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В роботі розглянуто діалектичний шлях пізнання феномену «тероризм». 
Розкрита сутність та зміст гносеології. Обґрунтована необхідність 
використання теорії пізнання в контексті дослідження тероризму. В процесі 
роботи визначено три основні принципи наукового пізнання тероризму: 
історичного, політично-релігійного та принцип детермінізму та на їх основі 
здійснений процес пізнання тероризму. 
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В работе рассмотрены диалектический путь познания феномена 

«терроризм». Раскрыта сущность и содержание гносеологии. Обоснована 
необходимость использования теории познания в контексте исследования 
терроризма. В процессе работы определены три основных принципа научного 
познания терроризма: исторического, политико-религиозного и принцип 
детерминизма и на их основе осуществлен процесс познания терроризма. 

Ключевые слова: гносеология, познание, терроризм, философия, право. 
We consider the dialectical path of knowledge of the phenomenon of 

"terrorism." The essence and the meaning of epistemology has been developed. The 
necessity of the theory of knowledge in the context of the study of terrorism. The 
following three basic principles of scientific knowledge of terrorism has been 
determined: historical, political and religious. Process of cognition of the terrorism 
has been carried out on basis there. 
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Постановка проблеми. Терор протягом останніх років набуває все 

більшого поширення та застосування, перетворюючись на жорстоку та 

цілеспрямовану форму насильства, яка спрямована на досягнення політичних 

цілей. Враховуючи політичну ситуацію в світі, яка склалася на сьогоднішній 



день, постає питання про ефективну протидію проявам тероризму. Щоб знайти 

належну відповідь на це питання, необхідно насамперед зосередити увагу на 

суть і причину тероризму, що в певній мірі дозволить зробити гносеологія 

права. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Так, серед сучасних робіт, 

присвячених проблемі тероризму, можна зазначити наукові праці 

О. Будницького, М. Вершиніна, Б. Дженкінса, В. Кудашева, У. Лакера, 

В. Сажина, О. Щєглова, Є. Холмогорова та ін. Окремої уваги заслуговує досвід 

інших держав та методи їхнього ефективного співробітництва у сфері боротьби 

з тероризмом, даному напряму досліджень багато уваги приділили наступні 

науковці: О. Брасс, Ю. Іваніч, І. Карпець, І. Лукашук, Є. Ляхова, Б. Нетаньяху, 

М. Черкес та ін. В контексті проблемних питань філософії права та її розділу – 

гносеології, ми розглянули роботи наступних науковців: О. Бандури, 

Г.Гаджиева,А. Козловського, B. Кузнецова, B. Нерсесянца, П. Пацурківського, 

П. Рабиновича. 

При з’ясуванні проблем співвідношення феномена тероризму та філософії 

права ми не можемо не звернутись також до робіт іноземних авторів, зокрема: 

М. Бахтіна, Ж. Бодрийяра, Б. Дженкинса, А. Камю, У. Лакера, Ж.-И. Сартра, П. 

Уилкинсона, М. Хайдеггера, С.Хантингтонта ін. 

Виклад основного матеріалу. Гносеологія (греч. gnosis – знание, logos – 

учение) – розділ філософії,  який вивчає взаємовідносини суб’єкта і об’єкта в 

процесі пізнавальної діяльності; аналізує відношення знань до дійсності, форми 

і методи їх пізнання, їх ефективність та застосування; визначає границі та 

можливості пізнавальних можливостей людини, критерії істинності знань; 

аналізує різні гносеологічні концепції з точки зору вище перерахованих 

проблем [4].  

І. Надольний розглядає гносеологію як розділ філософії, що вивчає 

природу пізнання, закономірності пізнавальної діяльності людини її пізнавальні 

можливості та здібності; передумови, засоби та форми пізнання, а також 



відношення знання до дійсності, закони його функціонування та умови й 

критерії його істинності та достовірності [3]. 

На думку В. Пазенюка, гносеологія  - галузь філософії, яка вивчає 

сутність пізнавального процесу, його закономірності та принципи, форми і типи 

одержання знання про світ в усьому його багатоманітті. Важливим розділом 

філософської гносеології є вчення про структуру і методи пізнання, його рівні і 

способи, завдяки яким відбувається одержання знань, їх систематизація, 

оформлення у наукові гіпотези, концепції, теорії. Центральним пунктом 

гносеології є проблема істини як результату адекватного відображення у 

свідомості суб'єкта пізнавальної діяльності сутнісних властивостей об'єкта 

дослідницького інтересу [5].  

Ключовим словом для розуміння гносеології є саме пізнання, оскільки 

саме воно виступає предметом її дослідження. 

