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Досліджено теоретико-методологічні засади політичного насилля. Виявлено особливості прямого та латентного 
політичного насилля. Запропоновані напрямки попередження та зменшення проявів прямого та латентного політичного 
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Постановка проблеми. Початок ХХІ століття 
характеризується зростанням глобалізації 

та інформатизації суспільства, за умови яких жод-
на держава світу не в змозі ізолювати своє насе-
лення від впливу колосальних потоків інформації, 
яка може мати як позитивну, так і деструктивну 
спрямованість. Також значно загострилась пробле-
ма застосування для досягнення політичних цілей 
новітніх технологій ведення військових дій та пере-
несення центру ваги протиборства в інформаційну 
площину, що має значний вплив на політичні про-
цеси сьогодення. У зв’язку з цим особливої акту-
альності набуває дослідження політичного насилля 
та шляхів зменшення його проявів. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Проблема політичного насилля досліджується на-
уковцями за певними аспектами. Зокрема, увагу 
теоретичним засадам політичного насилля та його 
типології приділено в роботах А. Бабієвої [2, 3],  
Е. Гусейнова [4], Л. Левченко [8-9], А. Піджакова 
[13], М.Цуркан [19] та ін. Аналізу форм політичного 
насилля із застосуванням фізичного впливу при-
свячені роботи К. Андрєєва [1], А. Дмитрієва [5], 
Г. Луцишин [11], І. Шкурат [21]. Види політичного 
насилля, в основу якого покладений вплив на під-
свідомість, досліджують І. Малик [12], С. Смольц 
[17], С. Шубін [22]. Певні рекомендації зі зменшен-
ня проявів та попередження політичного насилля 
пропонують Я. Жарков, М. Дзюба, І.Замаруєва [6],  
А. Кохан [7], М. Присяжнюк, Я. Бєлошевич [14]. Од-
нак, увага в роботах приділяється лише певним ас-
пектам політичного насилля. 

Виділення не вирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. На початку ХХІ ст. з розвитком гло-
балізаційних процесів та інформатизації суспіль-
ства видозмінюються форми політичного насилля, 
набуваючи нових рис та особливостей, що вимагає 
ґрунтовного наукового дослідження та визначення 
їх теоретичних засад.

Мета статті. Головною метою цієї роботи є до-
слідження напрямків попередження та зменшення 
проявів прямого та латентного політичного насилля 
в сучасних умовах. 

Виклад основного матеріалу. Проблема полі-
тичного насилля в сучасних умовах є широко об-
говорюваною в наукових колах, однак, в межах 
окремих суспільних наук – соціальної психології, 
політології, соціології – склалися різні підходи до 
визначення її концептуальних засад. Тому, однією 
з особливостей феномену «політичного насилля» є 
відсутність єдиного розуміння його сутності. 

Політичне насилля є особливим типом дії, спря-
мованим на нав’язування політичної волі одні-
єї людини або групи решти осіб. Воно вирізнять-
ся організованістю, широтою, систематичністю та 

ефективністю застосування. До певного виду полі-
тичного насилля вдаються при всіх типах політич-
ного режиму, найбільш активно його використову-
ють при тоталітарних та авторитарних режимах, 
але і в демократичних країнах можна спостерігати 
певні елементи політичного насилля.

Політичне насилля є організованим фізичним та 
психологічним примусом, який використовується 
як засіб нав’язування волі суб’єкта для досягнення 
політичних цілей. Політичне насилля можуть за-
стосовувати рiзні агенти політичної системи: прав-
ляча еліта, партії, терористичнi органiзацiї, групи, 
окремi особи. Особливістю політичного насилля є 
те, що воно не обмежується тільки фізичним при-
мусом, а й охоплює психологічний, ідеологічний та 
іншого роду прихований вплив на свідомість. Тому, 
відповідно, за мірою відкритості прояву політичне 
насилля можна поділити на дві великі підгрупи: 
пряме та приховане (латентне). Пряме політичне 
насилля здійснюється з допомогою застосування 
фізичної сили (війна, революції, тероризм). Латент-
не політичне насилля здійснюється із застосуван-
ням психологічного впливу (інформаційно-психоло-
гічні війни та операції). 

Прямі форми прояву політичного насилля ство-
рюють значну загрозу людству внаслідок мож-
ливого розширення кількості учасників в умовах 
глобалізації, негативних гуманітарних наслідків, 
пов’язаних із зростанням кількості як безпосеред-
ньо жертв, так і біженців. Особливою рисою прямих 
форм політичного насилля є застосування органі-
зованого фізичного впливу шляхом розробки вій-
ськової політики та новітніх озброєнь, що дозволяє 
швидко досягнути поставленої мети політичному 
агенту-агресору. 

