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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНФЛІКТУ  

ЯК СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО ЯВИЩА 

 

У статті досліджуються основні теоретичні підходи та розглядаються різні 

концепції конфлікту. Зазначається, що поглиблене вивчення даного питання є 

актуальним для сучасної політологічної науки. А також зроблено спробу виявити 

наукові позиції щодо категорій «конфлікт», «політичний конфлікт». 

Ключові слова: конфлікт, політичний конфлікт, політична сфера, вирішення 

конфлікту. 

 

Зельманович И. И. Теоретические основы исследования конфликта как 

общественно-политического явления. 

В статье исследуются основные теоретические подходы и рассматриваются 

различные концепции конфликта. Отмечается, что углубленное изучение данного 

вопроса является актуальным для современной политологической науки. А также 

сделана попытка выявить научные позиции относительно категорий «конфликт», 

«политический конфликт». 

Ключевые слова: конфликт, политический конфликт, политическая сфера, 

решение конфликта. 

 

Zelmanovych I. I. Theoretical basis of the study of conflict as a socio-political 

phenomenon. 

In the article the main theoretical approaches to conflict are researched and the 

questions of the concepts of conflict are considered.   

The object and the task of the research are to identify the scientific points of view on the 

categories of conflict, political conflict and to find out their role in the sociopolitical life of 

the country. In general, the article can be divided into three parts. The first part is about the 

determination of the categories of conflict and political conflict; in the second part the 

conceptual approaches to the essence of conflict are considered. In the third part the reasons 

for the main sources of conflict in present-day Ukraine are revealed.  

It is stated that a profound study of the essence of conflict as a sociopolitical 

phenomenon is important not only for the intensifying of the scientific potential of the 

politological researches, but for the practical usage when analyzing the difficult sociopolitical 

processes in the country and on the international stage. It is pointed out that modern conflicts 

mostly have a sustained character, however, the number of the conflicts’ participants is 

constantly increasing, their members are internationalized that makes it difficult to 

understand the real means and methods of the conflicts’ solution.  

When considering the current military and sociopolitical situation in Ukraine, it is stated 

that the main task of the country’s government is the limitation on the conflict in the system of 

government, the avoidance of the mistakes made in 2004. After all, taking into account 

military aggression of the Russian Federation against Ukraine, there is a danger that as a 

result of the political crisis in the country, which we are observing, a new revolution may 

occur that will not be limited to change of the government, the president or the parliament but 

that may lead to the loss of the statehood. 
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Актуальність теми. Конфлікт як суспільно-політичне явище супроводжує людську 

цивілізацію протягом всієї історії її розвитку. Та незважаючи на численні публікації з 

обраної проблематики, фактично відсутні комплексні політологічні дослідження, які 

по-новому пояснювали б проблему влади, управління, політичного інтересу як 

основних складових конфлікту. Оскільки теорія конфлікту пояснює не лише саму 

сутність конфлікту, причини його виникнення, а й особливості суспільно-політичних 

рухів, бунтів, переворотів, війн, революцій, то її значення в політології суттєво зростає. 

Це актуалізує необхідність вивчення теорії конфлікту не тільки для посилення 

наукового потенціалу політологічних досліджень, але і для її практичного застосування 

при аналізі складних суспільно-політичних процесів як всередині країни, так і на 

міжнародній арені. 

Метою і завданням дослідження є виявлення наукових позицій щодо категорій 

«конфлікт», «політичний конфлікт» та розкриття їхньої ролі в суспільно-політичному 

житті країни. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико-методологічна база 

дослідження спирається на положення та висновки щодо поняття конфлікту, 

сформульовані у працях таких визначних зарубіжних мислителів: Р. Дарендорфа, 

Р. Макка, Р. Снайдера, Т. Парсонса, Е. Дюркгейма, Г. Зіммеля, К. Боулдінга та багатьох 

інших [5]. Серед українських дослідників цієї проблеми необхідно назвати Л. Герасіну, 

Н. Пилат, М. Панову, І. Бекешкіну, М. Примуша, В. Котигоренка, М. Гордієнко та ін. 

