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ПЕРЕДМОВА 

 
 
З часу виникнення цивілізації і до початку XXІ ст., тобто приб-

лизно за пʼять з половиною тисяч років, історики зафіксували 
14,5 тисяч великих і малих війн. Щонайменше, десяту частину з 
них можна віднести до категорії громадянських війн. Тільки на 
сьогодні у світі не згасає кілька десятків різного роду внутрішніх 
збройних конфліктів, зокрема й громадянських війн. 

Актуальність дослідження феномену громадянської війни зу-
мовлена низкою чинників. По-перше, будь-яка громадянська 
війна є суспільно-політичним явищем, що найбільш рельєфно 
відображає на політичному рівні наявні в суспільстві соціальні 
суперечності і проблеми державного та публічного характеру. 
Громадянська війна є катастрофою страшніше, ніж війна із 
зовнішнім ворогом. Вона розводить по різні сторони барикад 
єдиний народ, розколює сім’ї й навіть особистість людини; має 
тотальний характер для держави й залишає важкі душевні 
травми, які довго впливають на духовне та соціальне життя 
суспільства.  

По-друге, громадянська війна – потенційний стан будь-якого 
суспільства. Громадянські війни, у яких конфліктуючі сторони 
відстоюють різну систему цінностей, можуть породжуватися за 
майстерним розпалюванням політичних або релігійних, етнічних 
пристрастей, нацьковуванням суспільної думки на тих, з кого 
конструюють «образ ворога», але за наявності серйозних перед-
умов для подібної конфронтації. 

По-третє, у сучасному інформаційному світі під час громадян-
ської війни спостерігається зростання ролі інформаційної боро-
тьби, яка наочно простежується передусім у діяльності засобів 
масової інформації. Її можна чітко виявити під час апеляції до 
«екстремізму», що використовують як один з ефективних прийо-
мів зміни суспільної свідомості. Основним засобом у згаданій 
ситуації стають не докази, а дошкульні фрази, стереотипи, 
періодичні повторення, вбивання в суспільну свідомість відпові-
дно створених міфів, інколи дезінформація і врешті-решт фаль-
сифікація справжніх фактів. 

Громадянська війна, на перший погляд, найменш небезпечна 
для долі людства, насправді може обернутися для останнього 
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глобальною катастрофою. Крім того, сучасна громадянська війна, 
стаючи інтернаціоналізованою, створює загрозу втягування до 
конфлікту сусідніх держав, а в екстремальному варіанті може 
призвести навіть до розв’язування світової, навіть ядерної війни 
з її згубними наслідками для всього людства. 

Відтак суспільно-політичного аналізу потребують такі питан-
ня: 

а) осмислення концепту громадянської війни в соціально-
політичній спадщині й сучасному науковому дискурсі;  

б) визначення дефініції та сутнісних характеристик громадян-
ської війни як суспільно-політичного явища; 

в) ідентифікації громадянської війни у співвідношенні воєн-
них і політичних компонентів; 

г) структурні та процесуальні складники громадянської  
війни; 

д) умови, причини і фактори, що зумовлюють виникнення, 
динаміку та результати громадянської війни; 

є) зміни, перетворення і функціонування політичної системи 
суспільства в умовах і після громадянської війни. 

Емпіричну базу дослідження склали міжнародні та національні 
нормативно-правові акти щодо окремих аспектів визначення 
дефініції «громадянська війна» і проблем класифікації злочинів під 
час збройних конфліктів (у тому числі Додатковий Протокол І і 
Протокол ІІ до Женевських конвенцій 1949 р.; Конвенція про 
запобігання злочину геноциду і покарання за нього 1948 р.; 
Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або 
таких, що принижують гідність, видів поводження і покаран-
ня 1987 р.; Воєнна доктрина України редакція 1993 р., 2004 р., 
2015 р; конституції і національні акти зарубіжних держав та ін.); 
статистичні дані досліджень міжнародних проектів; тексти мему-
арів і заяв політичних діячів, які були учасниками чи свідками 
громадянських війн минулого і сучасності; наукові праці вітчизня-
них і зарубіжних вчених, у яких розглядаються різні аспекти 
процесу виникнення, динаміки, наслідків громадянських війн 
минулого і сучасності; дослідження в галузі міжнародних відносин 
і воєнно-політичного стану у світі; матеріали періодичної преси, 
інтернетних ресурсів.Теоретична і практична значущість отри-
маних результатів полягає насамперед у тому, що положення і 
висновки дослідження створюють базис для подальших теорети-
чних розроблень і наукових розвідок з проблем аксіологічного і 
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прогностичного осмислення громадянських війн, що мають місце 
в сучасному політичному просторі, і дозволяють передбачити 
негативні наслідки і побічні ефекти війн, зміну форм і способів 
збройної й інформаційної боротьби.  

