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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Курс “Соціальні та політичні конфлікти” є логічним продо-
вженням попередніх тем нормативного курсу з політології для 
магістрів.

Нині у будь-якому суспільстві виникають конфлікти як соці-
альні, так і політичні. Отже, важливого значення набуває зна-
ння суті, особливостей конфліктів узагалі, у тому числі конфлік-
тів соціальних і політичних. Це важливо ще й тому, що більшість 
людей, громадян часто є безпосередніми учасниками таких кон-
фліктів або потерпають від них. Практики,  політики, громад-
ські, державні діячі, у свою чергу, причетні до упередження, 
профілактики або розв’язання конфліктів, що також вимагає 
певних знань і навіть практичних навичок. 

Метою вивчення курсу “Соціальні та політичні конфлікти” 
є глибоке й предметне засвоєння студентами базових знань про 
соціальні та політичні конфлікти, особливості їх виникнення, 
розвитку та врегулювання. Програма вивчення дисципліни 
складається з трьох основних модулів. Перший модуль спрямо-
ваний на висвітлення сучасних теорій конфліктів та їх класифі-
кації. Другий модуль містить матеріали, що мають дати деталь-
ну уяву про природу, суть, особливості, предметний характер 
соціальних конфліктів. Третій модуль розглядає природу, суть, 
особливості розгортання або можливі наслідки політичних кон-
фліктів. Всі модулі тісно і логічно пов’язані.

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні зна-
ти:

·	 визначення та соціальну природу конфліктів узагалі;
·	 суть і особливості соціальних конфліктів; їх класифікацію; 

основні функціональні та практичні концепції соціальних 
конфліктів; важливі фази та моделі розвитку соціальних 
конфліктів;

·	 суть і особливості політичних конфліктів як різновиду со-
ціальних конфліктів; основні джерела та суб’єкти політич-
них конфліктів; типологізацію політичних конфліктів; 
особливості розвитку та шляхи розв’язання політичних 
конфліктів.
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Студенти повинні вміти:
·	 орієнтуватися з-поміж основних визначень понять “кон-

флікт”, “соціальний конфлікт”, “політичний конфлікт”;
·	 схарактеризувати і пояснити суть і особливості соціальних 

конфліктів, їх типологізацію, функції, концепції, вміти ви-
значати процеси (періоди) розвитку і завершення соціаль-
них конфліктів, механізми їх розв’язання;

·	 здійснювати аналіз конкретних політичних конфліктів, ви-
значати їх основні джерела та суб’єкти, вести розподіл і ти-
пологізацію політичних конфліктів та вміти розкривати 
механізми розвитку та розв’язання політичних конфліктів.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
дисципліни 

“СОЦІАЛЬНІ ТА ПОЛІТИЧНІ КОНФЛІКТИ”
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Змістовий модуль І. Поняття і суть 
конфліктів у сучасних соціальних 
науках

1 Суть поняття “конфлікт” та 
“соціальна природа конфліктів”

2 2

2 Структурні елементи конфлікту та 
класифікація конфліктів

2 2 2

Змістовий модуль ІІ. Соціальні 
конфлікти: суть і особливості

3 Суть поняття “соціальний конфлікт” 
та його основні причини

2 2

4 Класифікація соціальних 
конфліктів

2 2
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1 2 3 4 5 6
5 Основні функції та концепції 

соціальних конфліктів
2 2

6 Основні фази та моделі розвитку 
соціальних конфліктів

2 2 2

Змістовий модуль ІІІ. Політичні 
конфлікти: розвиток і шляхи 
подолання

7 Політичний конфлікт як різновид 
соціального конфлікту

2 2

8 Основні джерела та суб’єкти 
політичних конфліктів

2 2

9 Типи політичних конфліктів 2 2
10 Особливості розвитку та шляхи 

розв’язання політичних конфліктів
2 2 2

Разом годин: 54

ЗМІСТ 
дисципліни 

“СОЦІАЛЬНІ ТА ПОЛІТИЧНІ КОНФЛІКТИ”

Змістовий модуль І. Поняття і суть конфліктів у сучасних 
соціальних науках

За багатьох визначень поняття “конфлікт” найоптимальні-
шим є таке: конфлікт (від лат. conflictus — зіткнення) — супер-
ечність між інтересами, що призводить до зіткнення між людь-
ми, групами людей, організаціями, державами тощо.

Мета будь-якого конфлікту — завдати шкоди, а то й поразки 
протилежній стороні. Вивчає проблему конфліктів, шляхів, засо-
бів, методів, механізмів їх розв’язання наука конфліктологія.

Соціальна природа конфліктів зумовлена нерівністю людей, їх 
різними можливостями: матеріальними, майновими, економіч-
ними (Н. Макіавеллі, французький матеріаліст ХVІІ ст., марк-
сизм); претензіями на владу (М. Грушевський, Ф. Ніцше, Д. Дон-
цов); різницею в “пасіонарних зарядах” (Л. Гумільов); 
розбіжністю таких пріоритетів, як традиції, вірування, морально-
правові норми (Е. Тейлор, Дж. Фрезер, Б. Девідсон та ін.)
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За визначенням Ф. Тейлора, можливість конфліктів є там, де: 
а) існує залежність однієї людини від іншої; б) збільшується спе-
ціалізація та розподіл організацій на різні підрозділи; в) існує 
проблема розподілу функцій між людьми і групами людей; г) іс-
нує неправильна управлінська діяльність. Американська школа 
бачення конфлікту асоціює його з агресією, суперечками, війна-
ми. Європейська “школа людських стосунків” вважає, що кон-
флікт — результат неефективної діяльності різних організацій 
та проблем управління. 

