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Передмова 

Збройне насилля є однією з найактуальніших глобальних проблем 

сучасності. Масштаби та інтенсивність розповсюдження збройного насилля 

вказують на те, що світ уперше з часів Другої світової війни зіткнувся з 

безпрецедентними викликами і загрозами системі міжнародної безпеки. Майже 

щороку збільшується кількість воєнних конфліктів, загострюється боротьба за 

ресурси, активізується транснаціональний тероризм, зростає агресивність 

недемократичних режимів, а геополітична картина світу знов набуває 

біполярного характеру.  

Сучасні виклики, зумовлені глобалізацією, стрімким розвитком 

інформаційної сфери, геополітичними трансформаціями, суттєво вплинули на 

характер збройного протиборства. Воєнні конфлікти еволюціонують. Усе 

більшої актуальності набувають феномени асиметричного, інформаційного, 

гібридного, транснаціонального насилля. Загальна тенденція зростання рівня 

політичного насилля створює нові небезпеки для українського суспільства, 

найсерйознішою серед яких є російська агресія, що призвела до анексії Криму 

та війни на Сході України. Актуалізація зазначених загроз вимагає 

вдосконалення механізмів протидії деструктивним тенденціям, пошуку нових 

форм миротворчої практики.  

Актуальні питання у сфері розповсюдження і трансформації збройного 

насилля потребують ретельного вивчення. Даний словник-довідник покликаний 

забезпечити знання і розуміння цілого спектру питань щодо сутності, форм, 

специфіки та засобів сучасного збройного насилля, а також механізмів протидії 

його поширенню. Для реалізації зазначеної мети авторка поставила ряд завдань, 

а саме: розкрити зміст основних понять і категорій теорії збройного насилля; 

описати основні типи і форми збройного насилля; визначити специфічний 

характер сучасних воєнних конфліктів; виявити сутність актуальних загроз 

міжнародній і національній безпеці; надати уявлення про основні механізми 

боротьби зі збройним насилля у світі. Видання призначене для студентів і 
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магістрантів спеціальності «Політологія», аспірантів та всіх, хто цікавиться 

суспільними науками. 

 

А 

Агресія (у міжнародному праві) (від лат. aggressio – напад) – згідно з 

резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 3314 (XXIX) «Визначення агресії» від 

14 грудня 1974 р., є застосуванням збройної сили державою проти суверенітету, 

територіальної недоторканності або політичної незалежності іншої держави, 

або будь-яким іншим чином, несумісним зі Статутом ООН. Установлення 

факту здійснення агресії не залежить від оголошення війни. Головним 

критерієм визначення акту агресії є застосування збройної сили державою 

першою з порушенням Статуту ООН. Класифікуються як акти агресії наступні 

дії: вторгнення або напад збройних сил держави на територію іншої держави; 

будь-яка воєнна окупація або анексія території держави чи частини її території, 

що здійснена із застосуванням сили; бомбардування збройними силами 

держави території іншої держави або застосування будь-якої зброї однією 

державою проти території іншої; блокада портів або берегів держави 

збройними силами іншої держави; напад збройними силами держави на 

сухопутні, морські або повітряні сили або морські і повітряні флоти іншої 

держави; застосування збройних сил однієї держави, що знаходяться на 

території іншої держави за згодою з приймаючою стороною, з порушенням 

умов, передбачених угодою, або продовження перебування їх на цій території 

після припинення дії угоди; дії держави, яка дозволяє, щоб її територія, яку 

вона надала в розпорядження іншої держави, використовувалася цією 

державою для здійснення акту агресії проти третьої держави; засилання 

державою або від її імені збройних банд, груп, іррегулярних сил, найманців, які 

застосовують збройну силу проти іншої держави, що має настільки серйозний 

характер, що є рівносильним названим вище актам, або значна участь держави 

у таких діях. У резолюції зазначено, що даний перелік не є вичерпним і за 

рішенням Ради Безпеки ООН згідно з положеннями Статуту ООН як акти 
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агресії можуть бути визначені й інші дії. Агресивна війна є злочином проти 

міжнародного миру і тягне за собою міжнародну відповідальність. Жодні 

обставини політичного, економічного, воєнного чи іншого характеру не можуть 

виправдовувати агресію. Крім того, ніякі територіальні придбання або вигоди, 

отримані в результаті агресії, не є законними. Приклади агресії: агресія Іраку 

проти Кувейту (1990 р.), російська агресія проти України (з 2014 р.), 

інтервенція Саудівської Аравії та її союзників до Ємену (2015 р.). 

Анексія (лат. annexio, від annexus – приєднаний) – насильницьке 

захоплення державою території (частини території) іншої держави з наступним 

її приєднанням. Як і окупація, анексія в міжнародному праві кваліфікується як 

акт агресії та є злочином проти міжнародного миру (резолюція 3314 (ХХIХ) 

Генеральної Асамблеї ООН «Визначення агресії»). Однак на відміну від 

окупації, яка має тимчасовий характер, анексія є претензією на постійний 

суверенітет над захопленою територією, не вимагає від держави-агресора 

дотримання існуючих у країні законів і не передбачає тих обмежень, які 

накладаються на окупанта міжнародним правом (викладених, зокрема, у 

додатку до IV Гаазької Конвенції 1907 р., що має назву «Положення про закони 

і звичаї війни на суходолі»). Як правило, анексії передує окупація відповідних 

територій. Приклади анексії: аншлюс Австрійської республіки нацистською 

Німеччиною у 1938 р., радянська окупація та анексія Бессарабії, Північної 

Буковини, краю Герца, земель Західної України, Західної Білорусі та 

Балтійських країн у 1939 – 1940 рр., анексія Ізраїлем Східного Єрусалиму та 

сирійських Голанських висот у 1980 – 1981 рр., окупація та анексія АР Крим та 

Севастополя Російською Федерацією.  

Асиметричний конфлікт – (англ. asymmetric conflict) – тип воєнних 

конфліктів, які характеризуються статусною і ресурсною нерівністю сторін 

(збройним силам держави протистоять слабші у воєнному сенсі недержавні 

актори (наприклад, іррегулярні угруповання)) та пріоритетним використанням 

асиметричних стратегій і тактик (партизанської боротьби, тероризму, диверсій, 
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раптових нападів, нанесення ударів по невійськовим цілям, наприклад, 

об’єктам інфраструктури та цивільному населенню, затягування воєнних дій, 

уникнення прямих зіткнень). На думку експертів, з другої половини ХХ 

століття більшість воєнних конфліктів має асиметричний характер. 

 

Б 

Бунт – стихійний, неорганізований виступ мас, що не має чітко 

усвідомлюваної цілі. В силу нецілеспрямованого характеру бунти, як правило, є 

нетривалими і мають локальний характер, тобто обмежені територіями певного 

населеного пункту. Бунт може бути як ненасильницьким, так і насильницьким. 

В останньому випадку насилля є безладним, має високу інтенсивність і 

супроводжується руйнуванням власності, вуличними заворушеннями, 

випадковими пограбуваннями і нападами. Бунти є проявом демонстраційного 

насилля і не мають на меті захоплення влади або зміну політичного ладу. Однак 

бунт може перерости в повстання, якщо набуде організованості та масовості. 

Приклади: бунти в Російські імперії у ХVІІ – ХІХ столітті («соляний бунт» 

1648 р., «мідний бунт» 1662 р., стрілецький бунт 1698 р., «чумний бунт» 1771 

р., «холерні бунти» 1830 – 1831 рр. та ін.), кронштадтське повстання в РСФСР у 

1921 р., ферганські погроми в Узбецькій РСР у 1989 р., лос-анджелеський бунт 

1992 р.  

 

В 

Війна – крайня форма збройного насилля, складний суспільно-політичний 

феномен, що передбачає докорінну зміну характеру відносин між державами і 

націями, пов’язану з переходом від застосування ненасильницьких форм і 

способів досягнення політичних та економічних цілей до прямого застосування 

збройної сили. За висловом К. фон Клаузевіца, війна є продовженням політики 

іншими, насильницькими засобами. У сучасній воєнній науці класифікують 

війни за різними критеріями: наприклад, за масштабом виокремлюють світові, 

регіональні, локальні війни; за інтенсивністю – війни низької, середньої та 
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високої інтенсивності; за соціально-політичним змістом – загарбницькі та 

визвольні; за способом дії – маневрені та позиційні; за складом учасників – 

двосторонні та коаліційні; за тривалістю – затяжні та швидкоплинні; за 

фізичним середовищем збройної боротьби – наземні, морські, повітряні, 

космічні; за основними видами засобів збройної боротьби – ядерні, неядерні 

(звичайні, або конвенційні), хімічні, бактеріологічні, біологічні, геофізичні, 

інформаційні.  

У сучасній літературі набула розповсюдження концепція поколінь війн. 

Згідно з класифікацією, впровадженою американським військовим експертом 

Вільямом С. Ліндом, виокремлюють чотири покоління війн. Для війн першого 

покоління було характерним використання великих мас військ, лінійна тактика, 

застосування гладкоствольної зброї. Головними характеристиками війн другого 

покоління стала не масовість військ, а вогнева потужність, позиційний 

характер, застосування нарізної зброї (зокрема, кулеметів), артилерії, а пізніше 

– авіації, польової фортифікації. Третє покоління війн відрізнялося 

маневреністю та пов’язується з розробкою та впровадженням теорії бліцкригу. 

Сучасним війнам, що являють собою четверте покоління, властива висока 

технологічність, значна роль інформаційної складової протиборства, 

асиметричність, тотальна мобілізація населення, використання недержавних 

військових формувань.  

Існує також інше трактування концепції поколінь війн, пов'зане з 

формаційним підходом. Згідно з класифікацією доктора воєнних наук 

Володимира Сліпченка, війни першого покоління – це війни рабовласницької 

епохи, що мали тактичний масштаб і велися з використанням холодної зброї. 

