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Тема 1. Конфлікт як суспільний феномен і його наукове 

дослідження 

План: 
1. Зміст поняття «конфлікт» і еволюція поглядів на його 

розуміння. 

2. Становлення конфліктології як науки. 

 

1. Зміст поняття «конфлікт» і еволюція поглядів на його 

розуміння  

Конфлікт – складний соціальний феномен, який постійно 
супроводжує життєдіяльність суспільства. Він буде існувати 

доти, доки існує взаємодія людей між собою. За висловом 

соціолога Б. Гурнея: «У світі є лише одне місце, де немає 
конфліктів, – це цвинтар». А учені Д. Льюс і Г. Райффа 

розпочинають монографію «Ігри та рішення» (1961) словами: «У 

всій світовій літературі зіткнення інтересів було однією з 

головних тем; можливо, за увагою, яка їй приділялася, з нею 
порівняні лише теми Бога, любові та внутрішньої боротьби». 

Отже, проблема конфлікту завжди була тією чи іншою мірою 

актуальною для будь-якого суспільства. Якщо ж взяти до уваги 
наше суспільство, то можна зауважити, що війни, революції, 

боротьба за владу, боротьба за власність, міжособистісні та 

міжгрупові конфлікти, убивства, побутові та сімейні конфлікти, 
самогубства як способи залагодження внутрішньоособистісних 

конфліктів були основними причинами загибелі людей у ньому.  

Людство зіткнулося з конфліктами від моменту свого 

виникнення: суперечки та війни супроводжували його протягом 
усього історичного розвитку. У різні епохи різноманітні 

конфлікти охоплювали цілі континенти, країни і народи, 

супроводжували формування та розвиток держав, соціальних 
спільнот та інституцій, життя окремих людей. Конфлікти 

розглядаються в контексті боротьби добра і зла, порядку і хаосу, 

кризи і розквіту, багатства і бідності тощо. Конфлікти – джерело 

змін, які відбуваються в суспільстві, розвиток якого – це 
безперервний процес виникнення та розв’язання різноманітних 

суперечностей особистостей та соціальних груп. Саме внаслідок 

конфліктів суспільні відносини стають більш мобільними, 
динамічними, здатними до модернізації та оновлення, адже 

відкидаються віджилі норми мислення та поведінки людей.  
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Водночас люди завжди мріяли про безконфліктне 

суспільство, створювали його різноманітні теоретичні моделі, 

прагнули втілити їх у життя. Це пов’язане з тим, що конфлікти 
завдають суттєвих збитків економічній діяльності, призводять до 

значних втрат. І лише в середини ХХ ст. у Статуті ООН 

з’явилася стаття 33 «Мирне розв’язання суперечок», якою 

передбачено, що «сторони, які беруть участь у будь-якій 
суперечці, продовження якої може загрожувати підтриманню 

міжнародному миру і безпеці, повинні перш за все намагатися 

розв’язати її шляхом переговорів, обстеження, посередництва, 
примирення, арбітражу, судового розгляду, звернення до 

регіональних округів або угод чи іншими мирними засобами за 

власним вибором». Але, незважаючи на усвідомлення 
небезпечності конфліктів, на засоби щодо їх попередження, 

уникнути їх, на жаль, не вдається. 

Конфлікти і пов’язана з ними боротьба між індивідами та між 

групами людей – це атрибути глибокої історії людства. 
Поширеність збройної боротьби як основної форми розв’язання 

спірних питань уже тоді породила проблему зменшення її 

деструктивних наслідків. Поряд зі збройною боротьбою в 
культурі сформувалися й інші форми розв’язання спорів 

(жеребкування, азартна гра, випробування сили, кмітливості, 

хоробрості, витривалості), де перемога в змаганні – перемога в 
конфлікті.  

