
Будь�який конфлікт сам по собі є до сить склад ним соці -
аль но де терміно ва ним фе но ме ном. Ви хо дя чи з цьо го, йо го
мож на виз на чи ти як один з різно видів суспільних відно син,
суб’єкти яко го відтво рю ють че рез свою ме ту по тре би й інте -
ре си, що ле жать в ос нові конфлікту, та праг нуть ре алізу ва ти їх
у гострій бо ротьбі. 

Скла лась ду же не стабільна соціаль на си ту ація, емпірич ним
інди ка то ром якої ви с ту пає соціаль на на пру женість — склад не
соціаль не яви ще, опи са не су купністю по каз ників. Для нас важ -
ли во зафіксу ва ти дві речі: 1) соціаль на на пру женість — це пев -
на фа за визріван ня соціаль но го конфлікту; 2) соціаль на на пру -
женість — особ ли вий соціаль но�пси хо логічний стан суспіль -
ства, для яко го є ха рак тер ним ла тент не або відкри те не сприй -
нят тя суспільних умов і дій влад них струк тур, що скла лись.

Соціаль ну на пру женість не слід, ма буть, роз гля да ти як су -
то не га тив не яви ще, у певній про порції во на по вин на бу ти
при сут нь ою у будь�яко му суспільстві — ад же з неї і ви ни кає
по тенціал роз вит ку. Але є ме жа, за якою з функціональ ної во -
на мо же пе ре ро с ти у дис функціональ ну.

Особ ли вий інте рес ста нов лять конфлікти у політи ко�пра -
вовій сфері, в пер шу чер гу між еліта ми, партіями й у се ре дині
них. Та ко го ро ду конфлікти є над зви чай но важ ли ви ми, то му
що політичні еліти (ра зом з еко номічни ми) — го ло вний чин -
ник, який виз на чає на пря мок і зміст соціаль них змін. Не га тив -
на роль цих еліт у кон крет них умо вах дра ма тич них суспільних
сю жетів (особ ли во на фоні по мил ко вих рішень їх лідерів,
засліплен ня вла до люб ст вом і труд нощів на ла го д жен ня полі -
тич ної зго ди) мо же спри чи ни ти, а ча с то і спричиняє, фа тальні
наслідки для суспільства і дер жа ви. Що до партій, то во ни є
не ли ше ор ганізаціями, що бо рють ся за вла ду, але й гру па ми,
що відо б ра жа ють важ ливіші ри си соціаль ної струк ту ри. Не -
обхідно роз гля да ти про ти бор ст во між ни ми, не об ме жу ю чись
лінією «вла да—опо зиція». Все ре дині са мих політич них груп
во но мо же бу ти більш гос трим, ніж поміж па ну ю чою партією
та опо зицією.

На ево люційно�істо рич но му шля ху роз вит ку партії мож -
на ви о кре ми ти ряд ос нов них, ха рак тер них етапів, пер ший з
яких — за ро д жен ня но вої партії у над рах ста рої дер жав ної, за -
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Соціаль но&політичні конфлікти
у суспільствах, що транс фор му ють ся

У су часній Ук раїні, яка пе ре бу ває у стані транс фор мації,
пе ре хо ду від то таліта риз му до де мо кратії, йде до сить інтен -
сив ний про цес соціаль но�еко номічних, політич них і ду хов -
них пе ре тво рень. Для пе рехідно го періоду у роз вит ку
суспільства є ха рак тер ним різке за го ст рен ня і зро с тан ня соці -
аль них конфліктів, які про ни зу ють усю йо го життєдіяльність.
Конфлікт — це зіткнен ня про ти леж но спря мо ва них цілей,
інте ресів, по зицій, ду мок, по глядів суб’єктів взаємодії.

Суспільства, що транс фор му ють ся, — підкрес лен но
конфлікто генні. Конфлікти ба га то в чо му зу мов лені зро с та ю -
чою соціаль ною нерівністю, по ля ри зацією суспільства, і то му
во ни є три ва ли ми, не при ми рен ни ми, їх важ ко стри му ва ти,
як що не має па ну ван ня пра ва і силь ної пра во вої дер жа ви, як -
що криміна ль не зба га чен ня нерідко пов’яза не з апа ра том вла -
ди. Не о форм леність кла со вої струк ту ри, відсутність стабіль -
них, стійких класів спри чи няє по даль ше збільшен ня не кон -
тро ль о ва них і де с т рук тив них соціаль них конфліктів.
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ко но дав чої та політич ної си с те ми як ре акція у відповідь на
за го ст рен ня су пе реч но с тей у суспільстві.

