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СТРУКТУРА  КУРСУ 

 

№ 
п/п 

Тема Лекції 
(год.) 

Семіна
ри 

(год.) 
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стійна 

робота 

(год.) 

1 Виникнення й 
особливості сучасної 

конфліктології 

 

2  
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сучасної теорії 
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теорії конфлікту 

 

2  

 

2 
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5 Теорії діагностики та 
регулювання соціальних 
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психології та політології 
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 Усього            90 

 

 

14 8 68 
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ВСТУП 

 

Вивчення проблем соціального конфлікту набуває особливої 
актуальності не тільки з позиції сучасного підвищення 

зацікавлення з боку вітчизняних дослідників до західної 

соціальної науки взагалі, але й у зв'язку з тим, що системна 

криза в Україні, яка пронизує всі структури суспільства, 
спричиняє виникнення і розвиток безлічі соціальних 

суперечностей і зіткнень, що вимагають раціонального 

врегулювання. 
Здійснення раціонального врегулювання, з одного боку, 

припускає наявність сукупності знань про природу, загальні 

властивості, типологію, форми розвитку й особливості прояву на 
мікро-, макро- і глобальному рівнях соціальних суперечностей 

та соціальних конфліктів. З іншого боку, раціональне 

врегулювання соціальних конфліктів має місце тільки за тих 

обставин, коли суб'єкти управління (від державних установ до 
громадських організацій) готові та здатні адекватно реагувати на 

кризові явища, здійснювати на практиці експертизу соціальних 

протиріч, що їх викликали, та послідовно реалізовувати 
механізм їхнього розв’язання. Очевидно, що організація та 

здійснення раціонального врегулювання соціальних конфліктів 

являє собою процес ефективного використання накопичених 
знань про їхню природу і генезис. 

Загальновідомо, що найадекватніше всі знання, накопичені у 

визначеній галузі дослідження, покликана відображати теорія. 

Істотна відмінність теорії від інших форм раціонального 
мислення (поняття, судження, гіпотези, закону) полягає в тому, 

що вона дає цілісне уявлення про досліджуваний елемент 

дійсності або процес. Світова практика свідчить, що тільки 
систематизоване знання сприяє реальному розв’язанню 

соціальних проблем, у соціальних теоріях (серед яких особливе 

місце через специфіку змісту й ступінь поширеності в 

соціальному просторі різних видів зіткнень посідає теорія 
конфлікту) знаходиться ключ до розуміння соціальних процесів, 

пояснення конкретних явищ і фактів, визначення перспективи 

суспільного розвитку в цілому.  
Отже, створення концепції соціального конфлікту 

залишається, за визнанням філософів, політологів і соціологів, 
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найперспективнішим напрямком із погляду наукового та 

практичного зацікавлення та найменш розробленим із позиції 

реальних теоретичних побудов у сучасних дослідженнях цього 
елементу соціальної реальності. Безумовно, полегшити процес 

теоретичних пошуків у напрямку формування концептуальної 

моделі адекватної інтерпретації соціального конфлікту як 

елементу української реальності може зміна акцентів при 
зверненні вітчизняних дослідників до теоретичних побудов 

західних колег, що запропонували у ХХ ст. різні варіанти теорії 

соціального конфлікту. 

Мета і завдання курсу: 
Мета курсу – виявлення особливостей формування й 

обґрунтування основних тенденцій еволюції сучасної теорії 
конфлікту.  

Для досягнення поставленої мети передбачається вирішення 

таких завдань: 

– визначити методологічні засади аналізу еволюції теорії 
конфлікту;  

– реконструювати конкретно-історичні форми розвитку 

протознання (віддалених передумов побудови теорії) про 
конфлікт як елемент соціальної реальності; 

– з'ясувати структуру і конкретизувати зміст теорії конфлікту 

як ідеалізованої форми відображення дійсності; 
– виявити ідейно-теоретичні джерела різних варіантів 

сучасної теорії соціального конфлікту й обґрунтувати 

особливості формування її основних конструктів; 

– розкрити основні риси сучасної теорії конфлікту як 
цілісного елемента соціального пізнання; 

– обґрунтувати перспективні напрямки подальшого розвитку 

сучасної західної теорії конфлікту в системі соціальних знань. 