Термін „конфлікт” буквально (з латини) означає 

„зіткнення”. Але різні наукові школи та течії пропонують свої 

теорії та концепції щодо природи конфлікту, по-різному 
вивчають його. Це створює певні перешкоди як у тлумаченні, 

так і в практиці наукового вжитку. Загалом можна нарахувати 

десятки визначень поняття «конфлікт». Тому під конфліктом 
традиційно розуміють певні суперечності (антагонізми), що 

пов’язані з перетином інтересів – прагнень, поглядів, окремих 

людей чи соціальних груп. Конфлікт виникає тоді, коли люди 

починають усвідомлювати, що їхні інтереси, потреби, цілі не 
можуть бути задоволеними у разі збереження існуючої системи 

соціальних відносин і починають діяти так, аби змінити 

ситуацію. Особливість конфлікту як виду взаємодії між 
сторонами у процесі розв’язання проблеми – протидіяння однієї 

сторони іншій. Кожен з учасників конфлікту має своє бачення 
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ситуації, і коли він вважає, що перебуває в конфлікті, то й 

чинить відповідні дії щодо сторони, яку вважають 

супротивником. За відомим принципом, сформульованим 
соціологом У. Томасом: „Якщо ситуація визначається як 

реальна, вона реальна своїми наслідками”. 

Конфлікт – це вид взаємодії, яка зумовлена усвідомленням 

суперечності інтересів і спрямована на їх розв’язання; 
супроводжується значними емоційними і ресурсними 

витратами, які частіше мають негативний характер. 

Конфлікт у сучасному розумінні – це надзвичайно 
багатобічне явище, одночасно негативне й позитивне, руйнуюче 

й розвиваюче, яке відображає в усій багатомаітності істинну 

діалектику життя. Перші спроби раціонального витлумачення 
конфліктів і чинників, що впливають на перебіг стосунків і 

визначають переможця у конфлікті, знаходимо у 

висловлюваннях, повчаннях, проповідях, поетичних і прозових 

творах так званих „мудреців”. До них можна віднести і 
старозаповітних пророків, і давньогрецьких філософів, і менш 

відомих нам давньоіранських, давньоіндійських, 

давньокитайських мислителів і т.д. Деякі з їхніх творів являють 
собою релігійні трактати іудаїзму, християнства, ісламу, 

індуїзму, буддизму, конфуціанства тощо. Засуджуючи суперечки 

і зіткнення між людьми і радячи ухилятися від них, вони 
одночасно визнавали, що в конфліктах народжується істина, що 

конфлікти – рушійна сила розвитку. 

Давні греки залишили нам учення про протилежності та їх 

роль у виникненні речей. У багатьох творах давньогрецьких 
філософів стверджувалося, що зіткнення (конфлікт, війна) – 

атрибут життя. Геракліт, намагаючися пояснити причини руху, 

стверджував, що рух треба уявляти як процес, який відбувається 
внаслідок боротьби протилежностей. Соціальний конфлікт у 

вигляді війни Геракліт уважав першопричиною всього сущого: 

„Війна – батько всього і цар всього… Одним вона визначила 

бути богами, а іншим – людьми, одних вона зробила рабами, а 
інших – вільними”. Анаксімандр стверджував, що всі речі 

виникають із постійного руху „апейрона” – матеріального 

першоджерела, яке призводить до виділення з нього 
протилежностей. Геродот ставився до війни, як до усталеної 

форми зовнішньої політики держави. На його думку, природне 
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як прагнення одних розширити свою державу, так і прагнення 

інших відстояти свою незалежність. Аристотель основне 

джерело конфліктів вбачав у відмінностях між окремими 
особами і групами людей: „Всяка незгода тягне за собою 

очевидні чвари. Найбільше, можливо, суперечать одна одній 

порядність і порочність, потім злидні і багатство, потім решта 

більш-менш значних причин”. Також він стверджував: „Держава 
є інструментом примирення людей”, „Людина поза державою 

агресивна і небезпечна”. Платон, на відміну від своїх 

попередників, засуджував війну і вважав її за найбільше зло, але 
одночасно вважав, що „ідеальна держава” повинна мати воїнів. 

Це певною мірою можна пояснити тим, що Аристотель жив у 

добу піднесення Греції, а Платон – спостерігав падіння Афін. 
Давній Рим відомий тим, що впродовж свого існування вів 

майже безперервні війни з сусідніми державами. Римському 

історикові Корнелію Непоту належить відомий вислів: „Хочеш 

миру – готуйся до війни”. Водночас визнавалося, що починати 
війну належить лише на законній підставі. Зокрема, Цицерон, 

усвідомлюючи неминучість конфронтації в суспільному житті, 

намагався довести існування «справедливого» та 
«несправедливого» насильства. 