Дру гий етап — бо роть ба партій за вла ду: по шук спо собів,
ме тодів, сил, які спро можні де с табілізу ва ти і дис кре ди ту ва ти
дер жав ний лад і прав ля чу партію; ство рен ня кри зо вої си ту -
ації у країні; по раз ка або пе ре мо га партії та успіх гро мадсь ких
сил, які сто ять за нею і підтри му ють її.

Третій етап — кон ст ру ю ван ня но во го дер жав но го і за ко но -
дав чо го ме ханізму, тоб то до ве ден ня цьо го ме ханізму до рівня
ре алізації політич них за вдань, що по кла дені на партію сус -
пільством; про ве ден ня ка д ро вої політи ки, яка відповідає інте -
ре сам прав ля чої партії, виз на чен ня своєї ролі у дер жав но му
ме ханізмі.

Чет вер тий етап — фор му ван ня ма теріаль но�технічної ба -
зи діяль ності партії і фінан со вих дже рел її існу ван ня.

П’ятий — си с те ма тич на ро бо та партії за ос нов ни ми на -
прям ка ми її діяль ності з од но ча сним діалек тич ним роз вит -
ком її ор ганізаційної струк ту ри, форм і ме тодів ро бо ти, щоб
уник ну ти за го ст рен ня су пе реч но с тей.

Будь�який конфлікт має функцію ди фе ренціюван ня відно -
син. Там, де він ви ни кає, відбу вається по ля ри зація сил, які по -
тенційно або ре аль но бе руть участь у конфлікті, ви яв ляється
тен денція до по яви зре ш тою го ло вних сторін, що про ти сто ять
у конфліктно му зіткненні. Ко ли про цес до ся гає та ко го по ля ри -
зо ва но го ста ну, лег ко про гно зу ва ти зміну ко лиш ньої цілісності. 

Цен т раль не пи тан ня конфліктів у політиці — бо роть ба за
вла ду. При цьо му вла ду тре ба ро зуміти не ли ше як інсти -
туціональні струк ту ри — уряд, си лові відом ст ва то що, але й
як вплив. Са ме то му за раз зро с тає роль за собів ма со вої інфор -
мації: ад же че рез них мож на впли ва ти на відно си ни, не вда  -
ю чись до армії, поліції, си ло вих ме тодів.

Ос нов на ма са про це дур, які за сто со ву ють ся суспільством
для розв’язан ня су час них конфліктів, на ле жить до чис ла пра -
во вих. Це діяльність су ду, арбітра жу, тре тейсь ко го су ду, які на -
ма га ють ся при ми ри ти во ро гу ючі сто ро ни. Та ка діяльність пе -
ред ба че на за ко но дав ст вом, от же про це ду ра вирішен ня конф -
ліктів по ши рюється, по суті, на всі сфе ри пра ва, має пра во вий
ха рак тер.
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За до по мо гою пра во вих за собів втілю ють ся у жит тя нові
еко номічні відно си ни, змінюється пра во вий ста тус різних
форм влас ності, ут вер д жується політич ний, еко номічний і
соціаль ний плю ралізм, відбу вається ре фор му ван ня політич -
ної і пра во вої си с те ми на кон цеп ту аль но но вих за са дах.

Особ ли ве місце посіда ють дер жав но�пра вові конфлікти,
оскільки во ни пов’язані з: 

а) осо бо вим скла дом суб’єктів цих конфліктів (на род,
владні струк ту ри, регіони, політичні партії та інші уг ру по ван -
ня то що);

б) особ ли ви ми об’єкта ми конфліктів (су ве ренітет дер жа -
ви, те ри торія, поділ влад них по вно ва жень, дії влад них струк -
тур то що);

в) до сить суттєви ми наслідка ми розв’язан ня чи не
розв’язан ня конфліктів, оскільки во ни є ви ра жен ням інте -
ресів ве ли ких груп на се лен ня або ж усь о го на ро ду;

г) вирішен ням прин ци по вих пи тань дер жа во тво рен ня.
На явність дер жав но�пра во вих конфліктів зу мов ле на та -

ки ми за галь но�соціаль ни ми й юри дич ни ми чин ни ка ми: 
– пе рехідним ста ном суспільних відно син;
– відста ван ням про це су аль них кон сти туційно�пра во вих

норм від ма теріаль них;
– відсутністю до стат нь о го ком плек су ор ганізаційно�пра -