Вивченням конфліктів займаються в Інституті соціології НАН України, в Інституті 

стратегічних досліджень та інших наукових центрах. 

Виклад основного матеріалу. Основи знань про сутність конфліктних процесів у 

суспільстві дає теорія конфлікту, а сам феномен конфлікту має місце у різних сферах 

людської життєдіяльності – політичній, економічній, соціальній тощо. 

Поняття «конфлікт» у вітчизняній літературі розглядалося під різними кутами 

зору. Спеціалісти-словесники тлумачили конфлікт як зіткнення протилежних сторін, 

думок, сил; серйозні розбіжності, гостру суперечку. Соціологи характеризували 

конфлікт як вищу стадію розвитку суперечностей в системі відносин людей, соціальних 

груп, соціальних інститутів, суспільства в цілому. Психологи розцінювали конфлікт як 

зіткнення протилежних цілей, інтересів, позицій, думок чи поглядів суб’єктів взаємодії. 

Політологи додають, що мова йде про зіткнення не просте, а пов’язане з ускладненнями 

та боротьбою у владних відносинах [7, c. 9–10]. 

На нашу думку, особливу увагу потрібно приділяти конфліктам саме у політичній 

сфері, адже політика – це самостійний і специфічний світ, що значно відрізняється від 

інших сфер життя суспільства. Він охоплює державні і громадсько-політичні 

організації, механізми державної влади та відповідні відносини, правові інститути, 

партійні системи, політичну культуру суспільства і багато іншого, пов’язаного з 

ухваленням та реалізацією політичних рішень. Важливим моментом у розумінні світу 

політики є його трактування не як статичної структури, а як структури, що динамічно 

функціонує, з притаманними їй диференціацією, асоціаціями і дисоціаціями, 

об’єднаннями та розмежуваннями політичних суб’єктів. Звідси випливає трактування 

політичного конфлікту не тільки як інституціалізованого, практично-політичного 

протиборства (якими є, наприклад, парламентські дебати чи акції протесту опозиційних 

сил), але і як теоретичного та символічного (культурного) зіткнення в соціальному 

просторі за можливість впливати на його модифікації і трансформації [12, c. 96]. 

У політологічній науковій, навчальній і додатковій літературі існує близько 70 

різних визначень конфлікту. Всі вони мають право на існування, бо кожне з них 

акцентує увагу на якійсь одній чи кількох рисах цього надзвичайно багатогранного, 

багатовимірного і мінливого феномену [5]. 
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Одне з найбільш вдалих визначень політичного конфлікту міститься в 

«Політологічному словнику»: «Політичний конфлікт– зіткнення суб’єктів політики у їх 

взаємному прагненні реалізувати свої інтереси й цілі, пов’язані, перш за все, з 

отриманням влади чи політичного статусу в суспільстві» [9, c. 31]. 

У виданому в Україні «Політичному енциклопедичному словнику» конфлікт 

визначається як крайнє загострення суперечностей сторін, пов’язане з відмінностями 

їхнього становища в суспільстві й пов’язаної з цим реальної чи надуманої суперечності 

інтересів, цілей і цінностей, зіткнення та протиборство (протидія) певних систем 

[11, c. 173]. Подібним до цього можна вважати визначення конфлікту як «зіткнення 

двох або більше різноспрямованих сил з метою реалізації їхніх інтересів в умовах 

протиборства» [10, c. 142]. 

Досить влучне визначення політичного конфлікту дає відома дослідниця 

А. Глухова. В її розумінні політичний конфлікт – це «теоретична і практична боротьба 

суб’єктів політики: довірених осіб великих соціальних груп, мобілізованих за 

допомогою номінації за владу з метою модифікувати, трансформувати або зберегти 

соціальний порядок. Умовою реалізації цієї мети є володіння об’єктивованим капіталом 

(фінанси, право, репресивний апарат і т. п.)» [3, c. 24]. 

