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Постановка проблеми. У вивченні кон-
флікту широко використовуються різноманітні 
напрямки соціологічного пізнання, де пред-
метом дослідження стає соціальний конфлікт 
у різних аспектах. Такий різновид позицій знач-
но ускладнює взаєморозуміння між науковця-
ми різних напрямків теорій конфлікту.

Конфлікт від природи своєї є складним еле-
ментом. Для знаходження шляхів розв’язан-
ня конфліктів треба насамперед вивчити сам 
конфлікт, причини його появи, глибину роз-
гортання, позиції сторін.

Для розвитку суспільства потрібні соціаль-
ні зміни. Наразі це є актуальним для україн-
ського суспільства. У суспільстві соціальний 
конфлікт неминучий, про це зазначав і Г. Зім-
мель у своїй теорії соціального конфлікту [1]. 
Він вважав, що конфлікти виступають невід-
дільним атрибутом соціального життя, його 
практичних і духовних, політичних, мораль-
них, правових та інших проявів. Він вважав, 
що одна з причин такого стану речей коре-
ниться в особливостях природи людей, в їхніх 
психофізіологічних якостях [1].

Слід зазначити, що у світовій спільноті 
велике різноманіття конфліктів та конфлік-
тних ситуацій і тому саме виникає складність 
вивчення цього феномену. Великий потен-
ціал можливостей, вивчення та пояснення, 
розкриває суть даного феномена і несе у собі 
поліпарадигмальність.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Серед дослідників, які вивчали кон-
флікт як соціальний феномен є представники  

західної соціології, такі як: Л. Козер. Р. Да-
рендорф, К. Боулдінг, Дж. Рекс, Д. Локвуд, 
А.Г. Здравомислов, І.Г. Іванов, а також вітчиз-
няні соціологи, такі як Е. Головаха, В. Танчер, 
А. Ручка, І. Бекешкіна, В. Казаков та ін.

Постановка завдання. У своєму дослі-
дженні автор намагається відтворити основ-
ні проблеми вивчення феномену конфлікту, 
розкрити спектр різновиду теорій і підходів 
до вивчення соціальних конфліктів у соціоло-
гічному пізнанні.

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. В основі теорії конфлікту лежить створен-
ня конфліктної парадигми. Л. Козер пояснює 
соціальний конфлікт як соціологічне поняття і 
показує, що це поняття можна вивчити і дослі-
дити за допомогою емпіричного дослідження, 
завдяки дослідженню ми можемо правильно 
зрозуміти галузі його прояву і розвиток соці-
альних відносин [2, с. 31].

Р. Коллінз пише, що теорія конфлікту – це 
загальний підхід у вивченні всієї галузі соціо-
логії конфлікту. Феномен конфлікту – це сим-
вол підходу [3, с. 82].

Інше бачення в Є. Головахи, який ствер-
джує: «вважаю за необхідне сказати про со-
ціальний феномен як предмет соціологічного 
пізнання. Я прихильник того, що загальним 
для соціологів є вивчення не соціальної дії, 
як наполягав М. Вебер (бо не тільки з дій скла-
дається соціальна дійсність), і не соціальних 
відносин, як вважав К. Маркс, зводячи осо-
бистість до сукупності всіх суспільних від-
носин (оскільки відносин явно недостатньо 
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для повноцінного пізнання тих, хто у ці відно-
сини вступає). Реально соціологи вивчають 
саме соціальні феномени» [4, с. 12]. Тобто, 
Є. Головаха стверджує, що теорії соціального 
конфлікту є складовою парадигми соціальних 
фактів і надає їй парадигмальний статус. Та-
кож про існування конфліктної парадигми пи-
шуть і інші дослідники [4, с. 154].

У західній соціології наприкінці ХХ століття 
сформувався специфічний напрям теорії со-
ціальних конфліктів. До цієї теорії відносять 
основоположників К. Боулдинга, Л. Козера, 
Дж. Рекса, Р. Дарендорфа.

