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Лекція 6. Проблема співвідношення мети 

й засобів у політиці 

 

 

Мета: визначити характер співвідношення мети та засобів у політиці. 
 

Вивчивши зміст лекції, студенти повинні вміти: 

 установити діалектику взаємозв’язку політики й моралі у вимірі 
проблеми мети та засобів у політиці; 

 розрізняти суть і зміст цілей і засобів у політиці; 

 визначити шляхи вирішення протиріч між цілями й засобами; 

 визначити ненасильницькі способи боротьби в правовій державі; 

 розглянути особливості ненасильницької політики. 
 

 
 

6.1. Визначення цілей та засобів у політиці 

 

В. Франкл писав: «Захоплення технікою замість 
особистої участі робить людину не просто річчю, 
але й засобом для досягнення мети. Згідно з 
другою частиною кантівського імперативу, до 
людини не можна ставитись як до засобу. Я не 

знаю, де ще ставлення до людини – як до мети 

або до засобу – має більше значення, ніж у 
політиці. Насмілюсь сказати, що найважливіша 
різниця в політиці лежить між тими, хто вважає, 
що мета виправдовує засоби, і тими, хто розуміє, 
що є засоби, спроможні спрофанувати найсвятішу мету». Така сама 
прірва лежить і в підходах до управління в компанії між керівниками, 
які ведуть «Людей» та тими, хто керує «Працівниками» [10]. 

Існує два підходи до тлумачення політики: 

 перший підхід характеризує її як царину (сферу) людської діяльності; 

 другий – як спрямування або спосіб діяльності. 
За першого підходу політика визначається як вид практичної 

діяльності (дії парламенту, уряду, інших владних структур), що 
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виявляється через участь у державному управлінні. Ця діяльність може 
бути спрямована на досягнення чи розширення масштабів цієї участі, 
здійснення впливу на державне управління чи державну владу і т. ін. 

Коли йдеться про другий підхід, політика визначається як спряму-

вання діяльності окремих інститутів або осіб, котрі реалізують певні 

пріоритетні цілі чи засоби їх досягнення. Тому говорячи, наприклад, 

про політику певної президентської адміністрації в галузі екології чи 

підтримки власного товаровиробника, мають на увазі саме останнє 

тлумачення терміна «політика». 

Щоб докладніше зрозуміти проблеми співвідношення в політиці 

мети та засобів, потрібно знати, як розглядають цю політику з точки 

зору моралі, оскільки саме ступінь наявності моралі в політиці й буде 

детермінувати співвідношення мети та засобу в політиці. 

Розглядаючи політику як сферу людської діяльності й додавши 

співвідношення політики та моралі, можна тлумачити її трьома 

способами (рис. 9) [4]: 

1. Політика як діяльність на етичних засадах. Ця традиція 

започаткована Аристотелем, який вважав, що кожна спільнота створю-

ється з певною метою. Означена мета мусить перевершувати всі 

індивідуальні блага окремих людей. Цією метою є справедливість або 

найвище благо для всіх. Виходячи з такого розуміння, домінантною 

рисою політики має бути мудрість, яка полягає в умінні вибирати 

засоби для реалізації моральної мети. 

2. Політика як засіб досягнення егоїстичних цілей. Характеризу-

ється як цинічне розуміння політики, що налічує чимало варіантів: від 

«мистецтва можливого», «після нас хоч потоп» аж до виправдання 

збройної боротьби за «життєвий простір» тощо. Таке розуміння 

політики, у якому мета виправдовує будь-які засоби її досягнення, усе-

таки не належить до визначальних традицій західної політичної 

культури, започаткованої античністю. 

3. Ціннісно-нейтральне розуміння політики. Полягає в раціо-

нальному, аналітичному тлумаченні політики як сфери діяльності. 

Проте в ній немає вочевидь заданої регламентації, жорстких «правил 

гри». Ця сфера діяльності регулюється правовими, соціальними та 

психічними нормами, які можуть суттєво відрізнятися одна від одної в 

різних суспільствах. 

У сучасному світі роль правових норм і загальнолюдських морально-

етичних цінностей (традицій, звичок, соціальних настанов) зростає. За 

таких умов узгодження цілей та інтересів окремих осіб, соціальних груп 

через досягнення компромісів на ґрунті поваги до базових демокра-

тичних цінностей сприяє перетворенню переговорів (а також вироблення 

відповідних домовленостей) на головний засіб політичної діяльності. 
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Отже, у ціннісно-нейтральному розумінні політика є сферою 

діяльності, яка обмежена певними умовами, і намагається досягти 

бажаної мети в державному управлінні чи міждержавних відносинах. 

Політика за своєю природою є цілеспрямованою діяльністю, котра 

використовує для досягнення конкретних цілей співвідносні засоби. 

Мета й засіб – найважливіші категорії політики та політології, що 

характеризують органічний зв’язок і залежність між свідомо вибраними 

методами, способами, діями й отриманими завдяки цьому результа-

тами [9]. 

Упродовж усієї політичної історії людства питання про спів-

відношення мети й засобів стояло в центрі уваги політиків – практиків 

і теоретиків. Одні школи й концепції змінювалися іншими, висувалися 

формули та принципи типу «досягти мети будь-якими засобами» або 

«мета виправдовує засоби». Проте сенс реальної залежності, що існує 

тут, залишався невідкритим. Тільки в новий час із вивченням таких 

теоретичних проблем, як інтерес та ідея, необхідність і свобода, 

стихійність і свідомість наука і суспільствознавство, підійшли до суті 

справи [6]. 
 

