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РЕТРОСПЕКЦІЯ ПРОБЛЕМИ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ: 

СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧИЙ ДИСКУРС 

  

Сучасний розвиток цивілізації доводить, що людство дотепер не 

змогло виключити громадянську війну із соціально-політичної дійсності. 

З огляду на це політологи, філософи, історики, соціологи та воєнні 

спеціалісти намагаються осмислити й усвідомити прояви складових 

цього багатоаспектного явища, виявити особливості процесів, що 

відбуваються до, під час та після внутрішньої війни. І, відповідно, 

проблематика громадянської війни в межах окремих підходів (політичної 

боротьби, політичних конфліктів, зіткнення цінностей різних цивілізацій 

і культур) і впливу війни на різні процеси суспільного і державного 

життя на національному і міжнародному рівні з точки зору цивільних і 

воєнних відносин є складовою предмета дослідження низки вітчизняних і 

зарубіжних вчених.  

У роботах із загальних проблем війни у філософському, 

політологічному, соціологічному, історичному аспектах та з позицій 

воєнної науки аналізується війна як суспільне явище і, відповідно, 

виокремлюються особливості громадянської війни як певного різновиду, 

що характеризується збройним протистоянням між громадянами однієї 

держави. 

У дослідженнях радянського часу з проблематики громадянської 

війни акцентовано на місці війни в боротьбі за соціалізм, народну 

демократію і суспільний прогрес, що зумовлено ідеологічними вимогами 

радянського суспільства. Збройне протистояння аналізується з погляду 

марксистсько-ленінського вчення й боротьби класів. 

Для Є. Рибкіна, В. Серебрянникова, С. Тюшкевича, провідною 

метатемою досліджень є постулат, що війна є продовженням політики, 

характер війни безпосередньо залежить від політики, яка зумовлює зміст 

війни. У. Алієв і М. Хмара вважають громадянську війну або 

самостійною формою збройного насилля, або специфічною формою 

збройної боротьби, пов’язаною із національним визволенням і 

демократичними перетворенням. 

Поділ війн на справедливі і несправедливі зумовлений тим які 

класи ведуть війну і з якою метою. Вищим типом справедливих війн є 

громадянські війни пролетаріату, оскільки їх ведуть революційні класи і 
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„…боротьба пролетаріату з буржуазією за свої політичні і економічні 

права, за соціалістичну перебудову суспільства є прогресивною” (Рибкін, 

1973, с. 30).  

На думку Є. Рибкіна, Є. Медведєва громадянські війни виникли 

в процесі боротьбі народних мас за демократію в капіталістичних країнах 

і велися народом проти панівного класу буржуазії з метою 

демократизації за досягнення повної політичної і економічної 

незалежності країни, відповідно, ці війни є справедливими, оскільки 

мають за мету побудову нового суспільства на принципах рівності. Тобто 

громадянські війни – один із наочних доказів того, що боротьба за 

перетворення суспільного життя за певних обставин може набувати 

форми збройної конфронтації, а внутрішні війни ХХ ст. – процес 

боротьби сил соціалізму із силами імперіалізму, неоколоніалізму, 

відображення загострення ідеологічної боротьби на міжнародній арені у 

зв’язку з воєнно-політичним паритетом між США і СРСР. 

За Є. Медведєвим, М. Хмарою, Г. Дьоміним, на перебіг 

громадянської війни впливає, по-перше, рівень самосвідомості народних 

мас, по-друге, втручання у внутрішні справи держави іноземних держав і 

світового співтовариства у вигляді воєнної інтервенції (наприклад, 

громадянська війна в Росії); по-третє, діяльність внутрішньої і 

зовнішньої реакції. 

Отже, дослідники акцентують увагу здебільшого на класовій 

боротьбі, протистояння соціалістичної і капіталістичної систем розвитку, 

залишаючи поза увагою безліч інших аспектів громадянської війни, як-от 

соціокультурна площина. 

Сучасні дослідники О. Бельков, В. Серебрянников, Т. Семенова, 

які студіюють прояви війни як суспільного явища, розглядають 

громадянську війну, як: 

– збройне протиборство задля досягнення певної політичної цілі. 

У цьому випадку громадянська війна має, як і зовнішня, деструктивний 

характер і є збройним протиборством соціальних груп у середині 

держави, але війною без армій і фронтів; 

– протилежність сталому правопорядку в державі. Відповідно 

специфічні ознаки громадянської війни виокремлюються в контексті її 

попередження, протиставляючи останню миру; 

– нелегітимний збройний шлях переходу верховної державної 

влади, коли нова еліта, якщо приходить до влади, то нелегітимним і 

недемократичним шляхом. Особливо останнє простежується на 

Африканському континенті, де одним із шляхів недемократичної моделі 

зміни влади виступає саме громадянська війна, і є ряд конкретних країн, 

у яких відбулася така зміна і в яких така спроба провалилася. 

Чільне місце з-поміж сучасних досліджень посідає проблема 

визначення громадянської війни як політичного конфлікту. Так, 

Б. Коваленко, А. Пирогов, О. Рижов, А. Клименко, А. Глухова, 
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розглядають війну в межах концепцій соціального конфлікту, 

висвітлюючи еволюцію філософсько-соціологічної та політико-

психологічної рефлексії політичного конфлікту. 

Одним із воєнно-політичних конфліктів за соціально-

політичними критерієм залежно від характеру політичної мети є 

громадянська війна. На перший план такого конфлікту виходять, як 

правило, приватні інтереси, пов’язані з економічними, територіальними, 

національно-етнічними, релігійними протиріччями. Ці протиріччя 

інспіруються політичними силами, партіями та рухами, окремими 

політичними діячами, що прагнуть захопити владу. До схеми 

характеристики збройного конфлікту, яка може бути застосована 

відповідно й до громадянської війни, включено такі складники: конфлікт 

неминуче призводить до якісної зміни суспільства; на першому місці в 

сучасній збройній боротьбі стоїть дезорганізація управління державою, 

позбавлення збройних сил супротивника тилової інфраструктури; 

початок війни зумовлений насамперед економічними і політичними 

протиріччями; акцент у вирішенні конфлікту необхідно змістити в бік 

національних інтересів суверенної держави. Існує загроза розростання 

масштабів локального збройного конфлікту (локальної війни, 

громадянської війни), і необхідно керуватися дією норм міжнародного 

права, які на перший план ставлять „силу права” замість „права сили”. 

В. Насіновський вважає, що громадянська війна як локальна є 

різновидом макрогрупових соціальних конфліктів, що переходять у 

насильницькі форми боротьби засобами самоствердження, покарання або 

придушення супротивної сторони. Поряд із громадянською війною, 

різновидами соціального конфлікту виступають територіальні, 

міжетнічні, міжконфесійні, міжобщинні, сепаратистські й ідеологічні. 

Спостерігається історична залежність інтенсивності конфлікту від 

розвитку суспільства на різних його етапах. 

Громадянська війна як конфлікт є кризовим етапом у розвитку 

суспільної системи, що виявляється в збройному протиборстві сторін 

задля вирішення протиріч щодо державної влади. Політичний зміст 

конфлікту становлять структурні, динамічні й інформаційні відносини 

протиборчих сторін з приводу державної влади, що знаходять вияв у 

збройних зіткненнях. Трансформація збройних конфліктів у сучасних 

геополітичних умовах, тенденції воєнної глобалізації, коли збройне 

насилля є головним інструментом у протиборстві та розростанні 

конфліктів, доводить, що внутрішні збройні протиборства великих 

масштабів варто кваліфікувати як громадянські війни.  