Конфлікт: ролей, бажань, норм поведінки.
Причинами виникнення конфліктів (за І. Р. Лінкольном) є ін-

формаційний, структурний, ціннісний, поведінковий фактори, 
фактор стосунків тощо. Рівні прояву конфліктів: емоційний, 
когнітивний, поведінковий, регулятивний, комунікативний.

Пізнавальний, вольовий, емоційний, мотиваційний компо-
ненти у структурі конфлікту (за Г. В. Пономарьовим).

Структура конфлікту за моделлю: конфліктна ситуація, інци-
дент, конфлікт (за М. І. Пірен).

Основні складові конфлікту: а) конфліктуючі сторони (окремі 
особи, групи, великі соціуми — держави); б) зона розбіжностей 
між конфліктуючими сторонами (предмет, факт, проблема і т. 
ін.); в) уявлення про ситуацію (як правило, суб’єктивоване, інди-
відуалізоване, а тому бачення суті конфлікту — часто абсолютно 
протилежне); г) мотиви (також індивідуалізовані і часто проти-
лежні в силу багатьох причин і обставин); д) дії учасників кон-
флікту.

У конфлікті завжди виокремлюють суб’єктивні і об’єктивні 
фактори, що спонукають людей, рухають їх діями у конфлікті. 

Класифікація конфліктів за масштабами, джерелом, змістом,  
значущістю, типом розв’язання, формою прояву.

Конфлікти поділяють на соціальні, політичні, економічні, на-
сильницькі і ненасильницькі; вертикальні і горизонтальні; від-
криті і приховані; внутрішньоособистісні, міжособистісні, між-
групові.

Залежно від конфліктуючих суб’єктів конфлікти поділяють 
на особистісні, міжособистісні, індивідуально-групові, групові, 
корпоративні, міжколективні, міжпартійні, класові, міжетніч-
ні, міжрегіональні, соціально-інституційні, міждержавні, гло-
бальні тощо.

Література [1–13; 15–33]
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Змістовий модуль ІІ. Соціальні конфлікти: суть і 
особливості

За В. П. Андрущенком соціальний конфлікт  — це зіткнення 
протилежних суспільних груп, особистостей, інститутів, інтере-
сів, поглядів, прагнень; розлад, розрада, незгода, чвара, супе-
речка, що загрожує тяжкими соціальними наслідками; за 
М. Ф. Головатим та О. В. Антонюком — це процес визрівання, 
здійснення і подолання взаємних суперечностей, протидій, бо-
ротьби людей, їх груп і соціальних інститутів.

Конфлікт соціальний як: а) завершальна ланка механізму 
розв’язання суперечностей в системі суспільних відносин; б) не 
відхилення від норм, а норма взаємовідносин людей у соціумі, 
форма відновлення (і заміни) пріоритетів системи інтересів, по-
треб, суспільних відносин.

Основна причина появи і існування соціальних конфліктів (їх 
джерело) — розбіжність соціальних та індивідуальних інтересів 
індивідів, соціальних спільностей та інститутів. Ці розбіжності 
виявляються в усіх сферах людського життя: економічній, 
суспільно-політичній, духовній, культурно-побутовій.

Залежно від того, наскільки люди усвідомлюють суть проти-
лежностей, що мають місце між ними (за Е. Гіденсом), соціальні 
суперечності стають (або ні) конфліктами.

За П. Сорокіним більшість соціальних конфліктів, що спри-
чиняли соціальні революції мали місце тоді, коли більшість на-
селення позбавлялося базових інстинктів і соціальних потреб.

Основні причини соціальних конфліктів — майнові, еконо-
мічні, особистісні інтереси людей.

Класифікація соціальних конфліктів здійснюється залежно 
від складу суб’єктів, кількості сторін, рівня насильства, ступеня 
гостроти, динаміки. Конфлікти соціальні поділяють на: а) анта-
гоністичні і неантагоністичні; б) основні і неосновні; в) реа ліс-
тичні і умовні; г) закриті і відкриті.

За М. Дойч (США) соціальні конфлікти поділяють на шість 
типів: зіткнення інтересів є об’єктивним і від людей фактично не 
залежить; такі, що залежать від випадкових обставин, які не за-
вжди усвідомлюються їх учасниками; такі, причини яких сприй-
маються конфліктуючими сторонами лише побічно; конфлікт, 
що стосується інших суб’єктів або розгортається з інших при-
чин; конфлікт, який за об’єктивними причинами мав би бути, 
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але ще не актуалізувався; конфлікт, що виникає внаслідок хиб-
них уявлень або непорозумінь.