 
Рис. 9. Політика як сфера людської діяльності 

в морально-етичному вимірі 
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Виявилось, що в кожної мети існує жорстко визначений певний 

арсенал засобів, застосування яких тільки й може привести до вибраної 

мети. Вихід же за рамки засобів, сумісних із цією метою, неминуче 

веде до втрати самої вибраної мети, призводить до несподіваних 

результатів, що вельми розходяться з метою, яка ставилася. Реальний 

механізм впливу застосованих засобів для просування до мети 

зумовлений взаємозалежністю, що існує між генезисом і результатом, 

між тим, що було і що є. Усе, що було в генезисі, наявне в результаті, у 

тому, що є, є тільки те, що було в самому становленні, причому не 

тільки сам матеріальний склад, але й засоби його організації 

позначаються в результаті: неправильно проведене виправляння за 

всієї доброякісності сировини не дасть такої бажаної марки. 

Мета в політиці – це ідеальний, очікуваний результат, заради 

якого реалізується політична діяльність [8]. 

Засоби в політиці – це інструмент досягнення цілей, перетворення 

ідеальних прагнень у реальні дії та результати. Це сукупність можли-

востей здійснювати політику та владу й використовувати їх в інтересах 

суспільства чи певних політичних сил [7]. 

Мета в політиці є образом бажаного майбутнього, ідеальним 

результатом, до якого прагнуть політичні суб’єкти, який є спону-

кальним мотивом діяльності. Мета в політиці, окрім мотиваційної, 

виконує й організаційну, мобілізаційну функції. Інша характеристика 

мети полягає в інтеграційному вираженні загальних інтересів, 

прагненні людей до кращого життя, добробуту [7]. 

Засіб у політиці – це спосіб досягнення політичних цілей [8]. 

Політика за своєю суттю є цілепокладаючою діяльністю. Це 

означає, що вона виникає і здійснюється заради певної мети. Мета, 

засіб і результат – основні компоненти політичної і будь-якої іншої 

діяльності. Мета є вироблений людським мисленням ідеальний 

результат, заради якого реалізується діяльність і який слугує її 

внутрішнім спонукальним мотивом. Вона виконує в політичній 

діяльності організаційну й мотиваційну функції. 

Цілі політики внутрішньо суперечливі й різноманітні. Її загальна 

мета в соціальній системі – інтеграція внутрішньо диференційованого 

суспільства, пов’язання конфліктних приватних прагнень громадян із 

загальною метою всього суспільства. Гарантією гармонійного поєднання 

приватних і загальних цілей покликана служити держава [8]. 

Засобами політики є інструменти, знаряддя практичного здійснення 

цілей, перетворення ідеальних мотивів на реальні дії. «Засоби» й 

«методи» політики близькі поняття. Засоби – це конкретні чинники 

впливу її суб’єктів на об’єкти: пропагандистські кампанії, страйки, 
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збройні дії, електоральна боротьба і т. д. Методи політики зазвичай 

характеризують способи дії її засобів. До них належать, перш за все, 

насильницький і ненасильницький методи, примус і переконання. 

Питання про вплив цілей і засобів на результати й етичну оцінку 

політики одвіку є предметом гарячих суперечок. Серед різних підходів 

із цього приводу можна виділити три основні (рис. 10) [8]: 

 етичний характер політики визначається її метою; 

 пріоритетний вплив на етичну значущість політики роблять 

використовувані засоби; 

 як мета, так і засоби однаково важливі для додання політиці 

гуманного характеру, і вони мають співвідноситися один з одним і з 

конкретною ситуацією. 

Перший, «ціледомінуючий» підхід полягає в тому, що етичний 

характер у політиці здійснюється її метою, тобто детермінується 

метою політичної діяльності. Засновником цього підходу був італієць 

Н. Макіавеллі, який висунув тезу: «Мета виправдовує засоби». Заради 

досягнення поставлених цілей він вважав виправданим застосування 

будь-яких засобів, включно з віроломством, підступністю, жорстокістю, 

обманом політичного супротивника. Розглядаючи політику як  

автономну галузь людської діяльності, Н. Маккіавеллі зазначав, що 

вона має свої цілі та закони, незалежні не лише від релігії, а й від 

моралі. Головним критерієм політичної діяльності, мета якої – 

створення держави, є користь та успіх у досягненні поставлених 

завдань. Добре все те, що прияє зміцненню держави, політичний  

результат повинен досягатися будь-якими засобами, у тому числі за 

допомогою обману та відкритого насилля. 

Н. Макіавеллі стверджував, що заради досягнення політичних цілей 

правитель може використовувати будь-які засоби, незважаючи на 

вимоги моралі: вдаватися до обману, діяти лестощами, грубою силою, 

фізично знищувати своїх політичних супротивників тощо. Правитель 

має бути схожим на сильного лева, щоб відлякувати вовків, і на 

хитрого лиса, щоб не втрапити в пастку. Відмежування політики від 

моралі перетворилось на проповідь аморалізму. Політика – це сфера 

підступності й віроломства. Така політика дістала назву «макіа-

веллізму». 