Теоретико-методологічна значущість полягає в тому, що з по-
зиції комплексного підходу здійснено наскрізний (з точки зору 
основних етапів розвитку і з точки зору різних підходів і напря-
мів) аналіз проблем детермінації, структурних і процесуальних 
складників громадянської війни. Відтак отримані результати 
сприяють підвищенню методологічного рівня вивчення грома-
дянської війни як засобу зміни вектору політичного процесу та 
можуть слугувати концептуальним підґрунтям для подальших 
оригінальних політологічних досліджень. 

Використаний у дослідженні емпіричний матеріал, основні 
положення і результати можуть бути застосовані в науково-
дослідній діяльності в процесі розроблення нових підходів до 
оцінювання чинних чи майбутніх міжнародно-правових механіз-
мів запобігання громадянським війнам, а також на практиці для 
розроблення нових положень воєнної доктрини. 

Головні положення та висновки дослідження можуть бути 
використані для вдосконалення змісту програм з політології, 
конфліктології, теорії міжнародних відносин та воєнних дисцип-
лін, у процесі підготовки підручників, посібників і довідкової 
літератури, у практичній діяльності викладачів вишів, аналітич-
них центрів, державних структур. 
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РОЗДІЛ 1 
РЕТРОСПЕКЦІЯ ЯВИЩА ГРОМАДЯНСЬКОЇ 
ВІЙНИ В ІСТОРІЇ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ 

ДУМКИ І НАУКОВІЙ ТРАДИЦІЇ 

 
 

1.1. Еволюція світоглядних уявлень щодо походження, 
сутності і особливостей громадянських війн 

 
 
Політична історія людства має багато прикладів збройної бо-

ротьби за владу між громадянами однієї держави. Громадянські 
війни спричиняють деструктивні процеси, змінюють політичну 
сутність держав, призводять до загибелі останніх або, навпаки, 
до появи нових державних утворень. Усвідомлення громадянсь-
кої війни з урахуванням багатогранності цього явища – давня 
традиція соціально-політичній спадщині. Ґенезу поглядів на 
громадянську війну відображено в першоджерелах класиків 
філософії, мислителів різних епох, шкіл, підходів і напрямів.  

Логіка нашого дослідження потребувала з’ясування й виокре-
млення спільного в поглядах найбільш відомих мислителів на 
громадянську війну, обираючи за інструментарій історичний, 
парадигмальний і порівняльний підходи, оскільки межі дослі-
дження, на жаль, не дозволяють докладно проаналізувати усі 
філософські школи й напрями. 

Проблему боротьби за владу, зокрема і збройними засобами, 
розглядали представники суспільно-політичної думки ще за 
часів виникнення ранньокласових суспільств і держав. Твори 
мислителів Стародавнього світу відображають перші спроби 
усвідомлення такого суспільно-політичного явища, як внутрішня 
війна, водночас громадянські війни так і не стали об’єктом 
наукової категоризації. Так, представники політичної думки часів 
Стародавнього Риму здебільшого застосовували метод алюзії як 
підхід до опису подій внутрішньої збройної боротьби [211, с. 32]. 
І, відповідно, мислителі не надають характеристику, не виокрем-
люють специфічні риси тих подій, які, на їхню думку, є досить 
відомими для широкого кола сучасників. 
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Аналіз джерел соціально-політичної спадщини Стародавнього 
світу дозволяє констатувати, що мислителі розглядали грома-
дянську війну передусім як внутрішні міжусобиці; досить часто 
немає прямої вказівки саме на громадянську війну і загалом 
відсутній поділ на зовнішню і внутрішню війни. Останнє чітко 
простежується в політичній думці Давньої Індії, де, як і в усіх 
ранньокласових суспільствах, у політичній свідомості чільне 
місце посідали міфи про божественне, надприродне походження 
суспільних порядків, пріоритетні позиції посідав принцип гуман-
ності. Головний обов’язок царя полягав у тому, щоб захистити 
свій народ від посягань зовнішніх і внутрішніх загроз, зокрема і 
воєнних. 