Основна типологізація соціальних конфліктів (за О. І. Бон-
дарчук, М. І. Пірен, М. Ф. Головатим): а) внутрішньоособистісні 
(причини появи, розвиток, захист, розв’язання); б) міжособис-
тісні (активна протидія один одному) — причини появи: матері-
альні, економічні, соціально-політичні, морально-духовні тощо; 
в) сімейні; г) внутрішньогрупові (причини виникнення, види, 
розвиток, розв’язання — Л. І. Уманський, М. М. Обозов, А. В. 
Петровський); д) міжгрупові; е) міжетнічні; ж) міжконфесійні.

Основні функції соціальних конфліктів (за В. П. Андрущен-
ком): а) функція “вихлопного клапана”, сполучного механізму 
стимулятора і рушійної сили суспільно-історичних змін, відтво-
рення соціальної рівноваги, гарантія розвитку суспільства шля-
хом впливу інтересів, переоцінки цінностей; б) загроза дезінте-
грації суспільства, дестабілізації влади, порушення соціальної 
справедливості, перерозподілу власності і т. ін.; в) порушення 
соціальної стабільності з одночасною стимуляцією соціокуль-
турної динаміки, знищення цінностей з одночасним звільнен-
ням “поля” для нової творчої діяльності.

Основні концепції соціальних конфліктів: 
·	 загальносоціологічні (“великі” соціологічні теорії);
·	 теорії середнього рівня;
·	 спеціальні теорії.
Загальносоціологічні теорії соціального конфлікту (визнання 

соціальних конфліктів нормою соціального життя). Тут вио-
кремлюють: а) діалектичну теорію конфлікту К. Маркса, Р. Да-
рендорфа; б) функціоналістську теорію конфлікту (Г. Зіммель, 
Л. Козер); в) синтезовані теорії соціальних конфліктів (що 
об’єднують положення двох перших концепцій).

Теорії середнього рівня. Їх автори зосереджуються на пояс-
ненні не самого соціального життя, а власне конфлікту як своє-
рідного соціального явища (К. Бейлі, Е. Гіденс, А. Рапопорт).

Спеціальні соціальні теорії (конкретні типи конфліктів: між-
класові, етнічні, політичні, індивідуально-групові, сімейні, між-
особистісні тощо).

Зовнішні і внутрішні передумови зародження і появи кон-
флікту.
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Основні фази конфлікту (за Г. Ложкіним і Н. Пов’якель): 
а) виникнення конфліктної ситуації (відносно стійка невідповід-
ність намірів людини, групи стосовно існуючих норм, стану 
справ і т. ін.); б) усвідомлення суб’єктами конфлікту, конфлік-
тної ситуації, що складається (склалася); в) інцидент (поштовх) 
для початку розвитку; г) ескалація конфлікту; д) розв’язання 
конфлікту. Названі фази можуть бути різними за часовим вимі-
ром і формою протікання. Моделі розвитку соціальних конф-
ліктів є різного ґатунку: упередження конфліктів; профілак тика 
конфліктів; загострення (протистояння); залучення до 
розв’язання конфлікту посередників (третьої сторони); поступо-
ве затухання конфлікту. Г. В. Щокін виділяє такі основні спосо-
би запобігання конфліктам: підпорядкування особистих, групо-
вих і колективних інтересів загальнонародним; саморегуляція, 
вдосконалення стилю спілкування, спільної діяльності.

Література [1–13; 15–23; 25; 28–33]

Змістовий модуль ІІІ. Політичні конфлікти: розвиток і 
шляхи подолання

Конфлікт політичний (за А. Анцуповим, А. Шипільовим) — 
вид соціального конфлікту, що має місце у сфері суспільних від-
носин і пов’язаний з проблемами збереження або послаблення 
(повалення) існуючої влади, її зміцнення або підриву.

Конфлікт політичний як теоретична і практична боротьба 
суб’єктів політичного процесу.

За М. Головатим, конфлікт політичний — це надмірне заго-
стрення взаємодії сторін в політиці або їх зіткнення, пов’язане з 
відмінностями їх становища у суспільстві. 

Найважливіші складові політичних конфліктів: сторони, що 
конфліктують; зона розбіжностей між конфліктуючими сторо-
нами; мотиви конфлікту; дії.

Політичні конфлікти як засіб врегулювання суспільних від-
носин: К. Боулдінг, Е. Дюркгейм, Р. Дарендорф, Ю. Запруд-
ський, Л. Козер, Р. Макк, В. Овчиннікова, В. Парето, Т. Парсонс, 
Дж. Рекс, А. Романюк, Р. Снайдер, Д. Ольшанський, К. Гаджієв 
та ін.

Політичні конфлікти як природне суспільне явище, а не по-
казник деградації суспільства.

Джерелами політичних конфліктів є реальні суперечності, 
що існують у суспільстві: а) суперечності, що сформувалися у ре-
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зультаті соціально-економічного і матеріально-побутового ста-
новища людей; б) неприйняття політики тих людей, що реально 
мають владу. 

Усвідомлення суб’єктом конфлікту суперечностей.
Конкуренція, суперництво, антагонізм, ворожість у сферах 

економіки, політики, політичних інтересів як джерела політич-
них конфліктів.

