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ТЕРОРИЗМ ЯК РІЗНОВИД СОЦІАЛЬНОГО КОНФЛІКТУ

У статті досліджено особливості терористичних конфліктів як різновиду соціального 
конфлікту та їх  роль у детермінації тероризму. 
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Постановка проблеми. Наприкінці ХХ століття виникла необхідність 
створення єдиної наукової концепції як самостійного розділу науки конфлік-
тології. Згодом теорія конфлікту як негативне явище, яке необхідно подола-
ти, еволюціонувала до оцінки конфлікту як елементу соціального життя, що 
виконує й позитивні функції.  

Сьогодні ні в кого не виникає сумнівів, що основою тероризму є конфлікт. 
Щоб з’ясувати походження тероризму та його детермінації, необхідно дослі-
дити основний підхід, притаманний сучасній конфліктології – теорії конф-
лікту, яка покликана визначити характер конфлікту, його причини, а також 
суб’єктів, чия поведінка є однією з характеристик конфлікту. 

На жаль, суспільство не завжди визнає факт існування певних конфліктів. 
З огляду на наявність різних теорій і концепцій створюється враження, що 
явище конфлікту необмежено варіюється, а понятійний апарат важко упо-
рядкувати у цій сфері. Через загострення терористичного конфлікту мають 
місце недоліки в теоріях і концепціях, які тлумачать конфлікт як аномальне, 
деструктивне та негативне явище. За такого підходу боротьба з тероризмом 
зводиться нанівець, бо суть терористичного конфлікту залишається не роз-
критою. Намагаючись розв’язати цю проблему, суспільну небезпечність теро-
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ризму оцінюють з урахуванням діяльності радикальних терористичних груп 
та організацій. Водночас терористичний конфлікт потребує переосмислення 
та нового погляду на його природу, оскільки ігнорування його суті усклад-
нює боротьбу з тероризмом як суспільно небезпечним явищем. У зв’язку з 
цим в умовах глобальної конфліктності напрацювання науки конфліктології 
можуть збагатити дослідження тероризму.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання збройних конфлік-
тів розробляли у своїх працях такі зарубіжні вчені, як, зокрема, Г. Верле, 
Р. Дарендорф, Р. Джексон, Д. Джонс, Г. Зіммель, Л. Козер, А. Шміт, Т. Шеллінг, 
О. Шпенглер. У вітчизняній доктрині вказану проблематику досліджували 
А.В. Антипенко, В.Ф. Антипенко, І.П. Бліщенко, В.А. Василенко, Н.А. Зелінська, 
М.Г. Капітоненко, І.І. Лукашук, Ю.В. Манійчук, Л.Д. Моджорян, І.В. Фісенко, 
О.В. Шамара та інші. 

Метою статті є визначення особливостей терористичного конфлікту 
як специфічного різновиду соціального конфлікту.  

Слово «конфлікт» походить від латинського conflictus – зіткнення. Сьогод-
ні існує кілька десятків визначень соціального конфлікту.

Найбільш повне обґрунтування конфлікту міститься у законі єдності та 
боротьби протилежностей. Формою прояву вказаної суперечності може 
бути соціальний конфлікт як між особою та суспільством, так і між різними 
 особами. 

Вирішення діалектичної суперечності – рушійна сила будь-якого розвитку, 
насамперед суспільства, його відносин, складових елементів, у тому числі 
суспільної свідомості. У кожному суспільстві існують суперечності, негатив-
ні й позитивні сторони. Коли йдеться про негативні антисуспільні елементи 
колективної свідомості, потрібно розуміти, що вони постійно взаємодіють 
з позитивними елементами, а їхні співвідношення мінливі. Таке протиріч-
чя і мінливість властиві тим економічним, соціальним, політичним та ін-
шим чинникам, що обумовлюють негативні елементи суспільної свідомості 
[1, 210]. Вказані суперечності у більшості випадків вирішують самі суб’єкти 
інтересів у різний спосіб.

На думку Я.І. Гілінського, важливим криміногенним і девіантогенним фак-
тором слугують протиріччя (напруження) між потребами людей і реальними 
можливостями їх задоволення, які насамперед залежать від місця індивіда 
або групи в соціальній структурі суспільства, ступеня соціально-економічної 
диференціації та нерівності [2, 192–193]. 