Війни другого покоління були властиві феодальній формації, відрізнялися 

тактичним характером і передбачали застосування пороху і гладкоствольної 

зброї. Війни третього покоління – це війни оперативно-тактичного масштабу, 

які велися з використанням нарізної багатозарядної зброї підвищеної 

скорострільності. Четверте покоління війн – це сучасні стратегічні війни, що 

виникли всередині ХХ століття, під час яких широко використовуються всі 
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види збройних сил, автоматична і реактивна зброя, танки, авіація, сучасні 

засоби зв’язку. Деякі дослідники доповнюють цю класифікацію війнами 

п’ятого і шостого поколінь. Зокрема, радянський воєнно-морський фахівець 

Іван Капітанець під війнами п’ятого покоління мав на увазі війни ядерної 

епохи, основи яких були закладені в період «холодної війни». Основою війн 

цього типу є ракетно-ядерна зброя. Сьогодні вони становлять потенційну 

загрозу існуванню людства у планетарних масштабах. Війна шостого покоління 

– найсучасніший тип збройного протиборства ХХІ століття, в основу якого 

покладено високотехнологічну зброю (наприклад, масоване використання 

високоточної зброї) та методи інформаційного протиборства. 

Внутрішній інтернаціоналізований конфлікт – внутрішній конфлікт, під 

час якого одна або кілька сторін отримують військову допомогу від іншої 

держави. Інша держава втручається в конфлікт в якості третьої сторони з метою 

підтримки уряду, що бореться з повстанцями, або антиурядових збройних груп. 

Приклади: громадянська війна в Сирії (з 2011 р.), громадянська війна в 

Афганістані (з 1978 р.), громадянська війна в Іраку (з 2011 р.). 

Воєнна доктрина держави – згідно з новою редакцією Воєнної доктрини 

України 2015 р., система поглядів на причини виникнення, сутність і характер 

сучасних воєнних конфліктів, принципи і шляхи запобігання їх виникненню, 

підготовку держави до можливого воєнного конфлікту, а також на застосування 

воєнної сили для захисту державного суверенітету, територіальної цілісності, 

інших життєво важливих національних інтересів. 

Воєнна окупація (від лат. occupatio ‒ загарбання) фактичне тимчасове 

перебування території суверенної держави (або частини її території) під владою 

армії іншої держави. На даній території встановлюється окупаційний режим, 

здатний виконувати владні функції. Необхідними умовами визначення ситуації 

окупації є відсутність згоди сторін щодо іноземного втручання, а також 

здатність окупантів установити ефективний контроль над окупованою 

територією. Останнє положення означає, що окупаційна влада повинна вжити 

всіх можливих заходів щодо відновлення і забезпечення громадського порядку і 
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безпеки на окупованій території, дотримуючись існуючих у країні законів. За 

визначених умов територія вважається окупованою, навіть якщо збройний опір 

окупантам відсутній. Ситуація окупації регулюється «Положенням про закони і 

звичаї війни на суходолі», що є додатком до IV Гаазької Конвенції про закони і 

звичаї війни на суходолі 1907 р., IV Женевською Конвенцією 1949 р., 

Додатковими протоколами I і ІІ до Женевських конвенцій 1977 р. У 

міжнародному праві воєнна окупація визначається як акт агресії і є злочином 

проти міжнародного миру (див. резолюцію 3314 (ХХIХ) Генеральної Асамблеї 

ООН «Визначення агресії»). Сучасні дослідники (зокрема, С. Віте) 

виокремлюють специфічну ситуацію так званої «опосередкованої» окупації, що 

має місце, коли територіальний контроль здійснюється окупаційними силами 

не прямо, а через маріонетковий уряд або інший місцевий підпорядкований їм 

орган. 

Воєнна політика (від лат. politicus – «те, що стосується державних 

(полісних) справ») – складова державної політики, змістом якої є управління 

воєнною діяльністю держави. У новій редакції Воєнної доктрини України 

2015 р. воєнна політика визначається як діяльність суб’єктів забезпечення 

національної безпеки держави із запобігання воєнним конфліктам, організації 

та здійснення військового будівництва і підготовки Збройних Сил України, 

Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, 

Державної спеціальної служби транспорту та інших утворених відповідно до 

законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального 

призначення до збройного захисту національних інтересів. 

Воєнна стратегія (від грец. strategia – мистецтво полководця) – 1) 

складова воєнного мистецтва, його вища область, яка вивчає характер сучасних 

воєнних конфліктів, шляхи їх попередження, підготовку держави до відбиття 

можливої агресії, питання планування, організації і ведення оборони, воєнних 

дій, стратегічних операцій; 2) сукупність політичних принципів і дій у сфері 

безпеки і оборони, державна система воєнно-політичних ідей, поглядів і 

https://ru.wiktionary.org/wiki/politicus#.D0.9B.D0.B0.D1.82.D0.B8.D0.BD.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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практичних заходів, що визначають цілі і загальну спрямованість воєнно-

політичного курсу держави. 

Воєнна тактика (грец. taktika – мистецтво побудови війська) – 1) 

складова частина воєнного мистецтва, яка містить теорію і практику підготовки 

і ведення бою з’єднаннями, частинами і підрозділами різних видів збройних 

сил, родів військ, спеціальних військ на суші, в повітрі і на морі; 2) сукупність 

форм і методів воєнно-політичних дій у сфері безпеки і оборони держави, що 

підпорядкована воєнно-політичній стратегії і спрямована на її реалізацію та 

забезпечує розв’язання окремих воєнно-політичних завдань у контексті 

конкретних воєнно-політичних обставин. 

Воєнний злочин – особливо тяжке порушення передбачених міжнародним 

правом законів і звичаїв війни під час воєнних дій. Перелік воєнних злочинів 

визначений ч. 2 ст. 8 Римського статуту Міжнародного кримінального суду, 

згідно з якою до воєнних злочинів відносять:  

– серйозні порушення Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 р., а саме: 

вмисне вбивство, тортури або нелюдське поводження, у тому числі біологічні 

експерименти; вмисне заподіяння сильних страждань, серйозних тілесних 

ушкоджень або шкоди здоров’ю; незаконне, безглузде і великомасштабне 

знищення і привласнення майна, не викликане військовою необхідністю; 

примус військовополоненого або іншої особи, що охороняється, до служби в 

збройних силах ворожої держави; вмисне позбавлення військовополоненого 

або іншої особи, що охороняється, права на справедливе і нормальне 

судочинство; незаконна депортація, переміщення або незаконне позбавлення 

волі; взяття заручників;  

– у випадку збройного конфлікту неміжнародного характеру будь-яке з 

наступних діянь стосовно осіб, які не беруть активної участі у воєнних діях (у 

тому числі військовослужбовців, що склали зброю, і осіб, виведених з ладу в 

результаті хвороби, поранення, взяття під варту або з іншої причини), що 

становить серйозне порушення ст. 3, загальної для чотирьох Женевських 

конвенцій від 12 серпня 1949 р.: посягання на життя і особистість, у тому числі 
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вбивство, заподіяння каліцтв, жорстоке поводження і тортури; посягання на 

людську гідність, зокрема, образливе і принижуюче поводження; взяття 

заручників; винесення вироків і їх виконання без попереднього судового 

розгляду, проведеного створеним у встановленому порядку судом; 

– інші серйозні порушення законів і звичаїв міжнародних і неміжнародних 

збройних конфліктів у встановлених рамках міжнародного права, наприклад: 

умисний напад на цивільне населення або окремих цивільних осіб, що не 

беруть безпосередньої участі у воєнних діях; умисний напад на цивільні 

об’єкти; вмисне нанесення ударів по персоналу та об’єктам, задіяним в наданні 

гуманітарної допомоги або місії з підтримання миру, що діє у відповідності зі 

Статутом ООН; напад на незахищені міста, села, житло, будівлі, які не є 

військовими цілями; вбивство або поранення комбатанта, який, склавши зброю 

і не маючи засобів захисту, беззастережно здався; заява про те, що пощади не 

буде; розграбування міста або населеного пункту, навіть якщо він захоплений 

штурмом; застосування отрути або отруєної зброї та ін. 

У ст. 7 Римського статуту визначена також категорія злочинів проти 

людяності. Злочином проти людяності вважається будь-яке з наступних діянь у 

випадку, коли воно здійснюється в рамках широкомасштабного або 

систематичного свідомого нападу на цивільних осіб: вбивство; винищення; 

поневолення; депортація або насильницьке переміщення; ув’язнення або інше 

жорстоке позбавлення фізичної свободи з порушенням основоположних норм 

міжнародного права; катування; зґвалтування, обернення в сексуальне рабство, 

примусова стерилізація та інші форми сексуального насильства; переслідування 

будь-якої спільноти, що ідентифікується, за політичними, расовими, 

національними, етнічними, культурними, релігійними, гендерними та іншими 

мотивами; насильницьке зникнення людей; злочин апартеїду; інші нелюдські 

діяння аналогічного характеру, що полягають в умисному спричиненні сильних 

страждань, серйозних тілесних ушкоджень або серйозної шкоди психічному 

або фізичному здоров’ю.  
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За воєнні злочини міжнародним правом установлена як індивідуальна, так 

і командна відповідальність, що розповсюджується на безпосередніх 

виконавців і організаторів. Воєнними злочинцями вважаються організатори, 

підбурювачі, керівники і виконавці злочинів проти миру, воєнних злочинів і 

злочинів проти людяності, а також їхні співучасники. 

Воєнний (воєнно-політичний) конфлікт – загальна категорія, що 

використовується для позначення будь-якої форми збройного протиборства як 

всередині держави, так і на міжнародному рівні. Згідно з новою редакцією 

Воєнної доктрини України 2015 р., визначається як форма розв’язання 

міждержавних або внутрішньодержавних суперечностей із двостороннім 

застосуванням воєнної сили. Основними видами воєнних конфліктів є війна та 

збройний конфлікт. 