Проблема пізнання світу зажди хвилювала науковців.  І хоча сам термін 

«гносеологія»як «наука про знання» або «теорія пізнання»введений в 

філософію порівняно недавно шотландським філософом Дж. Ферером (в 1854 

г.), саме вчення про пізнання бере свій початок з давньогрецької філософії 

(Геракіт, Парменид, Зенон, Платон, Арістотель та інші) [2].  

Незважаючи на відносну самостійність свого предмету, гносеологія 

завжди нерозривно пов'язана з онтологією. Більше того, вчення про буття, як 

якась цілісна система, було б незавершеним, незакінченим, якби не передбачало 

в якості своєї основи цілий комплекс певних принципів пізнання, методів 

пізнавальної діяльності, конкретних підходів до визначення природи 

пізнавального процесу. 

В. Нересянц визначає предметну сферу правової гносеології як 

«теоретичні проблеми пізнання права як специфічного соціального об’єкту. 

Основним завданням правової гносеології є вивчення умов достовірного 

пізнання права, досягнення істинного знання про право і правових явищ» [4]. 

Що стосується  гносеології тероризму, то багато вчених-терологів у своїх 

роботах зверталися до процесу пізнання даного феномену, проте, необхідно 



констатувати, що в деякій мірі дані праці не розглянуті на необхідному 

науковому рівні, оскільки процес пізнання тероризму проводиться лише з 

позиції соціального, юридичного або філософського аспектів. 

Без сумніву, дані науки в процесі дослідження тероризму важливі та 

необхідні, проте, без їх комплексного використання, не можливо охопити всю 

філософську-правову сутність тероризму, створити закінчене загальне 

теоретичне уявлення про цей феномен.  

Так, для прикладу, В. Антипенко, робив  спробу конструктивного виходу 

за межі однієї правової галузі щодо пізнання сутності тероризму як  

«глобального терористичного конфлікту». Вчений підкреслює, що поняття 

«тероризм» принципово  відрізняється від поняття «терористичний акт». 

Терористичний акт - це необхідна, але ж недостатня умова  тероризму. Сутність 

тероризму полягає в його соціальній природі, а що до терористичного акту, то 

це, «асиметричний інструмент боротьби; злочинна дія, сутність якої полягає у 

цілеспрямованому спричиненні  загибелі невинних людей для створення умов 

впливу на протилежну сторону, тобто для досягнення цілей  терористичної 

боротьби» [1]. 

На думку В.Ф. Антипенка, враховуючи таку складну конструкцію 

тероризму, його світову впливовість, завданням кримінології є пізнання 

злочинного механізму цього соціального явища і вказівка на оптимальну 

антитерористичну міжнародно-правову модель, здатну охопити своїм 

регулюючим впливом всі компоненти, що утворюють цю конструкцію [1], на 

нашу думку, це доказує необхідність глибокого дослідження гносеології 

тероризму. 

На думку автора, гносеологія, являючи собою сукупність теорій пізнання 

предмету дослідження, дозволяє нам будувати власні теорії тероризму. 

Розуміння тероризму, що об’єктивується у його загальній теорії закладає 

спеціально-наукові підвалини для побудови окремих теорій всіх його форм 

(тобто, в праві, кримінології, філософії, психології і т.д.). 



Отже, можна стверджувати, що пізнання тероризму в цілому, повинно 

проводитися за допомогою правової гносеології. Основи пізнання даної 

філософської категорії представляють собою фундаментальні наукові 

положення, які визначають процес пізнання тероризму, способу досягнення 

поставленої мети та вирішення завдань дослідження, його результат і 

практичну значимість. 

Наукове пізнання тероризму, з філософсько-правової точки зору, 

можливе за умов дослідження його складових частин – об’єкта, предмета, 

суб’єкта, всіх видів та зовнішніх форм проявів; умов виникнення, існування і 

функціонування, а також методів його здійснення в суспільстві. 

Таким чином, для дослідження тероризму як філософсько-правового 

явища з точки зору гносеології, автором видається за необхідне визначитися в 

основних принципах його пізнання, що допоможе дослідити дану проблему в 

повній мірі. 

В результаті дослідження автором було визначено 3 основні принципи 

наукового пізнання тероризму: 

1. Принцип історизму, який розглядає тероризм з точки зору 

його історичного виникнення та становлення, а також через призму 

історичних перспектив його розвитку; 

2. Політично-релігійний принцип, який розглядає тероризм з 

точки зору впливу політичних та релігійних факторів на його 

становлення, внутрішньодержавні та міждержавні відносини, які 

складаються внаслідок впливу даних явищ; 

3. Принцип детермінізму, який досліджує взаємозв’язки та 

взаємообумовленість його явищ та причини, зв'язок причин та 

наслідки. 