Політичні конфлікти і влада, владні інтереси.
Суб’єкти політичних конфліктів: індивіди, малі та великі 

групи, формально організовані в соціальні (політичні, економіч-
ні) структури тощо, об’єднання, що виникли на неформальній 
основі (групи інтересів, групи тиску, кримінальні групи), гро-
мадські організації, політичні об’єднання, партії і т. ін.

Розмежування політичних конфліктів за суб’єктивним і 
об’єктивним принципами.

Три основних типи політичних конфліктів: конфлікт інтере-
сів; конфлікт цінностей; конфлікт ідентифікації.

Залежно від кількості учасників виокремлюють двосторонні 
(двоскладові), багатосторонні (багатоскладові) політичні кон-
флікти.

Антагоністичні, неантагоністичні, явні, приховані (латентні) 
політичні конфлікти.

За рівнем розгортання розрізняють внутрішньоособистісні, 
міжособові, індивідуально-групові, внутрішньогрупові, міжгру-
пові, організаційні, класові, міжнаціональні, міждержавні, 
міжобщинні, релігійні, демографічні конфлікти.

Великомасштабні політичні (соціально-політичні) конфлік-
ти: революція і контрреволюція, протиборство між державами і 
союзами держав, війни, партизанські рухи.

Основні етапи розвитку політичних конфліктів: передкон-
фліктна ситуація, власне конфлікт (інцидент), ескалація кон-
флікту (коли відбуваються певні його акти), кульмінація (най-
більше загострення конфлікту), завершення конфлікту.

Розкриття суті політичних конфліктів: гласно — через пресу, 
інші засоби масової інформації, мітинги, зібрання, засідання 
парламенту (для суспільств демократичних) і негласно — таєм-
но, коаліційно, на рівні групи.

Два основних способи розв’язання політичного конфлікту — 
силовий і переговорний. Форми силових зіткнень.

Технології переговорного процесу (позиційний торг).
Література [1–13,15–23; 25; 28–33]
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Самостійна робота за обсягом і часом обумовлюється навчаль-
ним планом, рівнем загальної теоретичної підготовки студента.

Згідно із навчальним планом студент самостійно (за консуль-
тацією викладачів та бібліотечних працівників) підбирає необ-
хідну літературу в бібліотеках МАУП та опрацьовує окремі роз-
діли і питання теми.

Для здійснення відповідного самоконтролю за самостійним 
опрацюванням програмного матеріалу курсу в методичних мате-
ріалах вміщено перелік проблемних питань.

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Змістовий модуль І. Поняття “політична еліта” у сучасній 
політології

Тема семінару: Політична еліта як соціальний і політичний 
феномен.

План
 1. Основні ознаки політичної еліти та джерела її формування.
 2. Характеристика основних теорій політичних еліт.
 3. Основні підходи до вивчення політичних еліт у сучасній по-

літології.
Література [1; 3; 5; 12; 13; 24; 25; 28]

Додатковий матеріал для підготовки до семінару
Політичною елітою зазвичай називають невеликі групи лю-

дей, чиє місце і становище у суспільстві надає їм можливості 
ухвалювати рішення, які впливають на життя і розвиток сус-
пільства, або суттєво впливати на процес виникнення й ухвален-
ня таких рішень. Якщо такі рішення мають загальнонаціональ-
не значення й від них залежить подальша доля народу, то йдеться 
про національні політичні еліти. Коли ж рішення мають загаль-
норегіональне значення, маємо справу з регіональними елітами. 
В ідеалі вважається, що люди, які належать до еліти, мають не-
обхідні якості, знання, досвід для кваліфікованого керівництва 
суспільством, прийняття правильних і своєчасних рішень.

Якість політичної влади багато в чому визначена якістю по-
літичних еліт та їх взаємовідносинами. Поведінка політичних 
еліт — це один із найважливіших факторів розвитку суспільства 
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в тому чи іншому напрямі, успіху (або поразки), тих чи інших 
реформ. Виключно важливою стає роль еліти у періоди ради-
кальних соціальних трансформацій.

Політична еліта і численна армія функціонерів, що існують 
у будь-якому суспільстві, — це різні речі. Останні не є самостій-
ними носіями влади.

Політична еліта і політичний клас — також несумісні речі. 
Термін “політичний клас” ще не здобув відповідного визнання 
в науковій літературі.

Більшість науковців вважають, що політичні еліти — це осо-
бливі соціальні організми для яких характерним є:

а) максимальна концентрація влади (у межах суспільства в 
цілому або якогось одного з його основних сегментів);

б) рекрутування нових членів переважно з вищих щаблів сус-
пільства, тобто вузької соціальної бази;

в) певний рівень внутрішньої згуртованості й взаємозв’язку;
г) спільність політичних поглядів і переконань;
ґ) спільні інтереси і прагнення.
Еліта — це не сукупність індивідів, що діють самі по собі.  

Це люди, близькі за своїм походженням, які інтенсивно взаємо-
діють і (як правило) мають спільні цінності, схильності й цілі. 
Специфіку еліти вдало визначив Дж. Мізель у формулі “трьох 
С” — group consciousness (групова свідомість), coherence (згур-
тованість), conspiracy (спільні спрямування). Феномен політич-
них еліт ось уже понад сто років привертає увагу політологів і со-
ціологів, які прагнуть усвідомити його природу, характер, 
соціальну роль, конкретні форми й типи функціонування, ре-
зультати діяльності.