Політичний конфлікт можна розглядати також як протиборство реальних 

суспільних сил (агентів), що уособлюються лідерами, елітами, організаціями, партіями 

та іншими об’єднаннями і спільнотами. Це протиборство суб’єктів з протилежними 

політичними інтересами, цінностями, поглядами і цілями, які обумовлені становищем 

та роллю у системі владних відносин. Поняття політичного конфлікту означає не що 

інше, як боротьбу одних суспільних сил з іншими за вплив у інститутах політичної 

державної влади й управління, за доступ до ухвалення суспільно значущих рішень, за 

участь у розпорядженні ресурсами, за монополію своїх інтересів та визнання їх 

загальними, тобто за все, що утворює владу і політичне панування [12, c. 97]. 

Американські дослідники Р. Макк і Р. Снайдер вважали, що конфлікт – це 

ситуація, яка виникає за наявності щонайменше двох сторін, відносини між якими 

складаються на базі якогось дефіциту і побудовані таким чином, що сторони прагнуть 

отримати вигоду за рахунок одна одної, і їхні дії спрямовано на досягнення несумісних 

цілей, що виключають одна одну [6, c. 51]. 

Загалом пошукам причин існування конфліктів та їхньому філософському 

осмисленню приділяли увагу ще мислителі стародавнього світу. Вони розглядали 

конфлікти в абстрактному вимірі з позицій агресивності, ворожнечі, ненависті, 

притаманних тодішньому суспільству, що зводилося до протистояння двох 

субстанцій – добра і зла [4, c. 8]. У праці «Політика» Арістотель виділив дві головні 

причини соціальних суперечок і джерел конфлікту. По-перше, це майнова нерівність; 

по-друге, нерівність одержання пошани, що сприяє зростанню корисливості і 

переродженню суспільства. Крім основних причин називалися і такі, які могли за 

певних обставин породити соціально-політичні конфлікти, серед них – нахабність, 

амбіції, страх, презирство, насильство, та інші [7, c. 11]. 

Особливістю конфліктологічних ідей у добу Середньовіччя була їхня релігійно-

теологічна спрямованість. У новітні часи дослідження конфліктів відбувається на 

засадах логіко-раціональної методології. Головною причиною виникнення конфлікту 

визнавалася соціальна нерівність. Класик політичної думки Н. Макіавеллі розуміє 

конфлікт як універсальний і перманентний стан суспільства, що детермінується 

ганебною природою самої людини, її прагненням до необмеженого збагачення. Він 

обґрунтовує необхідність існування держави як інституту легітимного насилля для 

приборкання егоїстичної природи людини. Мислитель переконаний, що «немає міста, 

де не утвердилися б два начала: панство бажає підкорювати і гнобити народ, народ не 
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бажає знаходитися в підпорядкуванні і гнобленні; зіткнення ж цих начал вирішується 

трояко: або єдиновладдям, або безпочатковістю, або свободою». Щоб обмежити 

негативні прояви конфлікту, правитель повинен вміти впливати на підданих. Згідно з 

ученням Н. Макіавеллі, для досягнення мети – інтеграції суспільства і забезпечення 

соціальної стабільності – володар може використовувати будь-які засоби, не зважаючи 

на загальноприйняті норми моралі [4, c. 8]. 

Як ми бачимо, кожне нове покоління висуває нові трактування цього надзвичайно 

багатогранного явища. Варто також розглянути думку класиків в цій галузі. Так, 

Т. Парсонс вважав конфлікт соціальною аномалією, відхиленням від нормально 

розвитку суспільства, яке трапляється через посилення в ньому соціальної 

диференціації, і чим ця диференціація масштабніша, тим глибшим стає розмежування 

людей за їхніми соціальними статусами і ролями, майновим, освітнім рівнем тощо. В 

результаті виникає соціальна напруга, що виливається у конфлікт, в якому поєднуються 

індивідуальні і групові дії та протидії, відбувається зіткнення як окремих індивідів, так 

і груп, до яких ці індивіди належать. Серед конфліктологічних чинників Т. Парсонс 

також виокремлював культурну диференціацію. Він вважав, що у більшості випадків 

саме інтернаціоналізовані індивідуумами і групами цінності, норми, культурні зразки 

ставлять перед людьми нездійсненні вимоги, підштовхуючи їх до конфліктів. 