Громадянська війна становить динамічну систему, процес, що 

розвивається і складається з певних етапів. Перебіг громадянської війни 

поділяють на кілька етапів:  

1. Підготовчий етап, що характеризується відносною 

стабільністю держави, але при цьому в суспільстві постійно виникають 
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теми „революції”, „внутрішнього конфлікту”. На цьому етапі поступово 

збільшується рівень протиріч у суспільстві. Перша стадія може тривати 

десятки років. 

2. Різке зростання напруги. Для цього етапу головною ознакою 

стає зростання кількості радикально налаштованих людей і збільшення 

пропаганди. Тривалість етапу становить менше року.  

3. Спусковий момент, коли відбувається падіння легітимного 

уряду, державний переворот чи спалах конфлікту. Події третього етапу 

тривають не більше 1-2 місяців.  

4. Визначення супротивника та перші збройні сутички, у яких 

беруть участь сотні та тисячі бійців. Етап триває від 6 місяців до 1 року.  

5. Активні бойові дії, які відбуваються на значній частині 

території країни. Тривалість активних бойових дій від 3 до 5 років.  

6. Активні бойові дії на обмеженій території (відбувається або 

зачистка території, або розпад країни). Стадія триває до кількох років.  

7. Фінальний етап, для якого характерно оформлення результатів 

громадянської війни. Тривалість 1–2 роки. 

8. Етап диктатури та політичного терору. Тривалість етапу 

становить до десятків років після завершення громадянської війни.  

9. Падіння диктатури, формування системи зміни влади. Триває 

етап до кількох років.  

На нашу думку, охарактеризований перебіг громадянських війн 

потребує модифікації, оскільки деякі етапи (п’ятий і шостий) доцільно 

об’єднати. Більше того, етап диктатури та її падіння доцільно було б 

віднести до кардинальних соціально-політичних наслідків, що 

зумовлюють подальший соціально-політичний, економічний і навіть 

духовний розвиток держави та суспільства, які пережили громадянську 

війну. 

Перебіг громадянської війни залежно від процесу ескалації, на 

думку І. Зиміної, конструюється в такі етапи:  

1. Дегенеративні зміни в суспільстві: політична дестабілізація, 

економічна стагнація, зростання напруженості між суб’єктами, що 

створює базу для конфлікту. 

2. Загроза відкритого протиборства: наростання напруги, спроби 

примирення, збалансованість ситуації, невдалі спроби повернути довіру.  

3. Війна: збройна боротьба, захват цивільних осіб, неможливість 

переговорів. 

4. Неміцний мир: мирна угода, політичні переговори, нові 

інститути (Зиміна, 2004, с. 260). 

Отже, сучасні дослідники здебільшого відійшли від класової 

сутності громадянської війни й акцентували увагу на стадійному 

збройному протистоянні політичних суб’єктів – претендентів на владу, 

що перериває природний розвиток держави.  
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Громадянська війна є складним суспільно-політичним явищем, 

яке виникає внаслідок дії цілої системи причин, тобто має 

полікаузальний характер. На думку О. Гурова, Г. Ососкова, Г. Сидорової, 

Є. Кутявіної, не варто досліджувати механізм виникнення війн, 

переховувати причини без з’ясування взаємозв’язку між ними, оскільки 

виникнення війни і визрівання її причин – складний, суперечливий і 

тривалий процес. 

Для розуміння причин дослідники пропонують керуватися 

низкою правил. Так, Н. Ліхацька зазначає, що „…виявлення причин, що 

породжують військові зіткнення, припускає передусім вивчення 

політики, яка вела і привела до війни. Необхідно брати всю політику 

держави, щоб зрозуміти, яким чином з цієї системи неухильно і 

неминуче почалася ця війна. При аналізі джерел війн важливо 

враховувати їхню зумовленість не лише політикою, а й економікою, бо 

політика врешті-решт залежить від економіки. Війна як насильницький 

спосіб вирішення політичних проблем перебуває в прямій залежності від 

економічних чинників” (Ліхацька, 206, с. 151). 

Для визначення та розуміння причин війн можлива 

„…деактуалізація детермінаційної парадигми…” (Букалова, 2009, с. 180); 

до структури походження війн поряд із матеріальними факторами 

необхідно ввести ціннісні і вольові фактори (наприклад, рішення про 

участь в боях, руйнації будівель, вбивства тощо). Якщо розглядати 

причини війни як фази соціоетального конфлікту, у якому відбувається 

масове насилля, то „…громадянські війни (війни в межах одного 

політичного співтовариства) виникають неумисно..” (Розов, 2009, с. 30) . 

Джерелом громадянських війн у цьому випадку виступають соціально-

політичні, ідеологічні і релігійні мотиви.  

У деяких дослідженнях питання про причини війни зводиться до 

проблеми співвідношення особистого та колективного. І, відповідно, 

причиною громадянських війн виступає ірраціональна діяльність груп 

осіб, насамперед політичних лідерів, які під час прийняття життєво 

важливих для своєї країни рішень керувалися „своїм особистим 

вибором” (Федосєєв, 2005, с. 26). 

Дж. Діксон наголошує, що в процесі дослідження причин 

внутрішніх війн необхідно враховувати все: і рівень консенсусу 

населення, і роль природних ресурсів, й історичні передумови і традиції 

нестабільності, при цьому в жодному разі не залишати поза увагою 

очевидні суспільні протиріччя і кількісні характеристики стану 

суспільства. Наприклад, від кількості населення залежить рівень 

виникнення громадянської війни. Так, чим більше населення держави, 

тим вище ризик війни, оскільки контролювати багаточисельне населення 

значно складніше, а під час конфлікту для протиборчих сторін більше 

можливостей поповнювати свої ряди. 
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У процесі виникнення громадянських війн, на думку 

Дж. Діксона, відіграють велику роль три економічні складові: перша 

пов’язана із загальним зменшенням ресурсів стосовно можливостей їх 

відновлення; друга – зумовлена зростанням кількості населення; третя – 

нерівномірним розподілом ресурсів у суспільстві. Тобто дослідник 

висуває припущення, що держави з нерівномірним розподілом 

природних ресурсів з-поміж різних груп суспільства внаслідок 

особливостей функціонування політичного режиму більше схильні до 

внутрішніх збройних конфліктів. 

У дослідженні причин громадянської війни С. Джанков і 

М. Рейнол-Кверол вважають за необхідне враховувати незахищеність 

прав власності, неадекватну правоохоронну систему. Так, чим нижча 

„якість” державних інститутів, тим більше рівень ризику збройного 

конфлікту в державі. 

Е. Рябова і А. Емельянов під час визначення причин вважають за 

необхідне враховувати дефіцит природних ресурсів, оскільки останнє 

може призвести з часом не тільки до геополітичної боротьби між 

провідними державами світу або ключовими державами окремих 

регіонів, а й до внутрішніх конфліктів, оскільки екологія в майбутньому 

стане соціальним товаром. І саме більшість сучасних збройних 

конфліктів зумовлені нестачею природних ресурсів. Навіть під час 

вирішення економічних протиріч залишається загроза внутрішньої війни 

за відокремлення тієї чи тієї території, яка має багаті природні ресурси і 

на якій мешкають окремі етноси та конфесії. 