Найважливішою особливістю конфліктологічних ідей, які 

набули розвитку в поглядах середньовічних мислителів, була їх 
релігійна спрямованість. Фома Аквінський (1225-1274) 

висловив думку, що „...історія являє собою вічну битву двох 

царств – Божого і земного”. Також він обґрунтував ідею про 

допустимість війни й визначив умову справедливої війни – має 
бути санкція з боку держави. Суспільні конфлікти аналізувалися 

у працях учених епохи Відродження та Нового часу. Зокрема, 

Н. Макіавеллі (1469-1527) обґрунтовував роль матеріальних 
інтересів як основного джерела суперечностей між людьми. 

Великий флорентієць уважав конфлікт універсальним і 

неперервним станом суспільства. Е. Ротердамський (1469-

1536) засуджував розв’язання конфліктів шляхом збройної 
боротьби, вказуючи на існування власної логіки конфлікту, який 

розростається подібно до ланцюгової реакції. Г. Гроцій (1583-

1645) узагальнив погляди на правове регулювання збройної 
боротьби, обґрунтував необхідність мінімізації шкоди, що її 

завдає війна. Ф. Бекон (1561-1626) одним із перших здійснив 
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науковий аналіз причин внутрішньополітичних конфліктів і 

висловив думку про зростання народонаселення як про одну з 

причин військових конфліктів. Найважливішими якостями для 
перемоги у збройному конфлікті він уважав швидкість дій, 

здатність приховувати свої задуми і передбачливість. Т. Гоббс 

(1588-1679) стверджував, що природний стан суспільства – це 

„війна всіх проти всіх”. Причиною цього він уважав природну 
рівність людей, з якої виникають „рівні надії на досягнення 

цілей. Ось чому, якщо двоє бажають одну й ту саму річ, володіти 

якою вони вдвох не можуть, вони стають ворогами. На шляху до 
своєї мети... намагаються знищити або підкорити один одного”. 

На думку Ж.-Б. Кольбера (1619-1683) та інших прихильників 

меркантилізму, конфлікт між країнами, що торгують між собою, 
зумовлений тим, що торгівля не буває вигідною для всіх. За 

Ж. Боденом мудрий монарх „ніколи не вступить у двобій, якщо 

вигоди від імовірної перемоги не переважатимуть тих втрат, 

яких він зазнає в разі перемоги своїх ворогів”. А. Сміт (1723-
1790) вважав основою будь-якого конфлікту поділ суспільства 

на класи й економічне суперництво, зазначаючи, що раціональна 

ефективна економіка робить непотрібними війни заради 
збагачення держави.  

У німецькій класичній філософії проаналізовано виникнення, 

розвиток і розв’язання конфліктів. І. Кант (1724-1804) вказав на 
історичну зумовленість насильницьких способів виникнення 

конфліктів між державами. Він писав: „...стан миру між людьми, 

які живуть по-сусідськи, не є природним станом. Останній, 

навпаки, є станом війни”. Звідси виходило, що за мир треба було 
боротися. Г.В.Ф. Гегель (1770-1831) вбачав причину соціального 

конфлікту в соціальній поляризації суспільства. Він уважав, що 

завдяки зовнішнім війнам „нації, всередині яких наявні 
неподолані суперечності, ... досягають внутрішнього спокою”.  

Головна ідея Ч. Дарвіна (1809-1882) полягала в тому, що 

розвиток живої природи – це постійна боротьба за існування. За 

допомогою вчення Ч. Дарвіна намагалися пояснити суспільні 
конфлікти Г. Спенсер (1820-1903), В. Самнер (1840-1910), 

Л. Гумплович (1838-1909). На їхню думку, конфлікти в 

суспільстві, забезпечуючи виживання найбільш пристосованих, 
– чинники прогресу, а постійне чергування війни і миру, 

конфлікту і стабільності – закономірне явище суспільного 
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життя. Зокрема, Г. Спенсер обґрунтував тезу про те, що 

