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Анотація  

У статті розглянуто питання теорії політичного конфлікту, зазначено, що поглиблене вивчення цього 

питання є актуальним для сучасної України. Доведено пріоритетність політичних інструментів при розв'язанні 

конфліктів у сучасному українському суспільстві.  
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Abstract 

Realities The article deals with the theory of political conflict, noted that in4depth study of this issue is critical for 

modern Ukraine. Of priorities and policy instruments in resolving conflicts in the Ukrainian society.  
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Впродовж усього періоду незалежного розвитку Україна була й залишається конфліктогенним 

середовищем, що гальмує її подальший розвиток, стає на заваді євроінтеграційного курсу. У зв'язку з 

цим постає необхідність переосмислення світового та вітчизняного досвіду дослідження політичних 

конфліктів, джерел їх виникнення, пошуку нових шляхів управління, розв'язання, мінімізації 

руйнуючого впливу на національну безпеку.  

Докорінні реформи в Україні, як і в кожній молодій державі, супроводжувалися значними 

протиріччями у суспільно-політичному житті. В умовах одночасної зміни форми власності, 

державного устрою та формування незалежності вони виявлялись з підвищеною напруженістю і 

загостренням,  загрожуючи перерости у гострий конфлікт. 

Основною ціллю даної статті є завдання показати актуальність та потребу у вивченні явища 

політичного конфлікту, що в силу різних політичних подій трансформується та набуває якісно нових 

форм.  

Сутність політичних конфліктів, як невід’ємного елемента політичних відносин, варто розглянути 

через призму сучасних вітчизняних політичних вчень, які датуються періодом незалежної української 

державності. Адже, історичні особливості функціонування та існування українського народу вплинули 

на формування вчень про політичні конфлікти, а також на процес прояву даного явища в українському 

суспільстві. 

Актуальність питання щодо сучасного стану вивчення політичних конфліктів як постійно діючих 

форм боротьби за владу, зумовлена його теоретичним і практичним значенням, що пов’язано з 

формуванням та розвитком в Україні науково обґрунтованої концепції політичних конфліктів. Зміни, 

які реально відбуваються у суспільно-політичній і правовій реальності України створюють потребу у 

вдосконаленні та новітній розробці вчень в галузі політичної конфліктології. 

Сьогодні перед державою стоїть завдання нарощування теоретичного та практичного потенціалу 

дослідження проблеми конфлікту, у всіх її основних аспектах – пізнання сутності та причин, розробка 

шляхів і засобів їх запобігання, регулювання і вирішення [1, с. 6].  

Як вже зазначалося, політичні конфлікти дають змогу конфліктуючим групам суспільства і влади 

інформувати про свої інтереси та потреби й тим самим стимулювати позитивні зміни у суспільстві. 

При цьому багато що залежить від системи. У закритих суспільствах конфлікти спричиняють поділ 

суспільства на два ворожих табори чи класи, а це призводить до революційного насильства. У 

відкритих суспільствах конфліктам дається вихід. Саме виникнення конфліктної ситуації значною 

мірою залежить від способів зіставлення протилежних інтересів, подолання суперечностей, що 

виникають при цьому [2, с. 172].  
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У демократичних суспільствах інтереси різних соціальних груп представляють різні політичні 

партії, і конкретний конфлікт розв'язується у переговорний спосіб, завдяки реформуванню суспільства, 

зміни панівної еліти на виборах під час парламентської боротьби та іншими цивілізованими методами. 

У результаті відбувається не руйнація, а розвиток суспільства [3, с. 6].  

Більшість сучасних фахівців вважають, що політичні конфлікти відіграють позитивну роль у 

суспільному житті, оскільки вони сигналізують владі про існуючі суперечності, розбіжності позицій 

громадян та стимулюють дії, здатні поставити ситуацію під контроль. Дестабілізація влади й 

дезінтеграція виникають у суспільстві не тому, що існують конфлікти, а через невміння врегулювати 

політичні суперечності або елементарне ігнорування цих колізій [4, с. 113]. 