Сам термін “еліта” виник у ХVII ст., а у ХІХ — на початку 
ХХ ст. його детально опрацювали і пояснили італійські соціоло-
ги: В. Парето, Г. Моска.

В. Парето застосував психологічний підхід до визначення осо-
бливостей еліти, поділив еліту на “левів”, “лисиць”, обґрунтував 
принципи “циркуляції еліти”, довів, що еліта керується усвідом-
леними інтересами, а нееліта — лише почуттями.

Г. Моска запропонував для визначення особливостей еліти 
“поведінковий підхід”, або “організаційний”. Він поділяв сус-
пільство на два основних класи: керівників і керованих. Менши-
на, на його думку, більш здатна до організованих дій.
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Р. Міхельс (“Політичні партії”) стверджував, що у будь-якій 
організації, незалежно від її масштабів, керівники стають необ-
хідними для успішної її діяльності та для її збереження. Приро-
да організації така, що вона наділяє владою й перевагами групу 
лідерів, водночас даючи їм можливість не бути контрольовани-
ми, а отже — і відповідальними перед членами цієї організації, 
навіть там, де цих керівників обирають. Організаційні фактори 
формування еліти він ставив вище психологічних.

Основні підходи до вивчення політичних еліт базуються на 
виокремленні таких положень:

1. За класичними теоріями еліти, у сучасних (індустріальних) 
суспільствах багатство, соціальний статус і політична влада ви-
значають і посилюють однин одного. Ті, хто приймає політичні 
рішення і здійснює політичну владу, походять із привілейова-
них верств і не репрезентують громадськість. Соціальна база ви-
щої влади ніколи не буває широкою.

2. Еліта — це організаційно оформлена, згуртована і 
взаємопов’язана організована група. Це дає їй змогу монополізу-
вати й утримувати політичну владу, тоді як маси є дезорганізова-
ними та роз’єднаними.

3. Еліті властиве прагнення до консенсусу щодо бажаного 
устрою суспільства та організації влади. Консенсус зумовлений 
її прагненням зберегти своє панівне становище. Він поширюєть-
ся як на фундаментальні цінності й вірування, так і на інтерпре-
тацію правил політичної гри.

4. Еліта, щоб здобути підтримку мас, на словах схильна до де-
мократичних ідеалів, хоча насправді є консервативною й знева-
жає ці маси.

Змістовий модуль І. Поняття і суть конфліктів у сучасних 
соціальних науках

Тема семінару: Конфлікти як засіб розв’язання існуючих про-
блем та поступального розвитку суспільства.

План
 1. Конфлікт як соціальне явище: суть і особливості.
 2. Соціальна природа конфліктів: теоретичний аспект.
 3. Типологізація соціальних конфліктів.

Література [1; 3; 6–8; 16; 19; 28; 31]
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Додатковий матеріал для підготовки до семінару
Конфлікт (від лат. сопflісtus — зіткнення) — усвідомлене зі-

ткнення, протиборство людей, груп, які виключають потреби, 
інтереси, цілі, типові поведінки, установки один одного. Існують 
конфлікти внутрішньоособистісні, міжособистісні і міжгрупові, 
соціально обумовлені та опосередковані індивідуальними осо-
бливостями психіки людей.

Розрізняють передумови, джерела, причини, ситуації, ініціа-
торів, винуватців і жертви конфліктів.

Існують і так звані управлінські конфлікти.
Конфлікти в управлінні: 1) відсут ність згоди між двома або 

більше сторо нами, які можуть бути окремими особа ми чи група-
ми; 2) зіткнення сторін, ду мок, сил; 3) соціальне явище, спосіб 
взаємодії людей при зіткненні їх несуміс них поглядів, позицій 
та інтересів; 4) про тиборство взаємопов’язаних, але таких, що 
мають протилежні цілі, двох чи біль ше сторін. 

Основними рисами конфліктів в управлінні є: 
а) соціальний характер конфлікту як нор мального явища, що 

породжене самою природою суспільного життя; 
б) неми нучість і поширеність конфліктів в усіх сферах життє-

діяльності; 
в) розвиток конфлікту у формі активного протистоян ня, про-

тиборства несумісних інтересів, по глядів, позицій сторін; 
г) невизначеність наслідку конфлікту через розмаїтість мож-

ливих варіантів поведінки сторін; 
ґ) просторово-часова структура конфлік ту, який у своєму роз-

витку охоплює зага льні стадії (передконфліктну, конфліктну, 
післяконфліктну) і складається зі спільних елементів (сторони, 
предмет, об’єкт, мо тиви, дії та ін.); 

д) прогнозованість і керо ваність конфліктів, можливість здій-
снювати профілактику, діагности ку та розв’язувати конфлікти у 
своїх організаціях.

Для будь-якого конфлікту необхідним елементом є конфлік-
тна ситуація. Конфліктна ситуація — це ситуація, спричинена 
накопиченням суперечностей, пов’язаних із діяльністю суб’єктів 
соціальної взаємодії, яка створює осно ву для виникнення реаль-
ного конфлік ту. Конфліктна ситуація — початковий етап розви-
тку конфлікту. Умовно етапи конфліктної ситуації поділяють 
так: 1) виникнення і розвиток; 2) усвідомлення конфліктної си-
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туації хоча б одним із учасників соціальної взаємодії та емо ційне 
переживання ним цього факту.

