 

пульсування, зміст якого полягає в тому, що ройові мережі повинні мати змогу 

швидко і таємно збиратися для атаки на ціль, а потім швидко розділятися і знову 

розсіюватися, перебуваючи у постійній готовності до нового пульсуючого удару. 

В такому випадку атаки відбуваються «роями», а не «хвилями», як це було 

традиційно. Така специфіка використання політичних мереж демонструє 

закономірності і тенденції трансформації природи насилля в умовах сучасної 

динамічної інформаційної цивілізації. Найчастіше до використання мереж 

вдаються недержавні суб’єкти, які прагнуть таким чином нівелювати переваги 

державних інститутів. Інший відомий американський аналітик Філ Вільямс дуже 

спрощено визначає мережу, як набір пов’язаних між собою вузлів. Цими вузлами 

можуть виступати окремі особи, організації, угрупування, фірми чи комп’ютери, 

якщо між ними встановлено сталі зв’язки [115, с. 72]. 

 На думку Дж. Арквілли та Д. Ронфельдта, більшість суб’єктів мережевого 

насилля мають недержавне або, навіть, позадержавне походження. За рівнем 

функціонування таких суб’єктів можна розділити на субнаціональних та 
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наднаціональних. Головним чинником який об’єднує всі рівні є використання 

мережевих форм організації, стратегії та технологій політичного насилля, які 

спираються на досягнення інформаційної епохи. Необхідно розуміти, що на 

сучасному етапі використання мережевого підходу, в першу чергу, впливає на 

зміну організаційної структури суб’єктів політичного насилля та зростання якості 

комунікаційних зв’язків [115, с. 20]. 

 Використання мережевого підходу, в першу чергу, впливає на зміну 

організаційної структури суб’єктів політичного насилля. У науковій літературі 

дослідники, аналітики і співробітники науково-дослідних установ виокремлюють 

три типи або моделі сучасної мережевої організації: 

 1. лінійна – передбачає рух людей, товарів та інформації через мережні 

вузли по лінії окремих контактів; 

 2. зіркоподібна – в якій суб’єкти координують свою діяльність і здійснюють 

комунікацію через єдиний центральний вузол (але не ієрархічний); 

 3. загальноканальна – у якій кожен пов’язаний з іншими учасниками. 

 Спільним для усіх трьох типів (моделей) мереж є те, що вони не мають 

ієрархічних структур і чітко визначеного керівництва. Кожній з них притаманний 

високий рівень комунікації та використання переваг інформаційної революції.  

 Використання таких переваг дозволяє суб’єктам насилля уникати 

відповідальності за злочини, нівелювати роль кордонів держави, як захисного 

бар’єру, розмити відмінність між органами державної влади та громадянським 

суспільством, між законним та незаконним, між суспільним і приватним. 

Угрупування, які побудовані за мережевим принципом прагнуть використати 

насилля не для масштабного руйнування, а для розколу, дезорієнтації, хаосу та 

анархічності, що відкриє для них нові додаткові можливості. Це значно розширює 

спектр можливих загроз і форм політичного насилля з якими сучасним державам 

доведеться зіткнутися в ХХІ столітті. У найближчій перспективі, ключове 

протистояння буде відбуватися між державними інститутами з їх ієрархічною 

структурою та недержавними угрупуваннями, які побудовані за мережним 

принципом. Той, хто першим опанує мережеві форми боротьби отримає значну 



175 
 
перевагу над супротивником. Для недержавних угрупувань використання таких 

переваг стане єдиним можливим засобом нівелювання переваги держави з її 

ієрархічною та бюрократичною структурою. Уже зараз недержавні суб’єкти 

насилля все менше покладаються на бюрократичні моделі управління, а більше – 

на спільні цінності і горизонтальні механізми координації та комунікації, що 

підвищує їхню самостійність, децентралізацію у прийнятті важливих рішень і 

рівень внутрішньо-групової довіри. Класичним прикладом організації з 

мережевою структурою є Аль-Каїда, яка створена Усамою бін Ладеном і 

складається з автономних груп, що фінансуються з приватних джерел. 

Незважаючи на те, що Усама бін Ладен фінансував і підтримував цю мережу, він 

не відігравав ключової ролі керівника для усіх операцій. Тому, така мережева 

організація буде продовжувати ефективно функціонувати і після його смерті. 

Свідченням цього є той факт, що загибель Усами бін Ладена 2 травня 2011 року в 

Пакистані не спричинила значної кризи в діяльності всієї терористичної мережі. 

Саме тому, помилково буде вважати, що знищити Аль-Каїду, або іншу аналогічну 

мережу, можливо шляхом простого усунення її керівництва.  

 Розвиток нових інформаційно-комунікаційних технологій дозволяє 

збільшити якість і швидкість передачі інформації, знизити її вартість та об’єднати 

у систему взаємопов’язаних мереж. Зниження витрат на комунікацію та 

координацію сприяє децентралізації та автономності недержавних угрупувань. 

«На даний момент піднесення мережевих структур є підтвердженням того факту, 

що світова система переживає період бурхливого розвитку нової епохи, яка ще не 

отримала адекватної назви», – зазначають Дж. Арквілла та Д. Ронфельдт в своєму 

аналізі трансформації організаційної структури сучасних недержавних учасників 

політичного процесу [115, с. 300]. Прагнучи зруйнувати мережеві форми 

політичної організації уряди деяких держав спрямовували власні зусилля на 

руйнування або обмеження засобів комунікації. Зокрема, в 1996 році військова 

влада Бірми прийняла «Закон про розвиток комп’ютерної науки», відповідно до 

якого – кожен, хто має незареєстрований комп’ютер, модем чи факс може бути 
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засуджений до 15 років тюремного ув’язнення або штрафу у розмірі 5 тисяч 

доларів [115, с. 135].  

 Сучасні терористичні і злочинні угрупування усвідомлюють переваги та 

можливості транснаціональної мережевої діяльності, що дозволяє їм уникати 

контролю зі сторони національних силових структур і з легкістю долати будь-які 

кордони. У 2006 році один із ідеологів «Аль-Каїди»Айман аз-Завахірі у своєму 

відео звернені наголосив на перевагах такого підходу: «Тепер весь світ є для нас 

відкритим полем. Оскільки вони здійснюють свої атаки на нас всюди, ми також 

будемо атакувати їх у несподіваних місцях. Оскільки їхні армії об’єдналися для 

війни з нами, наша нація об’єднається для війни з ними» [47, с. 65]. Відійти від 

державно-територіальної прив’язки і подолати всі штучні кордони закликав 

інший ісламський ідеолог лідер організації Джамаат-е-Ісламі Сайєд Алі Джилані: 

«Для ісламу не існує кордонів, а територіальний націоналізм є неефективним для 

мусульман, оскільки він розділяє їх по різним державам і тим самим змушує 

ухилитися від зміни умов життя всього людства» [47, с. 72]. Це яскраво 

підкреслює транснаціональний і мережевий характер радикальних ісламістських 

угрупувань, для яких використання насилля перетворюється на законний 

інструмент досягнення власних політичних та ідеологічних цілей.     

 Важливу роль в процесі еволюції соціально-політичних мереж та мережних 

форм організації відіграє ряд факторів, але безперечно до найголовніших можна 

віднести політизацію, інтернаціоналізацію, організаційний та технічний розвиток, 

які визначають характер і напрям генезису нових організаційних структур силової 

боротьби. Політизація передбачає активну участь недержавних угрупувань в 

політичному житті, залучення до своїх лав державних службовців: від 

поліцейських до чиновників усіх рівнів. Створення власної політичної ідеології та 

програми дозволяє обґрунтовувати необхідність боротьби проти чинної влади. 

Інтернаціоналізація – розширення географічної чи просторової присутності 

недержавних угрупувань. Державні кордони втрачають свою колишню 

властивість захисного бар’єру. Організаційний і технологічний розвиток – 
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використання новітніх інформаційних технологій та відмова від ієрархічної 

структури, що дозволяє зменшити ціну та збільшити руйнівну дію насилля. 

 Аналітик Роберт Дж. Банкер акцентує увагу на тому, що: «Збройні 

недержавні суб’єкти, які прагнуть легітимізації форм власної поведінки і які 

сучасні суспільства вважають злочинними чи аморальними, становлять головну 

загрозу безпеці, а мережеві загрози здатні організуватися у нові військові 

формування, найменшими з яких будуть субнаціональні групи, такі як озброєні 

банди, приватні армії і злочинні організації» [219, р. 17]. Фактично, сучасний світ 

став заручником нової структури загроз, суб’єктами яких все частіше стають 

гравці, які не мають нічого спільного з державою. Разом із стрімким розвитком 

інформаційних технологій порушується принцип територіальної безпеки. 

Демократизація доступу до новітніх технологій дозволила недержавним 

суб’єктам насилля подолати територіальні, ресурсні і технологічні переваги 

державних інститутів. Мережеві структури недержавних угрупувань 

перетворилися на джерело мережевого насилля, для якого інформаційні 

можливості є ключовим фактором здобуття переваги. М. ван Кревельд передбачав 

зміни в організаційному вимірі насилля: «У майбутньому війна вестиметься не 

арміями, а групами, яких сьогодні ми називаємо терористами, партизанами, 

бандитами і грабіжниками, які без сумніву, знайдуть пристойніші титули для 

того, щоб себе називати» [96]. 

 Нові форми організаційної структури, на думку Ф. Гроcа, сприяють 

формуванню діючих суб’єктів насилля: терористів, змовників, професійних 

найманих військових, повстанців, які пов’язують світ незалежними мережами 

конкуруючих між собою професіоналів політичного насилля. Він вважає, що в 

таких умовах місце традиційної війни починає займати те, що можна назвати 

«станом насилля». Цей стан характеризується такими головними принципами: 

децентралізація, географічна дисперсія, стратегічна трансформація, 

криміналізація і приватизація. Ці принципи формують опозицію по відношенню 

до класичного розуміння «стану війни», який в сучасних мовах втрачає свою 

актуальність [44, с. 151]. В першу чергу, це пов’язано з тим, що традиційні форми 
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політичного насилля, такі як міждержавна війна, були осередком всезагального, 

централізованого та ієрархічного насилля, натомість сучасні прояви даного 

політичного явища характеризуються анархічними, приватними, 

децентралізованими та локальними мережами невеликих недержавних 

угрупувань, які користуючись послабленням держави захоплюють її стратегічні 

ресурси. Мережі дозволяють суб’єктам насилля долати будь-які часові і 

просторові обмеження. Такі форми насилля не мають ні початку, ні закінчення. 