Сучасний розвиток інформаційних технологій 
призвів до збільшення інтенсивності застосування 
латентних форм прояву політичного насилля, до 
яких належать інформаційно-психологічні війни та 
операції. Головна відмінність латентного політично-
го насилля полягає в тому, що воно діє на людей, 
минаючи свідомість, через це особа позбавляється 
можливості приймати зважені, логічно обґрунтовані 
рішення, і отже втрачає свободу волі.

Типом латентного політичного насилля є інфор-
маційно-психологічні війни і операції, які займають 
проміжну ланку між політичною кризою і фазою 
збройного зіткнення. Сучасний вид латентного по-
літичного насилля іноді називають і «консцієн-
тальною війною», під якою розуміється війна пси-
хологічна за формою, цивілізаційна за змістом та 
інформаційна за засобами, в якій об’єктом руйну-
вання та перетворення є ціннісні установки грома-
дян як власної держави, так і держави, проти якої 
спрямований вплив, в результаті чого нав’язуються 
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ціннісні установки, вигідні країні-агресору [14]. 
Зростання методів здійснення латентного політич-
ного насилля та його ефективність створюють зна-
чну загрозу демократичним цінностям сучасних 
держав та вимагають розробки напрямків поперед-
ження та зменшення проявів політичного насилля в 
сучасних умовах. 

Використовуючи новітні розробки військової 
політики, озброєнь і значні сили телебачення як 
основної складової сучасних мас-медіа, необмежені 
можливості Інтернет, політичне насилля виступає 
ефективним засобом для досягнення конкретних 
політичних цілей. Зазначена тенденція становить 
значну загрозу демократичним цінностям та вима-
гає розробки шляхів попередження та зменшення 
проявів політичного насилля в сучасних умовах. 

Отже, на початку ХХІ ст. збільшуються масш-
таби прямого та латентного політичного насилля, 
що вимагає пошуків напрямків його попередження, 
а якщо воно вже вступило в активну фазу – шляхів 
зменшення проявів насилля. Дії, які перешкоджа-
ють розгортанню політичного насилля повинні мати 
комплексний характер і охоплювати як державні 
структури, так і громадськість в цілому. 

Для недопущення причин виникнення полі-
тичного насилля, зокрема, таких як неможливість 
донести погляди громадськості до влади мирним 
шляхом, важливим є розвиток демократичних ін-
ститутів, формування публічної політики. Публічна 
політика вже за своїм визначенням не є політикою 
репрезентативної публічності – боротьби за право 
репрезентувати волю народу. Її учасниками є ті 
суб’єкти політики, які можуть публічно артикулю-
вати власні інтереси – представники громадськості, 
які порушують перед владою питання про гострі 
суспільні проблеми [7, с. 178]. 

Активна громадськість має створити бар’єри 
для обмеження і блокування латентного насилля, 
що підвищить рівень самоорганізації, прозорості 
та правової культури громадян і організацій. Для 
цього необхідно проводити в суспільстві активну 
навчально-освітню роботу, видавати спеціальні по-
сібники та брошури, випускати й популяризувати 
навчальні фільми. 

Експертно-аналітичні установи і недержавні ор-
ганізації мають здійснювати політичний аудит та 
оцінку діяльності політичних сил, аналізувати до-
сягнуті ними результати та демонструвати грома-
дянам реальний і потенційний рівень ефективності 
політичних партій, політиків та влади. Необхідно 
загострити увагу лідерів громадських організацій, 
політичних партій, науковців, дослідників на роз-
робленні та впровадженні методів обмеження та 
протистояння інформаційно-психологічним війнам. 

Важливим є розвиток інформаційної стійкос-
ті – здатності людини протистояти деструктивному 
інформаційному впливу на свою свідомість і пси-
хіку. Підвищенню інформаційної стійкості повинен 
сприяти високий рівень інформаційної культури, 
оскільки інформаційна стійкість є критерієм ціліс-
ності особистості. 

Для усунення й нейтралізації різноманітних ін-
формаційних загроз необхідно зосередити зусилля 
і на активізації особистісних якостей, до яких слід 
додати ще і системність, оскільки системне сприй-
няття інформації має велике значення для форму-
вання в особистості цілісної картини світу. Систем-
ний підхід дозволяє найбільш адекватним чином 
інтерпретувати та класифікувати всю інформацію, 
яка надходить до людини. Важливо, що при цьому 
виявляються прямі і латентні фактори, причинно-
наслідкові зв’язки, внутрішня логіка подій. Систем-

ний аналіз сукупності окремих елементів дозволяє 
виявити ті з них, що мають руйнівну спрямованість 
і становлять загрозу особистості [6, с. 245]. 