Щоб виник конфлікт, суперечності мають бути кимось усві-
домлені, а поведінка відповідно вмотивована. Окремі дослідни-
ки об’єктивне існування конфліктів пояснюють довготрива лою 
нерівноправністю становища, в якому пе ребувають соціальні 
групи суспільства. 

Конфлікти поділяють також на рольові та соціальні. 
Рольовий конфлікт — це внутрішній конфлікт особи стості, 

пов’язаний з необхідністю людини по перемінно, а то й одночасно 
виконувати різ номанітні ролі. Наприклад, протягом дня чо ловік 
може виконувати ролі батька, сина, керівника, підлеглого, пі-
шохода, водія, кохан ця та ін. Звичайно, такий калейдоскоп 
соціа льних ролей змушує людину мобілізувати вла сні фізичні й 
психологічні можливості.

Змістовий модуль ІІ. Соціальні конфлікти: суть і 
особливості

Тема семінару: Соціальні конфлікти: суть, функції, моделі 
розвитку та шляхи розв’язання.

План
 1. Суть та причини зародження і існування соціальних кон-

фліктів.
 2. Типологія та класифікація соціальних конфліктів. 
 3. Шляхи розв’язання соціальних конфліктів у суспільстві.

Література [1–13; 15–23; 25; 28–33]
Додатковий матеріал для підготовки до семінару

Соціальні конфлікти пов’язані перш за все із зіткненням ін-
тересів людей і можуть призводити до серйозних суперечностей. 
Водночас соціальні конфлікти мають не лише дезінтегруючі, 
руй нівні наслідки, а й сприяють стабілізації, інноваційній ді-
яльності. 

Соціальні конфлікти розмежовують за соціальним рівнем сто-
рін, що конфліктують, поділяючи їх на загальносоціальні, або 
макрорівневі (класові, етнічні, соціально-професійні), міжгру-
пові (між формальними та неформальними підрозділами в орга-
нізаціях), міжособові, внутрішньоособистісні, або рольові, та ін. 

Людина постійно перебуває у різноманітних конфліктах — 
внутрішньоособистісних, міжособових, групо вих, службових, 
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політичних, міжнаціональних, міжнародних та ін. Отже, за-
вжди існує потреба вміти врегульовувати конфлікти, осо бливо в 
нестабільних суспільствах. І хоча протилежностями конфлікту є 
злагода, єднання, згуртованість, мир, конфлікти — норма життя 
людини.

Психологія конфліктів значною мірою розвивається на базі 
психології особис тості, особистостей, причетних до конкретного 
конфлікту. 

Оскільки конфлікти завжди пов’язані із зіткненням інтересів 
і поглядів людей, то в їх зародженні, розвитку, розв’язан ні вели-
чезну роль відіграє психологічний фа ктор. Конфлікти взагалі, у 
тому числі і соціальні, можуть бути зумовлені об’єктив ними та 
суб’єктивними причинами.

Змістовий модуль ІІІ. Політичні конфлікти: розвиток і 
шляхи подолання

Тема семінару: Політичні конфлікти: роль, значення та осо-
бливості функціонування у політичному процесі.

План
 1. Політичний конфлікт як різновид соціального конфлікту.
 2. Джерела появи та типологізація політичних конфліктів. 
 3. Політичний процес і політичні конфлікти: суть і особливості 

взаємовпливу і реалізації конфліктів.
Література [1–13; 15–23; 25; 28–33]

Додатковий матеріал для підготовки до семінару
Конфлікт політичний — надмірне за гострення взаємовідно-

син сторін у політиці або їх зіткнення, пов’язане з відмінностями 
їх становища в суспільстві. 

Сутність конфлікту політичного легше уявити, пізнати, розу-
міючи, що таке конфлікт загалом.

Конфлікт політичний — це зіткнення проблемних або таких, 
що не збігаються, інтересів, дій, поглядів окремих особистостей, 
представників політичних партій і громадських організацій, 
об’єднань, етнічних, соціальних груп, держав та їх органів.

Найважливіші складові конфлікту політичного: сторони, що 
конфліктують; зона розбіжнос тей між конфліктуючими сторо-
нами; мотиви конфлікту; дії. Конфлікти політичні розрізняють 
за суб’єктами; рівнем конфліктних відносин; об’єктом. Конфлік-
ти політичні можуть виникати навмисно (з чиєїсь іні ціативи) 
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і на основі існуючих суперечностей. Розрізняють такі види су-
перечностей: що сфо рмувалися в результаті соціально-еконо-
мічно го і матеріально-побутового становища людей; зумовлені 
неприйняттям політики тих, хто ре ально має владу.

Не всі суперечності, у тому числі політичні, спричинюють 
конфлікти.

Конфлікти політичні є насамперед формою вза ємовідносин 
окремих особистостей, партій, політичних груп, громадських 
об’єднань, кла сів, держав, окремих політиків, громадських дія-
чів з приводу відносин влади. Конфлікти політичні можна також 
поділяти на такі, що стосуються всьо го політичного простору 
(наприклад, між гіл ками влади), і на конфлікти усередині влад-
них структур, коли сторони воюють за пере розподіл влади або 
розширення владних повноважень.