Воєнний стан – особливий політико-правовий режим, що впроваджується 

рішенням вищого органу державної влади при надзвичайних обставинах, 

викликаних агресією проти держави або безпосередньою загрозою агресії, для 

охорони державної безпеки, збереження або відновлення суспільного порядку у 

країні. При впровадженні воєнного стану, як правило, частина функцій і 

повноважень державної влади передається військовим, а деякі конституційні 

права і свободи обмежуються. 

Воєнно-політична криза – надзвичайне загострення міжнародної або 

регіональної воєнно-політичної обстановки, що характеризується ворожою 

взаємодією між урядами держав і вичерпанням можливостей урегулювання 

спірних питань політичними засобами. Під час воєнно-політичної кризи зростає 

ймовірність розв’язання воєнного конфлікту. 

Воєнно-політичне протиборство – особливий тип воєнно-політичних 

відносин між державами-суперниками або коаліціями держав, що полягає у 

змаганні воєнно-стратегічних потенціалів (військової могутності) учасників 

протиборства і передбачає створення і вдосконалення збройних сил і озброєнь.  

Воєнно-політичні відносини – сукупність намірів і дій сторін (держав, 

коаліцій держав, міжнародних корпорацій, політичних організацій), 
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спрямованих на досягнення власних інтересів із застосуванням воєнних засобів 

і всього комплексу інших наявних інструментів у політичній, воєнній, 

економічній, культурно-інформаційній та інших сферах суспільного життя. 

 

Г 

Геноцид (від грец. γένος – рiд, плем’я та лат. caedo – вбиваю) – згідно з 

Конвенцією ООН про запобігання злочину геноциду та покарання за нього від 9 

грудня 1948 р., і Римським статутом Міжнародного кримінального суду від 17 

липня 1998 р., це дії, що здійснюються з наміром знищити, повністю або 

частково, будь-яку національну, етнічну, расову або релігійну групу. До таких 

дій віднесено: вбивство членів групи; заподіяння серйозних тілесних 

ушкоджень або розумового розладу членам групи; навмисне створення таких 

життєвих умов для групи, які розраховані на її повне або часткове знищення; 

заходи, розраховані на запобігання дітонародження в середовищі групи; 

насильницька передача дітей з однієї групи до іншої. Оскільки наведене 

визначення не враховує випадків здійснення геноциду щодо соціально-

класових груп, у літературі іноді вживається термін «класовий геноцид» 

(геноцид у Камбоджі 1975 – 1979 рр., масові репресії в СРСР 1930 – 1950-х рр.). 

Геноцид є одним із найтяжчих міжнародних злочинів, який підпадає під 

юрисдикцію Міжнародного кримінального суду. Геноцид може мати місце як у 

воєнний, так і в мирний час. Серед найбільш масштабних актів геноциду в 

історії: геноцид вірмен, понтійських греків та ассирійців в Османській імперії  

1914 – 1923 рр., Голокост та геноцид слов’янських народів під час Другої 

світової війни, Голодомор 1932 – 1933 рр. в Україні, геноцид у Руанді 1994 р., 

різанина в Сребрениці під час Боснійської війни 1995 р. 

Гібридна війна – найсучасніший тип воєнних конфліктів, який 

характеризується поєднанням різнорідних стратегій і засобів – звичайної війни, 

малої війни та інформаційної війни. Пріоритет надається засобам малої війни – 

партизанській боротьбі, тероризму, диверсіям, провокаціям, а також 

інформаційному протиборству. Одним із завдань гібридної війни є створення 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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або провокування внутрішніх конфліктів і протиріч у державі, що стала 

об’єктом агресії, завдяки чому іноді гібридна війна «маскується» під 

громадянську війну. Одним з ключових компонентів гібридної агресії є 

інтенсивний інформаційний та інформаційно-психологічний вплив. Важливими 

рисами гібридних війн є асиметричність (див. Асиметричний конфлікт), 

прихований, неоголошений характер. 

Громадянська війна – різновид внутрішньої війни, високоінтенсивний і 

великомасштабний внутрішньодержавний воєнний конфлікт між 

організованими групами за володіння владою. Суб’єктами збройного 

протиборства під час громадянської війни виступают політичні еліти, класи, 

соціальні, національні, етнічні, релігійні, територіальні групи. Важливою 

ознакою громадянської війни є її тотальність, адже в протистояння тією чи 

іншою мірою втягується все цивільне населення. Громадянська війна часто 

супроводжується інтервенцією. Під час громадянських війн широко 

використовуються засоби малої війни, такі як партизанська боротьба, тероризм, 

диверсії. Як правило, громадянські війни є довготривалими конфліктами і 

можуть точитися роками. Їхня тривалість з другої половини ХХ століття має 

тенденцію до збільшення. Так, громадянська війна в Алжирі тривала 12 років, 

Сальвадорі – 14 років, Мозамбіку – 16 років, Лівані – 16 років, Судані – 18 та 23 

роки, Східному Тиморі – 25 років, Шрі-Ланці – 27 років, Анголі – 28 років, 

Гватемалі – 37 років, Колумбії – 53 роки, М’янмі (Бірмі) – 65 років, 

громадянська війна на Філіппінах відбувається з 1969 р., в Афганістані ‒ з 

1978 р., Сомалі – з 1988 р. 

 

Д 

Державний переворот – організоване захоплення влади нечисленною 

групою політичної контреліти. Державні перевороти, як правило, не 

спричиняють масштабне та інтенсивне насилля і в деяких випадках можуть 

здійснюватися ненасильницьким шляхом. У залежності від поставленої мети 

державний переворот може мати як поверхневий (зводиться до зміни глави 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%27%D1%8F%D0%BD%D0%BC%D0%B0
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держави і не зачіпає основ політичного устрою), так і глибинний (спрямований 

на корінні зміни політичного режиму або політичної системи) характер. 

Перший тип державного перевороту відомий як палацовий переворот ‒ 

верхівковий переворот, який здійснюється виключно з метою захоплення влади 

(вбивство Павла І в Російські імперії в 1801 р., усунення від влади М. Хрущова 

в 1964 р.). Другий тип переворотів може набувати ознак революції. У 

політологічній літературі виокремлюють також військовий переворот або путч. 

У деяких випадках державні перевороти спричиняють подальше розгортання 

політичного насилля, спричиняючи збройні повстання, революції, громадянські 

війни. Приклади державних переворотів в історії: Термідоріанський переворот 

1794 р. та переворот 18 брюмера 1799 р. у Франції, гетьманський переворот 

1918 р. в Україні, переворот в Ірані 1953 р., спроба державного перевороту у 

Венесуелі в 2002 р., державний переворот в Гондурасі 2009 р. 

Диверсія (від лат. diversio – відхилення, відволікання) – підривна 

діяльність, яка полягає у вчиненні вибухів, підпалів або інших дій, спрямованих 

на масове знищення людей, заподіяння тілесних ушкоджень чи іншої шкоди 

здоров’ю, на зруйнування або пошкодження об’єктів важливого 

народногосподарського чи оборонного значення, вчинення дій, спрямованих на 

радіоактивне забруднення, масове отруєння, поширення епідемій тощо. Метою 

диверсій є послаблення держави, її економічної та військової могутності, 

підрив морального духу населення. Диверсійна діяльність здійснюється 

спеціально підготовленими агентами або групами як у мирний, так і у воєнний 

час на території суверенної держави або на окупованій території. Згідно зі ст. 

113 Кримінального кодексу України, диверсія є злочином проти основ 

національної безпеки України і карається позбавленням волі від десяти до 

п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої. 

 

З 

Загроза застосування воєнної сили − наміри або дії однієї зі сторін 

воєнно-політичних відносин, які свідчать про готовність до застосування 
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воєнної сили проти іншої сторони з метою досягнення власних цілей, що 

створює загрозу територіальній недоторканності або політичній незалежності 

держави. 

Збройне насилля – особливий вид соціально-політичного протиборства, 

що являє собою крайній ступінь політичного примусу, найрадикальніший засіб 

вирішення протиріч, який здійснюється шляхом безпосереднього застосування 

збройної сили або загрози її застосування. Виокремлюють внутрішньодержавне 

і міждержавне збройне насилля. Внутрішнє збройне насилля може набувати 

одностороннього характеру (державний терор, репресії, геноцид) або мати 

форму внутрішнього конфлікту за участі державних і недержавних суб’єктів 

(державний переворот, бунт, збройне повстання, громадянська або 

партизанська війна). Основними формами міждержавного насилля є міжнародні 

збройні конфлікти та війни, що відрізняються масштабом та інтенсивністю 

збройного протиборства, міжнародний (транснаціональний) тероризм, а також 

всі форми міжнародної агресії, у тому числі воєнна інтервенція, анексія, 

окупація, воєнна блокада, бомбардування та ін. 

Збройне повстання – збройний виступ великих соціальних груп проти 

діючої влади з метою зміни політико-владних відносин, що має масовий (на 

відміну від путчу), відкритий (на відміну від заколоту) і організований (на 

відміну від бунту або масових заворушень) характер. Іноді повстання є 

частиною революційного процесу або супроводжується державним 

переворотом. Повстання можуть бути як короткостроковими (декілька днів), 

так і довгостроковими (багато років). Довгострокові масштабні повстання 

набувають характеру громадянської війни. В історії відомо чимало прикладів 

збройних повстань, зокрема: повстання Спартака 73 – 71 рр. до н. е., повстання 

«жовтих пов’язок» у Китаї 184 – 204 рр., повстання під проводом Степана 

Разіна 1670 – 1671 рр., Пугачовське повстання 1773 – 1775 рр., повстання 

декабристів у 1825 р., Листопадове повстання в Польщі 1830 – 1831 рр., 

Паризьке повстання 1871 р., Середньоазіатське повстання 1916 р., жовтневі 

збройні повстання в Петрограді та Києві 1917 р., повстання спартакістів (або 
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Січневе повстання) в Берліні 1919 р., Хотинське повстання в Північній 

Бессарабії в 1919 р., Гамбурзьке повстання 1923 р., повстання проти режиму 

Чаушеску в Румунії 1989 р. та ін. 

