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Մանվելյան Հ. Օ. 
 

Քննարկելով սոցիալական կոնֆլիկտի փիլիսոփայական 

իմաստավորման խնդիրը՝ աշխատանքում ցույց տրվեցին կոնֆլիկտի 

դրական կողմերը բացասական կողմերի հետ համեմատության 

համատեքստումֈ Աշխանքում քննարկման արժանացավ 

սոցիոմշակութային շարժառիթներով պայմանավորված կոնֆլիկտների 

տրանսֆորմացիոն անհաջող ավարտի հիմնահարցը՝ վերջինս 

դիտարկելով համընդհանրական և չձևավորված դիսկուրսի 

առնչությամբ: Կատարված ուսումնասիրությունների հիման վրա 

եզրակացվեց, որ տիրապետելով կոնֆլիկտների ծագման ընթացքին և 

լուծման գիտական եղանակներին վերաբերող օրենքներին՝ հնարավոր 

կլինի վերահսկել դրանք ու պահել դիտարկման սպեկտրումֈ Հետևաբար 

սոցիալական կոնֆլիկտների գործառնության մեխանիզմների և 

օրինաչափությունների իմացությունը հնարավորություն կընձեռի 

զբաղվել վերջիններիս կանխատեսման և կառավարման խնդիրներովֈ 

Բանալի բառեր. կոնֆլիկտ, գերակայություն, կոմպրոմիս, 

ինտեգրացիա, դոմինանտություն, երրորդ կողմ, արբիտրաժֈ 

 

Մարդն իր կյանքի տևականության ողջ ընթացքում չի կարող զերծ 

մնալ կոնֆլիկտներից: Քանի դեռ կա իրադարձությունների զարգացում, 

փոփոխություն, սոցիալական տարատեսակ հարաբերություններ, 

մշտապես կլինեն նաև կոնֆլիկտային իրավիճակներ, որոնք կարող են 

պատճառ դառնալ բախման, հակասության ու սոցիալական 

հարաբերությունների  վատացման:  

«…Սոցիալական կոնֆլիկտը պայքար է արժեքների, հավակ-

նությունների և կարգավիճակի, իշխանության և ռեսուրսների համար, 

որի ընթացքում հակառակորդները չեզոքացնում, վնաս են հասցնում 

կամ ոչնչացնում են իրենց մրցակիցներին»,- նշում է Կոզերը [1]: 

2 0 2 1   № 1 
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Հաշտ ու հանգիստ ապրելը ողջունելի է, բայց կյանքն առանց 

փոփոխությունների, զարգացման շատ ձանձրալի է: Իսկ դրանք 

առաջանում են հնի ու նորի, վատի ու լավի, նպատակների, 

հետաքրքրությունների բախման հետևանքով: Հետևաբար կոնֆլիկտը 

անխուսափելի է: Պարզապես անհրաժեշտ է խորքայնորեն հասկանալ ու 

ըմբռնել ոչ միայն այն հարցերը, թե ինչպես կանխել կոնֆլիկտները, եթե 

այն սպառնում է խաղաղությանն ու բարեկամական հարաբե-

րություններին, կյանքին և առողջությանը, այլ նաև՝ ինչ և ինչպիսի 

միջոցներ են անհրաժեշտ կոնֆլիկտների հաղթահարման համար: 

Արդյո՞ք պետք է հաշվի առնել հասարակության էթնոմշակութային 

համատեքստը՝ այն, թե ինչ վարքագիծ են դրսևորում կոնֆլիկտի 

կողմերը, ինչպես հանգուցալուծել կոնֆլիկտը, որպեսզի այն նվազագույն 

կորուստներ պատճառի կամ հանգեցնի դրա բարեհաջող ավարտին: 