Методи викладу матеріалу:  
Вивчення навчального матеріалу відбувається передусім на 

лекціях і семінарських заняттях. На лекціях студенти отримують 

основні теоретичні знання з курсу, а на семінарах поглиблено 
вивчають проблемні (дискусійні) питання. Кожна лекція за 

структурою містить перелік тематичних питань, терміни, 

основний зміст. Під час семінарів студенти усно і письмово 
відповідають на контрольні питання, поглиблено аналізують 

проблемні моменти, захищають реферати, висвітлюють основні 
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тези наукових статей. При цьому, основні елементи 

семінарських занять: дискусія та формулювання висновків. 

Студенти повинні оволодівати умінням аргументовано 
відстоювати свою позицію.  

Методичні рекомендації щодо самостійної роботи:  

Самостійна робота студентів здійснюється, перш за все, у 

формі підготовки до семінарів. У процесі самостійної роботи 
студенти запам’ятовують основні терміни, розглядають теорії та 

концепції, за контрольними питаннями проводять самоконтроль 

знань, пишуть реферати, опрацьовують рекомендовану 
літературу до теми, роблять реферативні огляди наукових статей 

(за вибором). Також опрацьовують матеріал, який виноситься 

окремо для самостійної роботи. Здебільшого це питання, які 
залишилися поза увагою лекцій та семінарів. 

Індивідуальні заняття проводяться з окремими студентами 

під час консультацій (за графіком). Їх мета: підвищення рівня 

підготовки студентів з окремих тем і питань, надання 
рекомендацій щодо підготовки до семінарів, конференцій, 

„круглих столів‖, самостійної дослідницької роботи, 

відпрацювання поточної заборгованості. 

Контроль за засвоєнням матеріалу:  

Здійснюється у формі поточного та підсумкового контролю. 

Поточний контроль здійснюється впродовж семестру в 
навчальному процесі (на лекціях і семінарах). Підсумковий 

контроль проводиться відповідно до навчального плану у формі 

семестрового заліку або екзамену, який може проходити у формі 

підсумкового тесту.  
Критерії оцінювання знань: 

При усних відповідях: повнота розкриття питання; логіка 

викладення, культура мови; переконливість наведених 
аргументів; використання основної та додаткової літератури 

(підручників, навчальних посібників, опорних конспектів лекцій, 

наукових і періодичних видань тощо); аналітичні міркування, 

вміння робити порівняння, висновки. 
Під час виконання письмових завдань: повнота розкриття 

питання; цілісність, системність, логічна послідовність 

викладення матеріалу, вміння формулювати висновки; 
акуратність оформлення письмової роботи; підготовка матеріалу 

за допомогою оргтехніки. 
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ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ 

 

Тема 1. Виникнення й особливості сучасної 

конфліктології 

Кризові явища в західних суспільствах 1960-х рр. та їх вплив 

на розвиток теорії конфлікту. Значення конфліктного підходу 

для пояснення суспільних проблем. Розуміння конфлікту 
представниками структурного функціоналізму. Теорія 

конфлікту як доповнення функціоналізму через критику 

останнього. Вирішальний вплив марксизму на теорію 
конфлікту. Давні корені розуміння конфлікту як джерела 

суспільного руху. Місце конфліктологічної парадигми в 

соціологічному знанні. Основні положення конфліктного 
підходу. Сфери застосування конфліктного підходу. Значення 

конфліктного підходу в розумінні соціального життя.  

