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Вирішальну роль в обумовленості змісту, 
характеру, видів і форм сучасного політичного 
конфлікту грає цілком певний структурний, со-
ціально-політичний і психологічний контекст 
суспільного життя, в якому вони відбуваються. 
Конфлікти – частина внутрішнього життя суспі-
льства, його складових, їх виникнення природно 
супроводить його розвиток. Як відмічав 
Г. Штраус, “конфлікт як фаза суперечності мож-
ливий лише тоді, коли його сторони представле-
ні суб’єктами. Де суб’єкта немає, не може бути 
конфлікту” [1, с. 26]. 

Основним об’єктом політичного конфлікту 
виступає політична влада як спосіб і засіб пану-
вання одного соціального шара над іншим. У 
сучасному суспільстві влада являє собою инсти-
туціонально оформлену можливість і здатність 

визначати, направляти і контролювати зміст і 
форми соціальної поведінки різних соціально-
політичних груп і спільностей, окремих індиві-
дів. На думку Д. Ольшанського, “суб’єктом по-
літики як діяльності можуть виступати окремі 
індивіди (окремі політики), малі і великі соціа-
льні групи, а також стихійна маса” [2, с. 40]. 

Сама ж можливість одних соціальних груп 
або індивідів впливати владним чином на інших 
витікає з диференціації всіх людей, існуючих в 
даному суспільстві, на дві великі групи, одна з 
яких володіє політичною владою і внаслідок 
цього домінує, панує над іншими людьми і гру-
пами, а ці останні, будучи позбавленими владі, 
вимушені підпорядковуватись першим і викону-
вати їх пануючу волю. Влади, що складаються 
внаслідок цього у суспільстві, є не що іншим, як 
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відношення панування і підкорення. Цим і ви-
значаються політичні позиції різних соціальних 
груп в суспільстві: тих груп, які володіють вла-
дою, зацікавлені в утриманні, збереженні і зміц-
ненні, ті ж, які влади позбавлені і не мають до 
неї доступу, зацікавлені, щоб змінити існуюче 
положення, добитися перерозподілу влади. 
Н. Грішина стверджує, що “предмет конфлікту – 
це те, що стає об’єктом, що суперечить один 
одному або несумісні домагання сторін. Пред-
мет конфлікту – це саме те, через що спереча-
ються, що стає об’єктом переговорів або бороть-
би учасників взаємодії. Предмет конфлікту, як 
правило, пов’язаний з цілями конфліктуючих 
сторін (або, щонайменше, з метою однієї з них), 
однак не всі їх цілі в конфлікті пов’язані з пред-
метом конфлікту” [3, с. 158]. Саме по цьому во-
ни і вступають в конкурентні взаємодії, концен-
трованим і свідомим втіленням яких виступає 
політичний конфлікт. За Гегелем, “дія почина-
ється, власне кажучи, лише тоді, коли виступила 
назовні протилежність, що містилася в ситуації. 
Але оскільки дія, що стикається, порушує деяку 
протилежну сторону, то цим розладом воно ви-
кликає проти себе протилежну силу, на яку воно 
нападає, і внаслідок цього з акцією безпосеред-
ньо пов’язана реакція” [4, с. 37]. 

Позбавлені влади соціальні прошарки і групи 
не відразу усвідомлюють свою політичну ущем-
леність. Тільки поступово, декілька разів зіткну-
вшись з несправедливістю, з більш або менш 
замаскованим ігноруванням інтересів з боку осіб 
або груп, що володіють владою, індивіди і гру-
пи, що не володіють владою і тому вимушені 
підпорядковуватись іншим, починають усвідом-
лювати протилежність своїх інтересів тим, хто 
здійснює владу в суспільстві. Соціальний психо-
лог Л. Петровська визначає: “Щоб конфлікт став 
реальним, учасники його повинні усвідомити 
ситуацію, що склалася, як конфліктну. Саме 
сприйняття розуміння, реальність як конфлікт-
ної породжує конфліктну поведінку” [5, с. 132]. 
Але для здійснення влади в суспільстві існують 
певні соціальні інститути: держава і його органи 
управління (парламент, уряд і ін.). А щоб доби-
тися перерозподілу влади, необхідно потіснити 
названі інститути з позицій, що займаються ни-
ми, або виробити корінні зміни в їх структурі, 
змісті і спрямованості, а зробити це дуже важко, 
оскільки всі ці інститути спираються не тільки 
на силу права, але і на насильство. Тому тільки 
концентрованими зусиллями індивідів і груп, що 

займають недомінуюче, підлегле положення у 
відносинах влади, у відносинах політичного 
панування і підкорення, можна добитися пере-
розподілу влади і зміни її структури, до чого і 
направлений політичний конфлікт. 