Նաև պետք է փորձել հասկանալ կոնֆլիկտների էութունը մարդկային 

կյանքում ընդհանրապես, խնդիր, որ առաջին հերթին փիլիսոփայության 

իրավասության խնդիր էֈ Սրանք այն հարցերն են, որոնց 

պատասխանները տեսաբաններին, և, ինչու չէ, նաև կիրառական ոլորտի 

ներկայացուցիչներին բաժանել են երկու բանակի: Նրանց մի մասը 

պնդում է, որ կոֆլիկտների սահմանման, լուծման, կարգավորման կամ 

կառավարման հնարքները, միջոցներն ու ռազմավարությունները, որոնք 

ձևավորվում ու ծավալվում են կոնկրետ սոցիոմշակութային 

համտեքստում, հնարավոր է տեղափոխել նաև մեկ այլ 

սոցիոմշակութային համատեքստ: Այսինքն՝ կոնֆլիկտների տեսական ու 

պրակտիկ գիտելիքներն իրենց բնույթով համընդհանուր են և 

մշակութային իմաստով՝ չեզոք: Ըստ էության՝ կոնֆլիկտների ու նրանց 

հաղթահարման հնարքների ու միջոցների նկատմամբ այսպիսի 

դիրքորոշումն ունի ընդգծված տեխնիկական բնույթ: Մյուս մասը 

համոզված է, որ կոնֆլիկտների բնութագրումը, սահմանումը, ինչպես 

նաև նրանց լուծման և կարգավորման հիմնախնդիրները չի կարելի 

դիտարկել սոցիոմշակութային համատեքստից դուրս, քանի որ վերջինս 

«ջերմոց» է, որտեղ և ձևակերպվում են տվյալ հասարակության մեջ 

կոնֆլիկտների առաջացման և հաղթահարման վեաբերյալ 

մոտեցումներն ու դիրքորոշումները [2]: «Առաջարկել կոնֆլիկտի միակ, 

այսպես ասած՝ ճշմարիտ դասակարգում, - ինչպես նշում է Լ. Ա. 

Պետրովսկայան, - ակնհայտորեն անարդարացի կլինի» [3]: 

Մասնագիտական գրականության մեջ, անկախ առօրեական 

պատկերացումներից, կոնֆլիկները դիտարկվում են և՛ որպես 
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կառուցողական (կոնստրուկտիվ), և՛ որպես ապակառուցողական 

(դեստրուկտիվ) երևույթներ, այսինքն՝ խոսքն այն մասին է, թե 

կոնֆլիկտներն ինչ դեր են խաղում տարբեր միջավայրերում՝ 

հարաբերությունների պահպանման կամ քայքայման, փոխանցման ու 

նորացման գործընթացներում: 

Կոնֆլիկտը ոչ թե դրսից սոցիալական միջավայր ներմուծված        

ինչ-որ խորթ, անբնական երևույթ է, այլ սոցիալական 

կենսագործունեությանը բնորոշ հատկանիշֈ Սոցիալական կոնֆլիկտը 

փաստորեն կարելի է որակել որպես հասարակական կյանքի էմպիրիկ 

իրականություն, և անկախ նրան վերագրվող նշանակությունից՝ այն 

պետք է ուսումնասիրվի, ընդ որում՝ ոչ թե միանշանակ, այլ 

բազմակողմանիորեն, բոլոր բարդ կապերով հանդերձֈ  

«Առաջին հայացքից,- նշում է Յան Զելենևսկին,- թեպետ 

կոնֆլիկտները հակասում են կազմակերպման հիմնարար պահանջին 

(մասերը փոխադարձորեն աջակցում են ամբողջի հաջողությանը), 

սակայն միշտ չէ, որ նրանք վնասակար են կազմակերպման համար»ֈ 

Այնուհետև նա շարունակում է. «...հակադրությունների 

դիալեկտիկական միասնությունը հենց այն է, որ կազմակերպված 

ամբողջը առանց ներքին կոնֆլիկտների կլիներ զարգացման 

հավանականությունից զրկված ստատիկ ամբողջֈ Ոչ թե 

«անկոնֆլիկտայնությունը», այլ ներքին հակասությունների 

հաղթահարման արվեստը և նրանց օգտագործումը՝ կազմակերպված 

ամբողջի շահերին համապատասխան. սա է գործունյա 

կազմակերպության հատկանիշներից մեկը» [4]: 