Натомість, класична теорія насилля визнавала, що головною метою є досягнення 

миру, тому можна було розрізнити початок і закінчення збройного протистояння. 

 Для Ф. Гроса, поширення соціально-політичних мереж сприяло революції 

насилля і примусу у трьох проявах: 

 - варваризація – яка вказує на те, що з етичної точки зору такі форми 

насилля є проявом нерегульованих та необмежених інстинктів людини 

підкріплених досягненнями технологічного та інформаційного розвитку; 

 - приватизація – відображає анархічність сучасного політичного насилля, 

яке породжене послабленням держави, як головного політичного інституту, який 

покликаний регулювати насилля. Переважання конфліктів не між державами чи 

арміями, а між специфічними групами інтересів: озброєнні угрупування, 

терористичні мережі, мафія. 

 - дерегуляція – в першу чергу пов’язана з трансформацією та занепадом 

теорії справедливої війни. Класична теорія політичного насилля уже не в змозі 

обґрунтовувати та пояснювати природу нових політичних конфліктів, що вказує 

на низьку здатність регулювати усю сукупність і різноманітність проявів насилля, 

суб’єктами якого є недержавні угрупування побудовані за мережевим принципом. 

 Суб’єкти недержавного насилля використовують недоліки і слабкості 

державного апарату прагнучи реалізувати власні політичні, економічні та 

злочинні інтереси. Завдяки використанню переваг асиметричного і мережевого 

підходу їм вдається нейтралізувати діяльність правоохоронних органів, 

паралізувати функціонування судової системи, поглибити корупцію і 

дестабілізувати легітимність місцевої, регіональної або, навіть, 
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загальнонаціональної влади. Показовим прикладом таких процесів є діяльність 

недержавних угрупувань в Мексиці та Колумбії, де головними цілями насилля 

стають цивільні громадяни, громадські установи, комерційні підприємства, 

чиновники, журналісти, поліцейські, судді та політики різного рівня. Це 

становить серйозну загрозу для функціонування державних інститутів та 

легітимності їхньої влади. Зокрема, колумбійські угрупування FARC (Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia) та ELN (Ejercito de Liberacion Nacional) 

об’єднують близько 25 тисяч активних учасників і здійснюють систематичні 

терористичні та злочинні атаки (підрив нафтопроводів та стратегічної 

інфраструктури), які покликані підірвати довіру громадян до органів державної 

влади та зруйнувати їхню легітимність [115, с. 111]. 

 Суб’єкти сучасного недержавного насилля набувають мережевих 

організаційних структур, асиметричної стратегії та здатності використовувати 

новітні технологічні засоби і комунікацію для примноження власної сили та 

впливу. Вони отримують неймовірну перевагу над державними структурами 

завдяки непрозорості, миттєвості та низькій вартості передачі інформації, що 

стало можливим завдяки поширенню новітніх інформаційних технологій, які 

трансформували контекст і протікання насилля. Попри важливість ролі 

асиметричних і мережевих форм політичної боротьби, вони не можуть повністю 

замінити традиційні форми політичного насилля. Однак, єдине, що можна сказати 

з впевненістю, так це те, що на сучасному етапі суспільного розвитку саме вони є 

ключовими чинниками поступової зміни природи і функцій такого політичного 

інструменту, як насилля. Недержавні організації, які використовують мережевий 

принцип, здатні ефективніше використати політичне насилля, за рахунок кращої 

пристосованості до змін оточуючого середовища. Вони можуть з легкістю долати 

державні кордони, уникаючи відповідальності та контролю. Це дозволяє 

розвивати свої мережі в державах з найменшим ризиком, уникати контролю з 

боку правоохоронних і військових органів, здійснювати акти політичного насилля 

у межах різних юрисдикцій. З огляду на це, держави мають зміни власні підходи 

до проблеми неконтрольованих мереж. 
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 Динамічні зміни політичного і структурного контексту сучасного насилля 

демонструють нові можливості інформаційних і мережевих факторів 

трансформації класичних загроз і небезпек. Мережі дозволяють недержавним 

угрупуванням мобілізувати своїх прихильників, швидко та безпечно інформувати 

їх про зміну стратегії, а також посилювати свій вплив на формування міжнародної 

політики, перебираючи на себе ті справи, які традиційно були пріоритетом 

держави та її структур. Розвиток і поширення мереж сприяє такій формі 

політичного процесу, в умовах якого недержавні суб’єкти насилля отримують 

достатньо можливостей для обмеження і стримування державних та ринкових 

структур, підвищуючи, тим самим, свою політичну вагу. Це призвело до глибокої 

і нелегкої трансформації контексту і протікання насилля в сучасному світі.    

   

 3.3. Специфіка одностороннього насилля проти цивільних громадян 

 

 Початок ХХІ століття ознаменувався суттєвою еволюцією природи, 

структури і динаміки політичного насилля. В умовах сучасних політичних 

протистоянь відбулося розширення кола учасників, як державних, так і 

недержавних, які для досягнення своїх цілей використовують одностороннє 

насилля проти цивільних громадян. Зменшення ролі класичних міждержавних 

війн, стрімке зростання кількості недержавних суб’єктів насилля та переважання 

внутрішньодержавних форм насилля не могло не відобразитися на структурі і 

динаміці людських втрат. В таких умовах проблема захисту цивільних громадян 

від неконтрольованих проявів насилля набуває політичного, інституційного та 

етичного забарвлення. Незважаючи на технологічний розвиток і вдосконалення 

засобів насилля частка загиблих серед цивільних осіб продовжує неухильно 

зростати. В політичній історії людства чимало жахливих сторінок масового 

насилля проти цивільних громадян. Від класичних форм терору, геноциду і 

насилля в режимах Мао Цзедуна, Пол Пота, Й. Сталіна, А. Гітлера, до сучасних 

кривавих трагедій і громадянського протистояння в Руанді, Боснії, Хорватії, 

Південному Судані, Сирії. 
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 Явище одностороннього насилля на сьогодні залишається мало 

дослідженим. Це, в першу чергу, пов’язано із складністю ідентифікації 

«справжніх» намірів суб’єктів насилля та відсутністю достовірних статистичних 

даних. Однією із небагатьох спроб надати теоретичне обґрунтування актам 

одностороннього насилля є база даних створена Упсальським університетом у 

2002 році. На сьогодні, її статистичні дані охоплюють період з 1989 по 2008 роки і 

враховують лише ті акти одностороннього насилля, в результаті яких загинуло не 

менше 25 цивільних. Серед дослідників, які так чи інакше приділяли увагу даній 

проблемі можна назвати К. Степанову, Г. Еванса, С. Страуса, П. Валленштайна. 

Проте, їхні теоретичні напрацювання не завжди можуть відобразити цілісну 

картину розвитку подій. Цим продиктована потреба в нових підходах до 

емпіричного, теоретичного аналізу та адекватного опису природи сучасного 

одностороннього насилля, яке все більше виходить за межі традиційних уявлень.  

 Наприкінці ХХ століття деякі радикальні організації почали активно 

використовувати невибіркове одностороннє насилля проти цивільних громадян. 

Однією з перших організацій, що почала на практиці реалізувати нові форми 

політичного насилля було перуанське терористичне угрупування «Сяючий шлях», 

жертвами якого за 15 років (1978-1993) стали 66000 цивільних осіб [146, с. 236]. В 

подальшому, дану стратегію почали використовувати представники радикальної 

організації «Тигри визволення Таміл Іламу» родоначальником якої вважають В. 

Прабхакарана. Основною метою їхнього існування є боротьба за створення 

незалежної тамільської держави. Заради цього, вони готові піти на будь-які 

вчинки, включаючи насилля проти цивільних і залучення до своїх лав 

неповнолітніх. За даними ЮНІСЕФ, близько 6000 дітей у віці від 13 до 17 років 

воюють на боці «Тигрів визволення Таміл Іламу». Більшість з них стали сиротами 

після цунамі 2008 року [146, с. 237]. В структурі організації існує два підрозділи: 

Військове крило і Політичне крило, діяльність яких координується в єдиному 

центрі. Їхні теракти проти цивільних громадян в храмах, мечетях і громадському 

транспорті призводять до масових жертв серед мирних громадян. Також, 

Тамільські тигри відповідальні за етнічне насилля проти сингалів і мусульман-
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тамілів на підконтрольних їм територіях. Організації такого типу існують у різних 

частинах світу і мають схожий набір характеристик: структура; характер 

мобілізації і залучення нових членів; специфіка використання насилля; ідеологія; 

реакція суспільних і державних інститутів.   

 Використання цивільних громадян в якості ключового об’єкта для 

політичного насилля, найбільше характерно для терористичних угрупувань, що 

використовують таку діяльність в якості політико-ідеологічної і політико-

стратегічної основи. Обґрунтування такого положення було здійснено Усамою бін 

Ладеном у його промові в 1998 році: «Рішення вбивати американців і їхніх 

союзників – як цивільних осіб, так і військовослужбовців – є обов’язковим для 

кожного мусульманина, який може здійснювати це в будь-які країні, в якій це 

можливо» [47, с. 67].  