Новітнім підходом до причин війни є дослідження О. Федорова 

про вплив геологічних факторів на виникнення збройних конфліктів (у 

тому числі громадянські війни в Анголі, Ефіопії, Руанді (1990–1994 рр.), 

Нігерії (1966–1970 рр.), Мозамбіку, Бурунді (1972–1973 рр.), Лівані 

(1975–1991 рр.), Заїрі (1960–1965 рр.) тощо). На рівень агресивності 

поведінки людських спільнот впливає геологічний чинник, а соціальні 

спільноти стають чутливими до навіювання. 

У межах останнього підходу до виникнення громадянської війни, 

на думку автора, залишається невідомим фактор, що спонукає людей 

приєднатися до „великих ідей” і боротися за поширення останніх. Крім 

того, геологічний фактор є не єдиною причиною. До того ж, причин 

відносять рівень добробуту, доступність зброї, тип державного устрою, 

характер релігії тощо. Тобто геологічний фактор – це один з чинників у 

механізмі причин, що породжують громадянські війни. 

На думку С. Даниленка, певна роль у процесах виникнення 

громадянських війн належить геопросторовому фактору, оскільки 

зменшення незаселених земель і освоєних просторів збільшує питому 

вагу збройної боротьби за володіння і панування у геополітичному 

вимірі. Виокремлюючи причини конкретної громадянської війни, 

доцільно враховувати і геопросторовий фактор. 
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Група вчених, зокрема В. Васильченко, Е. Шульц, досліджуючи 

громадянську війну в контексті соціального і політичного протесту, 

наголошують, що причиною протесту виступає відторгнення існуючих 

політичних відносин, політичного режиму загалом різними соціальними, 

етнічними, релігійними групами.  

У процесі аналізу причин сьогодні розглядається питання про 

взаємозв’язок між політичним режимом і виникненням внутрішніх війн. 

На думку Т. Рісс-Капена, Х. Егре, С. Гейте, найбільш високий 

конфліктогенний потенціал мають режими, що не є повністю 

демократичними і водночас є не зовсім авторитарними. Дж. Фірон і 

Д. Лейтін наголошують на тому, що конфліктогенним фактором виступає 

кількість населення. Так, чим більше населення держави, тим вищим є 

ризик війни, оскільки контролювати багаточисельне населення значно 

складніше, а під час конфлікту для протиборчих сторін більше 

можливостей поповнювати свої ряди, більше поле для рекрутування. 

У науковому дискурсі можна виокремити кілька підходів до 

визначення системного механізму виникнення війни, зокрема і 

громадянської. 

М. Розов, досліджуючи причини війни як фази соціоетального 

конфлікту, у якому відбувається масове насилля, підкреслює, що 

громадянські війни (війни в межах одного політичного співтовариства) 

виникають неумисно. До джерел громадянських війн дослідник 

відносить соціально-політичні, ідеологічні і релігійні мотиви. Енергію 

для опозиційної протиборчої сторони надає передчуття отримання 

політичної влади, доступ до ресурсів держави, отримання відповідного 

престижу, для представників старої влади, реставраційної протиборчої 

сторони енергію надає страх втрати влади, могутності, майбутньої 

шкоди.  

Найбільш усталеним є механізм виникнення війни, 

запропонований В. Баринькіним і Г. Ососковим, які до складників 

механізму відносять такі елементи: джерела війни, причини війни, 

умови. Джерело війни – це глибинний фактор, що створює постійну 

основу для виникнення війни як соціально-політичного явища і 

відображає суперечливий характер природи людини. Причини війн 

безпосередньо генерують війну, приводять у дію джерело. Умови 

визначають певну форму виникнення війни. Усі ключові елементи 

взаємопов’язані один з одним і залежать від суб’єктів та їхньої стратегії 

поведінки.  

Тобто пропонується досить складна система причин, що 

базується на протиріччях, в основі яких лежать антагоністичні 

протиріччя. Останні призводять до того, що збройне насильство 

сприймається як найбільш прийнятний спосіб досягнення поставленої 

мети, а протиборчі сторони впевнені, що у них достатньо для цього сил. 
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Аналізуючи сутність причин, В. Баринькін наводить класифікації 

причин за різними критеріями: за ступенем загальності (загальні, 

специфічні, одиничні); за характером протиріч, що лежать в основі 

(біологічні, психологічні, расові, етнічні, національні, демографічні, 

екологічні, економічні, соціальні, політичні, духовні, технічні, власне 

воєнні, індивідуально-особисті, ситуативні); за часом (тривалі, 

нетривалі); залежно від історичної епохи і періодів розвитку людства 

(формаційні, цивілізаційні, культурологічні, технологічні, подієві). 

В. Баринькін і Г. Ососков наголошують, що причини 

громадянської війни не зводяться до однієї-єдиної (одинарна лінійна 

причинність). В основі війни кілька причин (множина лінійна 

причинність). Але це не просто причини, що передують початку війни 

або насильницького конфлікту, це елементи, що наявні впродовж усього 

конфлікту, а також взаємодіють одна з одною (множинна нелінійна 

причинність). Причини громадянської війни становлять складну 

неперервну систему, кожен елемент якої вливає і залежить від іншого. 

Виникнення війни, визрівання її джерел і причин – складний, 

суперечливий і тривалий у часі процес. Війна може спалахнути відносно 

раптово, але цей процес ніколи не відбувається випадково. 

Д. Сміт окреслює систему причин з огляду співвідношення 

причин і діючих суб’єктів: вихідні причини, стратегії мобілізації, 

запускачі й каталізатори. 

Вихідними причини вважаються лінії фундаментального 

політичного, соціального, економічного або соціального розколу на 

груповому або індивідуальному рівні. Стратегії мобілізації окреслюють 

основні завдання політичних акторів, методи, які вони застосовують для 

реалізації своїх завдань. До запускачі Д. Сміт відносить фактори, що 

окреслюють початок громадянської війни (події або дії впливових осіб 

або груп, які звужують вибір інших сторін тим, що насильницькі підходи 

є більш сприятливими для вирішення протиріччя. Під каталізаторами 

дослідник розуміє фактори, які впливають на інтенсивність і тривалість 

громадянської війни, а саме: „…баланс сили між 

противниками, …тактика збройного насилля (руйнування цивільних 

об’єктів)…, природні фактори (рельєф місцевості, пора року, погода), 

…доступ до зброї, …характерні для культури уявлення про етику і 

прийоми ведення війни” (Сміт, 2007, c. 124). 

Досить часто в історії два явища – революція і громадянська 

війна ‒ супроводжуються як прояви негативної реакції суспільства на 

державну політику, як заходи, мета яких ‒ зміна соціального ладу в 

державі або зміна правлячих еліт. Взаємозв’язок окреслених явищ у 

науковому дискурсі розглядається як одна ціла форма, як частина 

певного процесу або як два самостійних явища.  

