
Лекція 1: Предмет і зміст курсу. Поняття конфліктної ситуації і 

конфлікту( 2 год)  

Основні навчальні категорії до теми: конфлікт, причини виникнення 

конфліктів, види конфліктів, рівні конфліктів, фази конфліктів,   конфліктна 

ситуація, конфліктогени, особистість.  

 

План заняття. 

1.Об'єкт і предмет конфліктології. 

2. Принципи і методи конфліктології. 

3.Поняття конфлікту.Сутність конфлікту у вітчизняній та зарубіжній 

літературі  

4. Зв'язок з іншими науками. Становлення конфліктології. 

5.Становлення конфліктологічних ідей і поглядів. 

6. Структура конфлікту. Конфліктна ситуація 

 

         Шановні студенти! Курс: «Конфліктологія» вводиться до навчальної 

програми. На мою думку курс дуже важливий і вкрай необхідний для будь-

якої людини, яка вступає в трудову  та комунікативну діяльність, і тим .  в 

тому чи іншому випадку буде втягнута в управління колективом. більше для 

людини з вищою освітою, оскільки вона обов’язково. Предметом вивчення 

курсу « Конфліктологія» буде сама людина з її потребами, емоціями та 

інтересами, а також ті суспільні відносини, що виникають між людьми в 

процесі праці. 

      «Життя – безперервна низка конфліктів.»  

Конфлікт аж ніяк не негативне явище а стимул розвитку, - генератор 

життєвої енергії. Поза конфліктами немає ні навчання, ні досягнень, ні самої 

радості життя. Як влучно висловився Ганс Сельє, «стрес – це аромат і смак 

життя». Конфлікти супроводжують людину від народження до останнього її 

подиху, вони складають суть і сенс її життя. Історія будь-якої групи людей, 

історія міст, держав та цивілізацій – це історія пережитих ними конфліктів.  

Як і більшість сучасних наук, конфліктологія пройшла довгий прихований 

період дозрівання в надрах інших наук і систем знань. Конфлікти – це 

новина. З часів появи людини існують родини та родинні конфлікти, 

суперництво та міжособистісні конфлікти, групи та між групові конфлікти.  

   Психологи розглядають конфлікт як природну умову взаємодії людей, в 

основі якої лежить протиріччя, як суттєва відмінність між інтересами і 

цінностями суб’єктів соціальних зав’язків на відповідному емоційному тлі. 

Вони стверджують, що конфлікт – це проявлення спілкування людей, 

здатних на самосвідомість, і означає відсутність злагоди, зіткнення різних 

поглядів і прагнень, потреб, інтересів, мотивів і стилів поведінки. Соціологи 



характеризують конфлікт як пік загострення протиріч, зіткнення і 

протиборства, що викликані несумісністю інтересів, позицій особистостей, 

соціальних груп, шарів, класів, націй, держав. Юристи трактують конфлікт як 

протиборство суб’єктів (носіїв) протиріч, протидію сторін, що дбають про 

свої, взаємно виключаючи одна одну, цілі.  

Перейдемо з вами до розгляду першого питання лекції.  

1.. Об'єкт і предмет конфліктології. 

    Історія людської цивілізації насичена різноманітними конфліктами. Одні 

конфлікти охоплювали цілі контингенти, десятки країн та народів, інші 

затягувал великі та малі суспільні спільноти, ще інші відбувалися між 

окремими людьми. Із найдавніших часів люди намагалися вирішувати 

суперечності, які виникали між ними, адже завжди мріяли і мріють про 

безконфліктне суспільство. Навть виникненн державності можна розглядати 

як прагнення створити універсальний механізм для попередження та 

розвязання конфліктів. Проблемами конфліктів цікавляться не лише 

професійні психологи та соціологи, а й політики, педагоги, керівнки, соціальні 

працівники - усі, хто у своїй практичній діяльності повязані із взаємодією, 

зростанням потреби людей у практичній допомозі щодо розвязання 

конфліктів. У повсякденному житті слово «конфлікт» ми застогсовуємо до 

широкого кола явищ – від збройних сутичок і протистояння різних соціальних 

груп до службових або подружніх  розходжень у думках. Ми називаємо 

конфліктом сімейну суперечку, військові дії, дискусії у парламенті, зіткнення 

внутрішніх мотивів, боротьбу власних бажань із почуттям обовязку та ін. 