Джерелом політичних конфліктів є конкуренція, суперни-
цтво, антагонізм, ворожість у сферах економіки, політики, по-
літичних інтересів.

Незалежно від характеру всі конфлікти політичні тією чи ін-
шою мірою стосуються влади, владних інтересів.

Одним із показників можливого політичного конфлікту, а то 
й політичної кризи є політична напруженість. Для неї властиве 
поширення серед широких верств населення настроїв невдово-
лення існу ючим становищем у певних сферах життя або існую-
чим соціальним устроєм загалом. Така ситуація характерна на-
передодні системної кризи, коли активізується діяльність 
політич них партій, громадських організацій, відбува ються мі-
тинги, маніфестації, організуються пікети, посилюється мігра-
ція тощо. Це можуть бути передумови системної або несистем-
ної, локальної, регіональної та іншої кризи.

У су спільстві завжди є системні і несистемні політичні кон-
флікти.

Системні політичні конфлікти стосуються базових підвалин і 
принципів існування суспільства. Здебільшого ці конфлікти ві-
діграють дезінтегруючу роль. Несистемні політичні конфлікти 
основних підвалин суспільства не торкаються і дезінтегруючої 
ролі не відіграють.

Політологи розрізняють три основних типи політичних кон-
фліктів: інтересів, цінностей, ідентифікації.
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Конфлікти інтересів, як правило, спостерігаються у високо-
розвинених, стабільних країнах, де час від часу перерозподіля-
ється власність, капітали тощо.

Вважають, що розв’язувати такі конфлікти легше, ніж інші. 
Конфлікти цінностей, або ціннісні конфлікти, навпаки, ха-

рактерні для держав нестабільних, з нестійким державним 
устроєм. Ці конфлікти розвиваються навколо таких цінностей, 
як свобода, рівність, автономія, справедливість тощо, для уточ-
нення їх розуміння та реалізації в життя. 

Конфлікт ідентифікації настає тоді, коли суб’єкт політичного 
процесу намагається ототожнювати себе з відповідною соціаль-
ною групою. Такий політичний конфлікт був, зокрема, в Росії 
під час штурму Білого дому, коли різні соціальні групи намага-
лися довести, яка з них найдемократичніша, “найнародніша”.

Досить поширеними є політичні конфлікти між різними гіл-
ками влади, партіями, рухами, громадськими об’єднаннями, 
окремими політичними лідерами, між фракціями і групами 
у парламентах, апаратами уряду і президента, між місцевою 
і центральною владами, між різними класами, соціальними гру-
пами. Це природно і особливо характерно для нестабільних сус-
пільств, що перебувають у так званому перехідному стані від од-
нієї системи соціально-економічних, політичних відносин до 
іншої, оскільки саме в них надто помітно виявляється відмін-
ність і навіть різка протилежність інтересів і потреб усіх соціаль-
них і політичних суб’єктів.

Залежно від кількості учасників (сторін) політичні конфлікти 
можуть бути двосторонніми (двоскладовими) і багатосторонніми 
(багатоскладовими). 

Політичні конфлікти поділяють також на антагоністичні і не-
антагоністичні, явні, приховані, тобто латентні.

За рівнем розгортання політичні конфлікти поділяють на 
внутрішньоособистісні, міжособові, індивідуально-групові, вну-
трішньогрупові, міжгрупові, організаційні, класові, міжнаціо-
нальні, міждержавні. Внутрішньоособистісними називають кон-
флікти між “хочу!”, “повинен!” і “розумно!”.

Людина завжди є носієм певної свідомості, поглядів, які не 
є сталими. Вони змінюються під впливом найрізноманітніших 
обставин. При цьому нормальний розвиток особистості пов’я-
заний із розумінням відмінності між реальною та ідеальною ме-
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тою, в результаті чого і вини кає внутрішній конфлікт. Він осо-
бливо хара ктерний для політичних діячів високого рів ня, які 
орієнтуються не лише на сьогоденну, реальну мету, а й на так 
звану велику, або іде альну, мету, намагаючись якомога швидше 
утвердитися. 

Внутрішньоособистісні конфлі кти, як правило, спричиню-
ють і міжособові, оскільки людина, не знаходячи відповіді на за-
питання, що її хвилюють, не дістаючи схва лення і підтримки 
своєї позиції іншими, намагається досягти цього саме за рахунок 
міжособових конфліктів.

Міжособові конфлікти в політиці мають певні особливості. 
У житті кожної людини таких конфліктів багато.

Міжособові конфлікти характеризуються, з одного боку, зміс-
том, тобто тим, що становить предмет різних поглядів конфлік-
туючих. У політиці найголовніше — політичні погляди, оцінки, 
ідеали, ідеології. З іншого боку, кон флікт має психологічну 
основу, пов’язану з особливостями конфліктуючих як особисто-
стей. Це визначає манеру, стиль поведінки конфліктуючих сто-
рін. 

Міжособові конфлік ти нерідко переростають у групові, коли 
конфліктуючі сторони у різний спосіб доповнюються прихиль-
никами, однодумцями. 