Вона знайшла застосування в пізнішій суспільній практиці ідеологів 

абсолютизму, викликавши ненависть противників феодалізму. Концепція 

Н. Макіавеллі зазнавала критики тих кіл, які самі на практиці 

використовували його теорію – єзуїтів в Італії та Франції, Фрідріха ІІ в 

Німеччині, прихильників біронівщини в Росії. Вони прикривали свої 

справжні цілі релігійними, моральними та ідеологічними аргументами. 
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Католицький орден єзуїтів, заснований 1534 р. в Парижі, існує до 

сьогодні. Це войовнича організація, що використовує будь-які засоби для 

затвердження своєї віри. Орден побудований на жорсткому централізмі, 

залізній дисципліні, обов’язковому взаємному шпигунстві [8]. 

Ідеологи єзуїтів розробили спеціальну систему доказів морального 

виправдання свого права на аморальні дії – брехню, інтриги, клятво-

порушення, фальсифікацію, змову, вбивства тощо. Як стверджували, 

зокрема, головні моралісти ордену Г. Безенбаум, а потім Г. Лагуорі, 

моральність вчинків вважається доведеним посиланням на церковний 

авторитет і забезпечується за допомогою низки спеціальних прийомів. 

Так, за допомогою «уявної обмовки», вимовленої в думці приставки 

«не», морально виправдовується будь-яке клятвопорушення, порушення 

обіцянок, присяги і т. п. У цілому ж будь-який вчинок стає моральним, 

якщо він продиктований етично виправданою метою. 

Теоретики цього ордену створили цілу систему єзуїтської моралі, 

побудованої на виправданні будь-якого злочину (у тому числі і 

розв’язування ядерної війни) високою релігійно-етичною метою. 

У такій відверто вираженій, як у єзуїтів, формі теза «Мета 

виправдовує засоби» зустрічається досить рідко. Проте, ця формула 

має щонайширше застосування в політиці і дуже часто слугує для 

прикриття аморальних політичних дій. 

Багато століть у суспільній думці переважала думка, що для 

досягнення благородної, етичної мети допустимі і не зовсім етичні 

засоби, наприклад використання брехні. 

Так, на влаштованому в 1780 р. Берлінською академією конкурсі 

його переможцем було визнано Ф. Кастільон. На питання: «Чи 

корисно для народу одурювати його, або вводячи в оману, або 

залишаючи при помилках?» він відповів: «Враховуючи існуючий 

моральний і культурний рівень народу, обман його або ж залишення 

його в невіданні щодо намірів, цілей і вчинків влада заможних є 

морально правильною за умови, що дійсно слугує причиною його 

щастя» [8]. 

Брехня, приховування інформації, маніпулювання свідомістю людей 

широко розповсюджені у світі сучасної політики і вважаються 

багатьма людьми цілком допустимими засобами політичного проти-

борства. Хоча в цілому наука і громадська думка сьогодні ставляться 

до цього негативно. 

Другий, «засободомінуючий» підхід виходить із наочного впливу 

засобів на етичну значущість політики, її цілей. 

Вагомий внесок в осмислення діалектики політики і моралі 

належить К. Марксу, який прагнув з’ясувати суспільні засади 
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політичних та моральних поглядів, причини соціально-політичного 

й морального відчуження людей. Жодні посилання на практичну 

доцільність, за словами К. Маркса, не можуть виправдати брудні, 

нелюдяні, аморальні засоби її досягнення. Водночас К. Маркс абсолю-

тизував моральні риси такого суб’єкта суспільно-політичного життя, 

як пролетаріат, перебільшував значення революційного насильства. 

Один із відомих лідерів національно визвольної 

боротьби Індії М. Ганді вважав, що рівень 

розвитку суспільства визначається передусім мораль-

ною досконалістю людей. Моральність же 

втілюється в реальність перш за все через 

використовувані в політиці засоби. Саме засоби 

виражають етичну волю людини. Засоби мають 

пріоритет над цілями і є головним етичним 

критерієм політики, її людським виміром [9]. 

Третій, «компромісний» підхід до спів-

відношення цілей і засобів політики намагається уникнути крайнощів, 

врахувати етичну значущість як цілей, так і засобів. У реальній 

політиці кожен із цих компонентів відіграє власну, вельми важливу 

роль. Будь-яка політика починається з мети. Мета об’єднує всі дії та їх 

результати в єдину систему, фактично зумовлює об’єкт політичної дії, 

супротивників і союзників. 

Очевидно, що якщо, наприклад, політична партія ставить за мету 

усунення приватної власності й капіталізму, то навряд чи вона може 

розраховувати на симпатії підприємців і крупних власників навіть 

тоді, коли вона обмежується ненасильницькими засобами боротьби. У 

кращому разі ці верстви терпимо ставитимуться 

до такої партії, доки не виникне реальна загроза 

їхнім інтересам і цінностям. 

Зрештою ефективне використання, що веде до 

мети, будь-яких, зокрема ненасильницьких, засобів 

у політиці викликає протидію супротивників. Не 

випадково такі відомі представники ненасильни-

цьких рухів, як М. Ганді і М. Л. Кінг (пропо-

відник, борець за расове рівноправ’я в США), 

загинули від рук убивць [8]. 

Важливий вплив мета робить не тільки на результат політичної 

діяльності, але й на вибір засобів. Самі політичні цілі мають ієрархічну 

структуру і діляться на кінцеві і проміжні, короткострокові і перспек-

тивні, загальні і приватні. Саме проміжні цілі чинять найбільший 

вплив на вибір методів і засобів політичної боротьби. 