Բացահայտ կոնֆլիկտի ժամանակ զգալիորեն բարձրանում է 

սոցիալական ակտիվության մակարդակը, որը, որպես կանոն, պետք է 

դիտել դրական երևույթֈ «Կոնֆլիկտը մարդկանց փոխգործունեության 

բնական արդյունքն է,- նշում է Կլարկ Թոմսոնը,- և ամենևին ոչ կազմա-

լուծող, եթե այն հանգուցալուծվում է բացորոշ և ազնիվ կերպով» [5]: 

Կոֆլիկտի ու կոնֆլիկտային իրավիճակի ըմբռնումները տարբեր 

ենֈ Ըստ Մ. Պ. Ֆոլլետի՝ գոյություն ունի կոնֆլիկտային իրավիճակի 

կառավարման 3 հիմնական տեսակ. 

1. Գերակայություն՝ մի կողմի հաղթանակ մյուսի նկատմամբ: 

2. Կողմերի համար անընդունելի փոխզիջում (կամ կոմպրոմիս): 

3. Ինտեգրացիա, երբ գտնում են մի որոշում, որը երկու կողմերի 

համար էլ շահավետ է, և կատարվում են բոլոր կողմերի 

ցանկությունները՝ բավարարելով նրանց պահանջները: 
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Կոնֆլիկտների կառավարումը ինտեգրացիոն մեթոդով տանելը 

բարդացնում է կառավարումը նոր որոշում փնտրելիսֈ Ֆոլլետը գրում է.  

«Մնում է հույս ունենալ, որ ... մենք միշտ կունենանք կոնֆլիկտ, որը 

հանգեցնում է նոր արժեքների ստեղծմանն ու ի հայտ գալուն» [6, էջ 2]: 

Ռուբինը, ով կոնֆլիկտների խնդիրների և բանակցությունների 

վերաբերյալ մեծաքանակ աշխատություններ ունի, առաջարկում է 

հետևյալ մեթոդները կոնֆլիկտային իրավիճակները կառավարելու 

համար. 

1. Դոմինանտություն, որտեղ մի կողմը ֆիզիկական կամ 

հոգեբանական բռնության միջոցով իր կամքն է թելադրում մյուս 

կողմինֈ 

2. Կապիտուլյացիա, երբ մի կողմը ակնհայտ կերպով զիջում է 

հաղթանակը մյուսինֈ 

3. Խուսափում, երբ կոնֆլիկտի մասնակից կողմերը փնտրում են 

առաջարկներ և գաղափարներ՝ համաձայնություն գտնելու և 

կոնֆլիկտից խուսափելու համարֈ  

4. Երրորդ կողմի միջամտություն, երբ անհատը կամ խումբը, որևէ 

ուղիղ կապ չունենալով կոնֆլիկտի հետ, ջանքեր է գործադրում 

դրա հաղթահարման համար [7, էջ 301]: 

Դարենդորֆը իր հերթին ներկայացրել է կոնֆլիկտի էֆեկտիվ 

կառավարման հետևյալ մեթոդները. 