П. Артюх вважає, що громадянська війна і революція – це єдина 

форма завоювання влади революційним класом у державі. Г. Захарченко 
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дотримується позиції, що взаємозв’язок революції і громадянської 

війни – це відображення цілого і частини. За думкою дослідника, 

громадянська війна є явищем, безпосередньо „вбудованим” у революцію, 

і неможливо її виокремити від останньої (Захарченко, 2009, с. 128), тобто 

громадянська війна є основою і складовою революції. 

Подібного підходу дотримуються А. Шлезінгер і К. Бринтон, 

вважаючи, що внутрішня війна безпосереднє вбудована в революцію і 

виступає формою революційної боротьби. З огляду на це громадянську 

війну в США можна розглядати як певну стадію американської 

революції, або як перервану революцію з огляду на ідеологію груп, що 

вступили в збройну боротьбу. 

Суть протилежного підходу до співвідношення двох явищ 

виявляється в тому, що революція і громадянська війна лежать в різних 

площинах, оскільки „…було безліч громадянських війн без революцій… 

… громадянська війна – рідкісний випадок в революції” (Кара-Мурза, 

с. 159). Думки про розмежування громадянської війни і революції 

дотримується і С. Донченко, який зауважує, що, незважаючи на спільні 

риси, – це два відмінних явища. В історії є приклади громадянських війн, 

які не були викликані революційним актом зміни влади, як-от 

громадянська війна в США 1860-х років, яка трактувалася як нетипова 

або підганялася під стандартні класові схеми. Тривалий час було 

звичним асоціювати громадянську війну з революціями, що несуть 

політичні зміни влади, соціальні зміни, пов’язані з вимогами суспільного 

прогресу (ліквідація соціальної несправедливості й ефективних 

економічних відносин).  

Третій підхід до співвідношення революції і громадянської війни 

базується на позиції, що громадянська війна супроводжує соціально-

політичну революцію і не є взаємовиключними і взаємозамінними 

явищами. Відповідно до окресленого революція і громадянська війна 

пов’язані з нелегітимним переходом верховної державної влади на 

певних етапах розвитку держави (Семенова, 2014). Обидва явища – це 

дві найбільш руйнівні форми організованого людського насилля, 

оскільки зростання його кількості має глобальний негативний 

економічний вплив на світове співтовариство. І війну в жодному разі не 

можна розглядати як низку подій, що відбуваються під час збройної 

революційної боротьби за владу, бо це єдине складне явище. 

Інший підхід базується тому, що громадянська війна являє собою 

варіант революції, але розтягнутий у часі. Відповідно і громадянська 

війна, і революція за своєю сутністю є виборами претендентів на роль 

управлінців в оновленому сценарії розвитку. „Претенденти повинні 

пройти жорсткий конкурсний відбір, доводячи своє право на ці 

ролі” (Костюхін, 2012, c. 75).  

Революція і громадянська війна завжди мають спільну логіку 

розвитку й подібні за своєю основою до способів реалізації певного 
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зразка соціально-політичного й економічного ладу. „Революція ‒ форма 

ротації панівної еліти, громадянська війна є засобом створення 

ефективної еліти” (Черняховський, 2011, с. 40). Тобто революція 

ефективна тільки в тому випадку, коли в суспільстві існує дієздатна 

контреліта, а громадянська війна якраз і забезпечує формування нової 

дієздатної політичної еліти. 

Здебільшого громадянська війна виникає в процесі революції, 

ключовим питанням якої є питання влади. Громадянська війна не 

передбачає революцію, як і революція не передбачає обов’язкової 

громадянської війни, хоч історія і наводить приклади різноманітних 

форм і способів їх взаємопроникнення. Внутрішня війна може виникати 

внаслідок революції, а в окремих випадках має реальний потенціал 

спровокувати революцію. У світі відбувалося безліч громадянських війн 

без революцій, особливо за останні 20 років (громадянська війна в 

Нігерії, у Лівані). Своєю чергою історія наводить приклади революцій 

без громадянських війн (революція в Японії 60-років ХХ ст., 

„оксамитові” революції к. 1980-х рр.), що можливо, якщо революція 

добре підготовлена і обходиться без насильства. 

Отже, революції та громадянські війни як складні системи мають 

загальні основи і функціональні прояви, але змістовне розмежування їх 

сучасні автори бачать у тому, що революція породжує сплеск стихійного 

насилля, тоді як громадянська війна оформлює протиборство в 

організоване завзяте й достатньо тривале збройне протистояння. 

Громадянська війна із самого початку породжує низку наслідків, 

що виявляються в усіх сферах суспільного життя і з часом усе більше і 

більше накопичуються. Останнє призводить до формування протиріч, які 

не встигають розв’язуватися, а навпаки консервуються на певний час, і, 

як наслідок, виникають причини для нових конфліктів.  

Систему наслідків війни М. Жиляєв, А. Карім, С. Мосов та 

С. Сірий представляють з точки зору двох вимірів: процесуального 

(функціонально-часового) і структурного (еволюційно-об’єктного). 

Перший вимір системи наслідків громадянської війни 

характеризується розгортанням подій у часі і функціональним впливом 

на суспільство. Відповідно, наслідки виникають із початком збройного 

протиборства, а з часом збільшуються. До наслідків процесуального 

виміру відносять такі: 

1. Безпосередні (прямі), що з’являються в хронологічних межах 

збройної боротьби за владу (з моменту початку до часу завершення). Це 

безпосередній вплив з боку збройного протистояння між протиборчими 

сторонами на учасників громадянської війни, суспільство та державу. 

Саме цей вид наслідків є найбільш масштабним: знищення матеріальних 

ресурсів держави; цивільних і військових об’єктів; населення, що 

підтримує іншу сторону; деформація морально-психологічного стану 

суспільства. 
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2. Підсумкові наслідки громадянської війни: перемога однієї з 

протиборчих сторін; установлення нового або консервування старого 

політичного порядку; перебування миротворчих сил до остаточного 

встановлення порядку тощо. 

3. Віддалені (непрямі) наслідки, що проявляються з часом, 

наприклад, віддалені демографічні наслідки. 

Другий вимір наслідків громадянської війни – структурний – 

дозволяє дослідникам виокремити види наслідків з огляду на вплив 

збройної боротьби на всі сфери суспільства, тобто відповідно до об’єкта 

впливу.  

Відповідно до таких сфер-систем суспільства, як: географічна 

(природний базис для існування й виробництва); демосоціальна 

(відтворення і соціалізація населення); економічна (виробництво, 

розподіл, обмін, споживання матеріальних благ); політична (доступ до 

влади, розподіл влади, інтеграція); духовна (виробництво, розподіл, 

обмін, споживання духовних цінностей, духовна інтеграція); психічна 

(сукупність інстинктів, почуттів, поглядів, цінностей, норм, переконань, 

властивих цьому суспільству) (Соколов, c. 95), – дослідники 

виокремлюють і групи наслідків громадянської війни:  

До першої групи належать демосоціальні наслідки, що 

відображають вплив громадянської війни на стан і структуру популяції 

населення держави щодо статі, віку, сімейного стану, етнічної 

належності, а також зміни відповідно до народжуваності, смертності, 

міграційних процесів тощо. 