Філософи Давньої Греції, навпаки, виводять чітку різницю між 
війнами із зовнішніми ворогами та війнами між самими греками, 
що зафіксовано в термінах «polemos – statis» [130], але при цьому 
не треба забувати, що греки належали до різних міст-полісів. 
Платон зазначає, що є «…два види війни: перший вид, якій ми всі 
називаємо міжусобицею …найтяжчий; другий же …це війна з 
зовнішніми ворогами, коли вони нас турбують…» [241, c. 91].  
У запропонованій ним ідеальній державі Платон не бачить внут-
рішніх воєнних зіткнень і виказує шанування тим, хто виявить 
себе тільки під час війни із зовнішніми ворогами. Хоча, на думку 
філософа, внутрішня, міжусобна війна час від часу трапляється в 
державах, незважаючи на те, що кожний державотворець бажає, 
щоб у його країні не було такого виду війн, або якщо ж вони таки 
відбуваються, то закінчувалися якомога швидше. 

На противагу Платону, Аппіан [12], аналізуючи громадянські 
війни в Римі, називає їх не просто міжусобицями, а виводить 
цілий алгоритм подій, що характеризують етап за етапом процес 
боротьби за владу між громадянами однієї держави, починаючи 
від легітимних заходів боротьби до масового кровопролиття та 
встановлення одноосібного правління:  

1) міжусобиці, які мають характер розбіжностей і суперечнос-
тей, але відбуваються в межах закону; 

2) індивідуальні та масові вбивства, при чому останні доміну-
ють;  

3) воєнні дії між громадянами однієї держави; 
4) тимчасова диктатура. 
Ознайомлення із запропонованою Аппіаном характеристикою 

окресленої епохи дозволяє дійти висновку, що громадянська 
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війна для історика – це передусім внутрішній збройний конфлікт 
у межах імперії, у якому головними сторонами боротьби за 
політичну владу виступають урядові сили та інші збройні угру-
повання. Історик звертає увагу на те, що громадянська війна – це 
«…замах на державний порядок…», який супроводжується 
«…масштабними насильницькими збройними діями громадян 
один проти одного» [12, c. 384], відсутністю «…законного прав-
ління та пануванням кулачного права…» [12, c. 395]. 

На думку Ю. Циркіна [327], Ю. Гасанова [84], мислителі Старо-
давнього Риму громадянськими війнами називали збройну 
боротьбу між римлянами і громадянами, тобто за своєю суттю це 
були потужні рухи, спрямовані проти всієї системи соціально-
політичних відносин.  

Незважаючи на відсутність ознак чіткого розпізнавання гро-
мадянської війни як явища мислителі Стародавнього світу 
намагаються з’ясувати причини та механізм виникнення внутрі-
шніх війн (міжусобиць), які в загальному вигляді можна 
об’єднати таким чином: космологічні, релігійно-міфологічні, 
соціально-політичні та морально-психологічні. До космологічних 
відносять фатум, долю, а до релігійно-міфічних – волю богів. Так, 
наприклад, Тацит зауважує, «…що ж стосується зародження 
громадянських війн, то слід це залишити фортуні, а остаточної 
перемоги слід добиватися, діючи мудро і розважливо…» [292]. 
Аппіан перебіг подій, що ознаменували громадянські війни в 
Римі, називає процесом, що спричинений «..божим планом», і 
«…такова була воля божа..» [12, c. 499–500]. До соціально-
політичних причин мислителі відносять несправедливість, 
порочну політику з боку правителів, державні протиріччя, 
оскільки останні призводять до порушення єдності з-поміж 
населення держави.  

Давні джерела індуїзму: дхармашастри і епоси називають такі 
причини, як порушення «…рівноваги у владі… та …пригнічення 
народу…» [275, c. 70]. Конфуцій до причин відносить процеси 
поляризації багатства і бідності населення країни. Філософ 
зазначає, «…коли є мир (у стосунках між верхами і низами), не 
буде загрози повалення (правителя)» [139, с. 23]. Аристотель 
вбачає причину війн у початковій належності до різних племен і, 
«подібно тому, як на війні переправи через рови …руйнують 
фаланги, так і, вочевидь, і всілякі різниці несуть розб-
рат» [16, с. 533], підкреслюючи, що «…скрізь причиною невдово-
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лення буває відсутність рівності» [16, c. 528],, а «внутрішні розб-
рати виникають не з причини дрібниць, а з самих дрібниць; 
суперечки піднімаються завжди з приводу справ важли-
вих» [16, c. 532]. Л. Анней Сенека, аналізуючи громадянські війни, 
що відбулися в Римі між рабами та панівною верхівкою, з метою 
запобігання останніх у майбутньому пропонує «…офіційно 
визнати рабів такими же людьми, як і всі інші, які через деякі 
життєві обставини втратили свій соціальний статус…» [6, с. 328] і 
таким чином усунути причини, що призводять до протистояння в 
суспільстві і, відповідно, до війни. 