1. Բանակցություններ. կոնֆլիկտող կողմերը հանդիպում են՝ 

անհանգստացնող հարցերի քննարկումների և որոշման կայացման 

համարֈ Եթե այս բանակցությունները ապարդյուն են լինում, 

արդեն երրորդ կողմի միջամտություն է լինումֈ 

2. Մրցակցություն՝ որպես ավելի մեղմ միջոց երրորդ կողմի 

միջամտության համար: Դարենդորֆի կարծիքով ինչքան էլ այս 

մեթոդը պարտադիր չէ, ամեն դեպքում այն բավականին 

արդյունավետ էֈ 

3. Արբիտրաժ. այստեղ երրորդ կողմին դիմելը կամ նրա կայացրած 

որոշմանը ենթարկվելը պարտադիր էֈ 

4. Պարտադրողեցնող արբիտրաժ, երբ երրորդ կողմին դիմելը և նրա 

որոշումը կայացնելը դառնում է պարտադիր [8]: 

Կոնֆլիկտոլոգիայում տարբերում են կոնֆլիկտների լուծման երեք 

հնարավոր միջոց՝ ուժի կիրառումը, բանակցություններ վարելը և 

երրորդ կողմի միջամտությունըֈ  
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Ուժի կիրառմամբ կոնֆլիկտների լուծումը ունի բավականին խոր 

մշակութային արմատներֈ Պայքարի միջոցով հաղթանակի ձգտումը 

հանդիսանում էր նպատակի իրականացման միակ արդյունավետ ձևըֈ 

Կոնֆլիկտում սկզբնապես փորձվում էր ուժային մեթոդը, այնուհետև 

միայն՝ հաջողության չհասնելու դեպքում, կողմերը ստիպված էին լինում 

բանակցային սեղանի շուրջ նստելֈ Նոր ժամանակներում ագրեսիան 

համարվում էր դեստրուկտիվ գործընթաց և չէր ներառվում կոնֆլիկտի 

պարտադիր ատրիբուտների շարքումֈ   

Կոնֆլիկտների կոնստրուկտիվ լուծման այլընտրանքային 

տարբերակ են բանակցություններըֈ Ներկայումս բանակցությունները 

փաստացի զբաղեցնում են առաջնային տեղ տնտեսության ոլորտում և 

առօրյա գործունեության մեջֈ Կոնֆլիկտների ավելի կոնստրուկտիվ 

լուծման գործում մեծ դեր է խաղում բանակցությունների զարգացումն ու 

էվոլյուցիանֈ Անցյալ դարի 50-60-ական թվականներին բանակցություն-

ները դիտարկվում էին որպես կոնֆլիկտային իրավիճակների 

բաղկացուցիչ մաս, որի ընթացքում մասնակիցները կարող էին հասնել 

իրենց հաղթանակին և կործանել հակառակորդինֈ Սակայն հետագայում 

բանակցությունների դերը վերանայվեց, և բանակցությունները սկսեցին 

դիտարկվել ոչ միայն որպես կոնֆլիկտի մաս, այլև կոմպրոմիս ստեղծող 

և կոնֆլիկտի հաղթահարմանը նպաստող գործոնֈ  

Ընդհանուր առմամբ կարելի առանձնացնել բանակցությունների 

հինգ տարատեսակ. 

1. Գործող համաձայնությունների երկարաձգման բանակցություններ 

(զինադադար, ռեսուրսների և ճանապարհների համատեղ 

օգտագործում և այլն): 

2. Կարգավորման բանակցություններ (հակադրվող կողմերի 

փոխհարաբերությունների կարգավորմանն ուղղված բանակցութ-

յուններ): 

3. Վերաբաշխման բանակցություններ (կողմերից մեկը պահանջում է 

որոշակի փոփոխություններ իր օգտին: Իր պահանջները նա 

հիմնավորում է որոշակի փաստարկներով կամ 

սպառնալինքներով): 

4. Նոր պայմանների ձևավորման բանակցություններ (նոր 

համաձայնություններ, փոխհարաբերությունների նորացում): 

5. Կողմնակի արդյունքների հասնելու բանակցություններ (լուծվում 

են երկրորդական խնդիրներ): 
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Մյուս կողմից առանձնացվում են բանակցությունների որոշակի 