Якщо Т. Парсонс і його послідовники вважають конфлікт аномальним соціальним 

явищем, то їхні наукові опоненти виходять із визнання соціального конфлікту як 

неминучого і навіть позитивного явища. 

Одним з перших в американській політології на цьому наполягав Г. Зіммель. За 

його висновком, конфлікт в групі допомагає зберегти цю групу, бо регулює її як 

систему певних відносин, викриває ворожі емоції її членів, дає цим емоціям вихід. 

Тому конфлікт є явищем не тільки універсальним, а й таким, без якого суспільство є 

нежиттєздатне. Г. Зіммель визначає конфлікт як феномен, призначення якого полягає у 

подоланні ситуації соціального дуалізму і досягненні своєрідної єдності, навіть якщо ця 

єдність здобувається знищенням однієї зі сторін конфлікту.  

Так само як Г. Зіммель трактує соціальний конфлікт і Л. Козер. На його думку, 

конфлікт допомагає становленню і підтриманню самототожності групи, сприяє 

зміцненню її ідентичності, ворожість і взаємний антагонізм запобігають розмиванню 

кордонів між групами у соціальній системі, а відтак зміцнюють її. Позитивні функції 

конфлікту прихильники розглядуваної концепції вбачають також у стимулюванні 

соціальних змін, забезпеченні такого характеру суспільного розвитку, який допомагає 

його суб’єктам краще пізнати одне одного, тобто виконує тестуючу функцію. Нарешті, 

неминуче завершення конфлікту дозволяє його учасникам повернутися до початкового 

стану, що сприяє стабілізації системи. 

Найбільш повно концепція позитивної ролі конфлікту як суспільно-політичного 

явища була розвинута у «функціональній теорії конфлікту» Р. Дарендорфа. 

Центральним елементом конфліктної моделі суспільства, побудованої цим 

дослідником, є визнання жорсткої взаємозалежності між «конфліктом» і «системою»: 

без першого немає другої, а без другої – першого. В цьому аспекті позиція 

Р. Дарендорфа наближається до марксового розуміння соціального конфлікту (за 

марксовим визначенням – «класової боротьби») як рушійної сили історії, але із 

суттєвим застереженням: якщо К. Маркс вважав соціальний конфлікт зіткненням між 

правлячою меншістю і пригнобленою більшістю, то Р. Дарендорф виходить з реалій 

другої половини ХХ століття, коли більшість досягла соціального добробуту. Вона 

егоїстично прагне зберегти існуючу систему і пропорції розподілу суспільних благ, 

ігнорує домагання інших отримати такий самий статус, а отже заперечує громадянські 

права цих інших, що й призводить до конфлікту.  
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Головне для запобігання конфлікту, з позиції вищеназваного дослідника, полягає 

не у забезпеченні його учасників тими або іншими ресурсами, а в задоволенні їхніх 

домагань. Тобто йдеться про задоволення претензій ініціаторів конфлікту на нову 

соціальну роль, якої вони позбавлені. Власне, саме у структурі «соціальних позицій і 

ролей» (наприклад, у підкоренні одних груп іншими, у несправедливому розподілі 

влади) полягає, на думку Р. Дарендорфа, специфіка соціальних конфліктів. 

Слід зазначити і те, що концепція Р. Дарендорфа не позбавлена певної внутрішньої 

суперечливості. Вона тлумачить конфлікт як невід’ємний компонент суспільного 

розвитку, а з іншого боку – наділяє суспільство двома обличчями: одне з них – гармонія 

і порозуміння, а друге – конфлікт і примушування. За формальною логікою, перше з 

двох слід було б, якщо неухильно дотримуватися концепції Р.Д арендорфа, визнати 

ненормальністю. 

