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Анотація. Проведено аналіз причин збройного конфлікту на сході України, як один з 

прикладів конфліктів сучасного світу. 
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Аннотация. Проведено анализ  причин вооруженного конфликта на востоке Украине, 

как один из примеров конфликтов современного мира. 
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Abstract. Analyze cause armed conflict on east Ukraine conduct, what one example conflicts 

modern peace.  
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Вступ. Конфлікт у глобалізованому сучасному світі є явищем украй небажаним. 

Вони(терористичні та збройні) не тільки руйнують  інфраструктуру, зокрема соціальну, 

а й створюють сприятливі умови для росту злочинності, торгівлі людьми, нових 

конфліктів та бідності, все це робить неможливим приплив інвестицій, а відповідно і 

економічний розвиток. У цьому ключі цікавим є розглянути причини збройного 

конфлікту, що розгорнувся між Росією та Україною у межах Донецької та Луганської 

областей і має назву Антитерористичної операції(АТО) . 

Актуальність. Для подальшого розуміння причини назви військового конфлікту 

на сході України – Антитерористична операція(АТО)  наведемо визначення тероризму 

та його видів. Так, тероризм (від лат. terror – страх, залякування) – це форма 

політичного екстремізму, застосування чи загроза застосування найжорстокіших 

методів насилля, включаючи фізичне знищення людей, залякування урядів та 

населення для досягнення певних цілей. Визначають наступні види тероризму: 

хімічний, біологічний, сільськогосподарський, інформаційний, кібертероризм; 

електромагнітний; телефонний, поштовий та інші види[1]. У науковій літературі часто 

наводяться різні причини тероризму, навіть відверто екзотичні або ненаукові. 

Наприклад, у [2] причиною тероризму називають те, що людство складається з 

чотирьох видів розумних істот. Цей факт нібито і спричиняє жорстокість у світі. При 

цьому генетиками та антропологами доведено, що на даний час всі люди відносяться до 
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одного виду - людина розумна, інший вид розумних живих істот-неандерталець вимер 

близько 28 тис. років тому[3]. Тому слід обережно підходити до таких публікацій. У 

конфлікті між Російською Федерацією та Україною – державний тероризм - коли в 

якості носія тероризму виступає держава через свої  спеціальні структури. Тобто із 

формального боку дії озброєних осіб, які захопили органи центральної влади та 

військові частини на сході України та у АР Крим відразу підпадають під визначення 

тероризму. Визначимо причини та передумови конфлікту спираючись на статтю[4], 

всього їх зазначено 16, найбільш значущими з нашої точки зору є наступні.  

1. Конфлікт виникає як продовження давнього конфлікту; у країні, в якій у минулому 

мав місце конфлікт, різко зростає вірогідність його повторення під час економічної, 

соціальної та етнічної диференціації і стратифікації. 

 2. Бідність як наслідок низьких доходів населення. Збідніле населення вдається до 

нелегальних джерел доходів, виступаючи при цьому об’єктом втягування в 

організовану злочинність, екстремізм і тероризм.  

3. Незгода більшості населення з соціальною стратифікацією суспільства; 

нелегітимність соціальної нерівності та утиск прав частини населення знижує рівень їх 

громадської свідомості, лояльності і комформності у ставленні до суспільства.  

4. Високий рівень залежності від експорту певної первинної сировини; часткове 

припинення надходження, обмеження і неможливість її експорту може дестабілізувати 

національну економіку, посилити бідність, внутрішню напругу і викликати конфлікт.  

5. Висока залежність від імпорту сировини та енергії; їх дефіцит або відсутність 

надходження може призвести до наслідків, зазначених у пункті 4.  

6. Ослаблення влади без достатньої політичної підтримки, нестабільність політичної 

системи і/або нездатність уряду керувати на даній території чи втрата контролю над 

управлінням певною частиною території, де може панувати насильство, організована 

злочинність тощо. 

7. Нерівномірний розподіл грошових коштів, що загострює регіональну диференціацію 

і посилює бідність окремих регіонів країни. 

8. Незгода населення зі способами правління; опір авторитарним або деспотичним 

правителям й антидемократичному режиму правління. 

 9. Порушення чи ігнорування прав людини і громадянських свобод може викликати 

незадоволення дискримінованого населення і призвести до насильницького повернення 

законних прав.  
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10. Високий рівень безробіття молоді, неможливість самореалізації викликає у неї 

фрустрацію і посилює її радикальні настрої. Унаслідок цього молодь стає членами 

воєнізованих або бандитських угруповань або терористичних організацій, що надають 

їй єдину можливість працювати і самореалізовуватися.  

11. Проникнення організованої злочинності  в урядові структури. 

12. Сепаратиські тенденції, направлені на руйнування цілісності держави. 

 Проте спираючись на мирний досвід існування незалежної України протягом 

майже 23 років, наявність навіть кількох відразу зазначених вище причин конфлікту 

може і не приводити до збройного конфлікту. Причому у багатьох випадках щоб 

запобігти конфлікту українське суспільство часто йшло на несправедливі 

компроміси(по функціонуванню державної мови, інформаційному простору, базуванню 

Чорноморського флоту Росії та іншому.). Конфлікт розпочався тільки тоді, коли 

керівництво Російської Федераціїї  користуючись нестабільністю влади в Україні під 

час подій Революції гідності у лютому 2014 року розпочало за допомогою своїх 

спецпідрозділів("зелені чоловічки") анексію Криму, південних та східних областей 

України. Причому у Криму були лише поодинокі спроби чинити опір загарбникам. У 

Донецькій та Луганській областях саме нерішучість відповідальних осіб по 

застосуванню сили проти терористів призвело до розгортання повномасштабного 

військового конфлікту.  

Висновок. Основною причиною нинішнього конфлікту на сході України є 

втручання у внутрішні справи України  Російської Федерації. Проте при відсутності 

другорядних причин конфлікт все одно б не виник. Цими причинами є наступні: 

бідність як наслідок низьких доходів населення; незгода більшості населення з 

соціальною стратифікацією суспільства; високий рівень безробіття молоді; 

проникнення організованої злочинності в урядові структури; сепаратиські тенденції, 

направлені на руйнування цілісності держави. 
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