Міжорганізаційні конфлікти в політиці виникають як зі-
ткнення окремих партій, громадських ор ганізацій, об’єднань, 
великих груп. Останні мають доленосне значення для цілих на-
цій, народів, оскільки у великі групи люди об’єд нуються на 
основі спільного соціального ста новища, місця проживання, 
спільних інтере сів, громадянства чи підданства, національності 
тощо. 

Розвиток політичних конфліктів фактично один і той самий: 
передконфліктна ситуація, влас не конфлікт (інцидент), ескала-
ція конфлікту (коли відбуваються певні його акти), кульмі нація 
(найбільше загострення конфлікту), за вершення конфлікту. Іс-
нують два основних варіанти розкриття суті політичних конфлік-
тів — гласний і негласний. У першому випа дку суть політичних 
конфліктів розкриваєть ся відкрито — через пресу, радіо, 
телебачен ня, мітинги, зібрання, засідання парламенту тощо.
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Гласний варіант розкриття властивий демократичному сус-
пільству. Гласно розв’я зуються конфлікти у процесі обміну 
думка ми, дискусій, вивчення громадської думки та ін.

Негласне розкриття суті політичних конфліктів відбувається 
таємно, коаліційно, на рівні групи і то му, як правило, конфлікт 
залишається нерозв’язаним, суперечності не усунутими, згоди 
між сторонами, що конфліктують, не досяг нуто. Тимчасово 
зменшується тільки гостро та конфлікту.

Політичні конфлікти розв’язуються переважно двома спосо-
бами — силовим та переговор ним. Другий спосіб складніший, 
потребує ве ликої практичної підготовки тих, хто готує, організо-
вує, веде переговорний процес, але саме цей спосіб найбільш пер-
спективний і плідний.

Розрізняють два основних методи ведення переговорів — по-
зиційний торг і принципові переговори, або переговори по суті.

Переговори як позиційний торг характеризуються спробою 
розв’язати конфлікт, досягти домовленості шляхом певних 
посту пок сторін. Такі переговори здебільшого ма лоефективні і 
до розв’язання конфлікту фак тично не приводять. 

Складніші і результативніші — принципові переговори, пере-
говори по суті. Вони потребують розмежування між учасниками 
переговорів та предметом переговорів, зосередження на інтере-
сах, а не на позиціях сторін, окреслення кола можливостей перед 
тим, як вирішувати, що робити. У результаті таких переговорів 
най частіше сторонам вдається зберегти особисту позицію, власні 
погляди. В ідеальному ва ріанті підсумок таких переговорів має 
вигляд як “перемога — перемога”. Існують три спо соби дій, у ре-
зультаті яких сторони, що кон фліктують, можуть спробувати 
вийти з політичного конфлікту, розв’язати його. Це насилля, 
роз’єднання і примирення.

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
 1. Конфлікт як соціальне явище.
 2. Соціальна природа конфліктів очима політологів: історич-

ний контекст.
 3. Соціальні причини виникнення конфліктів.
 4. Основні структурні елементи конфліктів та їх класифікація.
 5. Особливості прояву суб’єктивних та об’єктивних факторів 

конфлікту.
 6. Класифікація конфліктів.
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 7. Соціальний конфлікт: суть і специфічні ознаки.
 8. Джерела соціальних конфліктів у суспільстві.
 9. Класифікація та типи соціальних конфліктів.
 10. Основні функції та концепції соціальних конфліктів.
 11. Теорії соціальних конфліктів та їх відмінності.
 12. Особливості та моделі розвитку соціальних конфліктів.
 13. Політичний конфлікт: суть і специфічні ознаки.
 14. Політичні конфлікти як засіб врегулювання соціальних від-

носин.
 15. Джерела та суб’єкти політичних конфліктів.
 16. Політичні конфлікти як засіб боротьби за владу.
 17. Типологізація політичних конфліктів.
 18. Особливості розвитку та розв’язання політичних конфліктів.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ  
КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ СТУДЕНТАМИ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ 

НАВЧАННЯ
Мета виконання контрольних робіт з курсу — перевірити рі-

вень опанування студентами нормативних матеріалів, вміння тео-
ретично обґрунтовувати і на практиці реалізовувати положення 
курсу.

У контрольній роботі потрібно ґрунтовно розкрити суть обра-
ної теми, користуючись науковою, спеціальною літературою, на-
веденою у списку літератури. 

Готуючи роботу, необхідно дотримуватися таких вимог:
·	 робота має містити вступ, основну частину, висновки і спи-

сок літератури;
·	 при використанні літератури, на неї необхідно робити поси-

лання, позначаючи номер джерела (у списку) та сторінку: 
наприклад [14, 268], де перше — номер джерела, друге — 
сторінка;

·	 загальний обсяг контрольної роботи має становити найбіль-
ше 15 сторінок, а обрана проблема має бути максимально 
розкрита.

Контрольна робота оформлюється на аркушах формату А4. На 
титульній сторінці роботи вказується прізвище, ім’я, і по батькові 
студента, курс, група та спеціальність, а також домашня адреса і 
контактний телефон виконавця. Робота має бути надрукована.

Наприкінці роботи студент обов’язково повинен поставити 
підпис та дату виконання контрольної роботи.
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