Р. Дарендорф у своїй теорії конфліктної 
моделі суспільного розвитку показав, що 
у кожному суспільстві відбуваються соціальні 
зміни, які ведуть до змін саме через виникнен-
ня конфлікту. В основі конфлікту за Р. Да-
рендорфом лежить конфлікт інтересів, який 
спирається на позицію соціальної нерівності 
між членами суспільства і не співпадіння ін-
тересів. З цього виникає соціальна напруже-
ність у суспільстві, суперечності, конфліктні 
ситуації, це безпосередній вплив на прояв 
конфлікту. За теорією Р. Дарендорфа, при-
роду конфлікту насамперед вивчають саме з 
природи інтересу, де й виникає сам конфлікт і 
способи його регулювання [5].

Л. Козер у своїй теорії позитивно-функці-
онального конфлікту вивчає цінності, статус, 
владу, ресурси. Л. Козер і Р. Дарендорф вва-
жають, що у суспільстві існує соціальна нерів-
ність, тому незадоволеність членів суспільства 
призводить до психологічних коливань і ство-
рює напруженість між індивідами і соціальни-
ми групами. Ця ситуація у суспільстві може 
бути врегульована за допомогою різних видів 
конфліктів. Л. Козер, пояснює, що у суспіль-
ствах існує різний розвиток конфліктів і шляхи 
їх вирішення. Він говорить, що конфлікт веде 
до позитивного розвитку суспільства і до по-
зитивних соціальних змін [2].

Є. Головаха погоджується з позицією Р. Да-
рендорфа щодо поширення настроїв, відчужен-
ня, амбівалентності у сприйнятті навколишньо-
го середовища серед населення [6].

Як вважає Є. Головаха і Н. Паніна, стри-
жень вибухів у суспільстві, які потребують 
соціальних змін, виникає між старими і нови-
ми елітами [7].

Л. Козер писав, що його книга «Функції соці-
ального конфлікту» (1956) «являє собою спро-
бу прояснити поняття «соціальний конфлікт» і 
показати можливості його використання в ем-
піричному соціологічному дослідженні, оскіль-
ки саме дослідження відіграє найважливішу 
роль у галузі соціальних відносин» [2, с. 31]. 
Значенням поняття соціального конфлікту є 
засіб, призначений для «з’ясування певних 
аспектів реальності» [2, с. 31]. Також Л. Ко-
зер зазначає, що «дослідження повинні мати 

на меті пояснення, прояснення і об’єднання 
до проявів соціальних конфліктів» [2, с. 31].

На думку Л. Козера, не можливе зникнен-
ня початкових ворогів, тому що обов’язко-
во з’являться нові вороги, це відбувається 
для того, щоб група весь час була у стані 
напруги, очікування на конфлікт, у стані кон-
флікту [2, с. 542-556]. Конфлікти, які відбува-
ються у групах перешкоджають розладу гро-
мадських порядків. Конфлікт виконує функцію 
породжувати нові норми, нові інститути, бути 
стимулятором, прогресом в економічній і 
технологічних сферах. Л. Козер наполягав 
на тому, щоб конфлікт був визнаний як нор-
мальне, широко поширене і позитивне соці-
альне явище і у цьому велика його заслуга. 
Американський соціолог розглядав конфлікт і 
порядок, вбачав у цьому позитивну і негатив-
ну сторону, у порівнянні з іншими науковця-
ми, які бачили тільки негативні наслідки. Він 
визначив, що причини та наслідки конфлікту 
можуть бути різними: позитивними та нега-
тивними. Л. Козер вважає, що конфлікти – це 
нормальні прояви суспільного життя. У кож-
ній соціальній дії чи взаємодії є передумови 
виникнення конфлікту, він виникає через ба-
гато аспектів, таких як влада, статус, саме з 
цього і виникають конфлікти за Л. Козером 
[2, с. 542-556]. Ті групи населення, які вважа-
ють, що вони не можуть мати того чи іншого 
блага, є найчастіше представниками суспіль-
них груп, які ініціюють соціальні конфлікти. 
Коли їх впевненість у цьому стає сильнішою, 
активнішими стають конфлікти. Л. Козер ро-
бить розподіл на: реалістичні і не реалістичні 
конфлікти. До перших він відносить ті кон-
флікти, які для вирішення у суспільстві мають 
всі необхідні передумови. До других відно-
сить ті конфлікти, де учасники залежать від 
емоцій і пристрастей, і висувають претензії 
один одному. Л. Козер вважає, що конфлік-
ти виконують стабілізуючу роль у суспіль-
стві. Його думка збігалася з думкою Г. Зім-
меля [8, с. 39-40], де «Конфлікт – це форма 
соціалізації», і тому конфлікт, за Л. Козером, 
як інструмент, процес соціальної взаємодії 
людей, за допомогою якого відбувалася під-
тримка соціальної структури суспільства.