 Серед наукового співтовариства продовжуються дискусії стосовно 

термінологічної ясності явища одностороннього насилля проти цивільних 

громадян. Провідний науковий співробітник Інституту світової економіки і 

міжнародних відносин РАН К. Степанова визначає одностороннє насилля як 

цілеспрямоване застосування сили озброєним суб’єктом проти цивільних 

громадян. Акти одностороннього насилля є результатом свідомого політичного і 

стратегічного вибору певного учасника конфлікту, а не випадковим насиллям 

проти цивільних [164, с. 83]. Одностороннє насилля включає акти, які скоєні 

організованою групою (як державною так і недержавною) проти беззбройного 

мирного населення, з метою отримання влади, посилення свого політичного 

панування, реалізації помсти і/або покарання. Воно може набувати різноманітних 

форм: терористичні акти, геноцид, етнічні чистки, примусове переміщення осіб та 

інші злочини проти людства. Державний департамент США визначає 

одностороннє насилля, як навмисне політично-мотивоване насилля, щодо 

невійськових цілей і цивільних громадян, здійснене субнаціональними групами 

або державними структурами. Характерною особливістю одностороннього 

політичного насилля є той факт, що воно може здійснюватися, навіть, в мирних 

умовах за відсутності відкритого військового конфлікту. Динаміка розвитку 
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сучасного політичного насилля демонструє значне скорочення ролі держави в 

цьому процесі. За останнє десятиліття 95% всіх конфліктів за участю держави 

мали внутрішній характер [170, с. 35]. Спостерігається значне зменшення 

міждержавного насилля, місце якого займають нові форми внутрішньодержавного 

та асиметричного насилля. Це, у свою чергу, визначило сучасний характер і 

структуру людських втрат. Одностороннє насилля є стійким, скоординованим, 

екстремістським політичним актом, який визначається специфікою конфронтації 

між армією, поліцією, недержавними напіввійськовими формуваннями, 

цивільною адміністрацією та міжнародними організаціями. Аналітики 

Стокгольмського міжнародного інституту з дослідження миру (СІПРІ) 

визначають одностороннє насилля як використання збройної сили проти 

неорганізованих цивільних громадян, внаслідок якого протягом року гине не 

менше ніж 25 осіб. Головними суб’єктами одностороннього насилля виступають 

недержавні повстанські угрупування. Зокрема, в період з 2002 по 2011 роки 73% 

такого політичного насилля було здійснено неофіційними групами [176, с. 52]. 

 Відповідний характер політичного насилля проти цивільних осіб 

перетворюється на одну із найстійкіших тенденцій сучасності. В першу чергу, це 

проявляється у свідомому застосуванні цілеспрямованого та руйнівного насилля 

проти мирних громадян і перетворення їх на головну ціль насильницької 

боротьби. За період з 1989 по 2007 роки в процесах одностороннього політичного 

насилля прийняли участь 166 окремих озброєних політичних суб’єктів (в 

середньому 30 на рік), на рахунку яких близько 635 тисяч загиблих мирних 

громадян. В ХХІ столітті втрати серед мирного населення складають в 

середньому 80-90% від загальної кількості загиблих в умовах збройного 

конфлікту, натомість під час Другої світової війни ці втрати були на рівні 50%, а 

на початку ХХ століття не перевищували 20%. За даними Упсальської бази даних 

беззаперечним «лідером» серед одностороннього насилля проти цивільних 

громадян є Африканський континент. На країни даного регіону припадає 53% 

жертв такої форми насилля (з урахуванням геноциду в Руанді цей показник сягає 

шокуючи 90%). Особливо гостро ситуація з одностороннім насилля проявляється 
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в Бурунді, Сомалі, ДРК, ЦАР, Судані та Уганді. Починаючи з 2003 року за 

масштабністю одностороннього політичного насилля проти громадянського 

населення Африку наздоганяють країни Азії (Афганістан, Індія, Індонезія, 

Філіппіни) [164, c. 84]. Більш детальна інформація по жертвам одностороннього 

насилля в різних регіонах світу представлена на рисунку 3.1. 

Рис. 3.1 

Відсоток цивільних громадян загиблих від політичного насилля у 1989-2008 

роках (Без урахування геноциду в Руанді у 1994 році) 
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 Джерело: Uppsala Conflict Data Program. Dataset: One-sided Violence against 

Civilians, 1989–2008.  

 Кількісні дані стосовно масштабів одностороннього насилля значно 

відрізняються. Зокрема, Б. Харфф говорить про 22 мільйони загиблих цивільних 

громадян, починаючи з середини ХХ століття [294, р. 59]. За іншими 

розрахунками, в період між 1989 і 2004 роками від одностороннього насилля 

загинуло близько 573 тисячі громадян [294, р. 60]. Загрозливо виглядають останні 

дані про кількість загиблих під час війни в Іраку 2003 – 2011 років: із 162 тисяч 

загиблих під час військового протистояння 128 тисяч були цивільними. На кінець 

2011 року в Афганістані загинуло 17 тисяч мирних жителів [62, с. 13]. 

Незважаючи на завершення активної фази військових дій в Іраку гуманітарна 

безпека залишається вкрай низькою. В жовтні 2013 року експерти зафіксували 
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один із наймасштабніших сплесків насилля проти цивільних громадян. Уряд Іраку 

оприлюднив офіційні дані, відповідно до яких протягом місяця загинуло близько 

1000 мирних громадян. Ще близько 1600 осіб отримали поранення і постраждали 

від численних актів насилля [6]. Надії на припинення насилля були остаточно 

розвіяні в червні 2014 року, коли жертвами протистояння в державі стали 2500 

осіб, з яких понад 1500 були цивільними громадянами [129]. В цей же період, на 

кордоні новоствореного Південного Судану зафіксовані численні акти насилля 

проти цивільного населення – бомбардування мирних поселень, позасудові 

страти, тортури та репресії проти цивільних громадян незгодних з політикою 

уряду. Конфлікт у Південному Судані спалахнув між силами, лояльними 

президенту країни Сальву Кііру та тими, хто підтримує колишнього віце-

президента Ріека Мачара. Насилля на етнічному ґрунті проти цивільних громадян 

спричинене тим, що президент країни належить до етнічної групи дінка, яка є 

домінуючою в Південному Судані, а його противник представляє етнічну групу 

нуер. На тлі цієї боротьби за владу починається масштабний 

внутрішньодержавний етнічний конфлікт, який може перерости в геноцид проти 

нечисельного етносу нуер, на це вказують дані ООН про виявлення великої 

кількості масових поховань мирних громадян цієї етнічної групи. За їхніми 

даними, виявлено вже більше тисячі загиблих, ще близько 40 тисяч мирних 

громадян знайшли тимчасовий притулок на території будівель ООН. Поглиблення 

гуманітарної кризи в Південному Судані спричинено ще й тим, що до активної 

участі в бойових діях представники обох сторін залучають неповнолітніх. За 

даними помічника генерального секретаря ООН І. Симоновича, велика кількість 

дітей залучені до так званої «Білої армії», члени якої здійснюють масові вбивства 

цивільних, позасудові страти і мародерство. Це свідчить про зміну моделей 

сучасних конфліктів із застосуванням насилля, які стають все не безпечнішими 

саме для цивільного населення. 

 Занепокоєння, також, викликає подальше загострення одностороннього 

насилля в ЦАР, що спричинено протистоянням між мусульманською меншістю, 

яка знаходиться при владі і християнською більшістю, яка втратила можливість 
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впливати на вироблення політичного курсу держави. Жертвами даного конфлікту 

стали декілька тисяч людей, близько 500 тисяч (майже 10% населення держави) 

змушені були покинути свої домівки. Після повалення президента Франсуа Бозізе 

ситуація різко погіршилася, а злочинні угрупування і бойовики встановили хаос, 

беззаконня і масове насилля проти цивільних громадян. Прагнучи зупинити 

жахливе кровопролиття 5 грудня 2013 року РБ ООН прийняла резолюцію, що 

санкціонує введення французьких військ і сил Африканського союзу на територію 

даної держави. Резолюція дозволяє іноземний військам застосовувати силу для 

захисту цивільних громадян і припинення порушень прав людини   [131].  

 Ще гіршою є ситуація в Сирії, де тривале протистояння призвело до 

загибелі тисяч і вимушеного переміщення ще більшої кількості мирних жителів. 

За даними Наглядової ради з прав людини з початку революційних подій у Сирії 

загинуло більше 130 тисяч осіб, з яких (лише за офіційними даними) 42 тисячі 

були мирними мешканцями [65]. Насправді, кількість жертв може бути значно 

вищою, оскільки доля тисяч цивільних громадян залишається невідомою. 

Наприкінці 2013 року координатор ООН з гуманітарної допомоги Валері Амос 

оприлюднила шокуючі показники, відповідно до яких близько 10 мільйонів 

мирних громадян Сирії перебувають у ситуації гострої гуманітарної кризи. 

Цивільне населення і громадські об’єкти не отримують належної підтримки, а 

функціонування соціальних служб і гуманітарних організацій вкрай ускладнене. 

Це призводить до неконтрольованого переміщення значних мас населення. За 

оцінками ООН, з весни 2011 року Сирію покинули майже 3 мільйони громадян, 

які осіли в Лівані, Іорданії, Єгипті, Туреччині [130]. Підтвердженням того, що в 

найближчий час дана тенденція буде визначати характер та основні 

закономірності використання політичного насилля є подальше загострення 

сирійської кризи, яка значно посилила проблему одностороннього насилля проти 

цивільних громадян і поставила перед міжнародною спільнотою нову проблему, 

від вдалого вирішення якої залежить характер майбутніх політичних процесів. 

 Відповідно до даних представлених у щорічниках СІПРІ спостерігається 

впевнена тенденція до трансформації класичних форм політичного насилля і 
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появу нових видів насильницького протистояння. Зокрема, події «арабської 

весни» 2011 року продемонстрували динаміку і комплексні характеристики 

сучасних насильницьких протистоянь за участі цивільного населення – від 

вуличних протестів (Туніс), до масштабної збройної конфронтації (Лівія, Сирія, 

Україна). Заворушення такого типу, спричинені соціальною нерівністю, 

економічною стагнацією, високим рівнем корупції, обмеженою участю громадян 

в політиці, маргіналізацією жінок, насиллям, політичними репресіями, тортурами 

та масовими злочинами зі сторони правлячого режиму [3, с. 44]. В ході збройних 

конфліктів заклади освіти та культури все частіше стають ціллю атак зі сторони 

учасників протистояння, що є очевидним порушенням норм міжнародного права. 