Разом з тим дослідник не заперечує необхідності розв’язання соціально-

політичних конфліктів, які, з одного боку, сприяють оновленню суспільних систем, а з 

іншого – наприклад, у випадках етнічних конфліктів – можуть їх зруйнувати [8, c. 76–

78]. 

Своєрідну політичну концепцію розробив відомий американський політолог 

А. Бентлі. Він розглядав політичне життя як процес політичної діяльності в суспільстві. 

Ключовим поняттям в його концепції є розуміння групи, в тому числі і політичної. У 

сфері політичного життя такими групами є політичні партії, політичні інститути, суть і 

призначення яких розкривається тільки через аналіз їхньої діяльності. Політичні групи 

реалізують свою діяльність не тільки через дію, але і через зіткнення різних груп 

інтересів, і таким чином викристалізовується саме призначення політичного життя 

суспільства 

Цікаву концепцію конфлікту виробив німецький економіст і соціолог 

Ф. Оппенгеймер. Він звернув увагу на питання походження держави і особливості 

соціальних процесів, що відбувається в ній. Ф. Оппенгеймер стверджував, що 

вирішальну роль у виникненні держави відіграють економічні причини. Згідно з 

концепцією німецького соціолога «держава – це правовий інститут, насильницьки 

нав’язаний однією групою людей, яких можна назвати завойовниками, над іншою 

групою людей – завойованими». [6, c. 15–16]. 

Проаналізувавши основні напрями історико-політичного підходу до поняття 

«конфлікт», можемо говорити про своєрідну цінність і важливість конфлікту, який був, 

є і буде наявний в людському житті, політиці держави як на внутрішньому, так і на 

зовнішньому рівні. Адже ми прекрасно розуміємо, що суспільство ніколи не було 

однорідним політичним простором. У ньому існують різні прошарки людей, що 

диференціюються за найрізноманітнішими ознаками (статтю, віком, рівнем 

інтелекту...), доступом до влади, соціальним статусом, політичною свідомістю, 

громадськими інтересами, релігійною приналежністю, що створює умови для 

конфлікту. 

Це особливо яскраво проявляється в новітній історії України, яка пронизана 

гіпертрофованою конфліктністю. Часто брак національної свідомості, низький рівень 

політичної культури, надмірні амбіції лідерів та їхні патологічні інстинкти до влади як 

засобу особистого збагачення моделюють конфлікти деструктивного характеру, 

загрожують деконструкції політичної системи і знищенню національної держави 

[4, c. 10]. Це стосується українського політичного поля, що уособлює, говорячи 

словами П .Бурд’є, «місце конкурентної боротьби за владу, яка здійснюється... за 

монополію на право говорити і діяти від імені якоїсь частини або всієї сукупності 

непосвячених» [1, c. 205]. 
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На жаль, сьогодні в Україні продовжують домінувати бюрократично-кланові 

відносини, де активно лобіюють свої бізнес-інтереси, які далекі від національних 

інтересів держави, що дуже часто є індикатором та причиною виникнення конфліктів. 

Адже, якщо люди невдоволені умовами свого життя, які створюються хибною 

політикою існуючої влади, вони повинні піти на усвідомлений конфлікт з діючим 

режимом, інакше їм досить складно змінити ситуацію на краще. Зразком такого 

усвідомленого конфлікту була Помаранчева Революція та Революція Гідності, які 

виступили проти злочинної номенклатурно-бюрократичної та олігархічної системи 

влади. За словами А. Гальчинського, «суспільні суперечності – це не загроза демократії. 

Це скоріше інструмент демократії. Загрози можуть спричинити лише такі конфлікти й 

суперечності, за яких сторони, абсолютизуючи свою позицію, виявляють 

неспроможність до компромісу...Маємо обов’язково піднятися саме до такого 

розуміння демократичного процесу, за якого поєднання консенсусу з конфліктом є 

органічним і навіть необхідним» [2, c. 127]. 