Збройний заколот – збройний виступ проти державної влади, 

організований через таємну змову. Якщо ініціаторами збройного заколоту є 

військові, то він набуває форми путчу. Часто заколоти передують державному 

перевороту або революції. Приклади: Корніловський заколот 1917 р. в Росії, 

виступ полуботковців 1917 р. в Україні, Ярославський заколот 1918 р. в Росії, 

заколот військових проти республіканського уряду в 1936 р. в Іспанії (став 

початком громадянської війни 1936 – 1939 рр.). 

Збройний конфлікт – збройне зіткнення між державами (міжнародний 

збройний конфлікт) або між ворогуючими сторонами в межах території однієї 

держави (внутрішній збройний конфлікт), у деяких випадках – за підтримки 

ззовні (внутрішній інтернаціоналізований конфлікт). На відміну від війни 

збройний конфлікт має локальний характер, бойові дії обмежуються 

територіями ворогуючих держав. Під час збройного конфлікту 

використовуються відносно нечисленні збройні сили і незначна кількість 

озброєнь і військової техніки. Мета збройного конфлікту полягає в реалізації 

інтересів держав-учасниць. 

Звичайна (неядерна, конвенційна) війна – війна між двома чи більше 

державами, що ведеться у відповідності до норм міжнародного права з 

використанням звичайної зброї і відмовою від застосування засобів масового 

ураження (ядерної, хімічної, бактеріологічної зброї тощо)  

 

І 

Інтенсивність воєнного конфлікту – категорія, що визначає масштаби та 

напруженість збройного насилля, кількість жертв, ступень руйнування 

інфраструктури, рівень використання засобів збройної боротьби. 

Виокремлюють воєнні конфлікти низької, середньої та високої інтенсивності. 
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Критерії визначення інтенсивності збройного насилля можуть бути різними в 

залежності від прийнятої методології та підходу.  

Інтервенція (пізньолат. interventio – втручання, від лат. intervenio – 

приходжу, втручаюся) – втручання однієї держави (держав) у внутрішні справи 

іншої держави або в її взаємовідносини з третіми державами. Виокремлюють 

пряму – воєнну (збройну) інтервенцію, що передбачає безпосереднє воєнне 

втручання, а також непряму – політичну, дипломатичну або економічну 

інтервенцію. Крім того, визначають специфічну форму – гуманітарну 

інтервенцію, що є застосуванням військової сили проти держави або на її 

території з метою запобігання гуманітарній катастрофі або геноциду, захисту 

демократії, прав людини, відновлення конституційного ладу, захисту 

самовизначення народів. Під визначення гуманітарної інтервенції не 

підпадають миротворчі операції ООН, операції з використанням збройної сили, 

що здійснюються на прохання законного уряду держави, військові операції 

держави, які впроваджуються для порятунку своїх громадян за кордоном. 

Розрізняють також відкриту та приховану інтервенцію. Приклади інтервенцій у 

сучасному світі: інтервенція та анексія Кувейту Іраком в 1990 р.; інтервенція 

НАТО на Балканах у 1995 і 1999 рр.; вторгнення коаліційних сил під проводом 

США до Іраку в 2003 р.; інтервенція Російської Федерації до Сирії (з 2011 р.); 

інтервенція та анексія Криму Російською Федерацією в 2014 р.; інтервенція 

Саудівської Аравії та її союзників до Ємену в 2015 р. 

Інформаційна безпека – стан інформаційної та психологічної захищеності 

особи, суспільства і держави, здатність протистояти інформаційним загрозам, 

деструктивним інформаційним та інформаційно-психологічним впливам. 

Відповідно до Закону України «Про Основні засади розвитку інформаційного 

суспільства в Україні на 2007 – 2015 роки» від 9 січня 2007 р., інформаційна 

безпека визначається як стан захищеності життєво важливих інтересів людини, 

суспільства і держави, при якому здійснюється запобігання нанесенню шкоди 

через: неповноту, невчасність та невірогідність інформації; негативний 

інформаційний вплив; негативні наслідки застосування інформаційних 
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технологій; несанкціоноване розповсюдження, використання і порушення 

цілісності, конфіденційності та доступності інформації. Складовими системи 

інформаційної безпеки є інформаційна безпека особи, держави і суспільства. 

Інформаційна війна – найвища форма інформаційного протиборства, 

метою якої є набуття переваги над супротивником в інформаційній, 

психологічній, культурно-ідеологічній сферах. Має два основні аспекти прояву: 

інформаційно-технічна війна (кібервійна), що здійснюється з метою 

спричинення шкоди інформаційним системам і процесам, засобам комунікації; 

інформаційно-психологічна війна (психологічна, консцієнтальна війна), яка 

передбачає систематичне впровадження заходів з підриву суспільної системи, 

деструктивний інформаційно-психологічний вплив на морально-психічний стан 

та ідентичність, масовану психологічну обробку військ і населення держави, на 

яку спрямовано агресію. 

Інформаційне протиборство – форма боротьби, яка передбачає 

застосування комплексу спеціальних засобів деструктивного впливу на 

інформаційну та інформаційно-психологічну сферу суспільства для досягнення 

поставлених воєнно-політичних цілей, а також захист інформаційної сфери 

власної держави від подібного впливу. Інформаційне протиборство реалізується 

через інформаційно-технічний (спрямований на інформаційні та комунікаційні 

системи та процеси) та інформаційно-психологічний вплив (спрямований на 

масову та індивідуальну свідомість). Інформаційний вплив складається з 

окремих інформаційно-технічних та інформаційно-психологічних акцій та 

комплексних інформаційних операцій, до яких відносять: дезінформування, 

пропаганду, диверсифікацію громадської думки, психологічний тиск, 

поширення чуток тощо. 

 

К 

Культурне насилля – за теорією норвезького соціолога Йохана Галтунга, 

це такі елементи культури, символічної сфери, через які відбувається 

легітимація прямого і структурного насилля, тобто забезпечується існування 
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суспільної системи, побудованої на насиллі, примусі і соціальній 

несправедливості. Культурне насилля здійснюється через діяльність 

соціокультурних інститутів – релігійних, ідеологічних, мовних, освітніх, 

комунікаційних, мистецьких, наукових. Близьким до поняття культурного 

насилля є поняття символічного насилля, впроваджене французьким 

соціологом П’єром Бурд’є (див. Символічне насилля). 

 

М 

Масові заворушення – масові стихійні виступи, що супроводжуються 

масштабним та безладним насиллям (погромами, підпалами, знищенням майна, 

захопленням будівель та споруд, насильством над особою, насильницьким 

виселенням, збройним опором представникам влади). Згідно зі ст. 294 

Кримінального кодексу України, масове заворушення є злочином проти 

громадського порядку та моральності, за який настає кримінальна 

відповідальність у вигляді позбавлення волі від п’яти до п’ятнадцяти років.  

Миротворчість – згідно з «Порядком денним для миру» ООН від 17 

червня 1992 р., це дії, спрямовані на те, щоб схилити ворогуючі сторони до 

згоди, головним чином через мирні засоби, передбачені главою VІ «Мирне 

розв’язання спорів» Статуту ООН. У широкому сенсі миротворчість включає 

такі напрями, як запобігання конфліктам і посередництво (превентивна 

дипломатія), встановлення і підтримання миру, примушення до миру та 

постконфліктне миробудівництво. 

Міжнародна безпека – система міжнародних відносин, що ґрунтується на 

дотриманні державами принципів і норм міжнародного права і виключає 

застосування сили чи загрози її застосування при вирішення спірних питань. 

Принципами міжнародної безпеки є: мирне співіснування держав як 

універсальна засада міждержавних відносин; забезпечення рівної безпеки для 

всіх держав; недопущення перегонів озброєнь; припинення всіх випробувань 

ядерної зброї; розпуск військових угруповань; безумовна повага до суверенних 

прав кожного народу; справедливе політичне врегулювання міжнародних криз і 
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регіональних конфліктів; зміцнення довіри між державами; вироблення 

ефективних методів запобігання міжнародному тероризму; викорінення 

геноциду, апартеїду, проповіді фашизму; виключення з міжнародної практики 

всіх форм дискримінації; відмова від економічних блокад і санкцій (без 

рекомендацій світового співтовариства); встановлення нового економічного 

порядку, що забезпечує рівну економічну безпеку всіх держав. Основними 

засобами забезпечення міжнародної безпеки є: створення багатосторонніх 

союзів держав; укладання двосторонніх угод про забезпечення взаємної 

безпеки; світові міжнародні та регіональні організації, створені для підтримки 

міжнародної безпеки; демілітаризація, демократизація та гуманізація 

міжнародного політичного порядку; верховенство права в міжнародних 

відносинах. У залежності від масштабів виокремлюють глобальний, 

регіональний і національний рівні міжнародної безпеки. 

Міжнародне право збройних конфліктів – сукупність міжнародних 

договорів щодо врегулювання застосування збройного насилля як засобу 

розв’язання суперечностей, відносин ворогуючих сторін між собою і з 

нейтральними державами, а також обмеження методів і засобів ведення війни. 

Міжнародне право збройних конфліктів кодифіковано у Гаазьких конвенціях і 

деклараціях, Женевських конвенціях та додаткових протоколах до них, 

резолюціях Генеральної Асамблеї ООН та інших документах. 

Міжнародний (міждержавний) збройний конфлікт – збройний 

конфлікт, який відбувається між урядами двох або більше держав, що мають 

міжнародне визнання. Згідно з визначеннями, що містяться в Женевських 

конвенціях і додаткових протоколах до них, міжнародним конфліктом 

вважається оголошена війна або будь-який інший збройний конфлікт між двома 

або кількома державами, навіть у тому випадку, якщо одна зі сторін не визнає 

стану війни. 
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Н 

Насилля – суспільне явище, яке проявляється в декількох аспектах: 

безпосередньому застосуванні фізичної сили проти особи чи групи осіб; 

примусі; заподіянні шкоди життю або майну людини чи тварини. Крім прямого 

фізичного впливу, поняття насилля включає правовий і психологічний 

компоненти. Правова складова насилля виражається в порушенні прав людини 

(чи тварини) або у спотворенні вільного волевиявлення. Ряд дослідників 

трактують насилля як будь-яке обмеження фундаментальних прав, що включає 

соціальні, економічні, моральні та політичні порушення. У психологічному 

сенсі насилля проявляється як непрямий, нефізичний примус, психологічна 

образа або тиск. Таким чином, у широкому сенсі насилля можна визначити як 

такий тип людських відносин, який передбачає будь-які примусові дії з боку 

однієї сторони (суб’єкта) стосовно іншої сторони (об’єкта), здійснювані 

всупереч волі останньої. 

