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Перед вітчизняними науковцями, зацікавленими дослідженням соціальнорелігійних конфліктів, постало вкрай непросте завдання. За відсутності власної
теоретичної традиції в галузі конфліктології, тривалого панування ідеологічних
стереотипів та ілюзій щодо ролі релігії в суспільстві, та за умов унікальності тих
соціально-релігійних процесів, що вибухнули в 90-их роках минулого століття,
дослідники опинилися у справжньому теоретичному й методологічному вакуумі.
З одного боку, доробок західної конфліктології тільки-но почав вливатися у
науковий обіг і ще чекав на своє опрацювання (до того ж в принципі не міг бути
автоматично перенесений на вітчизняний ґрунт), з іншого – для появи власних
ґрунтовних конфліктологічних розвідок був потрібен певний час, адже тенденції
розвитку релігійних відносин, звісна річ, проглядають лише з бігом історичних
подій.
З огляду на актуальність для українського сьогодення теоретичного
аналізу релігійних конфліктів та практичних висновків щодо діагностики,
профілактики та управління ними, варто приділити спеціальну увагу дефініції
релігійного конфлікту в релігієзнавчій та конфліктологічній літературі.
Мусимо визнати, що саме поняття ―релігійного конфлікту‖, як значущої
наукової категорії, залишається мало розробленим. Фахові праці
конфліктологічного змісту здебільшого обмежуються короткою згадкою про
релігійні конфлікти у контексті загального переліку існуючих типів соціальних
конфліктів. Лічені роботи містять спеціальне визначення релігійного конфлікту
(часто вельми дискутивне), не кажучи вже про ґрунтовний аналіз його об‘єкту,
предмету, структури, типів і функцій. Цей факт дисонує на тлі численних
публікацій і теоретичних напрацювань в галузі конфліктів правових, сімейних,
політичних й етнополітичних, трудових, військових, педагогічних,
міжособистісних тощо.
Значно більша увага приділяється релігійним конфліктам у релігієзнавчій
літературі, хоча й тут бракує спеціальних розвідок конфліктологічного змісту.
Найдотичні до цієї проблематики соціологія релігії та етнологія релігії, що
досліджують різні аспекти суперечливого, амбівалентного функціонування
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