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процесса, попытки замены правящей элиты и вектора дальнейшего раз-
вития. 

In the article the historical and theoretical aspects of revolutionary process 
are examined as a destabilization form of political process, attempt of replacement 
of ruling elite and vector of further development. 
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дИсКУРсИВНИй ПРОсТІР ПОНяТТя 
«НЕНАсИЛЬНИцЬКА ПОЛІТИчНА БОРОТЬБА»

У статті проаналізовані різні підходи до визначення поняття 
«політична боротьба», «ненасильницька боротьба». Запропоновано власне 
визначення поняття «ненасильницька політична боротьба». 

Спроба розбудови демократичної держави з боку різних політич-
них сил супроводжується різним баченням зазначеного процесу та 
шляхів розв’язання суспільно значущих проблем. Основою цього є 
реальна розбіжність суспільних інтересів, що в умовах демократизації 
суспільно-політичного життя набуває вигляду відкритої полеміки, 
дискусій, зіткнень різних, часом полярних, позицій. 

«Сьогодні ми є свідками протистоянь на ґрунті не лише політичної, 
а й екологічної, національної, економічної, соціальної проблематики, 
які інколи набувають форми гострої і драматичної конфронтації, 
що впливає на функціонування державної влади та її рішення, на-
буваючи при цьому різноманітних форм політичних конфліктів. 
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Апогей політичного протистояння, як засвідчує досвід, настає під час 
президентських та парламентських виборів, коли виборчі перегони 
сприймаються як гостра політична боротьба» [3]. 

Дослідження політичної боротьби в процесі демократизації, 
практика застосування ненасильницької боротьби спонукає ставити 
і вирішувати питання про місце та роль саме ненасильницької полі-
тичної боротьби в житті українського суспільства, про те, в якій мірі та 
в якому форматі вона є конструктивним або, навпаки, деструктивним 
чинником розвитку демократії. Надзвичайно важливо мати сьогодні 
уявлення про здатність ненасильницької політичної боротьби стати 
органічною складовою тих нових структур, які складаються в укра-
їнському суспільстві й покликані забезпечити інституціалізацію та 
узгодженість всього розмаїття наявних у державі трансформаційних 
процесів. 

На це питання не можна відповісти, не маючи чіткого теоретич-
ного уявлення про сутність ненасильницької політичної боротьби, 
її якісну специфіку та форми. Зусилля, спрямовані на вироблення 
таких уявлень, є сьогодні корисними і вчасними. Адже, на думку 
І. А. Побочія «політична боротьба – складне, багатомірне явище, яке 
трансформується зі зміною політичного часу. На її сутність, цілі й зав-
дання серйозно впливає вразливий процес реформування сучасного 
українського суспільства» [3]. 

Ненасильницька боротьба – це величезна сила у нашому недоско-
налому світі. Вона дає людям можливість відстоювати свої вимоги, здій-
снювати значні зміни, захищати свій спосіб життя без опори на еліту, 
що має владу, – або на репресивний апарат. Вона ґрунтується на розу-
мінні того, що політична влада кінець кінцем базується на соціальній 
співпраці і діях мас, але не на насильстві. На фундаментальнішому 
рівні влади використання ненасильницьких методів боротьби розри-
ває круг насильства в політичному конфлікті. Це допомагає задовільно 
вирішити більшість з названих політичних і етичних проблем. 

У якому ступені ненасильницька боротьба реально зможе стати 
головним чинником у вирішенні політичних і етичних проблем? 
Це залежить не лише від її дійсних, але і потенційних можливостей. 
Звичайно, не можна виключити, що майбутнє виявить неефективність 
методів ненасильницької боротьби. Проте аналіз практичного досвіду 
ненасильницьких дій дозволяє стверджувати, що їх сила потенційно 
значніша, ніж загроза ядерної зброї. Якщо це так, то наше майбутнє 
може стати не лише майбутнім з неймовірними труднощами, але і 
майбутнім з безпрецедентними підставами для реалістичної надії 
людства. Це накладає серйозну відповідальність не лише на учених 
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і політиків, але і на усіх людей, що прагнуть до кращого суспільства, 
до мирного співіснування [6]. 

У праці «Політична боротьба потребує розуміння класу і стратегії», 
де вказано, що успішна боротьба за політичну владу можлива при 
розумінні суспільства соціальних і політичних змін. 

Варто відзначити, що в період стабільності, коли правові та політичні 
системи відповідають та підтримують економічний прогрес, законодав-
чу та економічну політику передує змінам та адаптації в системі. 

