
громадянського суспільства, і політику. Коригування політичного рішення в 
бік відповідальності етносу робить їх реалістичними, істотно впливаючи при 
цьому на темпи суспільних перетворень.

В  статье  рассматривается  проблемы  социальной  справедливости  в  
политическом и культурном развитиии общества.

Ключевые слова: общество, социальная справедливость

The  article  discusses  the  problems  of  social  justice  in  the  political  and  
cultural development of society
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ВПЛИВ СОЦІАЛЬНОГО КОНФЛІКТУ 
НА СТАН ТА РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ

Аналізуються політичні та культурні аспекти соціального конфлікту
Ключові слова: держава, політика, соціальний конфлікт

Складність  та  багатогранність  громадського  життя  відображається  в 
різноманітних за характером формах взаємодії соціальних сил. Однієї з таких 
форм взаємодії є соціальний конфлікт.

Конфлікт (лат.  confllictus —  серйозна  розбіжність  чи  суперечка,  що 
супроводжуються  ускладненнями,  боротьбою)  —  зіткнення,  протиборство 
різних  соціально-політичних  сил,  суб'єктів  політики  в  їхньому  прагненні 
реалізувати  свої  інтереси  і  наміри,  пов'язані  насамперед  з  боротьбою  за 
здобуття  влади,  її  перерозподіл,  зміну  свого  політичного  або  соціального 
статусу, з політичними перспективами розвитку суспільства.

Конфлікт  — це  форма відносин між суб'єктами соціальної  дії,  цілі  й 
інтереси  яких  реально  чи  приблизно  не  сумісні.  Ідея  конфліктності, 
внутрішньої суперечливості громадського життя одержала визнання з XIX ст. 
Представники різних теоретичних шкіл розходяться в розумінні походження, 
ролі  окремих  конфліктів,  методах  їхнього  врегулювання.  Вони  єдині  у 
твердженні,  що конфлікт,  так само як і  консенсус,  — це нормальне явище 
суспільства.  Як  і  будь-яке  нормальне  соціальне  явище  конфлікт  не  можна 
сприймати  тільки  негативно,  хоча  з  точки  зору  встановленого  порядку 
конфлікти можуть нести погрозу, хаос та небезпеку. Соціальний конфлікт — 
це  основне  джерело  динаміки  суспільних  процесів.  Якби  в  суспільстві 
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зберігалася повна згода між його членами, історичний розвиток важко було б 
собі уявити. Там, де немає конфліктів зупиняється прогрес соціальних змін.

Західні політологи визнають, що сама проблема суспільних конфліктів 
започаткована  К.  Марксом.  Саме  він  вказав  на  те,  що  конфлікти,  що 
формуються  між  продуктивними силами  і  виробничими відносинами,  між 
окремими класами, виконують основну роль у озвитку суспільства. Однак у 
марксистській  теорії  дослідження  соціальних  конфліктів  було  обмежено 
тільки  конфліктами  між  антагоністичними  класами.  Більш  того,  широке 
поширення  одержало  твердження,  що  після  зникнення  у  суспільстві 
антагоністичних класів зникне і проблема конфліктів.

Однозначно і вичерпно відповісти про причини соціальних конфліктів 
на дане запитання практично неможливо, тому що для кожного виду, рівня є 
власні причини. Крім того, не можна не враховувати, що в одному випадку ці 
причини можуть привести до конфлікту,  а  в  іншому — ні.  При з'ясуванні 
причин того чи іншого соціального конфлікту необхідно враховувати цілий 
комплекс  обставин:  економічні,  політичні  інтереси,  соціальний  престиж, 
ідеологічні, національні, релігійні, вікові фактори і т. ін.