М. Ганді 

(1869–1948 рр.) 

М. Л. Кінг 

(1929–1968 рр.) 
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Рис. 10. Співвідношення цілей та засобів у політиці 

 

Так, наприклад, на розв’язання громадянської війни в Росії після 

приходу більшовиків до влади вплинула не їхня кінцева мета – побудова 

комунізму, а передусім проміжна мета – ліквідація за короткий термін 

приватновласницьких класів, а також завзятість у досягненні цієї мети, 
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небажання відмовитися від неї або хоч би відкласти терміни її 

здійснення. Хоча, звичайно, безпосередньою причиною громадянської 

війни виявилося використання насильницького методу боротьби. 

Між цілями та засобами (у тому числі й методами, що характери-

зують використання засобів) існує взаємовплив. 

З одного боку, мета й умови її реалізації багато в чому зумовлюють 

використовувані засоби, з іншого – засоби, безпосередньо впливаючи 

на досягнутий результат, визначають реалістичність або утопічність 

мети, її зміну або взагалі відмову від мети. Причому причиною 

неспівпадіння цілей і результатів політики може бути як утопічна 

мета, так і неадекватні їй і обставинам засоби. У цілому ж, будучи 

вибраними для реалізації мети, саме засоби роблять безпосередній 

вплив на результати політики. 

Радянське суспільство ступило на післяжовтневий шлях в умовах, 

коли людство ще не усвідомлювало не те що всіх, але й навіть 

головних небезпек, що можуть стати фатальними під час переходу до 

смуги переважно свідомої еволюції. Уже в рамках політики 

«військового комунізму» 1918–1921 рр., коли мети прагнули досягти 

будь-якими засобами, було здійснено «кавалерійську атаку» на  

капітал, зроблено першу згубну спробу неадекватними засобами – 

«безпосередніми веліннями держави» – досягти бажаної мети: 

«налагодити державне виробництво й державний розподіл продуктів 

по-комуністичному в дрібно-селянській країні». Життя змусило 

визнати, що це помилка. Усвідомлення привело до рішучого повороту 

від «військового комунізму» до «нової економічної політики» як 

адекватного засобу просування до соціалістичної мети. Але засвоєння 

уроку історії було не принциповим, а прагматичним: нереальні 

«штурмові» засоби досягнення соціалістичної мети було замінено 

такими, що опосередковують. Не зрозуміло головне: наявність глибокого, 

органічного зв’язку між метою та засобами її досягнення. У цьому 

таїлася величезна небезпека, бо наступала смуга реального «перевер-

тання» співвідношення мети та засобів у радянській історії [3]. 

Суть соціалізму – поставити людину праці в центр суспільного 

життя, задовольнити її потреби й інтереси, зробити господарем життя. 

Але для цього необхідні певні передумови: рівень розвитку 

продуктивних сил і добробуту населення, культура людей праці, 

демократичні традиції і т. д. Усе це забезпечує високорозвинуте 

капіталістичне суспільство. Але якщо перехід до соціалізму почина-

ється в країні не високорозвиненій, то саме створення названих 

передумов або умов, будучи за своєю суттю засобом або навіть 

умовою звільнення людини праці як цілі соціалізму, практично для 

суспільства стає на більш менш тривалий час метою, точніше 
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проміжною метою, без досягнення якої не можна здійснити головну 

сутнісну мету соціалізму – забезпечити звільнення людини праці, 

задоволення її потреб та інтересів. Так саме життя «перевертало» 

сутнісні зв’язки між метою і засобом, міняло їх місцями, додавало 

засобам у свідомості людей ореол мети, відводило їм центральне місце. 

Реальне перевертання співвідношення мети і засобів із потреби було 

довготривалим. Спираючись на цю об’єктивно-суб’єктивну передумову, 

Й. Сталін і його оточення зробили другу спробу «побудувати соціалізм 

за будь-яку ціну», ставши на шлях забігу, почали сповідувати і 

здійснювати формулу «Мета виправдовує засоби», що виявилася 

відвертим виправданням суб’єктивізму і волюнтаризму, офіційною 

згодою з нетерпінням мас, що бажали, незважаючи на умови, реальні 

можливості й засоби, досягти кінцевої мети – соціалізму, отримати 

пов’язані з соціалізмом блага, а точніше – їх пропагандистське 

зображення, бо суспільство ще не мало у своєму розпорядженні 

необхідних для реального соціалізму засобів. Так виникло суспільство-

монстр («казармовий псевдосоціалізм»), що присягалося в своєму 

служінні трудящим, але було насправді реалізацією соціального ідеалу 

партійно-державної бюрократії [3]. 

Як показує досвід Радянського Союзу і не тільки його, якщо 

робиться спроба побудувати соціалізм за всяку ціну і при цьому 

застосовуються несумісні з природою соціалізму антигуманні засоби, 

мети не буде досягнуто. Використання засобів, не сумісних з 

вибраною метою, змінює напрям і характер самого розвитку, 

приводить до вельми несподіваних результатів. У цьому і полягає вся 

згубність неадекватних засобів вирішення революційних завдань, 

досягнення соціалістичної мети, тих засобів, які нав’язували суспільству 

сталінізм, маоїзм, полпотизм тощо. Вони руйнували не те, що слід 

було руйнувати, і створювали щось інше, порівняно з тим, що обіцяли. 