На думку автора, з появою нового способу організації суспільства, 
нової системи владних відносин, стара система не взмозі пристосува-
тись до зімн, спричинених економічними змінами. Все суспільство 
втягується в політичну боротьбу – боротьба за клас, що утримуватиме 
владу та організовуватиме суспільство в своїх інтересах. Це політична 
боротьба, під час якої реорганізувати суспільство можливо лише під 
час такого трансформаційного періоду. 

Враховуючи останні події, що відбуваються в українському сус-
пільстві, беззаперечно можна говорити про актуальність цієї статті, 
враховуючи те, що вітчизняними вченими не піднімалось питання 
про визначення такого поняття як «ненасильницька політична 
боротьба». 

Мета статті – розглянути теоретичні підходи до визначення понят-
тя «політична боротьба», «ненасильницька боротьба», запропонувати 
власне визначення поняття «ненасильницька політична боротьба». 

Політичну боротьбу визначають як вступ в конфлікт з правителем 
або той, хто тримає кермо влади. Вона включає в себе боротьбу без-
кровну і не економічну з метою досягнення всеосяжних або часткових 
змін [9]. 

Що ж стосується визначення поняття «ненасильницька боротьба», 
то до дослідження цієї наукової категорії зверталось багато західних 
вчених, зокрема, Дж. Шарп, М. Дж. Стефан, Р. Кроу, Л. Брумберг, 
К. Міллер, М. Гаррісон та багато інших. Вказані вчені розглядали 
проблеми (особливості) застосування ненасильства у політичній бо-
ротьбі в недемократичних режимах, роль ненасильства в здійсненні 
влади суспільства, досвід окремих країн з використання ненасиль-
ницьких дій. Їх роботи пояснювали сутність, причини та динаміку 
ненасильницького опору, визначали умови, за яких ненасильницькі 
дії є дієвими. 

Дж. Шарп у своїх працях розглянув як стратегічно планувати не-
насильницьку боротьбу, техніку ведення конфлікту, які використову-
вати методи боротьби, відмова від співпраці і втручання. Проводить 
паралелі між ненасильницькою і військовою стратегіями [7]. 
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М. Дж. Стефан розглядала роль ненасильницької боротьби в про-
тистоянні тиранії та сприяння демократичним-самоврядування на 
Близькому Сході, використовуючи тематичні дослідження, як релігія, 
молодь, жінки, технології та зовнішні актори, що впливають на ре-
зультат громадянського опору в регіоні [8]. Інші автори розглядали 
особливості використання технологій для ненасильницької боротьби. 
Також варто відзначити, що автори не приділяли значну увагу визна-
чення поняття «ненасильницька боротьба». 

Російський учений І. В. Замай в дисертаційному дослідженні 
«Ненасильство в політичних трансформаціях на пострадянському 
просторі» розглядав успішність використання ненасильницьких 
дій у пострадянських країнах, проаналізувавши досвід і практику 
здійснення ненасильницьких дій, автор зазначає, що «успішне за-
стосування «помаранчевих» технологій можливо в умовах слабкості 
політичної влади і несформованості громадянського суспільства. 
У цих умовах провідну роль в організації протидії захопленню влади 
та дезінтеграції країни відіграють суб’єкти в особі державних органів, 
спеціальних служб, армії, правоохоронних органів, а також при-
хильники чинного політичного режиму, до яких можуть відноситися 
різні політичні та неполітичні організації та рухи, найбільш активна 
частина населення» [1]. 

І. В. Корельський провів дисертаційне дослідження, присвячене 
проблемі вирішення конфліктів на основі зарубіжного досвіду Індії, 
Пакистану і США. Автор дійшов висновку, що «використання прин-
ципів ненасильства в якості технології або інструменту врегулюван-
ня спірних зовнішньополітичних питань на сучасній міжнародній 
арені повністю виправдовує себе і є дієвим механізмом згладжування 
«гострих кутів» в ході переговорного процесу, а так само шляхом 
уникнення ескалації конфлікту аж до початку ведення військових 
дій» [2]. 

М. І. Семененко визначив «ненасильницьку політичну діяльність, 
як сукупність гуманістичних методів, форм і засобів вирішення соці-
альних протиріч, інтеграції загальнодержавних, корпоративних і осо-
бистісних інтересів з урахуванням розумних і справедливих інтересів 
учасників політичного процесу для досягнення соціального миру і зла-
годи і гуманістичного еволюційного засоби затвердження в суспільно-
політичному житті принципу соціальної справедливості» [4]. 

Виходячи із зазначених вище поглядів на практику застосування 
ненасильницьких дій у політичній діяльності, слід погодитися з тим, 
що їх успіх прямо залежить від держави (слабка політична влада), 
різних політичних об’єднань, організацій (тут хорошими прикладами 
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служать «кольорові революції»), засобів масової інформації, а також 
від організованості ненасильницьких структур. 