Національна безпека – згідно з чинним Законом України «Про основи 

національної безпеки України» від 19 червня 2003 р., це захищеність життєво 

важливих інтересів людини, громадянина, суспільства і держави, при якій 

забезпечуються сталий розвиток суспільства, своєчасне виявлення, запобігання 

і нейтралізація реальних чи потенційних загроз національним інтересам в усіх 

ключових сферах суспільного життя і державного управління. Під загрозами 

національній безпеці маються на увазі наявні чи потенційно можливі явища і 

чинники, які створюють небезпеку життєво важливим національним інтересам 

України. Об’єктами національної безпеки України є людина і громадянин, 

суспільство, інформаційне і навколишнє природне середовище і ресурси, 

держава. Суб’єктами національної безпеки виступають: Президент України; 

Верховна Рада України; Кабінет Міністрів України; Рада національної безпеки і 

оборони України; міністерства та інші центральні органи виконавчої влади; 

Національний банк України; суди загальної юрисдикції; прокуратура України; 

Національне антикорупційне бюро України; місцеві державні адміністрації та 

органи місцевого самоврядування; Збройні Сили України, Служба безпеки 
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України, Служба зовнішньої розвідки України, Державна прикордонна служба 

України та інші військові формування, утворені відповідно до законів України; 

органи і підрозділи цивільного захисту; громадяни України та їх об'єднання. 

Неміжнародний (внутрішньодержавний, внутрішній) збройний 

конфлікт – збройний конфлікт, що відбувається між державою і недержавними 

суб’єктами (повстанськими угрупованнями) або тільки між недержавними 

суб’єктами. Згідно з Додатковим протоколом до Женевських конвенцій від 12 

серпня 1949 р., що стосується захисту жертв неміжнародних збройних 

конфліктів (Протокол ІІ), неміжнародним збройним конфліктом вважається 

збройний конфлікт, що відбувається на території держави між її збройними 

силами і антиурядовими збройними силами або іншими організованими 

збройними групами, які, находячись під відповідальним командуванням, 

встановлюють такий контроль над частиною території держави, який дозволяє 

їм здійснювати безперервні й узгоджені воєнні дії. 

 

П 

Партизанська війна (або герилья, від ісп. guerrilla, зменшувальне від 

guerra – війна) – різновид внутрішньої війни, що являє собою форму малої 

війни, в ході якої відбувається організована збройна боротьба опозиційних 

(партизанських) загонів проти державної чи окупаційної влади на окремих 

частинах території держави. Партизанська війна часто є складовою частиною 

громадянських, національно-визвольних війн, внутрішніх збройних конфліктів. 

Учасниками партизанської боротьби виступають іррегулярні збройні 

угруповання, що контролюють частину території країни. Партизанська війна, як 

правило, має затяжний характер. Такі війни є типовим прикладом 

асиметричних конфліктів, адже для них є характерною статусна і ресурсна 

асиметрія сторін (силам національного або іноземного уряду протистоять 

значно слабші у воєнному сенсі нерегулярні загони), застосуванні 

асиметричних стратегій і тактик (терактів, диверсій, саботажу, раптових 

нападів, нанесення ударів по невійськовим цілям – об’єктам інфраструктури та 
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цивільному населенню, затягування воєнних дій, уникнення прямих зіткнень). 

Метою повстанців (партизан) є виснаження воєнного потенціалу противника, 

його деморалізація. Серед сучасних прикладів партизанських війн – збройне 

протистояння у Північному Малі між урядом та ісламістськими угрупованнями 

(2012 – 2013 рр.), партизанська та терористична боротьба палестинських 

воєнізованих організацій проти Ізраїлю (з 1948 р.), боротьба радикальних 

ісламістів проти урядових та миротворчих сил в Афганістані (з 1978 р.), 

збройна боротьба курдів проти Туреччини (з 1978 р.), партизанська війна під 

час громадянської війни в Колумбії (1964 – 2016 рр.).  

Підтримання миру – у «Порядку денному для миру» ООН від 17 червня 

1992 р. визначається як забезпечення присутності ООН в конкретному районі зі 

згоди всіх зацікавлених сторін, як правило, через розгортання військового 

та/або поліцейського, а також цивільного персоналу. Підтримання миру є 

універсальним заходом, що застосовується як у межах превентивної діяльності 

із запобігання конфліктам, так і в рамках миротворчих операцій. Діяльність з 

підтримання миру є одним з основних миротворчих інструментів ООН. 

Здійснюється згідно з главою VI «Мирне розв’язання спорів» Статуту ООН. 

Метою операцій з підтримання миру є встановлення миру в країні, яка 

перебуває в стані конфлікту. Такі операції не передбачають застосування сили, 

за винятком необхідної самооборони і захисту. 

Політичне насилля – суспільно-політичне явище, прояв соціального 

насилля, що має на увазі застосування різних форм примусу з боку політичних 

суб’єктів з метою оволодіння політичною владою, її реалізації, розподілу та 

збереження. Політичне насилля має універсальний характер, адже проявляється 

в усіх сферах суспільного життя і передбачає використання всіх наявних 

суспільних ресурсів – політичних, економічних, соціальних, культурно-

ідеологічних. Особливу роль у системі соціально-політичних відносин має 

державне насилля, що здійснюється державою, яка є єдиним легальним 

суб’єктом політичного насилля і має монопольне право на його застосування.  
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 Існує багато типів і форм прояву політичного насилля, у зв’язку з чим 

його класифікують за різними критеріями. Зокрема, за засобами здійснення 

виокремлюють збройне і незбройне насилля; за способом впливу – пряме 

(фізичне) і непряме (нефізичне); за ступенем організованості – організоване і 

стихійне; за метою – демонстративне та інструментальне; за кількістю суб’єктів 

– масове, групове та індивідуальне; за відношенням до державної влади – 

державне і недержавне; за ступенем інтенсивності – насилля низької, середньої 

і високої інтенсивності; за природою суб’єктів і об’єктів – соціально-класове, 

етнічне та релігійне; за сферою спрямування – внутрішньодержавне і 

міждержавне. Норвезький соціолог Й. Галтунг виокремлює пряме, символічне і 

культурне насилля. Британський дослідник П. Уілкінсон поділяє політичне 

насилля за критерієм мети на внутрішньокомунальне, протестувальне, 

преторіанське, репресивне, терористичне, революційне (контрреволюційне), 

воєнне насилля і насильницький опір владі. Разом з узагальнюючими типами 

дослідники виокремлюють конкретні форми реалізації політичного насилля. До 

основних форм внутрішньодержавного насилля належать: стихійне масове 

заворушення; збройне зіткнення; заколот; державний переворот і путч; 

революція (контрреволюція); терор; репресії; геноцид; внутрішній тероризм; 

внутрішній збройний конфлікт або внутрішня війна (повстанська боротьба, 

партизанська війна (герилья), громадянська війна). Серед форм міждержавного 

насилля виокремлюють міждержавні (міжнародні) воєнні конфлікти (збройні 

конфлікти та війни), воєнну блокаду, окупацію, анексію, інтервенцію, 

демонстрацію збройної сили із загрозою її застосування, міжнародний 

(транснаціональний) тероризм. 

Політичні репресії (від лат. reprimo – придушую) – будь-які насильницькі 

дії з боку держави проти власних громадян, не пов’язані з громадянською 

війною, що здійснюються з метою збереження і стабілізації політичного ладу. Є 

одним з основних проявів державного насилля. Включають арешти, вбивства, 

ув’язнення, масові переселення, конфіскацію приватної власності, позбавлення 

посад, примусові роботи. Можуть мати як індивідуальний, так і масовий 
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характер. Масові політичні репресії іноді набувають ознак класового геноциду. 

Приклади: опричнина в Московській державі в ХVІ ст., репресії у гітлерівській 

Германії 1933 – 1945 рр., а потім на окупованих нею територіях у 1939 – 1945 

рр., сталінські репресії в СРСР 1927 –1953 рр., репресії в КНР та КНДР, терор 

«червоних кхмерів» у Камбоджі в 1975 – 1979 рр. 

Постконфліктне миробудівництво – у миротворчій практиці ООН, дії 

політичного, економічного, соціального та воєнного характеру, спрямовані на 

виявлення і підтримку структур, що здатні сприяти укріпленню і зміцненню 

миру з метою запобігання рецидиву конфлікту. Може включати заходи щодо 

роззброєння, демобілізації та реінтеграції колишніх комбатантів, відновлення 

інфраструктури та державних інститутів, забезпечення правопорядку та прав 

людини, допомоги у проведенні демократичних виборів та ін. 

Превентивна дипломатія – один із напрямів миротворчої діяльності (у 

широкому сенсі цього поняття); згідно з «Порядком денним для миру» ООН від 

17 червня 1992 р., це дії, спрямовані на попередження виникнення спорів між 

сторонами, недопущення переростання наявних спорів у конфлікти, обмеження 

масштабів конфліктів після їх виникнення. Головна функція превентивних 

заходів полягає в урегулюванні суперечностей до того, як відбудеться спалах 

насилля. Здійснюється у відповідності з главою VI «Мирне розв’язання спорів» 

Статуту ООН. У межах превентивної дипломатії застосовується комплекс 

заходів, серед яких – перемовини, надання «добрих послуг» Генерального 

секретаря ООН, превентивне розгортання місій, створення демілітаризованих 

зон, посередницькі послуги. 