Політичний конфлікт виникає та існує відповідно до цілей, які сфокусовані на проблемі 

функціонування політичної влади у суспільстві її захопленні, використанні і відповідно утриманні, 

саме через цей факт політичний конфлікт проявляє себе у якості перманентної, тобто не- змінної форми 

боротьби за владу в даному конкретному суспільстві. Конфлікт, що виникає на ґрунті політичних 

відносин, передбачає мобілізацію найбільшої чисельності з боку всіх конфліктуючих сил, в нього 

включені великі соціальні групи, десятки тисяч або мільйони людей. Відповідно його наслідки відчутні 

у всіх основних сферах суспільства [1, с. 8]. 

Розглядаючи концепції конфлікту, можливо зробити висновок, що суспільство зберігається як єдине 

ціле завдяки існуючим у ньому внутрішнім конфліктам. Присутність сукупності різнохарактерних та 

різнорівневих конфліктів перешкоджає розколу суспільства на два ворогуючих табори, протистояння 

між якими може призвести до громадянської війни. 

Впродовж останнього десятиліття внутрішньополітична ситуація в Україні неодноразово 

загострювалася. Політичні конфлікти змінювалися один за одним. Суспільно–політичні кризи 

охоплювали політичну еліту, різні верстви населення, поширювалися на головні сфери життя — 

політичну, економічну, культурну, інформаційну. Їх перебіг та наслідки в цілому мали деструктивний 

вплив. Водночас до цього часу науковці, аналітики та експерти дають різні оцінки щодо зовнішніх та 

внутрішніх чинників, рушійних сил вказаних конфліктів, а також умов і можливостей їх виникнення у 

майбутньому.  

Об'єктивний перебіг конфліктів як соціального явища може бути і позитивним, і навпаки. У 

політичному аспекті найбільш значущі ті конфлікти, що водночас охоплюють всі рівні соціальної, 

економічної і політичної структур, порушують і втягують максимально можливе в конкретних умовах 

число учасників. Такі конфлікти відбуваються в сфері суспіль" них відносин, зв'язаних з проблемами 

збереження або по" валення влади, її зміцнення або підриву.  

Політичні конфлікти дезорганізують та дестабілізують становище, але одночасно стають початком 

нового етапу розвитку у випадку їх позитивного вирішення. 

Вибір засобів щодо запобігання політичних конфліктів досить широкий. Для досягнення стабілізації 

в Україні головними принципами повинні бути задоволення інтересів країни, інтересів народу. 

Важливим є розроблення програм дій, яка спрямована на запобігання політичних конфліктів. Вона 

включає в себе можливі та різноманітні засоби і методи для нейтралізації конфліктної ситуації. Тому 

можливостями по запобіганню політичних конфліктів не слід зневажати. В цілях забезпечення їх 

ефективності необхідно чітко бачити ті труднощі, які постають на цьому шляху [5, с. 87]. Перед 

вітчизняними науковцями постає одна спільна мета визначити оптимальні варіанти попередження, 

врегулювання, управління політичними конфліктами в українському суспільстві. 

Аналізуючи політичну ситуацію та теоретичні вітчизняні вчення про політичний конфлікт 

встановлено, що подальше вивчення політичних конфліктів є важливою складовою демократичного 

розвитку українського суспільства. Політичний конфлікт має своє важливе місце в системі наукових 

вчень серед інших досліджень.  

Правильно організоване управління надає конфліктному процесові форми, яка забезпечує 

мінімізацію неминучих політичних, соціальних, економічних і моральних утрат, оптимізацію сфер 

суспільного життя, причетних до конфлікту. Позитивні наслідки соціально–політичного розвитку 

постають не з конфлікту як такого і не з уявної безконфліктності, а з уміння впливати на конфлікт у 

потрібному напрямі. 
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