Головною особливістю даних принципів пізнання полягає в тому, що 

вони, відображаючи та характеризуючи феномен «тероризму» в цілому, 

одночасно накладають певні обмеження на процес його філософсько-правового 

пізнання. Дані обмеження проявляються, по-перше, в уточненні об’єкта та 



предмета дослідження, по-друге, визначаються цілями та задачами конкретного 

принципу пізнання тероризму. 

В результаті гносеологічного дослідження, з допомогою використання 

даних принципів, стає можливим в повній мірі дослідити феномен «тероризм», 

повністю розкривши його природу (походження та сутність), якими являються: 

розуміння історичного процесу формування тероризму та форм його розвитку; 

розуміння проблеми існування держав в сучасному історичному процесі, 

розуміння терористичної діяльності, її виникнення та відтворення; поняття 

основного протиріччя тероризму, включаючи його сутність та джерела 

розвитку. 

Для теоретичного пізнання тероризму як специфічного філософсько-

правового явища, ми наголошуємо, що перш за все, необхідно звернутися до 

його історичного принципу як одного з найважливіших методів наукового 

пізнання дійсності, який передбачає осмислення об’єктів і явищ дійсності в їх 

історичному розвитку у зв’язку з закономірними конкретними умовами їх 

існування в суспільному житті. 

Наукове розуміння історичного принципу пізнання тероризму передбачає 

осмислення всіх суспільних відносин, в процесі розвитку яких існує і 

розвивається тероризм. Саме суспільне життя в його історичному розвитку 

виступає процесом і продуктом взаємодії історичних спільнот (людей, 

державних організацій, держав – в тому числі терористичного напрямку), які 

находяться і існують в системі конкретно-історичних суспільних відносин з їх 

інтересами і протиріччями як на внутрішньодержавному так і на 

міждержавному рівнях. Тому наукове розуміння цих інтересів та протиріч 

являється одною із найважливіших філософсько-правових основ дослідження 

тероризму. 

Держава виступаючи в соціумі як макросоціальна структура, має свої 

державні інтереси в різних областях суспільного життя – в економіці, політиці, 

релігії і т.д. Характер державної влади в даних конкретно-історичних умовах 

визначається необхідністю держави в її подальшому історичному розвитку із 



використанням засобів терористичного характеру. Звідси випливає, що 

розуміння державного інтересу являється також найважливішою формою 

філософсько-правового дослідженню тероризму. 

Іншим принципом пізнання тероризму, на думку автора, являється 

пізнання релігійної та політичної сутності тероризму. Так філософсько-правова 

основа, беззаперечно допоможе не тільки розкрити сутність їх функцій на 

сучасному етапі суспільного життя, але й спрогнозувати їх розвиток хоча б на 

недовготривалу перспективу. 

Так, В. Антипенко зазначає: «пізнання політичного (а, отже, соціального, 

економічного, культурологічного) контексту міжнародних відносин і поведінки 

окремих держав в сучасній світосистемі (а не тільки вправи в юридико-

технічної термінології) могло б спродукувати систему аргументів щодо 

ймовірного механізму злочинної поведінки держави» [1]. 

Необхідність дослідження даного принципу можна обґрунтувати 

наступним чином: 

По-перше, тероризм є однією з форм політичного насилля, нав’язування 

політичної волі одною соціальною групою іншим соціальним групам. По 

цілком зрозумілим причинам, до вказаних соціальних груп можна перерахувати 

як терориста-одинака, так і терористичні групи, чи навіть цілі держави. 

По-друге, тероризм за своїми політичними цілями і матеріальними 

носіями – його суб’єктами, у зв’язку з об’єктивним існуванням 

внутрішньодержавних та міждержавних протиріч на кожному конкретному 

етапі розвитку історичного процесу поділяється на внутрішньодержавний та 

міждержавний 

По-третє, тероризм як політичне насилля виникає і здійснюється в сфері 

політичної боротьби – в політичних відносинах соціальних груп та держав (як 

матеріальних носіїв тероризму), їх діяльність щодо захоплення, утримання 

влади в усіх сферах життєдіяльності суспільства. 

По-четверте, сучасне сприйняття тероризму як здійснення Божої волі, 

може сприйматися як священний акт проти невірних. 



По-п’яте, релігійний тероризм на відміну від політичного, вважає 

ворогами не лише окрему державу чи владу, а й культури та цивілізації, які 

своїм світоглядом відрізняються від тої, в яку вірить терорист. 