գործառույթներ՝ կախված դրանց նպատակներից` 

1. տեղեկատվական գործառույթ, երբ բանակցությունների ընթացքում 

կողմերը փոխանակվում են հայացքներով, տեսակետներով և այլն, 

2. հաղորդակցական գործառույթ, երբ բանակցությունների 

արդյունքում հնարավոր է դառնում հաղորդակցման վերականգ-

նումը, նոր կապերի, հարաբերությունների հաստատումը, 

3. գործողությունների կարգավորման գործառույթ, երբ բանակցութ-

յունների արդյունքում ընդունվում են կողմերի դրսևորումները 

կարգավորող որոշակի նորմեր, 

4. վերահսկման գործառույթ, երբ բանակցության ընացքում որոշվում 

են փոխհամաձայնության պայմանների կատարման վերահսկման 

միջոցները, 

5. ուշադրության գրավման գործառույթ, երբ կողմերից մեկը փորձում 

է բանակցությունների միջոցով շահել որոշակի ժամանակ՝ նոր 

գործողություններ ծավալելու նպատակով, 

6. ներկայացման գործառույթ, երբ կողմերից մեկը փորձում է 

բանակցության ընթացքում հասարակությանը ներկայանալ 

լավագույն կողմով, 

7. հուսադրող գործառույթ, երբ կողմերից մեկը փորձում է 

բանակցության միջոցով հանգստացնել, հուսադրել դիմացի 

կողմին: 

Գ. Զիմելը Կ. Մարքսի նման գտնում էր, որ կոնֆլիկտը 

հասարակությունում անխուսափելի է: Սակայն, ի տարբերություն 

Մարքսի, որի ուշադրության կենտրոնում հասարակական 

դասակարգերի փոխհարաբերություններն էին, Զիմելը հետաքրքություն 

է դրսևորում կոնֆլիկտային երևույթների ավելի լայն բազմազանության 

նկատմամբ՝ ուսումնասիրելով կոնֆլիկտները և՛ էթնիկ խմբերի միջև, և՛ 

մարդկանց տարբեր սերունդների ու մշակույթների միջև, և՛ 

տղամարդկանց ու կանանց միջև և այլն: Երրորդ կողմի միջամտությամբ 

կոնֆլիկտների կոնստրուկտիվ լուծումը հաճախ դասում են 

բանակցային գործընթացի դասին՝ ընդունելով բանակցությունների 

երկու տեսակ՝ կոնֆլիկտող կողմերի միջև և երրորդ կողմի 

միջամտությամբ տարվող բանակցություններֈ Զիմելի համար 

սոցիալական կոնֆլիկտները սոցիալական կյանքի գործնական ու 

հոգևոր, արժեքային ու նորմատիվային, գաղափարախոսական ու 

քաղաքական, բարոյական ու իրավական դրսևորումներն են: Ըստ 
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Զիմելի՝ կոնֆլիկտը կարող է հանգեցնել ոչ միայն արմատական 

սոցիալական փոփոխությունների ու կործանումների, այլև սոցիալական 

ինտեգրման և, ապահովելով ելք թշնամանքին, ուժեղացնել սոցիալական 

համերաշխությունը:  

Զիմելի տեսական դրույթներից շատերը (մասնավորապես նրա 

դրույթը միջին և փոքր սրության սոցիալական կոնֆլիկտների դրական 

գործառնականության մասին) արդյունավետ դարձան իրենց կարևոր 

մեթոդաբանական և կիրառական նշանակության տեսանկյունից: Զիմելի 

ավանդը կոնֆլիկտաբանության մեջ նաև այն է, որ նա առաջինը 

ներմուծեց ու ընդգրկեց գիտական վերլուծության մեջ «երրորդ կողմ» 