Одностороннє насилля проти цивільних громадян може використовуватися для 

залякування і терору певної соціально-етнічної або релігійної групи, а також для 

руйнування державної інфраструктури, соціально-економічних зв’язків і 

примусового витіснення населення з певної території. Опосередкований вплив 

політичного насилля на страждання цивільних громадян проявляється у зростанні 

рівня інвалідності, інфекційних захворювань, епідемій, психологічних травм, 

бідності, обмеження доступу до освіти і медицини. За оцінками ЮНІСЕФ, 

близько 100 мільйонів дітей у віці до 5 років голодують через те, що живуть в 

країнах охоплених збройним протистоянням [163, с. 187].   

 Переважання конфліктів низької інтенсивності призвело до стрімкого 

зростання жертв серед мирного населення. Варто поглянути на статистичні дані 

відсоткового співвідношення загиблих в ході конфліктів, щоб зрозуміти 

катастрофічність ситуації: Д.Р. Конго (1998-2007) – 96% загиблих були 

цивільними; Південний Судан (1999-2005) – 90%; Ангола (1975-2002) – 89%; 

Ліберія (1989-1996) – 86%; Уганда (2005) – 85%; Конго (2003) – 83%; Бурунді 

(1993-2003) – 78% [163, с. 181]. Це свідчить про те, що міжнародна спільнота має 

терміново звернути увагу на проблему цивільних громадян в зонах конфліктів і 

виробити ефективні механізми контролю і стратегії за недопущенням та 

мінімізацією жертв серед цивільних громадян.     
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 Більшість фактів одностороннього насилля проти цивільних фіксується в 

умовах збройних конфліктів і громадянської війни, а головними суб’єктами 

такого насилля є недержавні угрупування, для яких воно відіграє роль 

пріоритетного політичного інструменту. Саме тому, політичне насилля проти 

цивільних є побічним продуктом розпаду силових державних інститутів, які 

повинні були б гарантувати громадську безпеку. Особливо гостро ця проблема 

постає в умовах тривалого етнічного і релігійного протистояння, що може 

спричинити масове знищення представників протилежної соціально-релігійної 

групи, етнічні чистки та позасудові страти. Але, звичайно, це не вичерпний 

перелік джерел насилля проти цивільних громадян.  

 Довготривалий внутрішній конфлікт в Демократичній Республіці Конго в 

період з 1997 по 2008 роки призвів до загибелі близько 5 мільйонів осіб. З квітня 

по вересень 2008 року жертвами одностороннього насилля стали 1400 цивільних і 

7500 зґвалтувань. ООН звинуватила усі сторони конфлікту в систематичному 

порушенні прав людини і оприлюднила дані відповідно до яких, на кожного 

загиблого учасника бойових дій припадає 3 загиблих серед цивільного населення і 

23 зґвалтування жінок і дівчат. Під час опитування понад 40% жінок зізналися, що 

зазнавали сексуального насилля, а дві провінції Ківу в Д.Р. Конго отримали 

неофіційну назву «світової столиці зґвалтувань» [163, с. 179]. Аналіз кількісних 

показників свідчить, що найвища інтенсивність одностороннього насилля проти 

цивільних громадян спостерігається в умовах активної фази громадянської війни. 

Зокрема, під час громадянської війни в Анголі (1994-2002 роки) середній 

щотижневий показник загиблих серед цивільних був найвищим у 1998 і 1999 

роках, коли громадянське протистояння набуло найбільших масштабів. 

Таблиця 3.1.  

Середній щотижневий показник жертв серед цивільного населення під час 

громадянської війни в Анголі (1994-2002) 

Рік 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Середня 86 105 23 49 200 253 49 151 17 
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кількість 

загиблих  

 Джерело: Schneider G., Cain’s choice: causes of one-sided violence against 

civilians / G. Schneider, L. Banholzer // War: an introduction to theories and research 

on collective violence. – Hauppauge, NY: Nova Science Publ., 2011. – Р. 57-82. 

 Все це, свідчить про те, що застосування політичного насилля проти 

цивільних громадян значно посилюється в умовах сучасного розвитку. Зокрема, 

поширення такого насилля пов’язують з політичними і економічними кризами в 

умовах військового протистояння. Але збройний конфлікт не є єдиним чинником 

зростання частки одностороннього насилля проти цивільних громадян. Вагому 

роль в ескалації одностороннього насилля проти цивільних громадян відіграють 

ідеологічні розбіжності, етнічна та релігійна приналежність, глибока політична і 

економічна криза. Схожу точку зору розділяє Скотт Страус коли стверджує, що: 

«Найбільші випадки застосування насилля проти цивільних громадян 

відбуваються під час гострих криз, зокрема, в умовах військового протистояння. 

Але війна не єдине джерело масового одностороннього насилля проти цивільних, 

вирішальну роль належить ідеологічним, економічним і релігійним чинникам». За 

даними С. Страуса, протягом ХХ століття у світі близько 60 мільйонів цивільних 

осіб загинуло від політичного насилля [302, р. 344]. Американські дослідники Дж. 

Фірон і Д. Лейтін прогнозують подальше зростання кількості загиблих серед 

цивільного населення в умовах військових протистоянь. В першу чергу, це буде 

спричинено поглибленням етнічного протистояння у різних регіонах світу. На 

їхню думку, масштабні конфлікти між різними етнічними групами є неминучими 

у найближчій перспективі, що обумовлено незмінним набором соціально-

етнічних особливостей з якими ці групи себе ідентифікують [237, р. 849]. 

Конструювання етнічної та соціальної ідентичності неминуче підвищує потенціал 

одностороннього насилля і антагоністичних настроїв, бо обов’язково передбачає 

диференціацію певної соціально-етнічних груп від інших. 

  Зменшивши до мінімуму використання політичного насилля в сфері 

міжнародних відносин, людство опинилося перед загрозою зростання масштабів 
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внутрішньодержавних форм насилля, а держави перестали бути головними 

суб’єктами одностороннього насилля проти цивільних, поступившись місцем 

новим недержавним угрупуванням, які з кожним роком починають відігравати все 

більшу роль у внутрішній політиці та міжнародних відносинах. Вирішальну роль 

у зміні їхнього політичного, юридичного і соціально-економічного статусу 

відіграло одностороннє насилля проти цивільних громадян. За даними 

Упсальського університету за останні 20 років кількість міждержавних збройних 

конфліктів скоротилася на 40%, натомість, масштаби недержавного насилля 

поступово зростають [164, с. 82]. Це пов’язано з тим, що недержавні актори 

розглядають такий різновид політичного насилля в якості ефективного 

асиметричного інструменту для тиску на більш сильного супротивника (державу) 

з метою суспільно-політичної дестабілізації. Зростання ролі недержавних 

угрупувань в односторонньому насиллі пов’язане з проявом таких більш широких 

тенденцій як: загальне зростання кількості недержавних суб’єктів насилля, 

фрагментація, дроблення та приватизація насилля, особливо в послаблених та 

недієздатних державах. Крім цього, 99% одностороннього застосування сили – 

тобто насилля безпосередньо спрямованого проти мирного населення – 

притаманне регіонам, в яких збройний конфлікт перебуває в активній фазі. В 

таких регіонах імовірність цілеспрямованого насилля проти цивільних громадян 

зростає пропорційно поширенню недержавних суб’єктів, які ведуть силову 

боротьбу за владу, з одночасним послабленням державних інститутів. В ХХІ 

столітті до найбільших суб’єктів одностороннього насилля можна віднести: Аль-

Каїду (теракти в 2001 році, що призвели до загибелі понад 2700 осіб); Уряд 

Судану (застосування насилля у Дарфурі в 2004 році, внаслідок якого загинуло 

понад 2500 цивільних громадян); іракське повстанське угрупування Ісламська 

держава Ірак (жертвами якого у 2007 році стало близько 2000 осіб) [175, с. 72]. 

 Поширення недержавних суб’єктів насилля призводить до зміни ролі 

цивільного населення, його прав і свобод в зонах політичних конфліктів та криз. 

Відповідно до висновків міжнародної організації Amnesty International: «Рух 

«Талібан» і пов’язані з ним угрупування в Афганістані демонструють повну 
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зневагу до прав людини і правил ведення війни. Це проявляється у систематичних 

і цілеспрямованих нападах на цивільних, громадські установи, журналістів, жінок 

та дітей» [208]. Поширення приватних суб’єктів насилля суттєво вплинуло на 

етичність та законність використання засобів насилля. Зокрема, у 1995 році під 

час операції «Шторм» в Сербській Краіні співробітники приватних компаній 

спричинили значну гуманітарну катастрофу. Разом з хорватськими збройними 

силами вони здійснили позасудові розправи, викрадення, залякування і 

руйнування власності цивільного населення [74, с. 92]. Саме тому, міжнародна 

спільнота має виробити нові принципи і механізми політичного співробітництва, 

які б змогли гарантувати повне дотримання прав і свобод людини усіма 

суб’єктами політичного насилля, незалежно від їхнього статуту. Для цивільних 

жертв насилля не важливо хто його здійснює – держава чи недержавні 

угрупування, а тому потрібно закликати учасників політичного конфлікту до 

відповідальності за порушення міжнародного гуманітарного права, що дозволить 

пом’якшити вплив безпосередніх проявів насилля. 

 В Європейській стратегії безпеки зазначається, що з 1990 року у військових 

конфліктах загинуло 4 мільйони людей, 90% з яких – цивільні громадяни [63]. В 

рамках даної стратегії в якості основних загроз сучасності і джерел насилля були 

вказані тероризм (який має глобальний характер і тісно переплетений з релігійним 

екстремізмом); поширення зброї масового ураження (особливо посилення гонки 

озброєнь в сфері ЗМУ на Близькому Сході та можливість для терористичних груп 

заволодіти такою зброєю); зростання кількості і тривалості регіональних 

конфліктів (що призводить до зростання насилля, регіональної нестабільності, 

руйнування людських життів та інфраструктури, недотриманню свобод і прав 

людини, зростанню екстремізму, тероризму, організованої злочинності і слабкості 

державних інститутів); фіаско держави (засилля корупції, зловживання владою, 

відсутність ефективного державного контролю); організована злочинність (що 

напряму пов’язана із недієздатністю державних інститутів і призводить до 

транскордонної торгівлі наркотиками, людьми та зброєю, поширенням піратства). 