Тільки усвідомивши свої політичні інтереси, 
їх протилежність інтересам правлячих кіл, а по-
тім сконцентрувавши свої зусилля і ресурси 
(людські, матеріальні, ідеологічні), соціальна 
група, позбавлена влади і вимушена підкорятися 
іншій, пануючій групі, отримує можливість вир-
вати владу в останньої. На думку Н. Грішиної, 
“будь-який конфлікт являє собою актуалізовану 
суперечність, тобто втілені у взаємодії протиріч 
цінності, установки, мотиви” [6, с. 15]. 

Емоційно насичене сприйняття цієї ситуації 
як прихильниками, так і противниками існуючої 
політичної системи неминуче приводить до по-
ляризації цілей, позицій і дій протистоячих один 
одному політичних суб’єктів. Таке протистоян-
ня втілюється в реальному протиборстві ворогу-
ючих сторін, що означає реальне розгортання 
політичного конфлікту. 

У залежності від особливостей конфліктної 
ситуації, співвідношення конфліктуючих полі-
тичних сил, ефективності або неефективності 
вибраних лідерами протиборчих угрупувань 
стратегій і тактики боротьби, політичний конф-
лікт рано або пізно знаходить своє вираження. 
Саме про це Л. Козер писав: “Прагнення сторін 
може бути викликано очевидною неможливістю 
досягнути мети або непомірною ціною успіху, 
або, в більш загальній формі, усвідомленням 
меншої привабливості продовження конфлікту в 
порівнянні з його мирним виходом” [7, с. 27-35]. 

Дванадцятирічний період, той, що пройшов 
після виступу України на важкий шлях переходу 
до демократичного “відкритого суспільства”, 
спонукає зробити висновок про перехідний стан 
суспільства як особливий тип, що володіє влас-
ною логікою історичного розвитку і набором 
певних відмінних особливостей. У цьому суспі-
льстві домінують межі своєрідної посттоталітар-
ної конфліктності. 

Суспільство перехідного типу – це суспільст-
во, для якого характерні нелінійні соціально-
політичні процеси і невизначеність їх можливих 
результатів. Хитка мінлива рівновага політич-
них сил, невизначеність результатів їх суперни-
цтва створюють найсильнішу нестабільність. 
Оскільки в попередній, тоталітарний період в 
такому суспільстві була відсутня реальна прак-
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тика виявлення і вирішення політичних конфлі-
ктів, воно не виробило навичок їх запобігання, 
локалізації, регулювання за допомогою певних 
правил і процедур. У результаті виникаючі в 
ньому конфлікти нерідко набувають руйнівного 
характеру і відрізняються спонтанною неінсти-
туціалізованою поляризацією. Властива цьому 
суспільству недиференційованість політичної 
сфери від соціальної і економічної, а також від 
особистих відносин приводить до того, що будь-
який конфлікт набуває політичного виміру, нерід-
ко всупереч намірам його учасників. Тому в ньо-
му різко розширяється зона політичних конфлік-
тів, а самі вони часто набувають нецивілізовано-
го, конфронтаційного характеру. Внаслідок цьо-
го в перехідному суспільстві політичні конфлік-
ти носять частіше руйнівний, а не конструктив-
ний, творчий характер, набувають деструктив-
них форм і функцій. 

В сучасних умовах, коли політичні конфлік-
ти в більшій своїй частині індивідуалізувалися, а 
маса частіше за все залишається в ролі байду-
жих або малозацікавлених спостерігачів, конф-
ліктна взаємодія розгортається “по горизонталі”, 
де протистоять один одному різні гілки або різні 
політичні партії і угрупування. 