З-поміж демосоціальних наслідків насамперед привертають 

увагу демографічні, а потім пов’язані з ними соціальні. Варто зазначити, 

що отримання достовірних і систематизованих даних про демографічні 

наслідки ускладнено низкою об’єктивних причин: відсутня чітка 

методологія підрахунків демографічних втрат; наявність різноманітних 

вихідних покликань на відповідні розрахунки, що здійснюються різними 

статистами; визначення чисельності жертв у кілька етапів і, відповідно, 

на кожному з них вносяться свої уточнення та виправлення; 

демографічна статистика має історичний підтекст і пов’язана з 

ідеологічними, політичними, економічними інтересами та доктринами; 

свідомі і несвідомі маніпуляції зі статистичними даними. Останнє досить 

яскраво характеризує В. Старовєров: „…у смутні часи завжди та скрізь 

виникає мода на історію, що зумовлює її ідеологізацію й політизацію, а 

відповідно, і породжує затьмарені потоки фальсифікацій…” 

(Старовєров, с. 72). 

А. Арська поділяє демографічні наслідки війни на прямі (жертви 

внаслідок дії всіх видів зброї безпосередньо під час війни й деяких видів 

зброї за межами військових операцій; жертви внаслідок порушення 

системи життєзабезпечення військ і цивільного населення; застосування 

смертної кари до дезертирів і бунтарських частин, страти полонених, 
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заручників; акції залякування; смерть поранених або людей, що втратили 

здоров’я безпосередньо внаслідок застосування зброї); непрямі (загибель 

від голоду; загибель безхатченків; загибель від хвороб, що виникли 

внаслідок війни; загибель внаслідок злочинності, суїциду під впливом 

стресів війни); а також інші „…варіанти втрат внаслідок війни, що 

виявляються впродовж тривалого часу і не мають чіткої форми 

(погіршення здоров’я, моральні випробування населення, психологічні 

стреси)” (Арська, с. 18–19). 

На думку С. Сірого, демографічні втрати під час і після 

збройного конфлікту доцільніше поділяти на три групи: найближчі 

(прямі та непрямі, санітарні та незворотні жертви війни й втрати мирного 

населення); чисельні міграційні потоки; віддалені (спричинені 

погіршенням умов відтворення населення під час збройного 

протиборства й у повоєнні роки, а саме: скорочення народжуваності, 

підвищення дитячої смертності, зниження життєздатності нащадків, 

погіршення здоров’я жінок, скорочення чисельності чоловічого 

населення). 

Дослідники наголошують, що саме в демографічній площині 

відлуння війни має найдовший характер, бо воєнні дії призводять не 

тільки до загибелі населення, а й до збільшення смертності, падіння 

народжуваності, погіршення здоров’я населення, порушення вікового та 

статевого балансу. На думку автора, під час схематизації демографічних 

наслідків громадянської війни необхідно враховувати специфіку 

останніх: будь-яка громадянська війна більш вбивча з точки зору 

людських втрат, бо вона вбиває представників протиборчих сторін і 

цивільного населення, які є громадянами однієї держави; під час 

громадянської війни гинуть здебільшого молоді, більш дієздатні в 

соціально-демографічному плані люди, а цивільне населення зазнає 

ризиків епідемій інфекційних захворювань, внаслідок руйнування 

державного управління, особливо в медико-санітарній сфері. За 

підрахунками вчених американського політичного центру, з 1945 р. до 

1999 р. у 127 громадянських війнах у 73 країнах загинуло близько 

16 млн. людей (Fearon, 2003, р. 75). 

До другого аспекту демосоціальних наслідків науковці відносять 

зміни структури суспільства, передусім розпад соціально-організаційних 

структур і соціальну дезаптацію, деградацію суспільства. 

Спостерігається прискорене розшарування суспільства за рівнем доходів; 

зникнення меж середнього класу; зростання люмпенізованих і 

маргінальних прошарків; міграція. 

Стан суспільства під час громадянської війни, зокрема в момент 

переходу від однієї системи цінностей до іншої, характеризується тим, 

що в цей період стара система вже зруйнована, а нова ще не 

сформувалася. Крім того, лавиноподібно розростаючись, зачіпляючи 

кровно-родинні зв’язки, внутрішня війна залучає до своєї орбіти все нові 
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й нові маси населення, змушуючи брати в ній участь і тих, хто спочатку 

її засуджував або намагався залишитися осторонь. Супроводжуючись 

неминучим ростом масових механічних рухів людей (мобілізацією, 

переміщенням військових формувань та цивільного населення тощо), 

внутрішня війна викликає тимчасовий або постійний розпад соціальних 

інститутів, маргіналізує соціальний склад суспільства, дезорганізує 

функціонування як первинних осередків суспільства, перш за все родини, 

так і більш загальних, включаючи і всю соціальну організацію самого 

суспільства.  

До другої групи належать економічні наслідки, які відображають 

вплив громадянської війни на виробництво, розподіл, обмін і стан 

матеріальних благ. До цих наслідків відносять фінансові і матеріальні 

втрати; руйнування об’єктів господарчого й соціального значення, 

транспортної інфраструктури, майна фізичних осіб; розрив економічного 

співробітництва з іншими державами; зростання кримінальної економіки 

тощо. 

Безпосередні економічні витрати та матеріальні руйнування в 

межах країни, охопленої громадянською війною, поділяються на дві 

групи: прямі та непрямі. Як свідчить досвід підрахунків, непрямі 

економічні витрати в рази перевищують прямі. Так, за дослідженнями 

американських кліометриків К. Голдіна та Ф. Льюїса, сукупність витрат 

обох урядів під час громадянської війни в США складають 

3,3 млрд. дол., крім того, 1,8 млрд. дол., пов’язані з економічними 

втратами від загибелі людей на війні, та 1,5 млрд. дол. як ціна 

психологічної пригніченості південців від поразки у війні. Це дає 

6,6 млрд. дол. прямих економічних втрат. Що ж стосується непрямих 

економічних витрат, то вони склали, за підрахунками К. Голдіна та 

Ф. Льюїса, більше 10 млрд. дол. (Цит. за: Латов, 2004, с. 115). З огляду на 

наведені вище дані, непрямі економічні витрати перебільшили прямі в 

1,5 рази.  

До прямих економічних витрат відносять бюджетні або іншого 

характеру витрати з боку сторони, яка представлена державою 

(враховуючи особливості початку громадянських війн, такі витрати, як 

правило, не були заздалегідь заплановані); використання державних 

резервів, якщо такі були в держав; експропріація матеріальних цінностей 

у мирного населення, незалежно від того, яку з протиборчих сторін 

останнє підтримує; руйнування об’єктів виробничого та соціального 

призначення, інфраструктури, житла, об’єктів культурної спадщини, 

особливо пам’ятників історії та культури. Руйнування викликають 

поточні наслідки війни, їх негативний вплив на суспільство може 

відбуватися впродовж тривалого часу, оскільки відбудова зруйнованого 

потребує величезних сил, коштів і часу. 

До непрямих економічних витрат належать такі: відчуження 

більшої частини активного населення від виробництва; порушення 
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зв’язків між містом і селом, між окремими галузями й економічними 

районами; зниження обсягу заощаджень; зміна структури споживання 

сировинних та інших матеріальних ресурсів; інфляція, збільшення 

грошової маси та поява нових грошових одиниць, що випростовуються 

протиборчою стороною. Непрямі економічні витрати приховані і на 

побутовому рівні непомітні, однак через деякий час вони здатні 

проявитися у вигляді зниження рівня освіти та погіршення стану 

здоров’я кількох майбутніх поколінь, загального зниження рівня 

інтелектуального потенціалу нації, погіршення якості життя загалом 

усього населення країни.  