Примушення до миру – напрям миротворчої діяльності, що передбачає 

застосування комплексу примусових заходів, у тому числі – військової сили. На 

відміну від операцій з підтримання миру не потребує згоди сторін. Метою 

примушення до миру є відновлення міжнародного миру і безпеки в ситуаціях, 

коли має місце загроза миру, порушення миру або акт агресії. Діяльність з 

примушення до миру регулюється главою VІІ «Дії стосовно загрози миру, 

порушень миру і актів агресії» Статуту ООН. Рішення щодо застосування 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%97
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заходів з примушення до миру потребує обов’язкової санкції Ради Безпеки 

ООН. 

Путч (нім. Putsch) – різновид державного перевороту, що являє собою 

військовий переворот (або спробу перевороту), організований та спланований 

нечисленною групою військової еліти за підтримки армії (іноді – політичної 

еліти за підтримки військових) з метою захоплення влади і встановлення 

диктатури. У результаті путчу до влади часто приходить так звана хунта – 

група військових, що отримала владу насильницьким шляхом і встановила 

режим диктатури. Найвідомішими путчами в новітній історії стали: «Пивний 

путч» у Німеччині в 1923 р., Травневий переворот у Польщі 1926 р., Липнева 

революція в Єгипті 1952 р., путч «чорних полковників» у Греції 1967 р., 

воєнний переворот в Лівії 1969 р., воєнний переворот в Чилі 1973 р., 

«Революція гвоздик» у Португалії 1974 р., Серпневий путч в СРСР 1991 р., 

воєнний переворот у Гвінеї-Бісау 2012 р., воєнний переворот в Єгипті 2013 р., 

воєнний переворот в Таїланді 2014 р., спроба воєнного перевороту в Туреччині 

(турецький військовий путч) 2016 р. 

 

Р 

Революція (контрреволюція) (від пізньолат. revolutio – поворот, 

переворот, перетворення) – різка, як правило, насильницька зміна соціально-

політичного устрою за участі великих мас людей, що спричиняє радикальну 

реструктуризацію соціально-економічних відносин та корінні трансформації 

політичної структури суспільства. Революція може набувати різних форм і 

супроводжуватися збройним повстанням, державним переворотом, 

громадянською війною. Розрізняють соціальну та політичну революції. 

Політична революція має більш поверховий, надбудовний характер і 

виражається в приході до влади нової політичної еліти, змінах в системі 

державної влади або структурі політичної системи, характері політичного 

режиму, але не зачіпає глибинних соціально-економічних основ суспільства. 

Натомість соціальна революція супроводжується глибинною трансформацією 
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всіх сфер суспільного життя – економічної, соціальної, політичної та 

культурної. Історичними прикладами революцій є: Англійська революція ХVІІ 

ст., Велика французька революція 1789 – 1799 рр., Американська революція 

1775 – 1783 рр., Лютнева революція 1917 р. в Росії, Українська революція 1917 

– 1921 рр., війна за незалежність Туреччині 1919 – 1922 рр. Протилежністю 

революції є контрреволюція – крайня форма політичної реакції на суспільно-

політичні зміни, що втілюється в боротьбі консервативних політичних сил, 

спрямованій на реставрацію або збереження старого суспільно-політичного 

устрою.  

Регіональна війна – війна, що охоплює певний регіон (частину 

континенту) за участі всіх чи більшості держав регіону при опосередкованій 

участі держав інших регіонів та спрямовується на досягнення воєнно-

політичних цілей, які зачіпають інтереси держав-учасниць. 

 

С 

Світова війна – війна великих коаліцій, блоків або союзів держав, до якої 

прямо чи опосередковано долучаються всі провідні держави світу, і яка 

розповсюджується на всі або більшу частину континентів та акваторій. Світові 

війни є довготривалими, переслідують масштабні цілі та, набуваючи 

глобальних масштабів, супроводжуються великими руйнуваннями і 

численними втратами збройних сил і цивільного населення сторін. В історії 

відомі дві світові війни, що відбулися протягом ХХ ст.: Перша світова війна 

1914 – 1918 рр., Друга світова війна 1939 – 1945 рр. 

Сили і засоби ведення війни – сукупність людських, матеріальних, 

інформаційних ресурсів, що застосовуються для ведення збройної та інших 

форм боротьби під час війни. До сил і засобів ведення війни належать: зброя, 

воєнна техніка, боєприпаси, засоби ураження, управління, забезпечення і 

обслуговування, технічні системи. Їхню основу складають збройні сили 

держави, а також інші збройні формування – іррегулярні, партизанські, 

повстанські, наймані, добровольчі війська. 
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Символічне насилля – згідно з концепцією П. Бурд’є, специфічне 

політико-культурне явище, сутність якого полягає в нав’язуванні певних 

значень (цінностей, установок, норм та ін.) як легітимних з метою 

приховування силових відносин, які складають підґрунтя влади. Близьким до 

поняття символічного насилля є поняття культурного насилля, впроваджене 

норвезьким соціологом Й. Галтунгом (див. Культурне насилля). Як і культурне 

насилля, символічне насилля є інструментом легітимації пануючого режиму і 

політичної системи. 

Соціальне насилля – суспільне явище, що проявляється в застосуванні 

однією соціальною групою різних форм примусу (в тому числі збройного) 

стосовно інших соціальних груп з метою реалізації певних соціальних 

інтересів, зокрема, набуття або збереження економічного і політичного 

панування, завоювання певних прав або привілеїв. Соціальне насилля 

проявляється в декількох формах – політичній, економічній і духовно-

ідеологічній (або культурно-символічній). 

Способи ведення війни – система дій, що визначає послідовність і порядок 

застосування сил і засобів ведення війни. Способи ведення війни зумовлюють 

зміст усіх форм воєнних дій, що мають місце в ході війни. Виокремлюють 

також способи розв’язання війни, під якими розуміється система дій сторін 

воєнного конфлікту, що включає заходи і прийоми, які використовуються при 

виникненні війни, її розв’язанні і веденні воєнних дій у початковий період.  

Структурне насилля – згідно з теорією норвезького соціолога 

Й. Галтунга, це деструктивний вплив суспільної системи на класи, соціальні 

групи, індивідів, який реалізується через суспільні інститути і виражається в 

порушенні або обмеженні прав і свобод, викривленні та придушенні вільної 

волі громадян, дискримінації, створенні несприятливого суспільного 

середовища (економічних злиднів, соціальної несправедливості тощо), 

репресіях. Структурне насилля є безособовим і здійснюється опосередковано 

через експлуатацію, фрагментацію, маргіналізацію і сегментацію суспільства. 
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Метою його є створення умов (економічних, політичних, соціальних), що 

утискають інтереси та потреби людей і сприяють прямому насиллю. 

 

Т 

Терор (лат. terror – страх, жах) – форма політичного насилля, організована і 

цілеспрямована політика залякування з метою придушення опозиції, реальних 

чи потенційних проявів інакомислення, що проводиться політичною 

організацією або політичною групою (державою, політичною партією, групою 

політичної еліти) стосовно громадян держави. На відміну від репресій, які 

мають інструментальний характер, терор є формою демонстративного насилля. 

Якщо суб’єктом терору є держава, то мова йде про державний терор, який 

являє собою централізовану державну політику, що передбачає легальні та 

певною мірою легітимізовані насильницькі дії з боку державної влади проти 

громадян та їх об’єднань, політичних організацій, соціальних або політичних 

груп, народу в цілому з метою придушення реальної або потенційної опозиції, 

будь-яких спроб вільнодумства і вільного волевиявлення через формування 

відчуття жаху і марності спротиву режиму. Яскравими історичними 

прикладами терору є якобінський терор під час Французької революції у 1793 – 

1794 рр., «червоний терор» більшовиків у Радянській Росії та Україні у 1917 – 

1923 рр., сталінський «великий терор» у СРСР у 1937 – 1938 рр., терор 

«червоних кхмерів» у Камбоджі в 1975 – 1979 рр.  

Тероризм – складне суспільно-політичне явище, яке не має 

загальноприйнятої дефініції. За визначенням американського політолога 

В. Лакьора, тероризм є незаконним використанням чи загрозою використання 

сили або насилля проти осіб та власності з метою примусу або залякування 

уряду, суспільства для досягнення політичних, релігійних або ідеологічних 

цілей. Згідно з Законом України «Про боротьбу з тероризмом» від 20 березня 

2003 р., тероризм – це суспільно небезпечна діяльність, яка полягає у 

свідомому, цілеспрямованому застосуванні насильства шляхом захоплення 

заручників, підпалів, убивств, тортур, залякування населення та органів влади 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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або вчинення інших посягань на життя чи здоров’я невинних людей або 

погрози вчинення злочинних дій з метою досягнення злочинних цілей. 

Виокремлюють різні типи тероризму. Так, за мотивами визначають політичний, 

національний, етнічний, релігійний тероризм; за засобами здійснення – 

звичайний, ядерний, хімічний, біологічний, кібернетичний, інформаційний, 

економічний, екологічний тероризм. Крім того, виокремлюють дві основні 

форми тероризму – внутрішній і міжнародний (транснаціональний). 

Внутрішній тероризм передбачає терористичні дії радикальних угруповань 

усередині держави, що спрямовані проти громадян, інститутів, органів влади. 

Якщо суб’єктом внутрішнього тероризму є держава, то насилля набуває форми 

державного тероризму. На відміну від державного терору або війни, 

державний тероризм є повністю нелегальною і нелегітимною формою 

політичного насилля, що здійснюється як всередині держави, так і за її межами 

і має прихований характер (наприклад, масовані бомбардування Чечні 

російськими військами в 1994 р., прихована участь російських військ у війні на 

сході України (з 2014 р.), численні теракти, здійснені державними 

спецслужбами під виглядом терористичних організацій, та ін.). Міжнародний 

тероризм, що набув розповсюдження з 60-х років ХХ ст., являє собою 

організовану терористичну діяльність національних чи інтернаціональних 

угруповань, спрямовану проти осіб або суспільних інституцій на території 

інших держав. У сучасній літературі часто використовується термін 

«транснаціональний тероризм». Іноді він вживається як синонім міжнародного 

тероризму, але ряд авторів розмежовують ці поняття. У цьому випадку під 

транснаціональним тероризмом розуміється діяльність мережевих 

терористичних організацій, що має транскордонний і детериторіальний 

характер.  