Важливим елементом гносеології являється принцип детермінізму, 

реалізація вимог якого в побудові системи знань про тероризм та 

антитерористичну боротьбу дозволяє виявити та розкрити закони існування, 

функціонування та розвитку терористичної боротьби. 

Зміст функцій пізнання тероризму представляє не тільки теоретичний 

аналіз всіх форм існування даного феномену в суспільстві, але й практичних 

методів боротьби з ним. Саме тому, досліджуючи гносеологію тероризму, 

необхідно дослідити практичну роботу органів та підрозділів 

антитерористичної служби, що дозволить обґрунтувати цей принцип. 

 Як зазначає В.Ф. Антипенко: «пізнання детермінації тероризму - це 

пізнання особливої системи суспільних відносин, що базується на різних по 

розмірам соціально значущих показниках, але при цьому утворюють рівність 

або, щонайменше, порівнянність у взаємних оцінках суб'єктів цих відносин» 

[1]. 

Терористична та антитерористична діяльність, як дія та протидія, 

находяться в нерозривному зв’язку одне з одним. Саме тому існування теорії 

пізнання як терористичної, так і антитерористичної діяльності виявляється у 

вигляді протистояння як певної різновидності політичної боротьби. 

Необхідно відзначити, що дані наукові принципи пізнання являються 

одними із найважливіших положень принципу детермінізму. Вони 

відображають одну з форм загального взаємозв’язку між явищами та 

предметами дійсності. Зміст даного взаємозв’язку полягає в тому, що 

застосування одного із принципів наукового пізнання тероризму з необхідністю 

тягне за собою також врахування і іншого. 

Наукове розуміння діалектики взаємозв’язку сутності та явища тероризму 

дозволяє визначитися з найбільш поширенішими формами терористичної 

діяльності сучасності. Форми терористичної діяльності представляють собою 



результат їх конкретної діалектичної єдності. В результаті чого, можна 

стверджувати, що зміст кожного терористичного акту, в результаті 

гносеологічного дослідження, дозволяє виявити, що він є набагато ширшим та 

змістовнішим. Дане дослідження дозволяє нам розробити його структуру та 

дослідити причинно-наслідкові зв’язки його елементів. 

Детермінація в антитерористичній боротьбі держав, на наш погляд, 

полягає в: опосередкуванні терористичних організацій та в існуванні та 

закономірного розвитку всіх необхідних елементів терористичної боротьби, 

тобто в самій його сутності. Іншими словами, детермінація в терористичній 

боротьбі представляє собою причинність зв’язків існування і закономірного 

розвитку між конспіративно-політичними цілями держав, їх терористичними 

структурами та антитерористичною реалізацією їх мети при вирішенні завдань 

терористичної та антитерористичної діяльності, системами організації та 

ведення терористичної боротьби на кожному її рівні (стратегічному, 

регіональному тактичному). 

Розкриття сутності терористичної боротьби досягається: розглядом 

причинної обумовленості виникнення, існування та розвитку зв’язків в сутності 

терористичної боротьби; аналізом необхідності та випадковості як об’єктивних 

моментів детермінації терористичних явищ; знаходження і розкриття протиріч 

в розвитку самої сутності терористичної боротьби; аналізом нормативно-

правових актів в сфері протидії тероризму як загальних форм детермінації її 

необхідних елементів. 

Процес детермінації в історичному розвитку сутності терористичної 

боротьби включає в себе сукупність конкретно-історичних умов, перш за все 

соціального стану держав та характер державної політики. Що стосується 

детермінації його окремих проявів, то це – сукупність конкретних політичних, 

соціальних та релігійних умов. 

Висновки. Представлені основні принципи пізнання дослідження 

тероризму дозволяють визначитися з деякими науково-теоретичними 



міркуваннями, які допомагають розкрити його філософсько-правову сутність, а 

також уточнити його визначення. 

На нашу думку, гносеологія тероризму – це система категорій та понять, 

які відображають в своїй сукупності його сутність, тобто цілісну структуру 

об’єктивно існуючої системи внутрішньопов’язаних один з одним елементів 

тероризму. Зміст гносеології тероризму полягає у усуненні методологічної 

слабкості теоретичних досліджень і спрямований на вирішення 

антитерористичних проблем, що забезпечує функціонування та виживання 

держав. І навпаки, поверхневе дослідження явища тероризму як наслідок 

неспроможності наукових пошуків вирішення даної проблеми, 

супроводжуватиметься втратою їх практичної користі. 

Таким чином, гносеологія тероризму в свої сукупній цілісності, являє 

собою принципи пізнання, які виконують також функцію наукового 

обґрунтування істинності нового наукового результату, що в результаті може 

служити як основний засіб термінологічного визначення тероризму.  
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