Підсумовуючи зазначені елементи можна зробити висновок, що в рамках 
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Європейської стратегії безпеки намагаються врахувати нові реалії у сфері 

політичного насилля та глобальних загроз, що стосуються цивільних громадян. 

 Вирішальну роль, в запобіганні або припиненні насилля проти цивільних, 

можуть відігравати міжнародні неурядові організації, які присутні в районах 

конфліктів і критикують порушення прав людини (Amnesty International, Human 

Rights Watch), надають допомогу (Лікарі без кордонів, Червоний хрест) та 

реалізують роботу місій спостерігачів (ООН, ОБСЄ), які можуть сприяти 

вирішенню корінних причин політичного насилля і встановленню довготривалого 

миру. Проте, значна кількість критиків миротворчих операцій вказують на їхню 

неефективність, високу вартість і обмеженість у застосуванні зброї проти 

злочинців, що може ще більше посилити інтенсивність насилля проти цивільних 

громадян. Усвідомлення міжнародною спільнотою таких загрозливих тенденцій 

призвело до формування численних інституційних утворень і суб’єктів, які 

покликані відстежувати, засуджувати та інформувати громадськість про 

застосування політичного насилля проти цивільних осіб. Серед найбільш дієвих 

правозахисних суб’єктів варто відзначити наступні: 

 1. кваліфіковані неурядові організації (Міжнародна кризова група; 

правозахисна організація Human Rights Watch; Міжнародний комітет червоного 

хреста); 

 2. офіційні інституції (Офіс Верховного комісара з прав людини; 

Об’єднаний відділ спеціальних радників ООН з питань запобігання геноциду та 

відповідальності за захист цивільних громадян); 

 3. незалежні, неупереджені та дієві засоби масової інформації, які 

оперативно і об’єктивно інформують світову спільноту про прояви насилля. 

 Одностороннє насилля проти цивільних осіб та порушення прав людини є 

основними чинниками легітимізації гуманітарних інтервенцій у сучасних умовах. 

В 1948 році Генеральна Асамблея ООН прийняла Загальну Декларацію Прав 

Людини, що перетворило права людини на основний принцип міжнародного 

гуманітарного права. Масове одностороннє насилля проти цивільних громадян 

завжди порушує цей принцип і породжує ситуацію гуманітарної катастрофи, а 
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отже, у зв’язку з цим, перед міжнародною спільнотою постає складне завдання: як 

реагувати на масові страждання людей в умовах політичного насилля? Особливо 

гостро проблема захисту цивільних осіб від актів політичного насилля постала 

наприкінці ХХ століття, що було реакцією на гуманітарні катастрофи в Руанді, 

Кенії, Боснії і Герцеговині, Косово, Іраку, Афганістані. Основну ініціативу з 

розробки та втілення у життя концепції із захисту цивільних громадян взяла на 

себе Рада Безпеки (РБ) ООН, в рамках якої було прийнято численні резолюції, 

доповіді, інструкції та санкції, що покликані підвищити відповідальність держав 

за захист цивільного населення у зонах охоплених військовим протистоянням. З 

1999 року РБ ООН надала право на 14 гуманітарних місій для запобігання або 

припинення насилля проти цивільного населення [62, с. 18]. Проте, за умов 

силового втручання миротворчих контингентів головна проблема виникає в 

процесі своєчасної і вірної ідентифікації жертв і суб’єктів насилля. Якщо цього не 

буде зроблено, то гуманітарна операція може ще більше поглибити політичну 

кризу і посилити кровопролиття. Вивчаючи основні тенденції та закономірності 

розвитку сучасного політичного насилля співробітники інституту Брукінгса 

С’юзен Райс та Ендрю Луміс дійшли висновку, що у найближчій перспективі 

гуманітарні інтервенції стануть повноцінною альтернативою класичному 

політичному насиллю у формі міждержавної війни [218, р. 63]. 

 Традиційно, застосування політичного насилля регулювалося доктриною 

«Responsibility to protect», в рамках якої насилля розглядалися в якості 

інструменту, використання якого дозволяло захистити громадян від 

різноманітних загроз. У свою чергу, сучасність характеризується особливою 

тенденцією, відповідно до якої відбувається поступовий перехід до використання 

політичного насилля на основі доктрини «Responsibility to prevent», що 

призводить до трансформації звичних уявлень про легітимність політичного 

насилля. Внаслідок цього, ми стаємо свідками поступового узаконення 

превентивного насилля, яке покликане попередити розповсюдження зброї 

масового ураження, тероризму, міжетнічних конфліктів та гуманітарних 

катастроф [218, р. 7]. Протистояння новим викликам (тероризм, глобалізація, 
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розповсюдження зброї масового ураження, приватизація та інтернаціоналізація 

політичного насилля, послаблення держави, насилля проти цивільних громадян) 

призводить до трансформації звичної природи політичного насилля, внаслідок 

чого, відбувається становлення і поширення нових форм та механізмів 

легітимізації використання даного явища. А. Кокошин припустив, що такий прояв 

політичного насилля, як гуманітарні інтервенції: «Стимулюють зростання 

радикальних груп в межах релігійних та етнічних меншин, що призводить до 

загострення конфлікту через сподівання на перемогу за допомогою миротворчих 

сил, які долучаються до вирішення політичної кризи» [102, с. 59].  

 Концепція гуманітарних інтервенцій породила чимало нових запитань: чи 

може міжнародна спільнота спостерігати за масовими насиллям проти мирних 

жителів в певній державі? Які підстави дозволяють знехтувати державним 

суверенітетом? Чи може державний суверенітет бути прикриттям для масового 

насилля проти цивільних громадян і політичних опонентів? Відповідаючи на ці та 

інші питання, потрібно пам’ятати, що в сучасному взаємозалежному світі 

суверенітет не може розглядатися в якості абсолютного права урядів держав на 

порушення прав людини і насилля проти цивільних громадян. В першу чергу, це 

пов’язано з тим, що держава більше не є головним джерелом насилля, її функції у 

цій сфері поступово переходять на наднаціональний рівень, який репрезентує 

волю міжнародної спільноти, а не окремого уряду чи народу. З цього приводу 

дуже влучно виразилася дослідниця Є. Павлова: «Якщо раніше основним 

захисником прав людини виступала держава, то сьогодні її поступово замінює 

міжнародна спільнота і право на легітимне насилля переходить від неї до 

міжнародних організацій, що знаходить своє відображення в практиці 

гуманітарного втручання» [133, с. 187].    

 Резолюція Ради Безпеки ООН №1973, яка дозволила військове втручання в 

Лівію продемонструвала готовність міжнародної спільноти вживати рішучих і 

своєчасних заходів для запобігання та усунення насилля проти цивільних 

громадян [307]. Прийнята 17 березня 2011 року Радою Безпеки ООН Резолюція 

вносить кардинальні зміни в обґрунтування гуманітарних інтервенцій, 
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дозволяючи суб’єктам міжнародних відносин здійснювати активне військове 

втручання у будь-яку державу, для захисту цивільних громадян і припинення 

одностороннього насилля [179, с. 23]. Жодних сумнівів ні в кого не викликає той 

факт, що події «Арабської весни» стали головним каталізатором такого 

радикального переформування принципів і норм міжнародно-правової системи. 

Без відповіді залишається питання про послідовність і готовність найвпливовіших 

міжнародних гравців захищати цивільних осіб в умовах економічних криз та у 

регіонах, які не відповідають їхнім стратегічним інтересам. Ще складніше 

спрогнозувати можливості соціально-політичної консолідації суспільства у тих 

державах, які стали об’єктом гуманітарного втручання. Перші ознаки провалу 

такої концепції ми можемо спостерігати на прикладі довготривалих 

насильницьких подій в Сирії та Україні.  

 Однак, спираючись на існуючі політико-правові норми можна виокремити 

п’ять підстав, яким має відповідати силове втручання з боку міжнародної 

спільноти для припинення одностороннього насилля проти цивільних громадян:  

 - серйозність загрози (геноцид, порушення міжнародного права); 

 - правильно обрана ціль – інтервенція має бути спрямованою на захист 

населення, а не на зміну режиму; 

 - надзвичайний характер застосування насилля – використання силових 

методів лише в якості крайньої міри; 

 - співрозмірність засобів – масштабність політичного насилля повинна бути 

мінімально-необхідною для усунення загрози; 

 - збалансоване врахування наслідків – гарантія того, що гуманітарне 

втручання не призведе до ще більшої катастрофи, ніж бездіяльність. 

 Наприкінці ХХ століття політичне насилля і форми його прояву зазнали 

серйозних змін в умовах становлення нової конфігурації міжнародної політичної 

системи. Відповідні зміни світопорядку чітко визначили тенденцію до збільшення 

кількості локальних і внутрішньодержавних конфліктів, а також трансформацію 

сучасного розуміння поняття «державний суверенітет», що дозволило основним 

політичним гравцям сучасності на свій розсуд втручатися в конфлікти у різних 
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регіонах світу, апелюючи до політико-правової легітимності гуманітарного 

захисту цільних громадян. В таких умовах співвідношення між суверенітетом 

держави та суверенітетом особистості сколихнулося на користь останнього, що 

стало причиною появи, обґрунтування і узаконення нових форм політичного 

насилля, покликаних забезпечити права і безпеку людини. У вересні 2000 року 

була створена Комісія з питань втручання і державного суверенітету, члени якої 

здійснили спробу проаналізувати можливості і наслідки узаконення насилля у 

формі гуманітарних інтервенцій. Вони дійшли висновку, що державний 

суверенітет варто розглядати в якості відповідальності держави за захист 

населення в межах власної території. Таким чином, акцент було зміщено на 

першочерговість суверенітету індивіда. Політичне насилля у формі гуманітарних 

інтервенцій почало розглядатися, як прийнятне і необхідне у тих випадках, коли 

держава не може або не бажає гарантувати безпеку власним громадянам. На 

думку Комісії, у таких випадках міжнародна спільнота має брати на себе 

забезпечення прав людини в конкретному регіоні [102, с. 63]. Виступаючи з 

критикою такої односторонньої політики провідних держав К. Сазонова зазначає, 

що розширення права на гуманітарне втручання має для таких держав, скоріше за 

все, іміджове значення, яке б підтвердило їхнє право на відповідальність за мир в 

усьому світі [153, с. 179]. 