 

Тема 2. Основні напрями сучасної теорії конфлікту та їх 

передумови 

Джерела теорії конфлікту у працях німецьких філософів 

Карла Маркса й Георга Зіммеля. Марксове розуміння конфлікту 
як боротьби класів. Г. Зіммель про позитивні наслідки конфлікту 

для збереження соціального цілого. Відмінності в поглядах на 

конфлікт К. Маркса та Г. Зіммеля. Два основні напрямки 
розуміння конфлікту сучасній конфліктології та їх корені. 

Р. Дарендорф і Л. Козер як типові представники діалектичної 

теорії конфлікту та конфліктного функціоналізму. Життєвий 

шлях Л. Козера. Загальна характеристика теорії Л. Козера. 
Детальний розгляд елементів конфліктної теорії Л. Козера. 

Біографія Р. Дарендорфа. Напрямки теоретичного доробку 

Р. Дарендорфа. Сутність теорії конфлікту Р. Дарендорфа.  

 

Тема 3. Системні (загальні) теорії конфлікту 

Життєвий шлях і науковий доробок К. Боулдінга. Економічні 

дослідження К. Боулдінга та намагання зблизити суспільні 
науки. «Загальна теорія конфлікту» К. Боулдінга: її складові, 

сутність і значення. Системна теорія конфлікту А. Рапопорта. 

Теоретична конструкція конфлікту Дж. Бернард. Загальна теорія 
конфлікту К. Фінка. Ігрова теорія конфлікту у працях Д. Льюса, 

Г. Райффи, Т. Шеллінга.  
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Тема 4. Синтезовані теорії конфлікту 

―Інтегральна теорія конфлікту‖ Дж. Тьорнера як спроба 
узгодити дарендорфівський та козерівський підходи до аналізу 

соціального конфлікту. Теорія соціальних рухів Е. Обершелла. 

«Соціологія конфлікту» Р. Коллінза як приклад додавання в 

макротеорії конфлікту мікрорівня. «Хвильова» теорія 
О. Тоффлера як теорія «конфлікту цивілізацій». 

 

Тема 5. Теорії діагностики та регулювання соціальних 

конфліктів 

Зміна наукових підходів до дослідження конфліктів у сучасній 

конфліктології. «Чиста конфліктна модель» Д. Рекса. Теорія 
структурних конфліктів і структурного насилля Й. Гальтунга. 

Аналітична модель конфлікту Л. Крісберга. Теорія «розв’язання 

конфліктів на основі людських потреб» Д. Бертона. Описово-

математизовані теорії міжнародного конфлікту К. Райта та 
Р. Арона. Теорії конфлікту в контексті стратифікації та 

організації (Ч. Міллс, Т. Боттомор, Л. Понді, У. Мастенбрук).  

 

Тема 6. Теорії конфлікту у психології та політології 

Основні підходи психологічних теорій конфлікту: 

психодинамічні, ситуаційні та когнітивні. Представники 
психодинамічних підходів: З. Фрейд, А. Адлер, К. Хорні, 

Е. Еріксон, Е. Берн. Ситуаційні підходи: концепції 

фрустраційної детермінації агресії (Дж. Доллард, Н. Міллер, 

Л. Берковіц), концепції М. Дойча та М. Шерифа. К. Левін як 
представник когнітивних підходів. Три напрями політологічних 

теорій конфлікту: теорія політичних структур (В. Парето, 

Г. Моска, Ж. Сорель, Ф. Оппенгеймер, А. Бентлі), теорію 
політичної стабільності (Дж. Блондел, Д. Істон, С. Ліпсет, 

Д. Сандерс) і етнополітичні теорії (М. Гектер, Т. Нейрн, 

Дж. Родшильд).  
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ТЕМА 1. ВИНИКНЕННЯ Й ОСОБЛИВОСТІ  

СУЧАСНОЇ КОНФЛІКТОЛОГІЇ 

План: 
1. Чинники виникнення сучасних конфліктологічних теорій. 