Результат тотального насильства проти всіх незгодних привів їх до 

прямо протилежних результатів. 

 

 
6.2. Шляхи вирішення протиріч між цілями та засобами 

 
6.2.1. Політичне насильство, мораль та ефективність політики 

 

Незважаючи на негативний вплив на політику аморальних дій, у 

деяких ситуаціях повна відмова від них може мати ще гірші наслідки. 

Суперечності між цілями та засобами політики існують реально і не 

завжди можуть вирішуватися за рахунок відмови від цілей через 

побоювання застосування сумнівних в етичному відношенні засобів. 
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Вирішення таких протиріч може бути знайдене в процесі етичного 

порівняння цілей і засобів політики. Відомо, що етичні цінності мають 

ієрархічну структуру. Одні з них більш значущі, ніж інші. Так, 

наприклад, пожертвувати життям заради порятунку інших людей – 

незрівнянно етичніший вчинок, ніж пожертвувати для бідних невелику 

частину свого доходу. Так само й аморальні справи істотно розрізня-

ються на шкалі моральних цінностей: одна справа – убивство людини і 

зовсім інше – лукавство. 

Стосовно політики це означає, що в ній бувають ситуації, коли 

людина повинна діяти за принципом меншого зла, подібно до лікаря, 

що приховує від хворого згубну або шкідливу для нього правду. Ще 

Платон у проекті своєї досконалої держави виправдовував застосування 

брехні з «лікувальною» для народу метою [4]. 

«Лікувальність» аморальних засобів у політиці в цілому сумнівна. 

Одного разу збрехавши з добрими намірами, людина значно легше 

робить це повторно. І з кожним разом у неї посилюється спокуса до 

аморальних дій. Тривале ж застосування аморальних засобів у політиці 

згубно діє як на самих лідерів, так і на їхніх прихильників, підриває 

довіру і в опонентів, і в союзників, і, зрештою, не тільки веде до 

етичної деградації людей, що використовують такі засоби, але й 

ставить під сумнів ефективність політики, що проводиться ними. 

Не всі мислителі минулого були такі рішучі, як, наприклад, Платон 

або Н. Макіавеллі, у виправданні застосування в політиці брехні для 

порятунку. Так, видатний філософ-гуманіст І. Кант, у цілому негативно 

ставлячись до будь-якого обману, радив політикам уникати ситуацій, у 

яких брехня етичніша, ніж правда. 

Сучасна наука не може визначити, які засоби є етичними й 

ефективними стосовно всіх випадків практики, але вона в змозі 

встановити гуманістичні межі у використанні засобів для досягнення 

певної політичної мети. Так, наприклад, наукою переконливо доведено, а 

історією практично підтверджено, що в сучасних демократичних 

державах використання політичного терору або озброєних повстань 

для досягнення групових інтересів або навіть найпрекрасніших і 

благородніших цілей не тільки аморальне, але й злочинне перед 

суспільством. Так само в сучасних умовах етично неприпустиме 

використання ядерного або інших видів зброї масового знищення для 

вирішення спірних міжнародних питань [6]. 

Усе це свідчить про те, що для реалізації політичних цілей 

прийнятні далеко не будь-які засоби. Від тих цілей, досягти які можна 

лише за допомогою явних антигуманних дій, слід відмовитися. 

Найбільш несумісні з моральністю насильницькі засоби. 
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Насилля є одним із головних засобів у політиці. Політика одвічно 

пов’язується або навіть ототожнюється з насильством. Як уже 

наголошувалося, її найважливішою ознакою є застосування організо-

ваного насильства. Легальне політичне насильство на своїй території 

здійснює лише держава, хоча його можуть застосовувати й інші суб’єкти 

політики: партії, терористичні організації, групи або окремі особи. 

Насильством є навмисна дія, спрямована на знищення людини 

(або інших живих істот) чи завдавання їй збитку і здійснювана всупереч її 

волі. Насильство може бути фізичним, економічним, психологічним та 

ін. Стосовно політики, кажучи про насильство, зазвичай мають на 

увазі фізичне насильство (або ненасильство) як засіб її здійснення [8]. 

Політичне насильство відрізняється від інших форм не тільки 

фізичним примусом і можливістю швидко позбавити людину свободи, 

життя або завдати їй непоправних тілесних ушкоджень, але також 

організованістю, широтою, систематичністю й ефективністю застосу-

вання. У відносно спокійні, мирні часи його здійснюють спеціально 

підготовлені для цього люди, що володіють зброєю та іншими 

засобами примусу, об’єднані жорсткою організаційною дисципліною і 

централізованим управлінням, хоча в періоди повстань і грома-

дянських воєн коло суб’єктів насильства значно розширюється за 

рахунок непрофесіоналів. 

Насильство – невід’ємна сторона всієї 

людської історії. У політичній і суспільній думці 

зустрічаються найбільш різноманітні, зокрема 

прямо протилежні, оцінки ролі насильства в 

історії. Деякі вчені, наприклад Є. Дюрінг, припи-

сували йому вирішальну роль у суспільному 

розвитку, зламі старого й затвердженні нового [8]. 