Учасники політичного конфлікту звичайно 
означаються в термінах ролевих позицій, в рам-
ках яких здійснюється їх взаємодія в даній ситу-
ації. Важливими – з точки зору виникнення і 
розвитку політичного конфлікту – вважаються 
інтереси учасників конфлікту, переслідувані 
ними цілі, їх соціо-культурні й індивідуально-
психологічні особливості. Політичному конфлі-
кту відповідає мотив, конфліктним діям – окремі 
конкретні цілі і ситуації. Всій політиці як діяль-
ності відповідає узагальнений мотив управління 
людською поведінкою. А. Леонтьєв стверджує, 
що “діяльності без мотиву не буває; “немо-
тивована” діяльність – це діяльність, не позбав-
лена мотиву, а діяльність із суб’єктивно й об’єк-
тивно прихованим мотивом” [8, с. 102-107]. 
Конкретним політичним конфліктам відповідає 
певна мета відстоювання інтересів груп або 
окремих індивідів. 

Вихід політичного конфлікту як структурний 
елемент являє собою не стільки результат, що 
завершує стадію розвитку політичного конфлік-
ту, скільки ідеальний огляд цього результату, 
що є в учасників політичної конфліктної взаємо-
дії і, зрештою, що визначає його спрямованість. 

У конфліктній взаємодії учасники пересліду-

ють цілі, пов’язані з предметом політичного 
конфлікту, впливом один на одну, “збереженням 
особи” та ін. Далеко не завжди вони усвідомлю-
ються повністю учасниками і тим більше фор-
муються в термінах досягнення конкретних ре-
зультатів. Разом з тим образ бажаного виходу 
політичного конфлікту є регулювальником кон-
кретних політичних учасників ситуації. Як пише 
Дж. Тернер, “на думку Козера, тривалість конф-
лікту визначається наступними чинниками: ясні-
стю цілей конфліктних груп, мірою їх узгоджен-
ня з приводу значення перемоги або поразки, 
здатністю лідерів зрозуміти, чого варта перемо-
га, і переконати своїх прихильників в тому, що 
бажано припинити конфлікт” [9, с. 173-174]. 

Структурні характеристики політичного кон-
флікту, будучи його необхідним компонентом, в 
той же час не дають можливості прогнозувати 
розвиток політичного конфлікту. З практичної 
точки зору більш істотним представляється роз-
гляд дій учасників і виходу політичного конфлі-
кту в контексті динамічних характеристик. 

До динамічних характеристик політичного 
конфлікту відносяться стадії розвитку конфлікту 
і процеси, що виникають на різних його стадіях. 
Опис даних характеристик передбачає розгляд 
регулювальників динаміки політичного конфлік-
ту, що визначають його виникнення і розвиток. 

Опис динамічних характеристик політичного 
конфлікту передбачає увагу до розвитку конфлі-
кту і вимагає відповіді на два ключових питан-
ня: що відбувається в політичному конфлікті 
(процеси, що виникають на різних стадіях) і як 
це відбувається (регулювальники цих процесів). 

Таким чином, аналіз динамічних характерис-
тик політичного конфлікту передбачає опис то-
го, як з деякої сукупності зовнішніх умов вини-
кає політичний конфлікт, як відбувається сама 
конфліктна взаємодія і як політичний конфлікт 
вирішується. 

У виникненні і вирішенні політичних конф-
ліктів психологічний чинник грає важливу роль. 
Володіючи значним прогностичним ресурсом, 
маючи в своєму арсеналі добре відпрацьовану 
методику коректування політичної дії, він є го-
ловним елементом аналізу психологічних меха-
нізмів політики і вироблення практичних реко-
мендацій щодо оптимального здійснення полі-
тичної діяльності на всіх рівнях. Г. Плеханов 
зазначав, що “немає жодного історичного факту, 
якому …не був би відомий стан свідомості. Звід-
си – величезна важливість суспільної психоло-
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гії… з нею треба рахуватися в історії права і 
політичних установ” [10,с. 247-248]. 

У статті зроблена спроба розкриття суті і 
значення психологічного чинника в сучасному 
політичному конфлікті. У нинішніх умовах, ко-
ли політика все глибше пронизує всі сфери люд-
ської діяльності, а одним з найважливіших видів 
політичної дії є політичний конфлікт, стає зрозу-
мілим, чому необхідно як можна більш детально 
і всебічно вивчити психологію конфлікту, по-
чуття і мотиви, які визначають поведінку полі-
тичних лідерів та груп. 

Адже від психологічного стану учасників у 
величезній мірі залежить тривалість і гострота 
сучасного політичного конфлікту. 
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