2. Місце конфліктологічної парадигми та її значення . 

 

1. Чинники виникнення сучасних конфліктологічних 

теорій 

Сучасні конфліктологічні теорії складалися під впливом 

низки історико-культурних та ідеологічних факторів 60-70-х рр. 
ХХ ст. 

По-перше, поштовхом до появи нового дослідницького 

підходу слугували кризові явища в тогочасних розвинених 
суспільствах. Вони були пов’язані з різким розширенням після 

Другої світової війни впливу воєнно-промислового комплексу, 

який розпочав оволодівати потенціалом ядерної зброї, зі 

зростаючою монополізацією економіки та бюрократизацією всіх 
сфер суспільного життя, з обмеженням демократичних свобод, 

погіршенням умов життя та праці. Усі ці фактори викликали 

зростання напруженості в розвинених країнах Заходу, 
розширення соціальної бази не лише робітничого, але й 

національного, антивоєнного, молодіжного та інших рухів 

соціального протесту, підйом радикалістських і ліберально-
критичних настроїв. Соціологи з тривогою фіксували, що 

більшість населення, доти мовчазне, стрімко переходить від 

визнання існуючих соціальних інститутів і лояльності щодо них 

до їхньої наполегливої критики. З’явилися ознаки серйозної 
дестабілізації існуючої суспільної системи, постало питання про 

її адекватність і необхідність перетворень. 

Конфліктний підхід у соціологічному пізнанні дав змогу 
висвітлити, зрозуміти багато актуальних проблем суспільного 

життя та запропонувати розв’язання їх. Численні дослідження в 

галузі політичної соціології, виробничих, расових і 

міжнаціональних відносин, соціальної стратифікації, форм 
колективної поведінки тощо, які проводились у ракурсі 

конфліктного підходу, стали доказами його плідності й 

водночас обмеженості інших підходів, що ігнорували 
значущість проблем влади, розподілу благ і суперечливості 

інтересів різних соціальних груп та інститутів. 
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Конфліктологія не тільки народжувалась і завойовувала собі 

прихильників серед соціологів, а й сама живилася ідеями 

демократизму, гаслами соціальної рівності, захисту 
пригноблених і експлуатованих і в кінцевому підсумку ідеями 

соціальної перебудови сучасного суспільства. За визначенням 

одного з фундаторів теорії конфлікту Дж. Рекса, „конфлікт 

інтересів і цілей знаходиться в центрі моделі суспільної системи 
як цілого‖. Звідси випливає ключове завдання соціологічного 

аналізу: обґрунтування вихідної, базової складової конфліктної 

ситуації. 
Соціологи, передусім у США, почали широко 

використовувати конфліктну модель суспільної системи в 

емпіричних спеціалізованих дослідженнях. Так, за свідченням 
Дж. Александера, протягом більше як трьох десятиліть 

конфліктологія мала величезний вплив на прикладну соціологію, 

„репродукуючи конфліктне бачення в багатьох емпіричних 

сферах‖, запропонувавши нові тлумачення соціальних явищ з 
огляду на їх суперечливість, амбівалентність або 

волюнтаристськи створюване протистояння сторін. Хоча при 

цьому виявилася й певна обмеженість конфліктного підходу, 
зокрема в поясненні громадянської солідарності, „відчуття 

спільності‖, проблем свідомості та морального контролю. До 

того ж політична система західного суспільства другої половини 
XX ст. набула досить диференційованих і плюралістичних рис, 

що відкривало можливості для залучення різних його груп у 

спільні завдання соціального управління, для помітної 

гармонізації суспільних суперечностей. Це також позначилося 
на еволюції конфліктологічних концепцій. 

По-друге, поряд із проявом соціально-політичної кризи 

й у зв’язку з нею, проявилася й криза школи структурно-
функціонального аналізу, яка являла собою один з ідейних 

підмурків соціального пізнання  того часу і робила наголос 

на «загальних цінностях», «рівновазі» та  «сталості» 

соціальної системи.  