 Це призвело до необхідності перегляду теорії державного суверенітету за 

принципом суверенітет як відповідальність за захист цивільного населення від 

насильницьких актів. Ціла серія гуманітарних інтервенцій наприкінці ХХ – на 

початку ХХІ століття кинула новий виклик традиційним принципам державного 

суверенітету. Це спричинило перегляд принципів і норм сучасного міжнародного 

права. Теоретичне підґрунтя трансформації суверенітету знайшло своє 

відображення у різних наукових школах (постмодернізм, соціальний 

конструктивізм, постструктуралізм), які вказували на зниження ролі держави на 

міжнародній арені і зростання авторитету нетрадиційних суб’єктів політичного 

життя. Представники даних теоретичних напрямів наполягають на тому, що в 

умовах глобалізації поняття «державного суверенітету» втрачає будь-який сенс, 
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бо зникає або слабне його головний носій – держава [159, с. 235]. Більше того, для 

постмодерністських теорій державний суверенітет не просто втрачає свою 

цінність, а перетворюється на непотрібний залишок традиційних політичних 

систем, в яких держава була головним носієм легітимного насилля. З цією точкою 

зору можна не погоджуватися повністю, але не можна ігнорувати трансформацію, 

реінтерпритацію та реконструювання інституту суверенітету і адаптацію його 

відповідно до нових викликів, природа яких ще не до кінця зрозуміла. Під 

враженням від такої діяльності історик М. Гілберт назвав цей процес 

«найсуттєвішою корекцією суверенітету за останні 360 років» [62, с. 19]. 

Обґрунтування гуманітарних інтервенцій знайшло своє законодавче відображення 

у рішенні Міжнародної комісії з питань втручання і державного суверенітету. 

Автори даної доповіді дійшли висновку, що державний суверенітет є не лише 

захистом від зовнішнього втручання, але й обов’язком держави захищати власних 

громадян [205, с. 101]. У 2000 році К. Аннан на Генеральній асамблеї ООН надав 

своє бачення необхідності легітимізації гуманітарних інтервенцій: «Якщо ви 

вважаєте, що гуманітарна інтервенція є неприйнятним зазіханням на суверенітет, 

то яким чином ми маємо реагувати на Руанду, на Сребреніцу – на грубі та 

системні порушення прав людини, які посягають на всі засади нашої спільної 

гуманності [62, с. 19]. Таким чином, це засвідчило, що відтепер обов’язок по 

захисту цивільного населення і прав людини було передано із національного рівня 

на глобальний, а простір, в межах якого держава не може або не хоче гарантувати 

безпеку своїх громадян має перейти під управління міжнародної спільноти. В 

таких умовах місце фундаментального принципу державного суверенітету 

поступається принципам суверенітету індивіда, що проявляється у захисті 

громадян від проявів жорстокості і насилля з боку певної держави, політичного 

режиму, чи окремого угрупування недержавного походження.  

 В рамках РБ ООН у 2005 році було погоджено перелік критеріїв, яким 

повинна відповідати гуманітарне втручання для захисту цивільного населення від 

масового насилля: 
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 1. серйозність ризику – застосування сили має відповідати масштабу 

нанесеної шкоди цивільним громадянам; 

 2. останній засіб – застосовувати військову сили лише у тому випадку, коли 

всі несилові методи вичерпано; 

 3. пропорційність – масштаб, тривалість та інтенсивність інтервенції має 

бути мінімально необхідною для протидії гуманітарній катастрофі; 

 4. баланс наслідків – співвідношення наслідків страждань цивільних осіб за 

умов військової інтервенції або за її відсутності [62, с. 31].            

 Дотримання цих критеріїв дозволить контролювати застосування сили під 

час захисту цивільних громадян, підвищити легітимність інтервенції та сприяти 

консенсусу між основними міжнародними гравцями.  

 Український дослідник В. Бруз запропонував власний перелік умов, яким 

має відповідати будь, яке гуманітарне втручання: 

 - об’єктивна і незалежна оцінка наявності гуманітарної катастрофи; 

 - відсутність альтернативного врегулювання конфліктів; 

 - врахування наслідків силового втручання; 

 - забезпечення надійної системи контролю за діями миротворців та 

запобіганням зловживанням [29, с. 81]. 

 Прибічники гуманітарних інтервенцій вважають їх єдиним дієвим засобом 

зупинки насилля проти цивільних, підтримки миру і безпеки у сучасному світі. 

Державний суверенітет в такій системі втрачає значення абсолютного блага, а 

держави можуть розраховувати на нього лише за умови поваги до прав і свобод 

власних громадян, в протилежному ж випадку міжнародна спільнота залишає за 

собою законне право притягнути до відповідальності винник за насилля проти 

цивільних громадян [256]. З огляду на це, важливим видається спосіб 

обґрунтування міжнародними експертами легітимності застосування сили під час 

гуманітарних операцій. На їхню думку, миротворчі контингенти мають завдавати 

сильних ударів у відповідь, щоб ліквідувати джерело насилля, яке спрямоване 

проти миротворців або цивільного населення, яке вони захищають [29, с. 80]. Але, 

будь-яка гуманітарна інтервенція і зовнішній захист цивільних осіб не повинен 
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призводити до територіальних змін держави чи позбавляти її політичної 

незалежності, а застосування сили має бути пропорційним існуючій загрозі. 

Основною метою має бути припинення одностороннього насилля і порушення 

громадянських прав і політичних свобод громадян. 

 Масштаб та інтенсивність одностороннього політичного насилля може 

суттєво відрізнятися в залежності від соціально-економічних, культурних та 

політичних умов, в яких знаходяться його учасники. Це може бути знищення 

цілого етносу (геноцид) або публічне покарання цивільних громадян для 

залякування решти суспільства. Проте, варто розуміти, що застосування 

одностороннього насилля проти цивільних громадян у будь-яких формах 

заборонене Додатковими протоколами І та ІІ 1977 року до Женевських конвенцій.   

 За масштабом та інтенсивністю К. Степанова виділяє дві форми 

одностороннього насилля: 

 - особливо інтенсивні і масштабні – представляють собою малопоширені 

акції масового знищення цивільних осіб (насилля в Руанді, ДРК, Камбоджі, рухи 

Талібан та Аль-Каїда); 

 - обмежені та регулярні форми – розповсюдженні, регулярні та поширені 

акти політичного насилля проти цивільних громадян [164, с. 85]. 

 Класифікувати одностороннє насилля можна, також, за іншими 

показниками. Наприклад, за типом акторів можна виокремити одностороннє 

насилля державних та недержавних суб’єктів. Також, ми можемо говорити про 

одностороннє насилля в умовах військового конфлікту або в умовах миру. 

 Прикладами масштабних кампаній одностороннього політичного насилля в 

умовах мирного часу слугують наступні: 

 1. застосування бразильськими силовими структурами насилля проти 

жителів нетрів, під час антикримінальної кампанії 2005 року; 

 2. масове знищення мирного населення кримінальними угрупуваннями в 

Гондурасі у 2004 році, як помста за посилення боротьби зі злочинністю. 

  Перетворення цивільного населення на основний об’єкт сучасного 

колективного насилля може спричинити необхідність перегляду категорії 
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«безпека». Якщо в класичному значенні це поняття відображало безпеку держави 

або національну безпеку, то в сучасних реаліях все більше дослідників вказують 

на необхідність розширити дію даного поняття і говорити вже про безпеку 

людини, суспільства чи гуманітарну безпеку, яка зможе врахувати той широкий 

спектр загроз, які відображають сучасні реалії. В рамках такого сприйняття 

політичної безпеки основна увага приділяється нейтралізації загроз по 

відношенню до цивільних громадян. Масштаби одностороннього насилля і 

специфіка гуманітарних катастроф у різних регіонах світу змушує шукати нові 

шляхи та методи реформування норм міжнародного права. Принципи 

нейтральності і незастосування сили в подібних ситуаціях стали просто 

неадекватними, вважає український дослідник В. Бруз [29, с. 78]. Специфіка 

сучасних внутрішньодержавних конфліктів, які породжують гуманітарні 

катастрофи, зумовила необхідність напрацювання альтернативних підходів до 

вирішення цих проблем. Внаслідок цього, ми стали свідками формування нової 

концепції безпеки. Якщо раніше безпека передбачала захист території держави і її 

суверенітету, то сьогодні вона включає захист усього населення і конкретних 

індивідів від насилля породженого в середині держави. Тобто, в сучасних умовах 

поняття прав людини змінюється і вносить кардинальні зміни в природу 

сучасного політичного насилля. Права людини стають мірилом та критерієм 

обґрунтування і виправдання насилля в сучасному світі, породжуючи нові форми 

протистоняння, яким не можуть ефективно протидіяти існуючі соціальні та 

політичні інститути держави. Це призводить до того, що загальнолюдські 

цінності, гуманізм та правові чинники стають джерелом легітимізації нових форм 

і проявів сучасного політичного насилля.  

 Зростання значення концепції «безпеки людини» і її прав стає однією із 

головних причин переорієнтації сучасного політичного насилля, що проявляється 

в практиці гуманітарних інтервенцій. Відбувається поступове зміщення акцентів – 

від насилля покликаного захищати державу і її суверенітет до – насилля 

спрямованого на захист безпеки людини і гарантування її індивідуальних прав. 

Політичне насилля все частіше стає засобом обмеження державного суверенітету 
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і інструментом захисту особистості від державного свавілля [14, с. 98]. В доповіді 

Програми розвитку ООН в 1994 році вперше було обґрунтовано необхідність 

переходу до концепції «безпеки людини», як складової частини нових 

миротворчих місій. Спираючись на висновки Доповіді Канада в 2000 році 

першою з держав приділила увагу превентивним мірам покликаним знизити 

вірогідність жертв серед цивільних громадян в умовах збройних конфліктів [144]. 