Об’єктивно кажучи, сьогодні збільшується кількість учасників політичного 

конфлікту, інтернаціоналізуються його суб’єкти, що ускладнює розуміння реальних 

інтересів конфліктуючих сторін. Сучасні політичні конфлікти мають затяжний характер 

і часто пов’язані з парадоксом асиметрії. Суть теорії асиметричного конфлікту – 

неспроможність сильного противника здобути перемогу над слабшим. Показовим 

прикладом таких конфліктів є сучасний тероризм як втілення боротьби «слабких» 

проти «сильних», війна у В’єтнамі, яку вели США в 1961–1973 рр., іракський або 

чеченський конфлікти, військові дії, що сьогодні відбуваються на території Сирії. У 

цьому контексті слід розглядати і недавній військовий конфлікт на території Південної 

Осетії, Абхазії, Грузії та Росії [4, c. 11]. 

Проте сьогодні цілком зрозуміло, що в сучасному світі, де існує вдосталь зброї 

масового знищення, війна як спосіб вирішення політичних конфліктів апріорі 

неприйнятна. Нове термоядерне протистояння загрожує знищенню всього людства. 

Війна у наш час – це не продовження політики іншими засобами, а самознищення 

цивілізації. Тому мають рацію Р. Фішер і У. Юрі, коли стверджують: «У наш час дедалі 

частіше доводиться вдаватися до переговорів: адже конфлікт є, образно кажучи, 

індустрією, що розвивається. Кожна людина хоче брати участь у прийнятті рішень, яке 

її зачіпає; дедалі менше людей погоджуються із нав’язаними кимось рішеннями. Люди 

з різними інтересами використовують переговори з метою владнати свої розбіжності» 

[14, c. 18]. 

Якщо повернутися до конфлікту як суспільно-політичного явища на теренах 

сучасного українського соціуму, то ми побачимо, що відбуваються радикальні зміни 

соціально-економічної, політичної й духовної систем, що демонструють уставлені 

структури та установи. Ці процеси за своєю сутністю глибоко конфліктні. Основні 

джерела виникнення конфліктів у сучасній Україні можна розділити на три види. 

Перший – це суперечності, що породжені соціально-економічним становищем 

народу. Конфлікт проявляється в дихотомії багатства та бідності, процвітання 

небагатьох і злиденності більшості. 

Другий, пов’язаний з політичним протистоянням окремих суб’єктів, що 

виборюють владу та управлінські повноваження. Цинічні та брутальні конфлікти за 

владу ведуть до відчуження та несприйняття її більшістю громадян, що суттєво 

послаблює легітимність державних інститутів. 

Третій – зовнішні виклики. Україна розміщена у важливому геополітичному 

просторі, контролювати який прагнуть впливові держави. Російська збройна агресія 

проти України яскраво це демонструє [4, c. 13–14]. 
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Формулюючи висновки нашого дослідження, потрібно зазначити, що конфлікт як 

суспільно-політичне явище не тотожне руйнації та агресії, він стосується колективної 

безпеки, пошуку компромісів та цінностей демократії. За словами Поля Рікера, 

«демократія є не політичним режимом без жодних конфліктів, а таким режимом, де 

конфлікти є відкритими... Усунути конфлікт... є химерною ідеєю. У суспільстві, яке 

дедалі більше ускладнюється, конфлікти не зменшуються ні за кількістю, ні за своєю 

складністю... Суттєвим при цьому є те, щоб вони могли бути виражені публічно й щоб 

існували правила їхнього обговорення» [13, c. 175].  

Тому, враховуючи існуючу ситуацію в Україні, головним завданням вищого 

керівництва держави є обмеження конфлікту в системі державного управління, 

недопущення помилок 2004 року. Адже, враховуючи і військову агресію РФ проти 

України, існує небезпека, що наслідком внутрідержавної політичної кризи, яку ми 

спостерігаємо, може стати нова революція, яка не обмежиться тільки зміною уряду, 

президента чи парламенту, а може призвести навіть до втрати державності. 
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