конфлікти встановлюють у суспільстві певну рівновагу, 

забезпечуючи процес суспільного розвитку. 
О. Конт (1798-1857) ігнорував конфлікти і війни як об’єкт 

аналізу, проте К. Маркс (1818-1883) застосовував конфліктну 

парадигму до всього історичного розвитку, розглядаючи його як 

боротьбу класів. Міжкласовий конфлікт він уважав передусім 
антагоністичним зіткненням інтересів правлячого (буржуазії) та 

пригнобленого (пролетаріату) класів, стверджуючи, що чим 

виразнішою буде їх поляризація, тим більше насильницьких 
форм набуде розв'язання конфлікту. Підхід до вивчення 

конфліктів у теорії К. Маркса був однобічним і обмеженим. Він 

розглядав переважно класові конфлікти, абсолютизуючи роль 
економічних чинників у їх виникненні, і бачив лише один 

варіант їх розв'язання – соціальний вибух і революцію.  

На думку М. Вебера (1864-1920), суспільство – це сукупність 

статусних груп, які борються за свої матеріальні інтереси, за 
місце в системі влади і збереження існуючого „стилю життя”. 

Так само успіх кожної зі світових релігій – це результат тривалої 

боротьби соціальних груп за ствердження певних кінцевих 
цінностей, за визначення винятковості та привілейованості їх 

власного „стилю життя”. Головний конфлікт сучасного йому 

суспільства він вбачав у боротьбі між політичними партіями, які 
репрезентують інтереси громадськості та бюрократією. 

Е. Дюркгейм (1858-1917) основну причину конфліктів вбачав 

у неузгодженості взаємодії між рівнями ієрархічно 

організованого суспільства. Зокрема, зниження релігійності, 
послаблення ролі традицій і збільшення автономії 

індивідуальних суджень від колективної думки вимагає 

створення нової моральності, суттєвим моментом якої має бути 
регулювання конфліктів. 

Вважають, що термін „соціологія конфлікту” ввів німецький 

соціолог Г. Зіммель (1858-1918), який назвав так одну зі своїх 

праць, видану на початку ХХ ст. Він розглядав конфлікт як один 
із визначальних соціальних процесів, що сприяє згуртуванню 

людей і збереженню соціального цілого. На його думку, часті, 

але невеликі конфлікти, ведуть до посилення 
внутрішньогрупової єдності, до створення норм, які регулюють 

взаємини. Нетривалі та неглибокі конфлікти допомагають 
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індивідам позбутися почуття ворожості та роздратування. 

Г. Зіммель вважав конфлікт універсальним явищем, тобто 

невід’ємною складовою соціальних відносин, а безконфліктне 
суспільство недієздатним. Він підтримував необхідність 

конфліктів та їхні важливі позитивні функції в житті 

суспільства. Погляди Г. Зіммеля поділяли соціологи Чиказької 

школи – Р. Парк (1864-1944), Е. Берджес (1886-1966), А. Смол 
(1854-1926), які в соціальному житті виокремлювали чотири 

типи взаємодії: змагання, конфлікт, пристосування, асиміляція. 

Конфлікти виконують перехідну роль від змагання до 
пристосування й асиміляції, становлячи джерело соціальних 

перетворень. 

Американський соціолог Т. Парсонс (1902-1979) трактував 
конфлікт як соціальну аномалію, фактор, що дезорганізовує та 

дестабілізує життя. На його думку, головне завдання суспільства 

полягає в попередженні конфліктів і підтриманні 

безконфліктних відносин між його елементами. На рівні 
соціальної системи таку функцію виконують правові інститути, 

релігія та звичаї. З розвитком суспільства все менше стає причин 

для виникнення конфліктів. Учень Т. Парсонса Н. Смелзер, 
розвиваючи ідею про напруженість як можливе джерело 

суспільних конфліктів, концентрує увагу на розгляді спалахів 

насильства в американській історії. Вихідна точка розвитку 
напруженості – ситуація невизначеності, яка може мати 

наслідком як негативні, так і позитивні сценарії розвитку. 

Загалом функціоналісти основну увагу приділяли проблемам 

досягнення рівноваги й стабільності в суспільстві. 
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