Основними джерелами конфлікту в суспільстві за винятком тих, котрі є 
результатами міжнародної діяльності суспільств, є розшарування суспільства, 
поділ його на соціальні і національні групи, шари, класи. Основне протиріччя 
між продуктивними силами і виробничими відносинами даного суспільства 
економічно «задають» протиріччя, що відбиваються в основних соціальних 
структурах, елементах суспільства і що виявляються:

а) у  боротьбі  між соціальними шарами,  групами,  класами,  які  мають 
організовані чи стихійні форми й економічні чи політичні цілі. Така боротьба 
можлива як між організаціями, так і усередині організацій;

б)  протистоянні  між  поколіннями  (у  родинах,  організаціях), 
обумовленому  віковою  диференціацією  суспільства  і  наявністю  інтересів 
різних вікових груп, що розрізняються і суперечать один одному;

в) боротьбі  між  етнічними  грумами  суспільства,  які  розрізняються  і 
суперечать одна одній специфікою субкультур різних расових і національних 
меншин, їхнього економічного становища в суспільстві;

г) суперечної  діяльності  різних  релігійних  громад,  (конфлікти  на 
релігійній основі);

д) у  боротьбі  носіїв  різних  традиційних  цінностей  за  релігійними, 
національними та суґжультурними факторами.

Дуже  важливим  с  філософп.ко-психологічний  аналіз  політичних,  і 
особливо міжетнічних конфліктів. Конфлікт як феномен у структурі соціуму 
пистуїкіс,  як  Гшпітограппе  явище:  у  ньому  в  єдиний  вузол  сплітаються 
нсілнкі  зп  змістом  і  характером  соціальні  зв'язки,  як  матеріальні,  тик  І 
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духовні. економічні, політичні, моральні, правові, котрі піддаються логічному 
аналізу, раціональному осмисленню, їхньому вираженню в логіко-понятійній 
формі.  Але  також  присутні  і  такі  зв'язки  і  відносини,  які  у  раціональних 
формах важко збагнути.

Пізнання соціальних конфліктів вимагає особливих, нових понятійних 
засобів. Найбільш прийнятним для дослідження конфліктів є екзістенціально-
комунікативний  підхід,  що  на  відміну  від  раціоналістичних  методів, 
орієнтованих на пошук сутності і змісту пізнаваних феноменів, спрямований 
на  впровадження,  внесення  змісту  в  конфліктну  ситуацію,  прояснення  для 
учасників  конфлікту  їхнього  дійсного  положення  в  конфліктному 
соціокультурному просторі. У розпаленому конфлікті зміст вже відсутній, це 
ситуація  безглузда  і  зупинити  конфліктне  зіткнення  можна  тільки  шляхом 
придбання  суб'єктами змісту,  які  беруть  участь  у  ньому,  що розуміється  в 
даному випадку як думка, сполучення думок. Це доцільно в силу того, що між 
людьми завжди більше загального, ніж того, що їх роз'єднує.

Останнім  часом  спостерігається  тенденція  щодо  зростання  кількості 
конфліктів  глобального  рівня,  в  основі  яких  лежать  особливі  причини. 
Глобальні конфлікти сьогодні — це не тільки протистояння, що приводить до 
«традиційної»  міжнародної  суперечці,  а  часом і  війні.  Виникають  і  зовсім 
нові  джерела  конфліктів.  Найважливішими  з  них  є  погіршення  стану 
природного  середовища  у  світових  масштабах,  діяльність 
мультинаціональних підприємств,  протиріччя  між розвинутим і  світом,  що 
розвивається, і т. ін.

Анализируются  политические  и  культурные  аспекты  социального  
конфликта.

 Ключевые слова: государство, политика, социальный конфликт

The article examines the political and cultural aspects of social conflict
Key words: state, policy, social conflict
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ТИПИ І МОДЕЛІ ПОЛІТИЧНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ

У статті розглядається типи і моделі політичної соціалізації
Ключові слова: держава, політика, політична соціалізація

Типи  і  моделі  політичної  соціалізації:  гармонійний  тип політичної 
соціалізації  характеризується  психологічно  нормальними  відносинами 
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