Засобом попередження політичного насилля є 
здійснення через загальнодержавні ідеологічні, пе-
дагогічні, організаційні та інші заходи формування 
в особистості захисного інформаційного прошарку, 
основу якого складатимуть загальнолюдські цінності 
й орієнтири. Саме він повинен захистити особистість 
від згубного латентного політичного насилля. При 
цьому основи інформаційної безпеки особистості ма-
ють закладатися на початкових стадіях її форму-
вання. Процес виховання повинен ґрунтуватися на 
традиціях і принципах, що не суперечать діючим 
нормам і правилам суспільної поведінки, культур-
ним ідеалам. Людина повинна розуміти та приймати 
норми й традиції свого народу і своєї країни.

До заходів, спрямованих на профілактику полі-
тичного насилля шляхом зменшення радикальних 
проявів серед населення, необхідно віднести: 

- проведення комплексних заходів по форму-
ванню правової культури (істотне розширення 
юридичної складової у вихованні та освіті, тому що 
знання своїх прав і свобод сприятиме розвитку по-
чуття поваги до прав і свобод інших осіб, в тому 
числі до їх життя, здоров’я та гідності); 

- розширення толерантного світогляду, терпи-
мого ставлення до всіх людей, незалежно від їх на-
ціональності, релігії, соціального, майнового поло-
ження та інших обставин.

Для здійснення зазначених заходів органи дер-
жавної влади, місцевого самоврядування із залучен-
ням громадянського суспільства повинні зосередити 
свої зусилля на роботі за наступними напрямками:

1) інформаційно-аналітичне забезпечення (ви-
пуск пам’яток, брошур, книг, звернень, плакатів, со-
ціальної реклами, об’єктивних публікацій в пресі про 
діяльність правоохоронних органів, створення тема-
тичних документальних фільмів та відеороликів);

2) пропагандистське забезпечення (своєчасне 
доведення об’єктивної інформації про результати 
діяльності у зазначеній сфері); 

3) контрпропагандистське забезпечення (адек-
ватна і своєчасна реакція на дезінформацію); 

4) ідеологічне забезпечення (формування релі-
гійної та міжнаціональної толерантності, патріотиз-
му, пріоритетів загальнолюдських цінностей) [15]. 

Володіння інформаційними ресурсами у сучас-
них проявах політичного насилля є таким же нео-
дмінним атрибутом, як в минулих війнах було воло-
діння силами і засобами, озброєнням, боєприпасами, 
транспортом, а виграш в інформаційному протибор-
стві може сприяти досягненню стратегі-чних цілей. 
Тому перед державою постає актуальна задача за-
безпечення своєї інформаційної безпеки як однієї 
з основних складових сфери національної безпеки. 
Необхідно забезпечити на державному рівні інфор-
маційну безпеку системи соціально-політичних від-
носин, що можна визначити як такий стан, в якому 
система здатна успішно, стійко і безперервно роз-
виватися в умовах інтенсивного впливу зовнішніх 
і внутрішніх факторів, які чинять деструктивний 
інформаційно-психологічний вплив на неї [18]. 

Основними напрямами забезпечення інформа-
ційної безпеки є:

- у сфері міжнародної співпраці – інтеграція в 
міжнародну систему забезпечення інформаційної 
безпеки і співпраця по запобіганню протиправних 
дій в інформаційній сфері;

- у сфері оборони – вдосконалення системи 
моніторингу загроз та їх джерел, своєчасне ін-
формування відповідних суб’єктів влади про стан 
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інформаційного ресурсу і інформаційних систем 
оборонної сфери [14, с. 38]. 

Стратегічною метою попередження такого виду 
політичного насилля як тероризм є виявлення, роз-
слідування, розкриття конкретних злочинів, вста-
новлення та ліквідація терористичних угруповань, 
зменшення, нейтралізація, мінімізація детермінан-
тів, що спричинили або допомогли розвитку, поши-
ренню того чи іншого терористичного формування, 
ускладнення залучення до терористичної діяльнос-
ті і недопущення поширенню ідей тероризму. Важ-
ливим є розробка ефективної загальнодержавної й 
міжнародної політики щодо запобігання тероризму, 
яка повинна включати:

1) доктринальне визначення стратегії запобіж-
ної діяльності; 

2) інформаційне забезпечення реалізації визна-
чених завдань; 

3) координацію запобіжної діяльності [10];
4) демократизію силових структур по боротьбі з 

тероризмом за рахунок частої зміни кадрів;
5) введення постійної інформаційно-роз’ясню- 

вальної роботи з особовим складом антитерорис-
тичних відомств;

6) залучення населення, і особливо молоді, до до-
помоги правоохоронним органам шляхом проведен-
ня різних навчальних семінарів, тренувань, спіль-
ного моніторингу екстремістських проявів [16, с. 45]. 