Функціоналісти розглядали конфлікт як певну патологію в 

існуванні соціальних систем. Зокрема, Т. Парсонс характеризує 

конфлікт як деструктивний та дисфункціональний. Конфлікти 
вважалися виразом «відхиленої поведінки», 
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«дисфункціями», які ведуть до дезорганізації та 

дезінтеграції суспільства, й тому визнавалися небажаними 

і такими, що мають негативне значення. При цьому 
зазначалося, що в період трансформації конфлікти природні, 

оскільки система має "розморозитися" для реформування під 

нові умови або для їх створення.  

Слово "конфлікт" Парсонс часто замінює терміном 
"напруження" (tension – тертя, strain - напруга), розглядаючи 

конфлікт як "епідемічну" форму хвороби соціального організму. 

Соціальне напруження виникає на всіх рівнях соціальної дії: на 
рівні організму, особистості, суспільства та культури. Таке 

напруження або долає межу, що забезпечує збереження системи, 

або не долає її – через дію механізмів контролю та 
саморегулювання системи. Однак, якщо напруження виходить 

на цей рівень, воно буде пов’язано з більш чи менш сильними 

компонентами ірраціональної поведінки, що є важливим 

моментом кризових відносин.  
Представники американської школи "людських відносин" 

(public relation) дотримувалися близьких до позиції Парсонса 

поглядів на природу соціального конфлікту. На думку вчених, 
істинним станом суспільства має бути стан гармонії та 

соціального консенсусу. Представник цієї школи Елтон Мейо 

вважав конфлікт небезпечною "соціальною хворобою". Її 
необхідно уникати, прагнучи до "соціальної рівноваги" та "стану 

співпраці", як надійних ознак "суспільного здоров’я". 

Теорія конфлікту заявила про себе насамперед як головна 

альтернатива позитивістському функціоналізму. „Соціології 
порядку‖ протиставлено „соціологію конфлікту‖, а тому 

проголошено необхідність створення іншої „гілки соціологічної 

теорії‖, яка б адекватніше відображувала соціальну реальність. 
Їх теоретики групувалися навколо неприйняття 

функціоналістських теоретико-методологічних установок, 

критики неопозитивістських постулатів. Як справедливо 

зазначалося, теоретичні зусилля спрямовувались не „в ім'я‖, а 
„від супротивного‖, в ролі якого виступав академічний 

структурно-функціональний аналіз. Теорії конфлікту 

формувалися в силовому полі ідеологічного несприйняття 
функціоналізму. Їх прихильники ставили під сумнів надто 

оптимістичне зображення соціальних відносин. Вони не 
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знаходили великих можливостей для реалізації, домінуючих у 

повоєнний період на Заході ідей раціональності та лібералізму, в 

існуючих суспільних структурах.  
Прихильники теорії конфлікту залишили помітний слід в 

історії соціологічної думки своєю критикою недоліків 

позитивістської соціології, особливо концептуальних побудов 

Т. Парсонса. На войовничому антифункціоналізмі позначився 
також фактор зіткнення європейської та американської історико-

культурної традиції, зокрема європейської акцентованості на 

громадянському, політизованому характері соціології та 
американського підкреслення особистісного характеру наукових 

поглядів, академічного відсторонення соціологічної дисципліни. 

Конфліктне бачення соціального життя спонукало їх до нових 
досліджень форм соціальної організації, влади, виробництва, 

бюрократії, засобів масової комунікації, ідейно-ціннісних 

детермінант суспільного розвитку, до широкого застосування в 

соціологічному аналізі таких понять, як панування, 
диференціація, нерівність, соціальна зміна, соціальна активність, 

напруження, групова боротьба, конкуренція тощо. 