Близьку до такої оцінки насильства позицію 

займає марксизм. Він розглядає насильство як 

«повивальну бабцю історії», як невід’ємний атрибут класового 

суспільства. Згідно з марксизмом, упродовж усього існування приватно-

власницького суспільства рушійною силою історії є класова боротьба, 

вищим проявом якої виступає політичне насильство. Із ліквідацією 

класів із життя суспільства поступово зникне й соціальне насильство. 

Спроби на практиці реалізувати марксистські ідеї обернулися для 

людства ескалацією соціального насильства, величезними людськими 

втратами і стражданнями, але так і не привели до безнасильницького 

світу. 

Негативну оцінку соціальної ролі насильства дають пацифісти 

і прихильники ненасильницьких дій. У цілому ж у суспільній 

Є. Дюрінг 

(1833–1921 рр.) 
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свідомості, зокрема серед учених і політиків, переважає ставлення  

до насильства як до неминучого зла, що витікає або з природної 

недосконалості людини (її «первородного гріха»), або з недосконалості 

соціальних відносин. 

Прояв насильства і його масштаби визначаються багатьма причинами: 

економічним і соціальним станом, гостротою суспільних конфліктів і 

традиціями їх вирішення, політичною й етичною культурою населення 

тощо. Упродовж багатьох століть насильство виступало найважли-

вішим способом вирішення гострих соціальних протиріч, їхнім зворотним 

боком, особливо у відносинах між народами. Політикам, що не володіють 

етичною культурою, гуманними переконаннями, воно здається найбільш 

ефективним і спокусливим методом досягнення своїх цілей, оскільки 

здатне фізично усунути супротивника. Як говорив Й. Сталін, віддаючи 

розпорядження про знищення неугодних йому людей, «є людина – є 

проблема, немає людини – немає проблеми». 

Насильство чинить і руйнівний непрямий 

вплив на суспільство, знищуючи його кращих 

представників і підриваючи генофонд нації. Як 

відзначав ще 1922 р. відомий російський соціолог 

П. Сорокін, «доля будь-якого суспільства залежить, 

перш за все, від властивостей його членів. 

Суспільство, що складається з ідіотів або 

бездарних людей, ніколи не буде суспільством 

що досягає успіху. Дайте групі дияволів прекрасну 

конституцію, та все ж не вийде в них прекрасне 

суспільство» [4]. 

Оцінюючи збиток Росії від недавніх світових та громадянських 

війн, він продовжував: війни «завжди були знаряддям негативної 

селекції, що проводить відбір «навпаки», тобто вбиває кращі елементи 

населення і залишає жити і плодитися гірших, тобто людей другого і 

третього сорту. І в цьому разі в нас загинули переважно елементи: 

найбільш здорові біологічно; працездатні енергетично; більш вольові, 

обдаровані, морально, розумово і психологічно розвинені». 

 
6.2.2. Теорія та практика ненасильства. 

Ненасильницькі способи боротьби в правовій державі 

 

Демократичний лад створює найважливіші передумови для обмеження 

насильства, вирішення конфліктів мирними, ненасильницькими 

засобами. Це досягається перш за все в результаті визнання рівності 

прав усіх громадян на управління державою, вираз і захист своїх 

П. Сорокін 

(1889–1968 рр.) 
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інтересів. В умовах демократії кожна суспільна група має можливість 

вільно виражати й обстоювати свою думку, добиватися визнання його 

справедливим і ухвалення парламентом або урядом. 

Великий внесок у розвиток концепції ненасильства здійснили 

російські письменники й філософи, особливо Л. Толстой, який створив 

ціле вчення про непротивлення злу насильством і прагнув утілити його 

в життя, зокрема особистим прикладом, а також Ф. Достоєвський, що 

намагався вирішити у своїх творах проблему етичної неприпустимості 

насильства. В Америці відомим представником ідей ненасильства, що 

обґрунтував використання ненасильницьких дій у політиці стосовно 

конституційної держави, був відомий письменник і філософ Г. Торо. 

Новий етап у розвитку концепції ненасильства й особливо в її 

впровадженні в реальну масову політику пов’язаний з ім’ям М. Ганді. 

За допомогою створеного ним Індійського Національного Конгресу він 

успішно втілив у життя цілісну стратегію ненасильницької політичної 

боротьби, що отримала назву «сатьяграхи» (у буквальному перекладі – 

завзятість в істині). Ця стратегія була заснована на об’єднанні й 

залученні до визвольного руху широких народних мас, незалежно від 

їхньої класової або кастової приналежності, і здійснювалася виключно 

методами ненасильства в основному в двох формах – відмови від 

співпраці з колоніальною адміністрацією і громадянської непокори. 

Неспівпраця виражалася в бойкоті урядових установ і навчальних 

закладів, відмові від титулів і звань, подарованих англійськими 

властями, організації мирних походів і демонстрацій [4]. 

Громадянська непокора виявлялася в ігноруванні законів і розпо-

ряджень колоніальної адміністрації, проведенні політичних страйків 

(припинення ділової активності, закриття торгових закладів і т. п.), 

несплаті податків. У відносинах із колоніальними властями використо-

вувалася тактика мирних переговорів, компромісів і пошуку консенсусу. 