во вих ме ханізмів розв’язан ня конфліктів між різни ми
суб’єкта ми дер жав но�пра во вих відно син;

– втру чан ням за ко но дав чої вла ди до ком пе тенції ви ко -
нав чої i на впа ки;

– су пе реч но с тя ми в за ко но давстві;
– відсутністю чіткої іде о логії дер жав но го будівництва; 
– не якісним пра во вим ре гу лю ван ням суспільних відно -

син;
– по ру шен ням суб’єкта ми дер жав но�пра во вих відно син

норм Кон сти туції i за конів, міжна род но�пра во вих актів, ра -
тифіко ва них Вер хов ною Ра дою;

– різним тлу ма чен ням гілка ми вла ди кон сти туційних
норм;

– спро бою ок ре мих те ри торій зміни ти свій пра во вий ста -
тус або увійти до скла ду іншої дер жа ви;
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Соціальні конфлікти ча с то по ро д жу ють тяжкі й навіть
трагічні наслідки, то му їх цивілізо ва не по до лан ня стає пріори -
тет ною по тре бою. Але для ви роб лен ня адек ват но го «мир но -
го» інстру мен тарію не обхідна віднос но роз ви ну та за галь на те -
орія соціаль них конфліктів.

Та ким чи ном, в Ук раїні на галь ною стає по тре ба зо се ре д -
жен ня зу силь вітчиз ня них фахівців�конфлікто логів на роз -
робці при клад них ме то дик не ли ше цивілізо ва но го де мо кра -
тич но го вирішен ня соціаль но�політич них конфліктів, а та -
кож пе ре ве ден ня вже існу ю чих конфліктів з по тенційно де с -
т рук тив но го рус ла у кон ст рук тив ний діалог.

– не сфор мо ваністю легітим них влад них інсти тутів;
– ство рен ням не за кон них військо вих фор му вань;
– діями суб’єктів дер жав но�пра во вих відно син, спря мо ва -

ни ми на зміну шля хом на силь ст ва кон сти туційно го ла ду i
у будь�якій про ти за конній формі те ри торіаль ної цілісності
дер жа ви;

– діями, спря мо ва ними на підрив без пе ки дер жа ви;
– діями суб’єктів дер жав но�пра во вих відно син по роз па -

лю ван ню національ ної та релігійної во рож нечі, підтрим кою
дер жа вою відповідної кон фесії, наділен ням її пе ре ва га ми пе -
ред інши ми релігіями.

Підста ви дер жав но�пра во вих конфліктів пе ре бу ва ють за
ме жа ми пра ва i зу мов лені ста ном еко номіки, політич них
відно син. Але ж ба га то з них ма ють своїм підґрун тям не доліки
в юри дич них при пи сах, у відсут ності чітких пра во вих ме -
ханізмів розв’язан ня конфліктів.

На явність дер жав но�пра во вих конфліктів, їх суттєві не -
ба жані наслідки пов’язані на сам пе ред з невмінням влад них
струк тур про гно зу ва ти по яву i роз ви ток конфліктів1.

Кри зові яви ща знач но збільшу ють ся, ко ли відсутнє єди -
не пра во ве по ле, яке ви су ває од на кові ви мо ги до всіх членів
суспільства, що відки дає так зва ний подвійний стан дарт в юри -
дичній оцінці дій суб’єктів пра ва. Ви ник нен ня конфліктів на
різних рівнях обу мов ле но та кож і тим, що спо с терігається
дефіцит но вих уяв лень і підходів до уп равління соціаль ни ми
про це са ми в умо вах транс фор мації, не обґрун то ва не до три -
ман ня норм соціаль но го ре гу лю ван ня, які прий няті у роз ви -
ну тих західних країнах, де суспільні про це си пе ре бу ва ють
в іншій фазі роз вит ку, а соціаль не се ре до ви ще має особ ливі
ри си, не при та манні на шо му суспільству. 

Транс фор мація є не обхідним інно ваційним про це сом, але,
на жаль, відсут ня гло баль на політи ка з «соціаль ної ре кон ст -
рукції», як і стра тегія суспільно го втру чан ня, за до по мо гою
якої мог ли би бу ти при ско рені еко номічний роз ви ток, соціаль -
на інте г рація і політич на кон солідація. Цей про цес ду же склад -
ний, су пе реч ли вий і ба га тоз нач ний.

1 Див.: Тацій В., То ди ка Ю. Функціону ван ня дер жав ної вла ди в ас пекті
конфлікто логії // Пра во Ук раїни. – 1997. – № 8. – С. 29–30.
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