եզրը՝ ազատելով կոնֆլիկտային հարաբերությունները «միաչա-

փությունից»: «Երրորդ կողմի» հանգամանքն ու առկայությունը բարդ 

սոցիալական փոխգործողության հնարավորություն է ստեղծում՝ 

բացելով դաշտ բազմաշերտ հարաբերություններին, տարբերություն-

ների գիտակցմանը, կոալիցիաների ստեղծմանը, խմբային 

համերաշխության կայացմանը, միջնորդության իրականացմանը: Ըստ 

էության՝ Զիմելը անցում է կատարում պարզ երկկողմ կոնֆլիկտներից 

բարդ բազմակողմ կոնֆլիկտների ուսումնասիրմանը: Կոնֆլիկտը նրա 

կողմից ընկալվում է ոչ միայն որպես մարդկային փոխգործողութ-

յունների տարբեր ոլորտներում դրսևորվող շահերի ընդհարում, այլև 

հոգեբանացված ձևով որպես մարդկանց և նրանց հարաբերություններին 

ներհատուկ թշնամանքի որոշակի արտահայտություն: Իր հերթին 

թշնամանքի ձգտման առկայությունը Զիմելը դիտարկում է որպես  

համակրանքի պահանջմունքին  զույգ-հակադրություն: Նա խոսում է 

«մարդու ու մարդու միջև բնական թշնամանքի» մասին, որը «մարդկանց 

միջև համակրանքի հետ մեկտեղ մարդկային հարաբերությունների 

հիմքն է»: Դրա պատճառներից մեկը թաքնված է մարդու բնույթի 

առանձնահատկություններում, որոնց համաձայն՝ անհատներն ի 

սկզբանե հակված են ոչ միայն համագործակցության ու կազմակերպ-

վածության, այլև ապակազմակերպման և ապակառուցողական 

դրսևորումների, որոնք զուգորդվում են ընդհարումներով կամ 

կոնֆլիկտներով:  

Երրորդ կողմի միջամտությամբ կոնֆլիկտի կարգավորումը 

բանակցությունների նման կոնֆլիկտների կոնստրուկտիվ 

կառավարման մեթոդներից մեկն էֈ Միջնորդական գործունեության 

ընթացքում երրորդ կողմը կարող է հանդես գալ որպես դատավոր, 

միջնորդ, օգնական կամ դիտորդ: Դատավորն օժտված է բավականին 
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մեծ հնարավորություններով ու լիազորություններով: Նա հետազոտում է 

կոնֆլիկտային իրավիճակը, կոնֆլիկտող կողմերի հետ քննարկում այն և 

հրապարակում իր կայացրած որոշումը, որն անբեկանելի է, և կողմերը 

պետք է ընդունեն այն: Միջնորդը պետք է ունենա չեզոք դիրք: Նա 

տիրապետում է հատուկ գիտելիքների, որոնց օգնությամբ ապահովում է 

կոնֆլիկտային իրավիճակի կոնստրուկտիվ քննարկման ընթացքը, 

սակայն վերջնական որոշումը կայացնում են կոնֆլիկտի մասնակից 

կողմերը: Նա կազմակերպում է կոնֆլիկտային իրավիճակի 

քննարկումներ, նպաստում է կողմերի միջև հանդիպումների և 

բանակցությունների կայացմանը: Նա անմիջականորեն չի ազդում 

վերջնական որոշման ընդունման գործընթացի վրա: Միջնորդի՝ որպես 

դիտորդի, ներկայությունը ապահովում է նախկին համաձայ-

նությունների կատարման ճշգրտությունը, զսպում է փոխադարձ 

ագրեսիվ դրսևորումները [9]: 