Морально-психологічні причини громадянських війн називає 
Демокріт, зауважуючи, що відсутність взаємного співчуття, 
взаємодопомоги та братерства призводить до порушення єднан-
ня громадян, що є запорукою державної єдності. 

Мислителі Стародавнього світу дають моральну оцінку гро-
мадянській війни, засуджуючи внутрішню війну, наголошуючи на 
її негативних наслідках для всіх: і для протиборчих сторін, які 
вступили між собою в збройне протистояння, і для тих, хто не 
бере участі в боротьбі за владу. Конфуцій, виходячи з моральних 
принципів, заперечує бунти і боротьбу за владу і, відповідно, 
війну між громадянами. Демокріт називає внутрішню війну 
лихом для обох ворогуючих сторін, оскільки вона «…і для пере-
можців, і для переможених …однаково згубна» [20, с. 30]. Перемо-
гу ж у громадянській війні філософ оголошує найвищим злом. 
Засуджує внутрішню війну і Платон, говорячи, що «домашня 
війна», яка породжена в спорі за владу, веде до загибелі й тих, хто 
бере участь у боротьбі, й інших громадян [242, с. 302].  

Представники давньоримського періоду дотримуються пози-
ції своїх попередників щодо моральної оцінки громадянської 
війни. Г. Флавія передусім як правник зазначає, що громадянська 
війна гірша за незаконне правління. Г. Крісп, говорячи про мету 
громадянських війн, підкреслює, що останні безчесні, вожді 
воюють один з одним не заради суспільного блага, а лише за 
власну владу [326]. 

Зі свого боку К. Тацит розкриває антиморальність боротьби 
родичів, громадян по різні боки протистояння за владу. Описую-
чи випадок, коли рядовий вершник вимагає винагороди за те, що 
в останній битві вбив свого брата, К. Тацит зазначає, що «…стан 
речей такий…, що покарати за вбивство брата неможливо, а 
нагородити – нелюдяно і незаконно…» [291]. Більше того, самій 
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державі доводиться сплачувати високу ціну за внутрішні війни: 
«…громадянські розбрати, що призвели до загибелі багатьох міст, 
обходилися державі набагато дорожче…», ніж ведення зовнішніх 
війн [291]. На думку К. Тацита, після громадянської війни і 
переможець, і переможений приречені до загибелі, оскільки вони 
не зможуть примиритися між собою досить довго. 

Негативну оцінку громадянській війні надає і Аппіан. Його 
праця сповнена опису жахів громадянських війн, у деяких місцях 
натрапляємо на оцінювання подій як аморальних. Історик не 
може змиритися з тим, що громадяни однієї держави воюють 
один з одним. До того ж, це ті громадяни, які є уособленням усієї 
величі римського народу та могутності великої римської держа-
ви. «В той час вони вже забули про те, що вони громадяни єдиної 
держави, погрожували один одному, так нібито природа та 
народження створили їх ворогами. Гнів …затьмарив і розум, і 
природні відчуття…» [12, c. 539]. Аппіан засуджує злочини та 
нещастя, що супроводжують період громадянських війн в історії 
Риму. 

Мислителі намагаються вирішити проблему: чи варто брати 
участь у таких війнах. Цицерон у листах підкреслює, що «…більш 
подобає чесному і мирному мужеві і чесному громадянину …бути 
вдалі від громадянських розбратів» [328]. Мислитель зазначає, 
що великі люди відчувають огиду до внутрішніх війн і не беруть 
у них участі. Він наводить приклад Квінта Гортензія, який пиша-
вся тим, що ніколи не брав участі в громадянській війні. Більше 
того, Цицерон надає пораду людині відносно того, що «…яким не 
був …статус у суспільстві, нехай…переживає мінливості долі та 
пристане на сторону тих, кого вважають чесними, ніж надасть 
привід вважати, що …з чесними не згодна…» [328]. Аналогічну 
думку відстоював і Г. Патеркул, наголошуючи, що видатні люди 
Стародавнього Риму вважали за краще не брати участі в грома-
дянській війні. І, як приклад, наводить політичного діяча і полко-
водця Азінія, який не бажає робити вибір між сторонами в битві 
при Акції і згоден віддатися на милість переможця [222]. 

Мислителі Стародавнього світу порушують питання: кого слід 
вважати винуватим у війні: окремі представники намагаються 
звинуватити одну з протиборчих сторін. Так, Ю. Цезар за допомо-
гою різних аргументів доводить, що громадянську війну розпо-
чав саме супротивник, оскільки його воїни гуманні, водночас 
протиставляючи останнім жорстокість і підступність воро-