Система сучасної безпеки прагне кардинально зменшити рівень ризику 

застосування насилля по відношенню до індивіда чи групи. Якщо раніше безпеку 

гарантувала лише держава, то в сучасних умовах вона делегує це право новим 

недержавним акторам. У сучасному політичному житті насилля зазнає нових 

викликів, які спричинені небувалим посиленням суверенітету особистості. З цього 

приводу Д. Балуєв зазначає: «Суверенітет особистості передбачає свободу від 

загроз для життя окремого індивіда, при одночасному створенню умов для 

реалізації його прав і забезпеченні можливостей приймати участі у суспільно-

політичному житті (як на національному, так і на глобальному рівні)» [14, с. 104].  

 Такі тенденції потребують додаткової уваги наукового співтовариства тому, 

що вони визначають характер протистояння між ключовими політичними 

суб’єктами в найближчій перспективі. Цивільне населення стає головною ціллю 

сучасного насилля, саме тому, його головні загрози мають гуманітарну природу. 

Активне прагнення міжнародної спільноти мінімізувати такі загрози призводить 

до становлення нових форм політичного насилля, серед якого варто відзначити 

операції з відновлення миру та різного роду гуманітарні інтервенції. 

 

 Висновки до розділу 3. 

 

 Розглянуті в даному розділі приклади демонструють нам те, яким 

евристичний потенціалом на сучасному етапі трансформації насилля володіють 

асиметричні і мережеві підходи. Властивості цих підходів з кожним днем 

збільшують своє значення і присутність у соціально-гуманітарній, політичній та 

військовій сферах і відіграють ключову роль в розумінні закономірностей їхнього 
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розвитку. Такий симбіоз і взаємозалежність мережевого і асиметричного вимірів 

політичного насилля вказує на формування нових форм і проявів даного явища в 

політичному арсеналі сучасності, поряд з одночасним скороченням міждержавних 

форм насилля. Спираючись на міждисциплінарну методологію дослідження 

насилля нам вдалося проаналізувати і довести деякі припущення та гіпотези.  

 По-перше, було виявлено, що стрімке посилення інформаційної, ресурсної, 

комунікаційної, силової і технологічної нерівності між учасниками політичних 

відносин призвело до необхідності пошуку асиметричних і нелінійних методів 

боротьби і силового протистояння на локальному, регіональному та глобальному 

рівнях. Переведення політичного протистояння в асиметричному площину 

дозволяє слабшому учаснику здобути перемогу шляхом довготривалого 

фізичного, психологічного, ідеологічного та організаційного виснаження значно 

сильнішого супротивника.  

 По-друге, в результаті проведеного дослідження на основі кількісних і 

якісних показників було доведено, що асиметричні і мережеві форми політичного 

насилля є домінуючими у сучасному світі, а кількість класичних міждержавних 

воєн значно зменшилася. Переважання асиметричного насилля стало причиною 

порушення норм міжнародного гуманітарного права і принципів «справедливої 

війни» (пропорційності, відмінності, диференціації), що значно підвищує 

неконтрольованість, анархічність і нестабільність міжнародної політичної 

системи. Серед головних характеристик сучасного політичного насилля вдалося 

виявити силову, статусну, інформаційну, ресурсну, ідеологічну та структурну 

асиметрію. Це обумовило необхідність і актуальність розгляду джерел та умов, 

які визначають характер асиметричних загроз. Найчастіше, слабший учасник 

асиметричного конфлікту представлений: невизнаними і недієздатними 

державами, політичними рухами або групами, залежними територіями або 

позасистемними мережевими терористичними угрупуваннями. Це призвело до 

трансформації політичного середовища і значного розширення аудиторії, яка 

може бути потенційним об’єктом насилля.  
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 По-третє, використання принципів асиметричного політичного насилля 

дозволило проаналізувати можливості нелінійного розвитку подій на локальному, 

регіональному, національному та глобальному рівні політичних відносин, за 

рахунок вивчення якісних і кількісних аспектів даного явища. Асиметричний 

вимір насилля в рамках політичної науки проявляється в розширенні 

насильницького протистояння не між суверенними державами, а між державою і 

політизованими військовими угрупуваннями. Спираючись на статистичні 

показники автору дослідження вдалося виявити тенденцію, відповідно до якої з 

середини ХХ століття асиметричні прояви політичного насилля почали 

переважати симетричні, що й визначило сутність та особливості протікання 

більшості сучасних актів політичного насилля.  

 По-четверте, зростання кількості недержавних форм насилля призвело до 

трансформації організаційної структури учасників конфлікту. На зміну 

ієрархічним, централізованим і бюрократичним формам організації приходять 

сегментовані, поліцентричні та інтегровані мережі, які мають суттєві переваги у 

швидкості реагування, гнучкості та адаптації до стрімких змін у зовнішньому 

середовищі. Сегментованість таких організацій полягає в тому, що вони 

складаються з великої кількості автономних сегментів. Поліцентричність вказує 

на множинне число центрів впливу, керівництва і прийняття рішень. 

Інтегрованість – об’єднання в одну мережу індивідів і соціальних груп з 

спільними інтересами, цілями та ідеалами. Сегментованість і поліцентричність 

сучасних недержавних суб’єктів насилля сприяє підвищенню їхньої стабільності 

та стійкості. Невдача або занепад однієї з частин такої мережі не зруйнує всю 

структуру тому, що окремі частини мережі можуть функціонувати автономно. Це 

розширило коло недержавних суб’єктів насилля, які отримали змогу уникати 

контролю держави і долати переваги її ієрархічних структур. Поширення у 

сучасному світі асиметричних і мережевих принципів політичного насилля 

перетворюється на головне джерело ризиків і загроз для національної та 

міжнародної безпеки. В першу чергу, це пов’язано із зростання присутності в 

межах політичного процесу недержавних суб’єктів насилля, які використовуючи 
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незначні ресурси здатні поставити під питання подальшу можливість існування 

ефективної державної монополії на легітимне використання примусу.  

 По-п’яте, Обмеживши використання політичного насилля у міждержавних 

відносинах людство опинилося перед загрозою масштабного зростання 

внутрішньодержавних форм одностороннього насилля проти цивільних громадян, 

які становлять 80-90% від загальної кількості загиблих в умовах збройного 

конфлікту. Проаналізовано кількісні і якісні статистичні показники 

одностороннього насилля в базах даних Упсальського університету і 

Стокгольмського міжнародного інституту дослідження миру. Це дозволило 

виявити найвищу інтенсивність насилля проти цивільних осіб в умовах 

громадянських війн, геноциду, етнічних чисток і терористичних актів, коли 

беззбройні громадяни розглядаються в якості основного об’єкта насилля. 

Свідченням цього, є значна кількість жертв серед мирних громадян в триваючих 

збройних конфліктах у Сирії, Іраку, ЦАР, Південному Судані, ДР Конго, Україні. 

Було помічено, що великий вплив на поширення одностороннього насилля мають 

ідеологічні, релігійні та етнічні розбіжності, глибока політична і економічна 

криза. В таких умовах, одностороннє насилля проти цивільних громадян 

перетворюється на основне джерело легітимізації гуманітарних інтервенцій і 

операцій з примушення до миру, які значно обмежують принципи державного 

суверенітету з метою захисту прав людини.  

 Спираючись на здійснений аналіз можна припустити, що у найближчій 

перспективі стратегія асиметричної, мережевої і гібридної боротьби, а також 

одностороннє насилля проти цивільних будуть все більше трансформувати 

характер політичного насилля та кидати виклик нестабільній і крихкій системі 

міжнародної безпеки і державі, як головному суб’єкту політичних процесів.   

 Основні результати дослідження, які представленні у цьому розділі, були 

опубліковані у фахових наукових виданнях з політичних наук і включені до 

списку літератури [87; 92]. 
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ВИСНОВКИ 

 

 Проблема політичного насилля продовжує залишатися недостатньо 

дослідженою темою в рамках політичної науки. Не зважаючи на те, що протягом 

людської історії насилля завжди було невід’ємним атрибутом соціальних 

відносин, важко говорити про ґрунтовне осмислення його природи. Навіть, на 

сучасному етапі розвитку, серед науковців не сформовано єдиного бачення даного 

явища. Відсутній консенсус з приводу причин, джерел і сутності політичного 

насилля, його методів, форм і механізмів трансформації в умовах конкретного 

соціально-політичного та культурно-економічного середовища. В контексті 

даного дослідження нам вдалося відповісти на деякі з цих питань, здійснити 

теоретико-методологічний аналіз даного політичного явища, зафіксувати і 

вивчити сучасні форми його прояву, взаємодію з іншими соціально-політичними 

інститутами, явищами і процесами в умовах посилення глобалізаційних процесів. 

Основні результати дисертаційного дослідження можна об’єднати у декілька 

наступних груп. 

 1. Проаналізований масив вітчизняної та іноземної літератури засвідчив 

необхідність вивчення політичного насилля в рамках комплексу сучасних 

аналітичних підходів. Зокрема, було проаналізовано фізичні, психологічні, 

економічні, соціальні, культурні, релігійні, вольові та морально-етичні аспекти 

політичного насилля в контексті боротьби за владу, її утримання та використання. 

Систематизувавши розглянуті підходи і теорії вдалося сформувати авторське 

визначення політичного насилля відповідно до якого – це порушення одним 

учасником політичного процесу прав іншого, шляхом впливу, фізичної сили, 

примусу чи психологічного тиску для підкорення його поведінки власній волі, 

завдання шкоди і досягнення певних політичних цілей в процесі боротьби за 

владу. Визначальною ознакою насилля є те, що воно завжди здійснюється за 

допомогою цілеспрямованого примусу (фізичного або психологічного) і 

передбачає завдання матеріальної і духовної шкоди.     
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 2. В рамках політичної науки сформувалося декілька основних підходів та 

теорій до розуміння природи політичного насилля, кожний з яких акцентує свою 

увагу на окремих, специфічних властивостях даного феномену. Нам вдалося 

докладно розглянути і проаналізувати особливості вивчення політичного насилля 

з позицій структурного, антропологічного, психологічного та інституційного 

підходів, а також теорій відносної депривації, раціонального вибору та 

модернізації. Незважаючи на значну відмінність між розглянутими підходами, 

кожен з них має право на існування, бо пропонує альтернативні інструменти 

вивчення впливу насилля на характер суспільно-політичного розвитку.  