Громадянські війни призводять не тільки до прямих і непрямих 

економічних витрат, а й до змін у світовому господарстві або 

господарстві окремого регіону та витрат міжнародних організацій і 

врегулювання гуманітарної кризи в межах території збройного 

конфлікту. 

Третя група – політичні наслідки, які відображають вплив 

громадянської війни на сукупність політичних суб’єктів (еліт, державу, 

партії, суспільно-політичні організації) та відносини між ними. До цих 

наслідків відносяться ослаблення держави, падіння міжнародного 

престижу, зміни співвідношення сил в окремому регіоні; воєнно-

стратегічні наслідки, пов’язані із застосуванням збройного насилля 

протиборчими сторонами або третьої стороною. 

З-поміж наукового дискурсу можна охарактеризувати кілька 

підходів до виокремлення різновидів політичних наслідків, залежно від 

певних критеріїв, що дозволить розглянути політичні наслідки системно 

й різновекторно: в історичній, просторовій, хронологічній та інших 

площинах. 

Для виокремлення політичних наслідків громадянських війн 

доцільно застосувати підхід М. Жиляєва, згідно з яким соціально-

політичні наслідки внутрішніх війн з огляду на часовий вимір і 

підсумкові результати можна поділити на три групи: поточні, підсумкові 

політико-юридичні; віддалені геополітичні наслідки. 

1. Поточні політичні наслідки: зміни в соціальній і політичній 

структурах суспільства (прискорене розшарування суспільства за 

рівнями доходів; зникнення меж середнього класу; зростання 

люмпенізованих і маргінальних прошарків; міграції; обмеження 

громадянських прав і свобод, перетворення країни в єдиний бойовий 

табір); зростання ролі держави (створення надзвичайних органів 

управління; розширення повноважень спеціальних служб; централізація 

управління економікою; обмеження демократії; жорстка регламентація 

видавничої діяльності або її обмеження; звичайними стануть примус, 

надзвичайне вирішення питань, насильство); зміна перебігу і 

спрямованості соціальних процесів (зростання популярності радикальних 

політичних рухів; зростання антивоєнних рухів; деградація суспільства). 
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2. Підсумкові (політико-юридичні наслідки): зміни кордонів і 

територій; розпад і виникнення нових державних утворень. Згадаємо 

наслідки громадянської війни в Росії: зміни складу, розпад або створення 

нових коаліцій. 

3. Віддалені (геополітичні) підсумки: створення або розпад 

міжнародних організацій; глобальні зміни у співвідношенні сил на 

світовій арені; формування нового воєнно-політичного стану. 

Подібного підходу дотримується і С. Сірий, який запропонував 

такий поділ наслідків:  

1. Поточні наслідки: регламентація суспільно-політичних 

процесів; підвищення ролі держави; деградація суспільства, зростання 

громадських і політичних рухів і організацій; звуження політичних 

відносин між політичними інститутами, суб’єктами політичного життя; 

жорстка регуляція діяльності і поведінки людей, об’єднань, державних 

органів; призупинення, обмеження в діяльності засобів масової 

інформації; зрощення ВПК з державними структурами; створення 

надзвичайних органів управління; розширення повноважень спецслужб; 

обмеження демократії. 

2. Підсумкові наслідки: ослаблення держави; руйнація 

політичного режиму; втрата територіальної цілісності; втрата державної 

незалежності; падіння міжнародного престижу. 

3. Віддалені: створення і розпад міжнародних організацій; 

глобальні зміни сил на світовій арені; формування нової системи 

відносин. 

Аналіз наведених класифікацій доводить, що за підсумками 

громадянської війни держава не може повернутися до довоєнного 

суспільно-політичного ладу, бо більшість деформацій, які відбулися 

внаслідок воєнного стану суспільства, стають незворотними. 

Четверту групу складають екологічні наслідки, які відображають 

вплив громадянської війни на природне середовище, на регіональні й 

локальні екосистеми. До цих наслідків дослідники А. Приборович, 

В. Молчанов, М. Судо, Р. Мамін відносять руйнування гребель на річках 

і водосховищах; знищення об’єктів рослинного і тваринного світу; 

застосування зброї масового знищення; забруднення ґрунтів і водних 

ресурсів; нераціональне використання природних ресурсів.  

Екологічні наслідки поділяються на прямі (руйнування ґрунтів і 

біологічного різноманіття; зміна рельєфу внаслідок побудови захисних 

споруд; знищення лісів; забруднення навколишнього середовища, 

повітря, підземних вод паливно-мастильними матеріалами, стоками, 

відходами) і непрямі (виникнення осередків забруднення; повітряна і 

водна ерозія; збільшення ґрунтів для поховань; нещадна експлуатація 

природних ресурсів; акумуляція важких металів і шкодливих речовин у 

повітрі та воді; глибокі зміни різних властивостей ґрунтів, засолення 

ґрунтів, спустошення). 
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Громадянські війни призводять до порушення балансу довкілля, 

що є однією з умов виживання, збереження та розвитку людства. 

Особливу загрозу для природного середовища несе застосування хімічної 

і бактеріологічної зброї під час громадянських війн, застосування якої 

призводить до того, що стратегічні ресурси стають непридатними для 

застосування і виникає потреба правового механізму захисту таких 

ресурсів. Військові дії під час конфліктів призводять до погіршення 

стану навколишнього середовища, збільшується рівень епідемічних 

ризиків і спостерігається руйнування екосистем. 

П’ята група – це духовні наслідки, що відображають вплив 

громадянської війни на духовну діяльність, духовні відносини, духовну 

життєдіяльність суспільства, тобто на єдність духовної свідомості, 

духовної діяльності та духовних інститутів, зокрема й відображення 

подій громадянської війни в пам’ятках культури. 

Громадянська війна вносить зміни до „базового типу 

особистості”, які неоднаково виявляються в різних соціальних верствах, 

залежно від належності особи до тієї чи тієї субкультури (Михайлюк, 

1999, c. 92). Відповідні процеси найбільше проявляються під час 

внутрішньої війни, яка ведеться малоорганізованими, напіванархічними 

масами збройних супротивників, які відчувають ненависть один до 

одного, напружені ідеями націоналізму або класового антагонізму.  

Відбувається формування особливого світогляду військових з 

досить різними системами цінностей. У поглядах воїнів втрачає свою 

значущість життя, відбувається знецінення власного життя та життя 

ворога. Останнє нівелює ставлення до „благородних” і „злочинних” форм 

насилля. Поряд з ідейною непримиримістю та політичною мотивацією 

поведінки постає особиста помста. Помста за родичів і близьких, за 

знищення з боку солдат, за зірвані погони, за матеріальні втрати.  

У світогляді учасників протиборчих сторін терор визнається 

доблестю, солдати та офіцери згодні брати участь у карательно-

терористичних акціях проти цивільного населення. Всілякі пограбування 

(розбій, самозабезпечення, „реквізиція”) стають повсякденним явищем. 

Простежується прагнення до власного збагачення, особливо з-поміж 

примусово мобілізованих. Неминучим наслідком падіння моральності 

стає різке падіння дисципліни, особливо не в бойовій обстановці.  