Важливість боротьби з тероризмом залишаєть-
ся для країн ЄС і України одним із пріоритетних 
напрямів діяльності із забезпечення національної 
безпеки. Базовим документом є Контртерористична 
стратегія ЄС 2005 р., яка визначає 4 основні напрями 
діяльності: запобігання; захист; впровадження; ре-
агування. У Законі України «Про боротьбу з теро-
ризмом» передбачено принцип пріоритетності саме 
попереджувальних заходів. Кінцевим підсумком 
реалізації державної політики у сфері запобігання 
тероризму має стати усунення причин і умов, що 
сприяють виникненню цього негативного явища [10].

Попередження політичного насилля, складовою 
якого є запобігання інформаційно-психологічному 
впливу, повинно містити: своєчасне визначення 
початку інформаційно-психологічних операцій су-

противника; перекриття або встановлення повного 
контролю над каналами інформаційно-психологіч-
ного впливу супротивника; розвідка й знищення 
сил і засобів психологічних операцій супротивника.

Зрив інформаційно-психологічного впливу су-
противника досягається своєчасною розвідкою, усу-
ненням або зменшенням сил і засобів ведення су-
противником інформаційно-психологічної боротьби; 
постійним інформуванням про застосування супро-
тивником сил і засобів інформаційно-психологічної 
боротьби й способах протидії; запобіганням поши-
рення серед військовослужбовців та населення ан-
тидержавних матеріалів та іншої ворожої інформа-
ції [20, с. 72].

Висновки і пропозиції. Підсумовуючи, можна 
зробити висновок, що для попередження та змен-
шення проявів політичного насилля необхідна роз-
робка загальнодержавної комплексної програми, 
що включає не тільки правоохоронні, а й політичні, 
соціальні, економічні, правові, ідеологічні, інформа-
ційні та інші аспекти щодо усунення умов, що спри-
яють розвитку політичного насилля з урахуванням 
його типології й форм здійснення, а також моні-
торинг поточного стану та прогнозування розвитку 
проявів насилля в подальшому. 

Дії, які перешкоджають розгортанню політичного 
насилля повинні мати комплексний характер і охо-
плювати як державні структури, так і громадськість 
в цілому. Для попередження і зменшення проявів по-
літичного насилля важливим є розвиток демократич-
них інститутів, здійснення через державні, громадські 
організації заходів з підвищення політичної і правової 
культури населення, зменшення радикальних проявів 
за допомогою розширення толерантного світогляду, 
терпимого ставлення до всіх людей. Для здійснення 
зазначених заходів органи державної влади, місце-
вого самоврядування, освітні установи і громадянське 
суспільство повинні об’єднати свої зусилля.

Політичне насилля в сучасних умовах має зна-
чний вплив на політичні процеси та активно вияв-
ляється в нових формах прояву, що вимагає на-
укового обґрунтування його новітньої сутності та 
особливостей сучасних видів, що і являє собою мету 
подальших досліджень автора роботи. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И УМЕНЬШЕНИЯ  
ПРОЯВЛЕНИЙ ПРЯМОГО И ЛАТЕНТНОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО НАСИЛИЯ  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Аннотация
Исследованы теоретико-методологические основы политического насилия. Выявлены особенности прямого и ла-
тентного политического насилия. Предложены направления предупреждения и уменьшения проявлений прямого 
и латентного политического насилия. Рассмотрены мероприятия, направленные на профилактику политического 
насилия. Основное внимание уделено предупреждению политического насилия.
Ключевые слова: насилие, политическое насилие, латентность, терроризм, война, профилактика, предупреждение, 
формы насилия.
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DIRECTIONS TO PREVENT AND REDUCTION OF MANIFESTATION  
OF DIRECT AND LATENT POLITICAL VIOLENCE IN MODERN CONDITIONS

Summary
Investigated the theoretical and methodological foundations of political violence. Peculiarities of direct and latent 
political violence. The proposed direction of prevent and reduce of manifestation of direct and latent political violence. 
Consider measures aimed at the prevention of political violence. The focus is on the prevention of political violence.
Keywords: violence, political violence, latency, terrorism, war, prevention, warning, forms of violence.