У зв’язку  з цим становлять інтерес спроби Роберта Енью за допомогою 
теорії аномії пояснити причини тероризму, стверджуючи, що він має місце 
тоді «… коли люди відчувають ”колективне напруження”, додаючи, що воно 
«... спричинене значно впливовішими суб’єктами» [3, 131–153]. Під час  про-
веденого дослідження Енью встановив, що напруження ще більше призво-
дять до злочину (конфлікту), коли вони: 1) уявляються несправедливими; 
2) дуже значущі; 3) асоціюються з низьким соціальним контролем; 4) впли-
вають або є стимулом для злочинних діянь.
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Засновником конфліктології вважають німецького філософа і соціолога Ге-
орга Зіммеля, який підготував відому працю «Соціологія: дослідження форм 
усуспільнення» (1908 рік). Розроблені ним положення суттєво вплинули на 
виникнення теорії конфлікту, яка з урахуванням соціальної психології ґрун-
тується на підході до формування особистості з позицій соціальної взаємодії. 

На думку Л. Козера, соціальний конфлікт – це боротьба з приводу цін-
ностей чи претензій на статус, за владу чи обмежені ресурси, в якій ці-
лями конфліктуючих сторін є не тільки досягнення бажаного, а й спри-
чинення шкоди чи усунення супротивника [4, 143]. Таке визначення ак-
туальне і нині, а в умовах глобалізації набуває нового змісту. При цьому 
Л. Козер за ступенем нормативної регуляції поділяє конфлікти на: інституціо-
лізовані (на кшталт конвенційної війни); абсолютні та функціональні. 

Узагальнюючи існуючі тлумачення цього поняття, Фарид Закаріа сформу-
лював наступне визначення конфлікту: зіткнення (протиборство) соціаль-
них сил, окремих груп та осіб, яке відбувається у процесі вирішення усвідом-
лених ними суперечностей, що виникли з протилежних інтересів чи способів 
їх досягнення [5, 13]. При цьому необхідно врахувати, що будь-який конфлікт 
це активізоване протиріччя, тобто втілене у взаємодії протиборчих цінно-
стей, установок, мотивів [6, 33]. Активізація протиборства можлива за умови 
порівняння можливостей сторін, які приречені на боротьбу для вирішення 
конфліктної взаємодії [7, 20]. Зауважимо, що будь-яка зміна балансу інтере-
сів пов’язана з можливістю створення конфліктної ситуації, що відтворює 
ступінь протидії сил конфліктуючих сторін. 

На думку В.М. Кудрявцева, у функціонуванні соціальної системи відсутня 
пропорція правопорушень, що зумовлено внутрішніми й зовнішніми про-
тиріччями її розвитку [8, 148]. Так, у розвитку конфлікту задіяні внутрішні 
сили, що визначають процес саморегуляції і є чинником зміни балансу; зі-
ткнення двох сторін у досягненні домінуючого положення й установлення 
нового балансу стану [9, 17]. 

Зауважимо, що зазначене протиборство виникає у межах єдиної соціаль-
ної цілісності, точніше мегасоціуму, відтворює конфліктний розвиток певної 
соціальної системи, а тривалість такого конфлікту загрожує існуванню між-
народного правопорядку в цілому.

Отже, об’єктом глобального терористичного конфлікту є світопорядок, 
система світоустрою загалом. Відповідно, предметом конфлікту, тобто тим, 
з приводу чого відбувається протиборство його суб’єктів, є ресурси і конт-
роль над ними, території, доступ до благ цивілізації і технологій [10, 245]. 
Адже, щоб  виявити характер взаємозв’язку, те, що саме призводить до  кон-
флікту, необхідно проаналізувати його процес здійснення, а також дати оцін-
ку тому, як змінюються сторони конфлікту. Характеристика суб’єктності со-
ціального конфлікту істотно відрізняється залежно від оцінки його природи, 
соціальної системи, яка сприяла розвитку конфлікту. 