Հիմք ընդունելով վերը քննարկվածը՝ կարելի է եզրակացնել, որ 

կոնֆլիկտը ոչ միայն բացասական նշանակություն ունի, այլ նաև կարող 

է ներգրավված կողմերի վրա թողնել իր դրական ազդեցությունը 

սոցիալական նման փոխհարաբերության մեջֈ Ուստի կա 

անհրաժեշտություն վերանայելու այն կանխակալ և միակողմանի 

դիրքորոշումը, որը ենթադրում է, որ սոցիալական միկրո և մակրո 

տեսակի հարաբերություններում կոնֆլիկտը միայն բացասական, 

տարանջատող, ապակայունացնող երևույթ էֈ Սակայն ի՞նչ պրակտիկ 

նշանակություն կարող է ստանալ այս ամենի իմացությունըֈ Նախ՝ 

տիրապետելով կոնֆլիկտների ծագման, ընթացքի և լուծման՝ գիտական 

եղանակներին վերաբերող օրենքներին՝ հնարավոր կլինի վերահսկել 

դրանք ու պահել դիտարկման սպեկտրումֈ Սոցիալական կոնֆլիկտների 

գործառնության մեխանիզմների և օրինաչափությունների իմացությունը 

հնարավորություն կընձեռի զբաղվել դրանց կանխատեսման և 

կառավարման խնդիրներովֈ Բացի այդ, հարկ է նշել, որ բոլոր այն 

միջոցառումները, որոնք ուղղված են սոցիոմշակութային 

շարժառիթներով պայմանավորված կոնֆլիկտների տրանսֆորմա-

ցիային, չեն կարող հաջող ավարտ ունենալ, քանի դեռ չի ձևավորվել 

համընդհանրական դիսկուրս, որում ներառված կլինեն հասարակական 

բոլոր սուբյեկտներն ու շերտերը իրենց ռացիոմշակութային 

առանձնահատկություններով:  

Միայն տարբեր սոցիոմշակութային պատկերացումների 

«հանդիպման» և միջսուբյեկտային հարաբերությունների հաստատման 
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միջոցով կարելի է հասնել սոցիոմշակութային միասնականության: 

Սոցիոմշակութային միասնականությունը չի կարող լինել գործառնող 

սոցիոմշակութային սկզբունքների պարզ համախումբը: Այն պետք է լինի 

սոցիալական հանրույթների, շերտերի ու խավերի փոխգործակցության 

արդյունք, որպեսզի բավարարի նրանց պահանջները, շահերն ու 

նպատակները, ապահովի նրանց ներգրավվածությունը հասարակական 

կառույցների, հաստատությունների ու հարաբերությունների 

վերարտադրության ու նորացման գործընթացների մեջֈ  

 

ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО КОНФЛИКТА 

Манвелян А. О. 

 

Обсуждая проблему философского осмысления социального 

конфликта, в работе были продемонстрированы положительные стороны 

конфликта в контексте сравнения с негативными сторонами. В работе 

обсуждалась проблема неудачного завершения трансформационных 

конфликтов, обусловленных социокультурными мотивами, рассматривая 

последний в связи с универсальным и несформированным дискурсом. На 

основании проведенных исследований было заключено, что во владении 

законов, относящихся к научным методам возникновения и разрешения 

конфликтов, можно будет контролировать их и держать в спектре 

наблюдения. Следовательно, знание механизмов и закономерностей 

функционирования социальных конфликтов даст возможность заниматься 

проблемами их прогнозирования и управления. 

Ключевые слова: конфликт, приоритет, компромисс, интеграция, 

доминирование, третья сторона, арбитраж. 

 

PHILOSOPHICAL CONCEPTUALIZATION OF SOCIAL CONFLICT 

Manvelyan H. O. 

 

Discussing the problem of philosophical conceptualization of social 

conflict, the article demonstrated the positive aspects of the conflict in the 

context of comparison with the negative sides. In the work discussed the 

problem of unsuccessful completion of the transformation of conflicts due to 

socio-cultural motives, viewing the latter in connection with the universal and 

non-developed discourse. Based on the conducted researches it was concluded 

that in the possession of the laws relating to scientific methods of emergence 
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and resolution of conflicts, it would be possible to monitor them and keep in 

the spectrum of observation. Therefore, knowledge of the mechanisms and 

regularities of the functioning of social conflicts will provide an opportunity to 

deal with the problems of their prediction and control. 

Keywords: conflict, priority, compromise, integration, domination, 

third party, arbitration. 
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