 

Я 

Ядерна війна – воєнний конфлікт між державами або воєнно-політичними 

блоками держав, в якій основним засобом ураження супротивника є ядерна 
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зброя. Виокремлюють поняття загальної ядерної війни, під час якої ядерна зброя 

застосовується необмежено, масовано, в поєднанні з іншими засобами 

боротьби, й обмеженої ядерної війни, яка передбачає використання різних видів 

зброї з обмеженим за масштабами, територіями і видами використанням 

ядерної зброї. 

 

Література 

 

1. Конституція України : закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР 

[Електронний ресурс] // Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – 

Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр. 

2. IV Конвенція про закони і звичаї війни на суходолі та додаток до неї: 

Положення про закони і звичаї війни на суходолі від 

18.10.1907 р. [Електронний ресурс] // Офіційний веб-портал Верховної Ради 

України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_222. 

3. Визначення агресії: резолюція 3314 (ХХIХ) Генеральної Асамблеї ООН 

від 14 грудня 1974 року [Електронний ресурс] // Офіційний веб-портал 

Верховної Ради України. – Режим доступу : 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_001-74. 

4. Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 

року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів 

(Протокол I), від 8 червня 1977 року [Електронний ресурс] // Офіційний веб-

портал Верховної Ради України. – Режим доступу : 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_199. 

5. Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 

року, що стосується захисту жертв збройних конфліктів неміжнародного 

характеру (Протокол ІI), від 8 червня 1977 року [Електронний ресурс] // 

Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ru/995_200. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_222
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_001-74
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ru/995_200


32 
 

6. Конвенція ООН про захист цивільного населення під час 

війни 12.08.1949 [Електронний ресурс] // Офіційний веб-портал Верховної Ради 

України. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_154. 

7. Повестка дня для мира Генеральной Ассамблеи ООН от 02.07.1992 г. 

[Электронный ресурс] // Портал Генеральной Ассамблеи ООН. – Режим 

доступа : http://www.un.org/ru/siteindex/agenda_forpeace.pdf. 

8. Римський статут міжнародного кримінального суду від 17.07.1998 р. 

[Електронний ресурс] // Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – 

Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_588. 

9. Статут Організації Об’єднаних Націй і Статут Міжнародного Суду від 

26.06.1945 р. [Електронний ресурс] // Офіційний веб-портал Верховної Ради 

України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_010. 

10. Кримінальний кодекс України: закон України від 05.04.2001 р. 

№ 2341-III [Електронний ресурс] // Офіційний веб-портал Верховної Ради 

України. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/page4. 

11. Закон України «Про основи національної безпеки України» від 

19.06.2003 р. [Електронний ресурс] // Офіційний веб-портал Верховної Ради 

України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/964-15. 

12. Закон України «Про Основні засади розвитку інформаційного 

суспільства в Україні на 2007 – 2015 роки» від 09.01.2007 [Електронний ресурс] 

// Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу : 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/537-16. 

13. Указ Президента України №555/2015 «Про рішення Ради національної 

безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про нову редакцію Воєнної 

доктрини України» [Електронний ресурс] // Офіційний веб-портал Верховної 

Ради України. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/555/2015. 

14 Алешин В. В. Международное право вооруженных конфликтов / 

В. В. Алешин. – М. : Юрлитинформ, 2007. – 197 с. 

15. Алиев У. С. Социальная роль вооруженного насилия в современную 

эпоху / У. С. Алиев. – М. : ВАХЗ, 1988. – 176 с. 

http://zakon.rada.gov.ua/go/995_154
http://zakon.rada.gov.ua/go/995_154
http://zakon.rada.gov.ua/go/995_588
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_588
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_010
http://zakon.rada.gov.ua/go/2341-14
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/page4
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/964-15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/555/2015


33 
 

16. Алиев У. С. Сущность и основные формы вооруженного насилия в 

современную эпоху / У. С. Алиев. – М. : Изд. ВПА, 1979. – 48 с. 

17. Балацька О.Б. Типологія політичного насилля як складової сучасного 

політичного процесу / О. Б. Балацька // Вісник Маріупольського державного 

університету : збірник наукових праць. Серія : Історія. Політологія. – 2015. – 

Вип. 13 – 14. – С. 172 – 181. 

18. Балацька О. Б. Сучасні форми воєнних конфліктів: нові загрози й 

актуальні тенденції / О. Б. Балацька // Політикус : науковий журнал / 

Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – Вип. 3. – С. 

28 – 31. 

19. Баликоев А. В. Введение в теорию вооруженных конфликтов : 

монография / А. В. Баликоев. – Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2007. – 412 

с. 

20. Барышников Д. Н. Конфликты и мировая политика : учеб. пособие / 

Д. Н. Барышников. – Москва : АСТ : Восток – Запад, 2008. – 383 с. 

21. Батрименко В. І. Силові засоби врегулювання міжнародних збройних 

конфліктів / В. І. Батрименко // Політологічний вісник / Політолог. центр при 

Київ. нац. ун-ті ім. Т. Шевченка. – 2009. – Вип. 40. – С. 478 – 494. 

22. Бруз В. С. Роль ООН у врегулюванні міжнародних конфліктів і в 

боротьбі проти тероризму / В. С. Бруз. – К. : Експрес-Поліграф, 2010. – 223 с. 

23. Бурдьё П. Основы теории символического насилия [фрагм.] 

[Электронный ресурс] / П. Бурдьё, Ж.-К. Пассрон ; [пер. с фр. Н. Шматко] // 

Вопросы образования. – 2006. – № 2. – С. 39 – 60. – Режим доступа : 

http://ecsocman.hse.ru/data/2010/12/19/1214862350/06bur.pdf. 

24. Виноградчий В. І. Сучасні інформаційні технології – джерело 

інформаційної небезпеки / В. І. Виноградчий // Безпека життєдіяльності. – 2015. 

– № 1. – С. 7 – 10. 

25. Вите С. Типология вооруженных конфликтов в международном 

гуманитарном праве: правовые концепции и реальные ситуации / Сильван Вите 

// Международный журнал Красного Креста. 2009. – Т. 91, № 873. – С. 91 – 126. 

http://lib39.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ecsocman.hse.ru/data/2010/12/19/1214862350/06bur.pdf
http://irbis.npu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=KST&P21DBN=KST&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%B9,%20%D0%92.%20%D0%86.


34 
 

26. Вітошинський Б. М. Війна і міжнародне право : зб. пр. / 

Б. М. Вітошинський. – К. : УВС ім. Ю. Липи, 2014. – 559 с. 

27. Вовк С. О. Громадянська війна як політичний конфлікт / С. О. Вовк // 

Гілея. – 2012. – Вип. 58 (№ 3). – С. 602 – 606. 

28. Вовк С. О. Форми громадянської війни / С. О. Вовк // Вісник 

СевНТУ : зб. наук. пр. – 2013. – Вип. 145. Сер.: Політологія. – С. 73 – 76. 

29. Военное насилие в политической борьбе : сб. / Центр социал. исслед. 

безопасности. – М., 1994. – 69 с. 

30. Военный энциклопедический словарь : в 2 т. / редкол. : А. П. Горкин, 

В. А. Золотарев, В. М. Карев и др. – М : Большая Российская энциклопедия; 

РИПОЛ КЛАССИК, 2001 – . –  

31. Воєнні конфлікти другої половини ХХ століття : зб. наук. ст. / ред. 

С. В. Кульчицький. – К. : Ін-т історії України НАНУ, 2004. – 100 c. 

32. Возьний К. З. Війна: від економічних мотивів до наслідків / 

К. З. Возьний // Економічний часопис-XXI. – 2010. – № 9/10. – С. 12 – 18. 

33. Война и мир в терминах и определениях : военно-политический 

словарь [Электронный ресурс] / под. общ. ред. Д. Рогозина. – Режим доступа : 

http://voina-i-mir.ru. 

34. Глобализация и проблема войн в современном мире : сб. ст. – М. : Рос. 

ун-т дружбы народов, 2011. – 155 с. 

35. Демчук П. О. Основи воєнної політології : курс лекцій / П. О. Демчук. 

– К. : [б.в.], 1997. – 154 с. 

36. Дериглазова Л. В. Асимметричные конфликты: уравнение со многими 

неизвестными / Л. В. Дериглазова. – Томск: Изд-во Томского университета, 

2009. – 284 с. 

37. Дзьобань О. П. Інформаційне насильство та безпека: світоглядно-

правові аспекти : монографія / О. П. Дзьобань, В. Г. Пилипчук. – Харків : 

Майдан, 2011. – 244 с. 

38. Дзюба М. Застосування інформаційно-психологічного впливу для 

досягнення воєнних цілей у локальних війнах і збройних конфліктах на рубежі 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%92%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irbis.npu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=KST&P21DBN=KST&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%BE%D0%B2%D0%BA,%20%D0%A1.%20%D0%9E.
http://irbis.npu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=KST&P21DBN=KST&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%BE%D0%B2%D0%BA,%20%D0%A1.%20%D0%9E.
http://irbis.npu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=KST&P21DBN=KST&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9,%20%D0%9A.%20%D0%97.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%94%D0%B5%D0%BC%D1%87%D1%83%D0%BA%20%D0%9F$


35 
 

XX – XXI століть / М. Дзюба, О. Мацагор // Вісник Київ. нац. ун-т ім. 

Т. Шевченка. Сер.: Військово-спеціальні науки. – 2006. – Вип. 14/15. – С. 97 – 

100. 

39. Дмитриев А. В. Насилие: социо-политический анализ / 

А. В. Дмитриев, И. Ю. Залысин. – М. : РОССПЭН, 2000. – 328 с. 