 3. Окремо було проаналізовано та систематизовано основні класифікації і 

типології політичного насилля. Серед найпоширеніших показників, які були 

обрані для класифікації даного явища, найбільшим евристичним потенціалом 

володіють наступні: ступінь інтенсивності і організованості; встановленні цілі, 

завдання, результати і засоби, що використовуються; характеристика суб’єкта і 

об’єкта насилля; територіальні ознаки і масштаб застосування; ступінь 

латентності і легітимності; форми прояву; види завданої шкоди.   

 4. В ході здійсненого аналізу нам вдалося сформувати систему показників і 

ознак, відповідно до яких ту, чи іншу державу можна було б віднести до категорії 

недієздатних. Зокрема, було виявлено, що в таких умовах інтенсивність насилля 

зростає пропорційно послабленню державних інститутів, що, найчастіше, 

спричинено трьома групами криз: економічною, політичною і кризою 

легітимності офіційної влади. В таких умовах держава зі своїми інститутами 

повністю або частково втрачає своє привілейоване становище в якості головного 

джерела легітимного примусу, а отже, не може гарантувати безпеку, соціальне 

забезпечення і правосуддя, що призводить до стрімкого зростання недержавних та 

неформальних інститутів, які заповнюють функціональний вакуум, що утворився 

від занепаду держави. 

 5. Недієздатні держави перетворюються на неконтрольовані територіальні 

утворення, які використовуються транснаціональними терористичними і 

кримінальними угрупуваннями, перетворюючись на транзитні пункти торгівлі 
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людьми, нелегальної міграції та невибіркового насилля. Доведено, що це 

спричинено фрагментацією політичного простору, формуванням нових 

недержавних суб’єктів насилля і втратою державою монополії на легітимне 

використання сили на власній території. На основі кількісних показників було 

виявлено, що регіони з відповідним колапсом державних інститутів у 15 разів 

більше схильні до розв’язання політичного протистояння із використанням 

насилля. У свою чергу, трансформація політичного насилля в умовах недієздатної 

державності перетворилася на головне джерело легітимізації, обґрунтування і 

виправдання превентивного насилля та гуманітарних інтервенцій. Узагальнюючи 

наявні кількісні і якісні показники нам вдалося виокремити такі головні ознаки 

недієздатної державності: олігополія влади і насилля; криза державного 

суверенітету; відсутність демократичних інститутів і свобод; низький рівень 

легітимності державної влади і безпеки; відсутність цілковитого контролю 

держави над власною територією; низька ефективність бюрократії; приватизація 

монополії на застосування насилля; високий рівень злочинності та корупції; 

великі потоки біженців; поширення терористичних і сепаратистських мереж. 

 6. Не менш важливе місце в системі нашого дослідження посіла проблема 

динамічних змін у сфері приватизації та інтернаціоналізації сучасного 

політичного насилля. Цей процес знайшов своє відображення в швидкому 

поширенні нових приватних учасників, які виконують все більший спектр 

функцій у сфері безпеки і примусу, які раніше були одноосібною прерогативою 

держави. В іншому випадку держава, зрощуючись з корпораціями, сама 

перетворюється на приватного суб’єкта сучасного політичного насилля, головною 

особливістю якого є розмивання традиційного кордону в повноваженнях між 

державою та бізнесом у питаннях гарантування соціально-політичної, 

економічної, культурної та ідеологічної безпеки. Проаналізовано основні 

типології приватизації політичного насилля і його суб’єктів, причини, фактори, 

історію становлення, класифікацію та роль приватних військових компаній в 

процесі послаблення державної монополії на використання примусу. 
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 7. Прагнучи здійснити ґрунтовний аналіз трансформації політичного 

насилля було здійснено науково-аналітичне обґрунтування, осмислення та оцінка 

основних чинників та закономірностей еволюції форм і проявів насилля та його 

змістовних аспектів в умовах сучасних глобалізаційних процесів. Виявлено 

фундаментальні особливості, механізми, принципи та характерні ознаки, які 

відображають вплив глобалізації на політичний вимір насилля. Сучасний вплив 

глобалізації на природу політичного насилля визначається зміною принципів 

політичного дискурсу, принципів виробництва, перерозподілу та організації. В 

таких умовах, політичне насилля отримало змогу впливати на людей незалежно 

від громадянства чи територіальних кордонів. Воно пронизує різні рівні 

політичних відносин: індивідуальний, локальний, регіональний, національний, 

міжнародний.  

 8. Перехід сучасного політичного насилля в асиметричну площину знизив 

важливість силових факторів і підвищив роль політико-психологічних та 

організаційних засобів, які дозволяють максимально ефективно використовувати 

слабкі сторони протилежної сторони конфлікту. З огляду на це, було 

запропоновано і проаналізовано демографічні, індустріальні та військові 

індикатори, які визначають специфіку асиметричного протистояння між 

державними і недержавними суб’єктами насилля. Слабший суб’єкт політичних 

відносин завжди буде прагнути використати переваги асиметричної стратегії, яка 

дозволяє змінити співвідношення балансу сил на його користь шляхом виявлення 

вразливих сторін супротивника. Це призвело до трансформації політичного 

середовища і значного розширення аудиторії, яка може бути потенційним 

об’єктом насилля. Асиметричний вимір насилля в рамках політичної науки 

проявляється в розширенні насильницького протистояння не між суверенними 

державами, а між державою і політизованими військовими угрупуваннями. 

Спираючись на статистичні показники автору дослідження вдалося виявити 

тенденцію, відповідно до якої з середини ХХ століття асиметричні прояви 

політичного насилля почали переважати симетричні, що й визначило сутність та 

особливості протікання більшості сучасних актів політичного насилля.  
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 9. Деталізовано широкий спектр загроз від реалізації політичного насилля в 

сучасній Україні. Опір на теорію гібридної війни дозволив подолати традиційні 

уявлення про еволюцію збройного насилля і його впливу на всі сфери суспільного 

життя. Визначальною ознакою гібридної війни проти України є конвергенція 

традиційних і асиметричних форм насилля, інформаційно-психологічної 

пропаганди і військової сили, терористичних і партизанських загроз, 

нерегулярних збройних угрупувань і регулярних військових формувань без 

розпізнавальних ознак з одночасним залученням місцевого населення до участі у 

конфлікті. Використання переваг гібридної війни дозволяє державі-агресору 

приховувати власну участь у конфліктів, порушувати норми міжнародного права, 

здійснювати необґрунтоване насилля проти цивільних громадян, відкидати 

звинувачення у підтримці терористів і бойовиків, а отже, і маніпулювати 

громадською думкою для введення в оману міжнародної спільноти. Окрім 

військових руйнувань насилля у формі гібридного конфлікту включає значний 

перелік невійськових засобів тиску: психологічних, соціально-економічних, 

дипломатичних, інформаційно-пропагандистських, гуманітарних, енергетичних. 

Це дозволяє дестабілізувати українську державність, нормальний розвиток, 

виснажити політичні, економічні та військові ресурси і створити на території 

України зону постійної нестабільності. 

 10. Нові типи неієрархічної організаційної структури недержавних суб’єктів 

насилля спираються на сегментовані, поліцентричні та інтегровані мережі, які 

мають суттєві переваги у швидкості реагування, гнучкості та адаптації до 

стрімких змін у зовнішньому середовищі. Все це, стрімко підвищує 

неконтрольованість, нестабільність та анархічність сучасної міжнародної 

політичної системи. Мережі дозволяють недержавним угрупуванням мобілізувати 

своїх прихильників, швидко та безпечно інформувати їх про зміну стратегії, а 

також посилювати свій вплив на формування міжнародної політики, перебираючи 

на себе ті функції, які традиційно були пріоритетом держави. Стрімке розширення 

мережевих загроз стало можливим завдяки політизації, інтернаціоналізації та 

зростанню технологічного і організаційного рівня недержавних суб’єктів насилля. 
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Використання асиметричних і мережевих принципів боротьби дозволяє їм 

перемагати повільні ієрархічні структури держави.  

 11. У переважній більшості сучасних конфліктів із застосуванням насилля 

найбільше страждають цивільні громадяни. Підтвердженням цього стає стрімке 

розмивання різниці між цивільними і військовими суб’єктами насилля, а також 

зникнення чітких географічних, просторових і часових кордонів, що посилює 

ерозію та дестабілізацію традиційних принципів міжнародного гуманітарного 

права. Акти одностороннього насилля є результатом свідомого політичного і 

стратегічного вибору певного учасника конфлікту, а не випадковим насиллям 

проти цивільних. Спираючись на статистичні показники вдалося проаналізувати 

інтенсивність, специфіку і структуру сучасних втрат серед цивільних громадян в 

різних регіонах світу. Це дозволило розглянути закономірності поступової 

легітимізації гуманітарних інтервенцій (їх критеріїв, умов та політико-правових 

підстав) і руйнування принципів державного суверенітету у відповідь на 

масштабні злочини проти людства, порушення прав людини і насилля проти 

цивільних.     

 Таким чином, підводячи підсумок, ми можемо констатувати, що поява 

нових форм і проявів політичного насилля стала серйозним викликом для 

міжнародної спільноти, яка має продемонструвати адекватну реакцію та 

розуміння природи і тенденцій трансформації сучасного політичного насилля. 

Результати дослідження, що представленні в рамках даної роботи, покликані 

сформувати комплексне уявлення про проблему трансформації і поширення 

різноманітних форм політичного насилля в умовах недієздатної державності, 

приватизації, делегітимізації та глобалізації різноманітних форм політичного 

насилля. На основі отриманих результатів автору вдалося виявити та 

систематизувати джерела трансформації, становлення і легітимізації політичного 

насилля та його ролі в політичній системі суспільства. 
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