К. Боулдінг, американський соціолог, у тео-
рії конфлікту розкриває всі сторони конфлікту і 
показує, що учасники конфлікту не розуміють 
свої позиції і стоять на своїх принципах та ін-
тересах і це призводить до не бажання врегу-
лювання конфлікту. Конфлікт – це соціальна 
взаємодія, в якій конкурують між собою [8]. 
К. Боулдінг виходить із принципу однаково-
сті всіх можливих систем у природі і соціумі, 
в яких завжди відбувається між ними конфлікт.

Дж. Рекс подає теорію конфлікту в основі те-
оретико-методологічного підходу, який він на-
зиває «реальним соціологічним аналізом» [9].
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За Дж. Рексом, у центрі теорії конфлікту 
лежить конфлікт інтересів, який підлягає со-
ціологічному аналізу та вивченню конфліктної 
ситуації. У висновках Дж. Рекс показав, що 
основними положеннями вивчення конфлікту 
виступає розподіл ресурсів, соціальна інтегра-
ція, соціальний порядок – у результаті спостері-
гаються соціальні зміни, яким властивий як ево-
люційний, так і революційний характер [9].

Дж. Рекс стверджує, що конфлікт у розвитку 
суспільства виконує ключову роль і займається 
регуляцією конфлікту для того, щоб стабілізувати 
стан громадян і мирного порядку. Тобто, перемо-
га тільки за однією зі сторін [9]. Дж. Рекс вважає, 
що цілісність культури, її соціального контролю 
суспільства над соціальними інститутами, над ду-
ховно-ціннісними системами не існує [9].

За Дж. Рексом, суспільство – це соціальні 
групи, які виконують конкретні дії, що існують 
незалежно один від одного. Дуже складним 
для Дж. Рекса виявляється пояснення наявності 
соціального порядку, тому що Дж. Рекс вбачав 
стабільність суспільства саме у безперервності 
конфліктів у суспільстві. Коли саме через кон-
флікт можна придушити слабкі, нижчі верстви 
населення країни [9]. Прагнучи створити логіч-
но струнку теорію концептуалізації – зрушуючи 
конфлікт як сутність соціального світу, Дж. Рекс 
зводить нанівець значущість нормативно-цін-
нісних аспектів життя суспільства, представ-
ляючи людську діяльність як раціональний, але 
прагматичний акт. Однак, описуючи конкретні 
соціальні процеси: революцію, перемир’я і т.д., 
він змушений вказувати на «ідеальні» чинники, 
що вносить невідповідність у загальні теоре-
тичні побудови, що приводить до суперечно-
стей, нерозв’язаних у рамках теорії, абсолюти-
зує розподіл [8].