40. Загребельний О. В. Типологія воєнно-політичних конфліктів / 

О. В. Загребельний // Політологічний вісник / Політол. центр при Київ. нац. ун-

ті ім. Т. Шевченка. – 2012. – Вип. 67. – С. 370 – 379. 

41. Задорожній О. В. Анексія Криму – міжнародний злочин : монографія / 

О. В. Задорожній. – К. : К.І.С., 2015. – 576 с. 

42. Залысин И. Ю. Структурные и политические источники насилия / 

И. Ю. Залысин // Социально-политический журнал. – 1998. – № 1. – С. 96 – 111. 

43. Исаков А. И. Терроризм и вооруженная борьба / А. И. Исаков // 

Обозреватель-Observer. – 2009. – № 8. – С. 18 – 25. 

44. Інформаційна безпека держави : підручник : у 2 т. / В. М. Петрик, 

М. М. Присяжнюк, Д. С. Мельник та ін. – К. : Книжкова палата України, 2016 –. 

– 

45. Історія інформаційно-психологічного протиборства : підручник / 

Я. М. Жарков, Л. Ф. Компанцева, В. В. Остроухов та ін. – К. : Наук.-вид. відділ 

НА СБ України, 2012. – 212 с.  

46. Капитанец И. М. Война на море. Актуальные проблемы развития 

военно-морской науки [Электронный ресурс]. – М.: Вагриус, 2001. – Режим 

доступа : http://militera.lib.ru/science/kapitanetz/02.html. 

47. Клаузевиц К. фон. О войне / К. фон Клаузевиц. – Москва : Логос : 

Наука, 1997. – 448 с. 

48. Кононов И. Ф. Глобальный вызов терроризма : сотрудничество и 

конфликты великих держав / И. Ф. Кононов // «Ялтинская система» и 

современный мировой порядок: проблемы глобальной и региональной 

безопасности : материалы Междунар. науч. конф., (Крым, Ялта, Ливадийский 

http://irbis.npu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=KST&P21DBN=KST&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%81%D0%B8%D0%BD%20%D0%98.%D0%AE.
http://www.rlib.yar.ru:8088/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=MARS_PRINT&P21DBN=MARS&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://militera.lib.ru/science/kapitanetz/02.html
http://base.pl.spb.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KNIGA_PRINT&P21DBN=KNIGA&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%86,%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%20%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%20%D0%93%D0%BE%D1%82%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B4%20%D1%84%D0%BE%D0%BD


36 
 

дворец-музей, 17–21 февраля 2010 г.) : сб. науч. ст. / под ред. С. В. Юрченко. – 

Симферополь : Антиква, 2010. – С. 189–200. 

49. Кононов И. Ф. Мировая гибридная война или буржуазный бланкизм? / 

И.Ф. Кононов // Вісник Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: 

методологія, теорія, методи». – Харків: Харківський національний університет 

імені В. Н. Каразіна, 2017. ‒ Випуск 39. – С. 146 – 153. 

50. Кононов И.Ф. Эпистемология концепта «гибридная война» / 

И. Ф. Кононов // Грані : науково-теоретичний альманах. ‒ 2017. – №10. – С. 61–

80. 

51. Короткий оксфордський політичний словник / за ред. І. Макліна, 

А. Макмілана. – К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2006. – 789 с.  

52. Кузина С. И. Террор и терроризм: общее и особенное / С. И. Кузина // 

Философия права. – 2010. – № 4. – С. 36 – 40.  

53. Курбан О. Історія становлення та розвитку технологій інформаційних 

війн / О. Курбан // Вісник Книжкової палати. – 2016. – № 4. – С. 50 – 52. 

54. Лакер В. Терроризм: краткая история [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://www.intelros.ru/pdf/eJournal/5_2007/5.pdf. 

55. Локальні війни та збройні конфлікти другої половини ХХ століття 

(історико-філософський аспект) : монографія / О. І. Гуржій, С. П. Мосов, 

В. Д. Макаров та ін. – К. : Знання України, 2006. – 356 c. 

56. Луцишин Г. Особливості сучасних збройних конфліктів в умовах 

глобалізації / Г. Луцишин // Українська національна ідея: реалії та перспективи 

розвитку. – 2014. – Вип. 26. – С. 128 – 133. 

57. Магда Є. В. Гібридна війна: вижити і перемогти / Є. В. Магда. – Х. : 

Віват, 2015. – 302 с. 

58. Мандрагеля В. Війни (збройні конфлікти) ХХІ ст.: зміна базових 

парадигм / В. Мандрагеля // Людина і політика. – 2002. – № 5. – С. 84 – 91. 

http://lib.sgap.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=MARS_PRINT&P21DBN=MARS&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%A1.%20%D0%98.
http://irbis.npu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=KST&P21DBN=KST&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%B0%2C%20%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


37 
 

59. Мандрагеля В. А. Причини та характер воєн (збройних конфліктів): 

філософсько-соціологічний аналіз / В. А. Мандрагеля. – К. : [б. в.], 2003. – 570 

с. 

60. Миротворча діяльність України: кооперація з НАТО та іншими 

структурами європейської безпеки / Г. М. Перепелиця [та ін.]. – К. : Стилос, 

2002. – 313 с. 

61. Основные положения Женевских конвенций и дополнительных 

протоколов к ним. – М. : Междунар. ком. Крас. Креста, 2000. – 96 с. 

62. Остроухов В. Проблема насилля: визначення сутності і методології 

дослідження / В. Остроухов // Мультиверсум. – К., 1998. – Вип. 1. – С. 162 – 

171. 

63. Побочий І. А. Теоретичні засади насильницьких та ненасильницьких 

методів політичної боротьби / І. А. Побочий // Політологічний вісник / Політол. 

центр при Київ. нац. ун-ті ім. Т. Шевченка. – 2014. – Вип. 75. – С. 195 – 204. 

64. Політологічний енциклопедичний словник / уклад.: Л. М. Герасіна та 

ін. ; за ред. проф. М. П. Требіна. – Харків : Право, 2015. – 814 с. 

65. Почепцов Г. Сучасні інформаційні війни / Г. Почепцов. – К. : Києво-

Могилян. акад., 2015. – 496 с. 

66. Проскуріна О. Інформаційна стратегія України в сучасному 

геополітичному просторі / О. Проскуріна // Політичний менеджмент. – 2009. – 

№ 3. – С. 137 – 144. 

67. Проскуріна О. Політична культура інформаційного суспільства : 

монографія / О. О. Проскуріна. – Луганськ, 2008. – 352 c. 

68. Радецький В. Г. Класифікація сучасних воєнних конфліктів і види 

миротворчої діяльності / В. Г. Радецький // Вісник Київського міжнародного 

університету. – 2009. – Вип. 9. – С. 87 – 104. 

69. Рущенко І. П. Російсько-українська гібридна війна: погляд соціолога : 

монографія / І. П. Рущенко. – Х. : Павленко О. Г., 2015. – 266 с. 

70. Серебрянников В. Военное насилие в политических конфликтах / 

В. Серебрянников // Свободная мысль. – 1996. – № 6. – С. 29 – 35. 

http://irbis.npu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=KST&P21DBN=KST&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.
http://irbis.npu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=KST&P21DBN=KST&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9,%20%D0%86.%20%D0%90.
http://irbis.npu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=KST&P21DBN=KST&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%B0,%20%D0%9E.
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A0%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C%20%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irbis.npu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=KST&P21DBN=KST&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%92.


38 
 

71. Сірий С. Особливості локальних війн і воєнних конфліктів в умовах 

глобалізації / С. Сірий // Політичний менеджмент. – 2007. – № 2. – С. 144 – 154. 

72. Сірий С. Сутність понять «локальна війна» і «воєнний конфлікт» та їх 

типологія / С. Сірий // Політичний менеджмент. – 2006. – № 4. – С. 124 – 134. 

73. Словарь международного права / отв. ред. С. А. Егоров. – М. : Статут, 

2014. – 495 с. 

74. Смирнов М. Г. Международное гуманитарное право и внутренние 

конфликты : учеб.-метод. пособие : в 2 ч. / М. Г. Смирнов. – М. : Триумф, 2015. 

75. Сучасні технології та засоби маніпулювання свідомістю, ведення 

інформаційних війн і спеціальних інформаційних операцій : навч. посіб. / 

В. М. Петрик та ін. – К. : Росава, 2006. – 208 с. 

76. Теория политики : учебное пособие / под ред. Б. А. Исаева. – СПб. : 

Питер, 2008. – 464 с. 

77. Терроризм как социально-политическое явление: противодействие в 

современных условиях : монография / Авдеев Ю. И. и др. – М. : ЮНИТИ, 2015. 

– 367 с. 

78. Ткач В. Політичний тероризм як вид сучасного тероризму / В. Ткач // 

Освіта регіону. – 2012. – № 1. – С. 160 – 161. 

79. Хоменко Г. Д. Основи миротворчості : навч. посіб. / Г. Д. Хоменко. – 

К. : [б. в.], 2008. – 312 с. 

80. Цюрупа М. В. Миротворчі операції як міжнародно-правовий та 

воєнно-гуманітарний феномен : навч. посіб. / М. В. Цюрупа. – К. : ВГІ НАОУ, 

2003. – 78 с. 

81. Чекаленко Л. Про поняття «гібридна війна» / Л. Чекаленко // Віче. – 

2015. – № 5. – С. 41 – 42. 

82. Шахалилов Ш. Международный терроризм – глобальная угроза 

современному миру : учеб. пособие / Ш. Шахалилов. – М. : Университетская 

книга, 2007. – 80 с. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A1%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82.%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A1%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82.%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://irbis.npu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=KST&P21DBN=KST&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D1%87,%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80
http://irbis.npu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=KV&P21DBN=KV&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%93.%20%D0%94.
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A6%D1%8E%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0%2C%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irbis.npu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=KST&P21DBN=KST&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0

	мІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