Долаючи „методологічний індивідуалізм‖, притаманний 
мікрорівневим, психологічним тлумаченням взаємодій у 

суспільстві, конфліктна теорія зосередила свою увагу переважно 

на аналізі макромасштабних соціальних об'єктів, де суб'єкти 
конфліктних відносин – великі спільноти, громадські інститути, 

партії, корпорації, нації, держави. Змінилася також роль 

прихильників цього підходу в межах дисципліни: вони вже не 

тільки головний опонент функціоналізму, що досі домінував, а й 
рівноправний партнер, складова „провідного струменя‖ 

соціологічного теоретизування. 

Конфліктна теорія показала значення конфліктів як 
стимуляторів прогресу, факторів удосконалення 

соціальних структур, суспільних відношень та інститутів у 

якості природних форм суспільного життя та діяльності, 

здатних за відповідних умов виконати роль позитивного 
засобу інтеграції та стабілізації соціальних груп, 

інститутів і соціальної системи в цілому.  

По-третє, на формування конфліктологічної 
проблематики й методологічних підходів до її вивчення 
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сильний вплив спричинив марксизм і марксистська 

критика західного суспільства того часу. Це видно, 

наприклад, з озвученого в 1950 р. визнання, що на 
найважливіші питання, які стосуються природи й техніки 

конфліктів, висунені марксизмом перед наукою, у західних 

дослідників немає відповіді. Також прозвучала  фраза про 

відсутність будь-якої концепції для пояснення сучасних 
конфліктних ситуацій (Дж. Бернард). Здійснюючи 

протягом наступних десятиліть спроби зі створення таких 

концепцій, провідні західні теоретики неодноразово 
відмічали вплив на цей процес ідей як К. Маркса, як 

«класичного теоретика конфлікту»  (Л. Козер), так і всієї 

марксистської традиції в цілому.  

З’явилися навіть твердження про те, що сучасні теорії 

конфлікту — прямий наслідок марксизму (С. Коул). І вони 

не були позбавлені певного сенсу, якщо врахувати, як 

широко багато дослідників використовували його 
положення. Так, класик сучасної конфліктології 

Р. Дарендорф запозичив традиційний для марксизму 

класовий підхід, уважаючи його евристичний потенціал 
таким, що не втратив своєї сили й у наші дні. Однак це не 

завадило йому, як і іншим західним авторам гостро 

критикувати марксизм і в багатьох важливих відношеннях 
протиставляти йому сучасну конфліктологію , як його 

альтернативу. 

Очевидний і зв'язок конфліктологічного теоретизування з 

європейською соціально-філософською думкою лівого ґатунку. 
Всі провідні теоретики конфліктології так чи інакше були 

причетні до соціалістичного чи робітничого руху. Проте 

особливо підкреслюється, що сучасна теорія конфлікту виникла 
як результат прагнень створити „неідеологізовані версії 

марксизму”, перенести центр ваги в межах останнього на 

положення багатофакторної концепції „лівого веберіанства”. 

На думку прихильників цього напряму, конфліктний підхід має 
більші пізнавальні можливості, ніж класичний марксизм, у 

дослідженні різноманітності шляхів і форм перетворення 

соціальної реальності за допомогою широкого спектра 
конфліктів, які їй притаманні. 
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Теорія конфлікту розвивалася в руслі тієї „марксистської 

традиції‖ в соціології, яка склалася на Заході в академічній науці 

(вміщуючи також близькі, споріднені концепції „критичної 
соціології‖, „соціології соціології‖ та взагалі ліворадикального 

критицизму в соціальних науках, представлених такими 

іменами, як Алвін Гоулднер, Норман Бірнбаум (США), Герберт 

Маркузе (Німеччина, США), Ерік Фромм, Чарльз Райт Міллс 
(США) та ін. Водночас вона весь час модифікувалася під 

впливом тез веберівської багатофакторності в соціальному 

аналізі, деідеологізації та академічної аналітичності.  
 