Багато дослідників у напрямках вивчення 
теорії соціального конфлікту поширили вчення 
у соціології структурного функціоналізму, рів-
новаги соціальної системи, злагоди, порядку. 
А.О. Ручка, В.В. Танчер пишуть, що функціона-
лізм ґрунтується на наступних ідеях: в основі 
соціального життя лежать норми і цінності; 
життєдіяльність ґрунтується на взаємодії і спів-
робітництві; соціальне життя включає необхід-
ність контролю, соціальна система ґрунтується 
на згоді; соціальні системи прагнуть до стійко-
сті. Конфліктний же підхід у свою чергу виходить 
з наступних протилежних тез: суспільне життя 
веде до протистояння, примусу, ворожості, со-
ціальної напруженості; соціальна життєдіяль-
ність породжує структурний конфлікт, соціальні 
системи прагнуть до змін [10, с. 226].

У вище згаданих соціологів вивчення про-
блем конфлікту йде по декількох напрямках. 
Основними з них є: конфлікти на виробни-
цтві, у трудових колективах; етнічні конфлік-
ти; політичні конфлікти, соціологічні аспек-
ти міжнародних конфліктів; роль конфлікту  

у сімейно-шлюбних відносинах; конфлікти і 
злочинність у суспільстві.

А.Г. Здравомислов говорить про наявність 
соціологічних підходів до аналізу конфліктів, 
як мотиву розгортання конфлікту та мотивації, 
особливості взаємозв’язку конфліктів на всіх 
рівнях і ролі влади у регулюванні конфліктів 
[11, с. 15]. Також він надає визначення кон-
флікту як соціального феномена, учасників 
конфлікту, мотивації конфлікту, стадії розвит-
ку, походження конфліктів [11, с. 82].

Американські соціологи почали широко 
використовувати таку модель вивчення кон-
фліктів в емпіричних спеціалізованих дослі-
дженнях. Так, за словами Дж. Александе-
ра, вивчення соціального конфлікту у галузі 
соціології конфлікту має величезний вплив 
на прикладну соціологію, пояснення нових 
тлумачень соціальних конфліктів. Виникають 
нові види конфліктів і треба створювати нові 
моделі їх вирішення. Дж. Александер розділяє 
вчення про соціальний конфлікт на два види: 
функціональний та конфліктний, саме завдя-
ки емпіричним дослідженням можна виявити, 
проаналізувати, вивчити і надати аналітичне 
пояснення показників по цім двом видам соці-
ального конфлікту [11].

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Конфлікт сьогодні це протидія багатьох 
суспільних сил курсу уряду, орієнтований 
на зміну суспільно-політичного ладу. Соціо-
логічна теорія досліджує природу виникнен-
ня конфлікту, закономірності, протікання, 
типологію, роль соціального конфлікту, 
розв’язання, управління соціальними кон-
фліктами, як суспільного явища.

Трансформаційні процеси у сучасній Укра-
їні зумовлюють появу соціальних конфліктів, 
що відбуваються в усіх сферах суспільного 
життя. Учасниками конфлікту стають великі 
групи, регіони. Науковці ставлять завдання 
по дослідженню соціальних конфліктів у різ-
них аспектах його прояву. Як пише Дж. Рит-
цер, існують «три панівні парадигми вивчення 
соціальних конфліктів, це є парадигми соці-
альних фактів, соціального визначення та со-
ціальної поведінки» [12, с. 571].

Тому можна зробити висновок, що виникла 
на Заході теорія соціального конфлікту не тотож-
на соціології конфлікту, хоча деякі її положення 
можуть входити і входять в останню. Стосов-
но соціології конфлікту (як і стосовно конфлік-
тології) вона має відносну самостійність, бу-
дучи частиною соціології, або рефлексивної 
соціології. Всі зміни у суспільних відносинах 
відбуваються розширенням сфери вивчення та 
прояву соціальних конфліктів. Сучасні соціальні 
конфлікти мають свої властивості, такі як поши-
реність на всі галузі суспільства, не має чітких 
меж у конфлікті, деінституціоналізація конфлік-
тного протистояння. 
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