Отже, суть концепції ненасильства в політиці полягає у відмові 

від застосування сили під час вирішення конфліктів і в урегулюванні 

спірних питань на основі принципів гуманізму та моральності. Вона 

розрахована на дію вищих мотивів людської поведінки, ніж страх 

перед фізичним покаранням або економічними санкціями, на силу духу, 

етичної переконаності, героїчного прикладу. «Основою насильства, – 

пише політолог Д. Фейхі, – є влада ненависті або, принаймні, страху, 

на відміну від ненасильства, основою якого слугує сила безстрашності 

і любові. Ненасильство «не ранить, не руйнує і не вбиває, як фізична 

зброя, а зціляє, об’єднує і сприяє зближенню доль пригноблюваного і 

того, хто пригноблює» [5]. 

Ненасильство в політиці традиційно слугувало специфічним засобом 

дії на владу знизу. Його зазвичай застосовують люди, що не володіють 
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засобами насильства або крупними економічними ресурсами впливу. 

Дуже часто ненасильницький метод боротьби використовують соціальні, 

національні й інші меншини для того, щоб привернути увагу влади та 

громадськості до плачевності свого становища. Ненасильство посідає 

центральне місце серед засобів впливу екологічних рухів, наприклад 

руху «Грінпіс». 

Ненасильницькі методи враховують особливості суспільної субстанції – 

наявність в об’єктів їхньої дії етичної свідомості, совісті й розуму. 

Саме до них апелює ненасильство. Якби в суспільстві діяли лише 

розумні, але бездушні машини, роботи, то будь-яке ненасильство було 

б безглуздим. Ефективність ненасильства заснована на використанні 

внутрішніх механізмів мотивації поведінки і перш за все совісті, а 

також громадської думки, його авторитету і впливу. 

Філософія ненасильства затверджує верховенство особи, її духовно-

етичного світу по відношенню до влади. Вона виходить із того, що 

внутрішній голос совісті вищий за закони держави. 

Філософія політичного ненасильства істотно відрізняється від 

пацифізму, пасивного споглядання зла, непротивлення насильству. 

Вона припускає активні дії людини, не тільки вербальні, словесні, але 

й практичні, проте при цьому не повинно бути жодної фізичної дії 

(тобто дії на тіло людини) або обмеження свободи її просторового 

пересування (в’язниця, узяття під варту). Хоча в певних умовах 

засобом ненасильницької дії може бути відмова від виконання своїх 

службових або інших обов’язків, свідоме утримується від тих або 

інших дій [9]. 

Концепція ненасильства запроваджується в життя за допомогою 

ненасильницьких дій. Сам цей термін – «ненасильницькі дії» – уживається 

як у широкому, так і у вузькому значеннях. Ненасильницькі дії в 

широкому сенсі – будь-яка політична активність (або умисна пасивність), 

що виключає насильство. Виходячи з широкого значення цього терміна, 

усі політичні дії поділяються на насильницькі та ненасильницьких. 

У вузькому значенні поняття «ненасильницькі дії» включає не 

будь-яку ненасильницьку діяльність, а лише ту, яка спрямована проти 

влади і пов’язана з громадянською непокорою, із порушенням букви 

або духу закону чи адміністративних норм (наприклад, невідхід зі 

службових будівель після завершення робочої зміни). Ненасильницькі 

дії, що розуміються в цьому сенсі, відрізняються від здійснюваних 

відповідно до закону демократичних способів політичного суперництва: 

організаційно-партійної і пропагандистської роботи, виборчих кампаній, 

парламентської боротьби тощо. У науковій літературі поняття «нена-

сильницькі дії» зазвичай уживається у вузькому сенсі, хоча це створює 
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і певні незручності, пов’язані з невідповідністю значення цієї категорії 

її дослівному трактуванню в російській мові [9]. 

Способи (засоби) ненасильницьких дій різноманітні. Багато з них 

застосовувалися вже в глибоку давнину. Так, ще 494 р. до н. е., щоб 

змусити правителів Риму виконати свої вимоги, плебеї, що проживали 

там, залишили роботу й покинули місто. Через деякий час, упевнив-

шись, що працювати на них нікому, патриції запросили плебеїв знову в 

місто, пішовши їм на поступки. 

У Росії ненасильницькі способи політичної боротьби – страйки, 

демонстрації, народні зібрання тощо – широко використовувалися 

протягом 1905–1906 рр., аби змусити самодержавство заснувати парламент. 

Їхнім результатом стало скликання Державної Думи. 

На сучасному етапі арсенал ненасильницьких способів політичної 

боротьби надзвичайно різноманітний. Американський дослідник проблем 

ненасильства Дж. Шарп у книзі «Політика ненасильницьких  

дій» (1973) описує 198 ненасильницьких способів боротьби. Це  

публічні виступи, заяви, листи протесту або підтримки, висування гасел, 

депутації, пікетування, набридання офіційним особам, остракізм окремих 

людей, страйки, ненасильницька окупація будівель, невиконання законів, 

надмірне завантаження адміністративної системи тощо [4]. 

Усі ці й багато інших способів ненасильницьких дій етично 

нейтральні і можуть використовуватися не тільки в етичних, але й з 

аморальною метою. В останньому випадку вони прямо суперечать 

гуманістичному духу й суті концепції ненасильства. Етична спрямо-

ваність ненасильницьких засобів політики багато в чому залежить від 

характеру суспільного устрою. В авторитарних і тоталітарних державах, 

що не дозволяють громадянам вільно виражати свої вимоги, викорис-

тання ненасильницьких засобів боротьби слугує, як правило, етичним 

цілям. 