2. Місце конфліктологічної парадигми та її значення  

Про важливу роль конфлікту здогадувалися вже 
стародавні мислителі, які стверджували, що джерело руху 

всього сущого знаходиться у створенні суперечностей та 

їх боротьбі. Зокрема, відомий український соціолог 

І.Бекешкіна зазначає: „Можна сказати, що „конфліктологічна 
парадигма―, яка пояснює світ як процес і результат протиборства 

начал, стара мов світ: подібні пояснення ми знаходимо вже у 

міфології‖. 
Теорія „соціального конфлікту”, конфліктологічний підхід, 

конфліктна традиція – все це позначення важливого напрямку 

соціологічної думки ХХ ст. У руслі цієї парадигми з’явилося 
чимало цікавих концепцій, яскравих теоретиків і праць. Теорія 

конфлікту вийшла на авансцену сучасного соціологічного 

знання у 60-70-х роках ХХ ст., витіснивши традиційно впливові 

позитивістські течії, викликавши гостру полеміку в 
соціологічних колах, стимулюючи постановку низки проблем 

розвитку соціологічної науки. Вона посідає в наші дні одне з 

провідних місць поміж напрямів сучасної соціології. 
За словами Дж. Александера (США), всю сучасну 

соціологічну теорію можна грубо поділити на 

„функціоналістську” та „конфліктологічну‖, причому не тільки 

в царині загальної теорії, а й у спеціалізованих сферах 
емпіричних досліджень. За аргументами Р. Коллінза (США), у 

світовій соціологічній думці простежуються три головні 

традиції: конфліктна (К. Маркс, М. Вебер, сучасні теоретики 
конфлікту); позитивістська (О. Конт, Е. Дюркгейм, Т. Парсонс 

та інші дослідники „ритуалів громадської солідарності‖), а 

http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit
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також, дещо окремо, мікроінтеракціоністська традиція (що 

асоціюється з поглядами Джорджа Герберта Міда, Чарльза Кулі, 

Герберта Блумера, Гарольда Гарфінкеля та їхніх послідовників).  
Конфліктологічна парадигма перетворилася нині, "в одну з 

пануючих парадигм соціологічного теоретизування й 

практичного регулювання суспільних взаємодій» (Дж.Тьорнер).  

Загалом конфліктний підхід можна звести до таких 
положень: 

— у всіх соціальних системах можна знайти неоднаковий 

розподіл обмежених у кількості цінних ресурсів; 
— нерівність закономірно й неминуче породжує конфлікти 

інтересів різних частин системи; 

— такі конфлікти інтересів рано чи пізно спричинять 
відкрите зіткнення між тими, хто володіє, і тими, хто не володіє 

цінними ресурсами; 

— ці конфлікти спричинюватимуть реорганізацію соціальної 

системи, створюючи нові види нерівності, що слугуватиме 
поштовхом для нових конфліктів і змін тощо. 

На цій основі розроблено свого роду конфліктологічну 

„універсальну модель‖ соціальної структури й соціальних 
відносин, де влада і власність, панування та боротьба – сутнісні 

ознаки (Дж. Рекс, Р. Коллінз).  

Найбільшим внеском у соціологічне теоретизування нашого 
часу вважаються: конфліктне розуміння соціального порядку, 

суспільних відносин людей; конфліктне бачення громадських 

інститутів; аналіз конфліктних процесів — їх причин, факторів, 

інтенсивності, тривалості, нарешті, соціальних функцій; 
дослідження ролі конфліктів у соціальній динаміці, суспільно-

історичному розвитку. Найвиразніше конфліктний підхід 

виявився в таких сферах, як конфронтації класових культур, 
статевих і вікових страт, боротьба у виробничих сферах і 

торгівлі, а також, у міжнаціональних напруженостях і 

геополітичному протистоянні. У конфліктологічній площині 

простежується головна тенденція трансформації конфліктних 
змагань від класових і міжнаціональних протиборств (або 