Остання група наслідків – психічні, які відображають вплив 

громадянської війни на психологічній стан окремого індивіда, групи, 

всього населення держави загалом. Екстремальні умови зовнішньої 

війни, внутрішнього збройного конфлікту (громадянської війни) 

призводять до змін морально-психологічного клімату всього суспільства, 

поведінки окремих груп і індивідів. Змінюються психологічний стан і 

внутрішній світ людини, моделі поведінки, „…ставлення до 

ворога” (Сенявська, 2010), відбувається так звана „…ланцюгова реакція: 

терор – насилля – жорстокість” (Разіньков, 2011, с. 157). 
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До психічних наслідків громадянської війни слід віднести такі: 

поточні (розповсюдження масових настроїв, пов’язаних зі збройним 

насиллям; ідеологічна боротьба між протиборчими сторонами), віддалені 

(поява соціально-психологічних синдромів; формування реваншистських 

настроїв у представників переможеної сторони). 

В умовах громадянської війни свідомість основної маси 

населення характеризується такими рисами, як: крайня нестійкість, часті 

переходи від страху до агресії, намагання збагатитися за чужий рахунок; 

перерозподілом власності, здатністю до локалізації негативних 

психологічних комплексів на „образі ворога”, невпевненість у 

майбутньому, одночасно готовність віддати життя за свою ідею, свій 

„новий” / „старий” світ, формування мілітаризованої свідомості. 

До психічних наслідків дослідники відносять також прояви 

соціально-психологічних синдромів, недовірливе ставлення до 

навколишнього світу, соціальну відгородженість, відчуженість, відчуття 

спустошеності, безнадії та постійної загрози. Ці ознаки призводять до 

дезадаптації в міжперсональному, соціальному і професійному 

функціонуванні. Після повернення до мирного життя у більшості людей, 

які брали участь у військових діях, зберігалися переживання подій 

бойових часів, з’являлися роздратованість і спалахи гніву, порушення 

сну, кошмарні сновидіння, почуття загрози, загальна напруженість, 

конфліктність у професійній, сімейній і соціальних сферах, наростало 

негативне ставлення до соціальних структур суспільства, погіршення 

спілкування з іншими. А рисами, що вивільняються внаслідок загальної 

ненависті між громадянами однієї країни, „стають прояви групового 

нарцисизму та некрофілії, фанатизму, жорстокості, асоціальності, 

нестійкості, конформізму” (Михайлюк, 1999, с. 91).  

Під час воєнних дій і безпосередньо громадянської війни 

відбуваються зміни в масовій свідомості населення, яке розділено на 

протиборчі групи. На думку Р. Хісамундінова, В. Гальцова, свідомість 

людини формується під дією ціннісних настанов (уявлення про 

справедливість збройної боротьби, переконання в правоті своєї справи, 

ставлення до ворога, до товаришів по зброї, до цивільного населення, до 

майбутнього шляху розвитку суспільства). 

Представники політології, філософії, історії, економіки, 

психології та природничих наук визначили, що наслідки громадянської 

війни є двовимірною системою, що складається з об’єднаних підсистем 

факторів, які виникають послідовно і відображають процесуальний і 

структурний виміри. 

Процеси глобалізації призводять до збільшення частки в 

громадянських війнах інформаційної боротьби, яка характеризується 

проведенням заходів, пов’язаних зі встановленням інформаційної 

переваги. Якщо говорити про класичні громадянські війни, то 

інформаційна боротьба являє собою: „…розповсюдження інформації в 
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невигідному ракурсі для протиборчої сторони; розповсюдження свідомо 

неправдивої інформації, що не відповідає дійсності; демонстративні дії, 

здатні ввести в оману протилежну сторону; імітація, спрямована на 

досягнення цілей дезінформації; комплексна протидія протиборчій 

стороні в отриманні достовірної інформації” (В. Орлянський, 2002, с. 46). 

Останнім часом володіння інформацією перетворилося в 

невичерпний ресурс, застосування якого дозволяє значно збільшити 

управління всіма життєвими сферами. Перебіг сучасних громадянських 

війн безпосередньо залежить від інформаційного простору і розстановки 

на ньому сил протиборчих сторін. Вплив засобів масової інформації 

(ЗМІ) на динаміку громадянських війн здійснюється в двох напрямах: 

оперативне інформування про події, „…жорстка боротьба з витоком 

інформації” (Дагаєва, 2006, с. 44). Сьогодні ЗМІ та інтернет-мережі 

використовуються для розповсюдження інформації про збройну 

боротьбу, кожна з протиборчих сторін докладає максимум зусиль, щоб 

забезпечити сприятливе для себе висвітлення подій. 

Сьогодні існує кілька зарубіжних проектів, реалізація яких 

спрямована на створення характеристик і баз даних внутрішніх 

конфліктів, політичних режимів і революційних перетворень за 

допомогою кількісного аналізу. У процесі реалізації проектів за основу 

використовують оціночні змінні. На жаль, останні досить часто мають 

суб’єктивний характер і залежать від підходу конкретного дослідника, і 

тому в межах одного проекту досить важко співвідносити індекси країн. 

Найбільш відомим є проект Уппсальського університету: енциклопедія 

конфліктів інституту з вивчення миру і конфліктів (396), який 

започатковано 1970 р. Головна мета останнього – накопичення даних про 

збройні конфлікти за участю недержавних акторів і здійснення 

миротворчої діяльності у світі з другої половини ХХ ст. й до сьогодення. 

Для характеристики громадянської війни враховуються такі параметри:  

а) кількість конфліктів у країні;  

б) тип конфлікту;  

в) об’єкт протиріч між протиборчими сторонами;  

г) актори конфлікту (державні й недержавні);  

ґ) початок та інтенсивність конфлікту;  

д) кількість загиблих воєнних і цивільних осіб;  

е) територія, що охоплена військовими діями;  

є) перемови й участь у них посередників, склад останніх;  

ж) мирні угоди (текст і синопсис, дата підписання, сторони, що 

підписали угоду, результативність мирного процесу);  

з) дата завершення конфлікту;  

и) розмір військ, які брали участь у сутичках.  

Перевагами цього проекту є наявність масиву інформації про 

конфлікти, до яких відносять і громадянські війни, але, на жаль, ця 

інформація має суто описовий характер і в кращому випадку відображає 
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загальні тенденції (залежність кількості загиблих від інтенсивності 

воєнних дій, ескалація конфлікту внаслідок втручання сусідніх країн 

тощо). 

На думку автора, проект не враховує втручання іноземних 

держав до перебігу громадянської війни у вигляді інтервенції, вплив 

збройного протистояння на зовнішню політику держави або коаліції 

держав, діяльність міжнародних організацій, що відображає наявність 

зовнішньополітичного фактору в громадянській війні.  

Є. Варга, Г. Астаф’єв, Б. Нікіфоров на прикладі громадянської 

війни в Росії, Іспанії, Китаї, Домініканській Республіці доводять, що 

особливу небезпеку для існування держави несе в собі воєнна 

інтервенція з боку ключових гравців світу чи регіону, оскільки 

безпосередньо втручаються у справи суверенної держави.  