Установлення в суспільстві демократії значною мірою усуває ґрунт 

не тільки для застосування соціального насильства, але й для  

ненасильницьких засобів політичної боротьби. В умовах демократії 

кожному надається формально рівна можливість відкрито і на 

законних підставах виражати й захищати свої інтереси і думку за 

допомогою спеціально призначених для цього інститутів: виборів у 

державні органи, участі в діяльності партій, груп інтересів тощо. 

Замість надання кожному громадянинові таких прав і тим самим 

реалізації найважливіших принципів політичної справедливості правова 

держава вимагає від особи виконання певного мінімуму етичних 

обов’язків. Як пише німецький учений Й. Ізензєє, «етичний мінімум, 

який громадянин повинен вносити до демократії, є ніби «спортивною» 
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поведінкою: визнання правил гри чесного політичного змагання і 

готовність, у разі чого, визнати свою поразку». 

Іншими словами, правова держава вимагає певного рівня етичного 

розвитку суспільства, що припускає пошану гідності й рівності прав 

кожної людини, готовність висувати до себе такі ж етичні вимоги, як 

до інших, законослухняність і відповідальність перед суспільством за 

використання свободи, що надається. 

Ці етичні вимоги повною мірою стосуються і ненасильницьких 

засобів політичного впливу, багато з яких є етично амбівалентними, 

тобто можуть використовуватися з прямо протилежною метою. Так, 

наприклад, у перші роки посткомуністичної Росії низка категорій 

працівників, що володіють відносно високою організованістю і найважли-

вішими ресурсами економічного впливу (шахтарі, авіадиспетчери  

та ін.), в умовах загального зниження рівня життя населення надбала 

собі за допомогою страйкової боротьби (ненасильницької дії) низку 

економічних і соціальних привілеїв, оплачуваних за рахунок бюджетних 

коштів, призначених для інших категорій працівників і пенсіонерів. 

Страйки такого роду рухомі груповими егоїстичними інтересами. 

Вони суперечать соціальній справедливості і є засобом економічного 

насильства, шантажу і здирства. 

Страйки суспільних груп (учителів, лікарів тощо), що зазнають 

соціальних утисків, які відбувалися приблизно в той же період, були 

цілком справедливими не тільки за методами боротьби, але й за 

характером вимог відповідали ідеалам ненасильства. 

Залежно від конкретної ситуації, протилежну з погляду моральності 

оцінку можуть носити і кампанії громадянської непокори. Вони 

припускають невиконання законів і розпоряджень влади, а нерідко 

включають активні дії, що порушують нормальну роботу транспорту 

або інших суспільних і державних служб та установ. Такі дії, особливо 

коли вони не несуть за собою серйозного покарання, по суті, є 

порушенням етичного обов’язку поважати закон як демократично 

виражену або легітимну волю більшості. Вони суперечать також 

принципу рівноправ’я всіх громадян, оскільки учасники громадянської 

непокори претендують на особливе право порушувати на свій розсуд 

правила політичної поведінки, яких дотримується решта людей [4]. 

Незважаючи на те, що ненасильницькі засоби можуть використо-

вуватися не тільки з етичною, але й з аморальною метою, у цілому їх 

застосування незрівнянно гуманніше, ніж використання насильства.  

Їх широке впровадження в політику за рахунок витіснення з неї 

насильства було б величезним кроком на шляху її гуманізації. 
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Висновки 

 

 

 У ціннісно-нейтральному розумінні політика є сферою діяльності, 

яка обмежена певними умовами, і намагається досягти бажаної мети в 

державному управлінні чи міждержавних відносинах. 

 Політика за своєю природою є цілеспрямованою діяльністю, 

котра використовує для досягнення конкретних цілей співвідносні 

засоби. 

 Мета та засіб – найважливіші категорії політики й політології, 

що характеризують органічний зв’язок і залежність між свідомо 

вибраними методами, способами, діями й отриманими завдяки цьому 

результатами. 

 Мета в політиці – це ідеальний, очікуваний результат, заради 

якого реалізується політична діяльність. 

 Засоби в політиці – це інструмент досягнення цілей, перетво-

рення ідеальних прагнень у реальні дії та результати. Це сукупність 

можливостей здійснювати політику та владу й використовувати їх в 

інтересах суспільства чи певних політичних сил. 

 Виділяють три підходи до розуміння співвідношення цілей і 

засобів у політиці: ціледомінуючий, засободомінуючий, компромісний. 

 Між цілями та засобами (у тому числі й методами, що  

характеризують використання засобів) існує взаємовплив. З одного 

боку, мета й умови її реалізації багато в чому зумовлюють використо-

вувані засоби, з іншого – засоби, безпосередньо впливаючи на  

досягнутий результат, визначають реалістичність або утопічність мети, 

її зміну або взагалі відмову від мети. Причому причиною неспів-

падіння цілей і результатів політики може бути як утопічна мета, так і 

неадекватні їй та обставинам засоби. У цілому ж, будучи вибраними, 

для реалізації мети, саме засоби чинять безпосередній вплив на 

результати політики. 

 Для реалізації політичних цілей прийнятні далеко не будь-які 

засоби. Від тих цілей, досягти яких можна лише за допомогою явних 

антигуманних дій, слід відмовитися. Найбільш несумісні з моральністю 

насильницькі засоби. Саме такі погляди лежать в основі концепції 

ненасильства в політиці. 
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