економіко-політичних) у галузь культурних моделей 

життєдіяльності, морально-ціннісних уподобань, у царину 
„комунікативної дії‖ (або в духовний світ). 
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Може скластися враження, що в ракурсі цього погляду 

вивчаються тільки драматичні події суспільного життя — 

революції, війни, масові рухи тощо. Насправді такі очевидні 
прояви боротьби — лише менша частина конфліктності, якою 

пронизана вся соціальна дійсність. Соціальні утворення 

характеризуються процесами домінації та підпорядкування 

інтересів різних частин системи, соціальних груп та індивідів. 
Суспільство цікавить конфліктологів не просто з огляду на 

конфліктні явища, які там спостерігаються, а тим, що 

відбувається в ньому, коли конфліктність не виривається 
назовні. У площині цієї парадигми ставиться завдання 

висвітлити, як певний соціальний порядок складається з різних 

прагнень суспільних верств, груп та індивідів, які можливості 
реалізувати свої інтереси в суперництві з іншими. Згідно з 

теорією конфлікту, в суспільстві завжди точиться боротьба за 

досягнення різних цілей, за успіх і першість незалежно від того, 

чи спостерігається відкрита боротьба інтересів. Термін 
„конфлікт‖ у цьому розумінні дещо метафоричний. Царина 

конфліктології являє собою суперечливість суспільного життя 

взагалі, різноманітність інтересів і цілей громадської діяльності. 
Не потрібно тлумачити його буквально. Йдеться не лише про 

теорію власне конфліктів, а й значно ширше — про теорії 

суспільної організації, моделі соціальної поведінки, групову 
мотивацію, тлумачення наявних соціальних структур, причини 

їх зміни.  

Сучасна конфліктологія засвідчила значення конфліктів як 

природних, загальних і непереборних форм суспільного життя та 
діяльності, здатних за певних умов виконувати роль позитивного 

засобу інтеграції та стабілізації соціальних груп, інститутів і 

соціальної системи в цілому, як стимуляторів прогресу, факторів 
удосконалення соціальних структур, суспільних відношень та 

інститутів. Цим, по суті, був створений методологічний і 

загальнотеоретичний фундамент для моделювання конфліктів 

завдяки виявленню та використанню загальних для всіх їх видів 
структурних і динамічних показників та індикаторів, а також для 

їхньої експертизи шляхом оцінки їх конкретного стану на основі 

визначених критеріїв і для вироблення рекомендацій з їх 
конструктивного урегулювання.  
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Наразі у сучасній конфліктології відбулася зміна наукових 

підходів до дослідження конфліктів. Якщо в попередніх теоріях 

конфліктів ставка робилася на їх найбільш можливе загострення 
(і перемогу в кінцевому рахунку, однієї з протиборствуючих 

сторін), то сучасна конфліктологія, вийшовши на стадію зрілої 

та самостійної дисципліни, підкреслює роль інтегративних 

процесів, висуваючи ідеал конструктивного і ненасильницького 
розв’язання протиріч між сторонами. Перевага віддана 

проблемам контролю та погашенні конкретних конфліктних 

ситуацій, які постійно виникають у житті відкритого, 
демократичного суспільства. Тому основними завданнями 

аналізу стали виявлення факторів і детермінант, які 

спричиняють ці ситуації, і розробка регулюючих їх "соціальних 
технологій". При цьому велика, якщо не основна, увага 

приділяється осмисленню та врахуванню ролі свідомості, 

психології, стану духовного світу учасників конфлікту в його 

виникненні та протіканні. Все це має перевести 
конфліктологічні дослідження з абстрактного 

загальносоціального на конкретніший "середній" рівень і 

зорієнтувати їх на вивчення реальної поведінки, конфліктуючих 
суб’єктів і його мотивів.  
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