Лише Дж. Шарп, крім практичної сторони проблеми, також роз-
глядав ненасильницьку боротьбу як політичний метод. Дж. Шарп у 
своїй праці «Від диктатури до демократії» відзначає, що за допомогою 
ненасильницької боротьби можлива демократизація суспільства за 
декількома напрямками: «Одна із сторін демократичної дії є негатив-
ною. На відміну від засобів озброєної боротьби, цей метод не включає 
репресивних заходів під керівництвом правлячої еліти, які можна було 
б направити проти населення з метою встановити або підтримати 
диктатуру. Лідери руху політичної непокори можуть робити вплив 
або тиск на своїх прибічників, але вони не можуть ув’язнити їх або 
страчувати їх за те, що ті не згодні з ними або перейшли до інших 
лідерів. 

Інша сторона ефекту демократизації є позитивною. Ненасильницька 
боротьба дає населенню засобу опори, які можна використати для 
досягнення і захисту своїх свобод проти існуючих або потенційних 
диктаторів. Нижче наводяться деякі з позитивних елементів ефекту 
демократизації, пов’язаних з ненасильницькою боротьбою: 

Досвід ведення ненасильницької боротьби може підвищити 
упевненість в собі населення в протистоянні загрозам режиму і його 
здатності протистояти репресіям, пов’язаним з насильством. 

Ненасильницька боротьба надає засоби відмови від співпраці і 
непокору, за допомогою якої населення може учинити опір недемо-
кратичному правлінню будь-якої диктаторської групи. 

Ненасильницька боротьба може використовуватися для затвер-
дження практики демократичних свобод, наприклад, свободи слова, 
свободи преси, незалежних організацій і свободи зборів перед лицем 
репресивного управління. 

Ненасильницька боротьба дуже сприяє виживанню, відродженню 
і зміцненню незалежних груп і інститутів суспільства, що описуються 
вище. Вони є важливими для демократії, оскільки здатні мобілізувати 
силу населення і обмежити реальну потужність будь-якого потенцій-
ного диктатора. 

Ненасильницька боротьба дає засоби, за допомогою яких населен-
ня може чинити дію на репресивні акції поліції і збройних сил, що 
належать диктаторському уряду. 

Ненасильницька боротьба дає методи, за допомогою яких насе-
лення і незалежні інститути можуть в інтересах демократії обмежити 
або перекрити джерела сили правлячої еліти, створивши загрозу її 
здатності продовжувати володарювати» [5]. 
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Таким чином, ненасильство використовується не лише для вислов-
лювання думки народу проти репресивних режимів, але вона нині 
використовується для того, щоб відновити справедливість у сферах 
довкілля, суспільства, економіки, а також політики, що, в свою чергу, є 
прекрасним інструментом в просуванні глобального громадянського 
суспільства. 

Враховуючи погляди багатьох авторів щодо розуміння ненасиль-
ницької боротьби, політичної боротьби, пропонуємо таке визначення 
ненасильницької політичної боротьби – суспільно-політична бороть-
ба, що виникає в результаті нестабільності правової та політичної 
систем, без застосування насильства, тут ми не згодні з позицією 
Дж. Шарпа, що ненасильницька боротьба як політичний метод надає 
засоби, за допомогою яких населення може чинити дію на репресивні 
акції поліції і збройних сил, що належать диктаторському уряду, тоді 
цю боротьбу недоречно називати ненасильницькою; сторонами у да-
ній боротьбі виступає держава (влада, якою не задоволене суспільство) 
і суспільство. 
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ПОЛІТИчНІ МАНІПУЛяцІї  
яК сУБ’єКТИВНИй ВИд ПОЛІТИчНОгО 

ВПЛИВУ
Аналізуються політичні цінності як засіб маніпуляції, зокрема під 

час маскування хибних цілей популярними цінностями. Розглядаються 
домінантні напрямки політичного маніпулювання: апологетичний та 
соціально-критичний. 

При розгляді змісту поняття «маніпуляція», як показує аналіз 
літератури (А. Готун, О. Добржанська, П. Лісовський, О. Місніченко, 
Д. Неліпа, М. Присяжнюк, Т. Ринковий, П. Сліпець, О. Юр'єва, 
А. Юричко та ін.) використовується підхід, при якому виділяються 
основні ознаки, і на їхній основі формуються критерії, що дозволяють 
сформувати робоче поняття. У результаті аналізу виділимо характе-
ристики маніпуляції, уживані різними авторами, що поєднуються 
в групи ознак і узагальнюються в наступні інтегральні критерії, які 
можна використовувати для визначення поняття маніпуляції: 

По-перше, як позначення специфічного загального підходу до со-
ціальної взаємодії і керування, що припускає активне використання 
різноманітних способів і засобів схованого примуса людей. У цьому 
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