На думку А. Абашидзе, В. Гусейнова, Т. Бордачева, втручання у 

внутрішні справи держав у вигляді ж гуманітарної інтервенції є досить 

актуальним явищем у системі міжнародних відносин, механізм якого 

розроблено міжнародними організаціями світового і регіонального рівня, 

що відіграє важливу роль у підтриманні глобальної та регіональної 

безпеки. Безперечним є те, що гуманітарна інтервенція стала елементом 

світового політичного процесу в сучасній системі міжнародних відносин 

і стосується двох сфер: захисту прав людини і застосування миротворчих 

збройних сил для вирішення внутрішніх збройних конфліктів. Але 

гуманітарна інтервенція все ж таки несе загрозу використання державами 

збройного втручання з гуманітарних причин у власних інтересах. 

Для врегулювання громадянських війн світове співтовариство 

створило певні механізми. На сьогодні К. Доккен, У. Дух, А. Куперман, 

А. Гудман, Ч. Алгер, Д. Бойман, К. Балдинюк виокремлюють такі шляхи, 

як: урегулювання конфлікту самими протиборчими сторонами або 

врегулювання за допомогою третьої сторони. Принагідно відзначимо, що 

під третьою стороною мають на увазі насамперед посередників, у ролі 

яких усе частіше виступають спеціальні місії та миротворчі збройні сили 

міжнародних організацій. Останнє представляє собою так званий 

міжнародний вимір врегулювання таких збройних конфліктів, як 

громадянська війна. 

Однією з форм участі третьої сторони у вирішенні громадянської 

війни є організація переговорів між протиборчими сторонами. На думку 

О. Шарафієвої, переговорний процес досить тривалий, оскільки досягти 

компромісу необхідно за низкою важливих питань, починаючи зі 

становища біженців і завершуючи питаннями політичної перебудови 

післявоєнної держави.  

Кожен із шляхів урегулювання має свої недоліки, і навіть ООН 

не завжди здатна сприяти вирішенню конфлікту. Так, остання для 

підпорядкування деескалації та врегулювання збройних конфліктів 

найчастіше застосовувала такі тактичні заходи, як: примушення до миру 
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(стратегія балансу сил і стратегія вибір переможця), і це призводило, як 

свідчить приклад громадянської війни в Руанді й Ліберії, до зворотних 

результатів і провалу місії вирішення конфліктної ситуації. Невдалим 

виявилося і співробітництво Мʼянми з Комісією ООН з прав людини й 

апаратом Генерального секретаря ООН. Роль ООН у вирішенні проблем 

громадянської війни в Бірмі (з 1989 р. Мʼянмі) (1968–1995 рр.) виявилася 

незначною (Сімонія, 2009, с. 97 ). 

Окреслена ситуація, як зазначають І. Арцибасов, В. Бліщенко, 

К. Доді, Б. Мбатна, безпосередньо пов’язана з тим, що застосування норм 

міжнародного права, які регулюють збройні конфлікти, щодо 

громадянської війни є ускладненим. На сьогодні жоден міжнародний 

документ не містить поняття „громадянська війна”, але визначає основні 

риси неміжнародного збройного конфлікту. 

Отже, аналіз, інтерпретація проблематики громадянської війни 

дозволяє зробити такі висновки: по-перше, у науковій літературі 

простежується усвідомлення та відображення історичної практики 

громадянської війни як значущої події, що визначає майбутню долю 

держави на певному етапі розвитку; по-друге, спостерігається певна 

розпорошеність досліджень за метою, завданнями, позиціями авторів; по-

третє, відсутнє соціально-політичне та історичне узагальнення 

громадянської війни як суспільно-політичного феномену. 
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Вовк С. О. Ретроспекція проблеми громадянської війни: 

суспільствознавчий дискурс 

У статті представлена широка палітра теоретичних і емпіричних 

суспільствознавчих досліджень проблеми громадянської війни. 

Окреслена мультидисциплінарна матриця ілюструє, що дослідники 

різних галузей суспільствознавства (філософії, політології, соціології, 

історії, економіки) і воєнної науки зосереджують свою увагу здебільшого 

на визначенні кола соціально-політичних, економічних, релігійно-

конфесійних, етнічних факторів, які спричиняють збройне протиборство 

за владу, і наслідків громадянської війни з урахуванням розгортання 

подій у часі й функціональним впливом на суспільство та впливу 

збройної боротьби на всі сфери суспільства, відповідно до об’єкта 

впливу. 

Ключові слова: громадянська війна, збройний конфлікт, причини 

громадської війни, наслідки громадянської війни. 

 

Вовк С. А. Ретроспекция проблемы гражданской войны: 
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В статье представлена широкая палитра теоретических и 

эмпирических обществоведческих исследований проблемы гражданской 

войны. Обозначенная мультидисциплинарная матрица иллюстрирует, что 

исследователи разных областей обществоведения (философии, 

политологии, социологии, истории, экономики) и военной науки в 

основном сосредотачивают свое внимание на определении социально-

политических, экономических, религиозно-конфессиональных, 

этнических причин и последствий вооруженного противоборства за 

власть с учетом развития событий во времени и влияния вооруженной 

борьбы на все сферы общества взависимости от объекта влияния. 

Ключевые слова: гражданская война, вооруженный конфликт, 

причины гражданской войны, последствия гражданской войны. 

 

Vovk S. O. Retrospection of the civil war problem: a social discourse 

 The article presents a wide range of theoretical and empirical social 

studies of the problem of civil war. The range of scientific developments 

ranges from: 

- consideration of the latter as a specific form of armed struggle for 

political power related to national liberation and democratic transformation, to 

the form of social conflict between the candidates for power, the intensity of 

which depends on various factors (level of development of society, 

intervention or assistance of foreign states or international organizations ); 

- defining the course of civil war as an evolving process consisting of a 

series of stages, to a stage-by-stage armed confrontation of political entities 

claiming power; 

- absolutization of one or another cause of civil war, denial (reduction) 

of the role of other factors and conditions, that is, monocasual characterization 

of the process of origin of civil wars to the analysis of the mechanism of origin 

of civil war as the action of a set of sources, conditions and causes (multiple 

linear and nonlinear cause) civil war in view of the balance of causes and 

activities of the actors involved; 

- considering the Civil War as a component of the revolution in view of 

the general logic of development, to the claim that the Civil War and the 

Revolution have common points of contact, but cannot always coincide; 

- identification of groups (demographic, economic, political, 

environmental, etc.) of the effects of the civil war before building a two-

dimensional system of consequences, which consists of combined procedural 

and structural subsystems of factors; 

- analysis of civil war as a struggle for the historical existence and 

historical values of peoples, during which the historical path or variant of 

reality in which the state will develop, to the analysis of civil war as a struggle 

of alternative social bodies within the same state; 
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- assessment of the role of the international factor in the civil war before 

evaluating the effectiveness of international legal means of settlement of the 

latter. 

The outlined multidisciplinary matrix illustrates that researchers of 

various fields of social sciences (philosophy, political science, sociology, 

history, economics) and military science focus their attention mainly on 

determining the range of socio-political, economic, religious-confessional, 

ethnic, religious, electoral , and the effects of the civil war, given the unfolding 

of events in time and the functional impact on society and the impact of armed 

struggle on all spheres of society, according to the object in lyvu. 

Key words: civil war, armed conflict, causes of civil war, consequences 

of civil war. 
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