Специфіка конфлікту в умовах індустріального суспільства детально до-
сліджена Р. Дарендорфом, на думку якого, основний конфлікт виникає тоді, 
коли йдеться про перерозподіл влади. З метою отримання, утримання або 
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поліпшення позицій певних груп, які ведуть боротьбу за владу в суспільстві,  
зіткнення інтересів неодмінно призводить до соціальних конфліктів. На від-
міну від Л. Козера Р. Дарендорф вважає конфлікт невід’ємною складовою сус-
пільних відносин, а основне джерело небезпеки соціального конфлікту вба-
чає у міжнародному просторі.

У зв’язку з посиленням тенденції до глобалізації збройна конфліктність 
стала впливовим фактором міжнародних відносин, що розширило межі 
об’єкта регулювання міжнародного права, зміст якого охоплюється відно-
синами між державою і певною соціальною групою населення, яка за до-
помогою зброї здійснює вплив з метою насильницької зміни чи повалення 
конституційного ладу, захоплення державної влади чи іншими політични-
ми цілями. Саме тому головною в системі заходів запобігання тероризму у 
конф ліктології вважається держава (як основний суб’єкт міжнародного пра-
ва). Таким чином створюються додаткові можливості міжнародно-правового 
впливу на механізми формування міжнародних злочинів, оцінки причин їх 
виникнення, а також шляхів їх усунення.

Зауважимо, що тероризм є різновидом збройного конфлікту, оскільки ви-
значається як «таке, що ґрунтується на конфлікті, насильницькому проти-
борстві, яке, завдаючи шкоди  державі, посягає на міжнародну безпеку та сві-
топорядок і зумовлено різними політичними, економічними і культурними 
інтересами груп держав, народів, націй, соціальних груп і рухів за умов ви-
користання хоча б однією зі сторін терористичних актів як способу впливу 
на супротивника для досягнення політичних  цілей» [11, 23]. Тому зміст по-
няття «акти тероризму» може охоплювати діяння обох сторін, що з огляду на 
насильницьке протиборство утворюють терористичний конфлікт. 

Терористичний акт – це злочинне загальнонебезпечне терористичне ді-
яння, що створює умови для впливу на міжнародну організацію, державу 
та їх представників, на юридичних чи фізичних осіб, на групу осіб із метою 
примушування здійснити або утриматися від здійснення певної дії, вчинене 
шляхом залякування за наявності умислу на спричинення загибелі невинних 
людей [11, 23].

Терористичний конфлікт як явище насамперед пов’язане з методами і за-
собами дій, тобто з терористичними актами, які мають кумулятивний ефект 
і визначають його специфічні ознаки: 1) він є втіленням конфлікту плане-
тарних масштабів; 2) функціональна альтернатива щодо засобів боротьби 
(терористичних актів) у цьому конфлікті відсутня; 3) немає дієвої альтерна-
тиви щодо об’єктів конфлікту (конституційний лад держави, світопорядок) 
[12, 9].

Висновки. Терористичний конфлікт як різновид соціального конфлікту 
залишається поза межами міжнародно-правового регулювання. Проте кон-
фліктологічний метод найбільш продуктивний для розуміння специфіки 
терористичного конфлікту, причин його виникнення, а конфліктологічна 
оцінка тероризму передбачає аналіз його суспільно небезпечних проявів. 
Цей метод дає змогу дослідити тероризм в умовах глобального конфлікту, 
а також виокремити конструктивні аспекти цього суспільно небезпечного 
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явища, об’єктивність соціальних передумов, які виникають внаслідок нега-
тивних процесів глобалізації. І хоча історія, філософія, психологія, соціологія 
та інші гуманітарні науки мають потенціал для вивчення конфліктологічно-
го підґрунтя тероризму, зміст терористичного конфлікту передбачає потре-
бу у розробці нових методів дослідження тероризму, одним із яких є новий 
напрям – міжнародна кримінологія тероризму [10]. 
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ТЕРРОРИЗМ КАК РАЗНОВИДНОСТЬ  СОЦИАЛЬНОГО КОНФЛИКТА

 В статье исследованы особенности террористических конфликтов как разновидности 
социального конфликта, их роль в детерминации терроризма.
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