         Аналіз визначень конфлікту, що містяться у різних сучасних словниках 

та енциклопедіях, дає можливість відмітити їхню схожість. Зазвичай зміст 

поняття «конфлікт» розкривають через такі значення: 

1) стан відкритої, часто затяжної боротьби; битва або війна; 

2) стан дисгармонізації у стосунках між людьми, ідеями чи інтересами; 

зіткнення протилежностей; 

3) психічна боротьба, яка виникає як результат одночасного 

функціонування взаємно виключних імпульсів, бажань або тенденцій; 

4) протистояння характерів або сил у літературному або сценічному творі, 

особливо головна позиція, на якій будується сюжет. 

      Психологічний словник за редакцією В,В. Давидова визначає конфлікт як 

суперечність, яку важко розвязати і яка повязана з гострими емоційними 

переживаннями. Якщо звернутися до психологічного словника за редакцією 

А.В. Петроського то у ньому конфлікт розглянуто як зіткнення протилежно 

спрямованих цілей, інтересів, позицій, думок чи поглядів опонентів чи 

субєктів взаєодії. С.М. Ємельянов визначає конфлікт як відношення між 

субєктами соціальної взаємодії, яке характеризується їхнім протиборство на 

основі протилежно спрямованих мотивів чи суджень. А.Я. Анцупов та А.І. 

Шипілов визначають конфліт як найбільш деструктивний спосіб розвитку та 



завершення значуших суперечностей, які виникають у процесі соціальної 

взаємодії, а також боротьбу підструктур особистості.  

 

Необхідною передумовою будь-якого дослідження є визначення 

основних його понять, розробка понятійного апарату. Поняття та категорії є 

основними формами мислення, з яких складаються дві інші найважливіші його 

форми - судження й умовиводи. 

Під предметом будь-якої науки розуміється уявна ідеальна теоретична 

модель того об'єкта, частини або сфери дійсності, на який спрямований її 

головний інтерес. Предмет і об'єкт науки тісно пов'язані між собою, близькі, 

однак вони не є тотожними поняттями. Між ними існує не тільки 

взаємозв'язок, але і певна дистанція, яка може скорочуватися, проте ніколи не 

може бути цілком переборена. 

Предметом конфліктології є ідеальна модель конфліктної взаємодії, 

теорія, основою якої виступає понятійний апарат з його центральною ланкою 

- категорією конфлікту. 

Об'єктом конфліктології є саме соціальне життя, вся нескінченна 

розмаїтість реальних конфліктів, якими наповнене минуле і сучасне суспільне 

життя. 

Як самостійна наука конфліктологія існує недавно. Однак незважаючи 

на це можна вже виділити ряд проблем і питань, що вже увійшли в неї як 

парадигма сучасної конфліктології: сутність соціального конфлікту; типологія 

і класифікація конфліктів; еволюція конфліктів; генезис конфліктів; структура 

конфлікту; функції конфліктів; інформація в конфлікті; динаміка конфлікту; 

діагностика конфлікту; завершення конфлікту; керування конфліктом; 

механізми і способи вирішення конфлікту (розв'язання і попередження 

конфліктів). 

Становлення конфліктології продовжується безупинно, що цілком 

зрозуміло, однак це відбувається на комплексній основі. Як теоретико-

прикладна дисципліна ця наука має три рівні знань: 

а) загально-теоретичний і методологічний, який пояснює природу 

конфліктів як соціальних феноменів, аналізує їх структуру, ознаки, елементи 

в системі суспільних взаємин; 

б) теоретико-праксеологічний, на якому розробляються теорії, 

відслідковуються особливості та виокремлюються типи конфліктів у різних 

галузях, формах та інститутах громадського життя; 

в) емпірично - прикладний, який є підґрунтям конфліктології й 

утворюється на основі емпіричних досліджень та складається із зафіксованих 

фактів, експериментів, тестувань, моделювання, тренінгів тощо. 

Наявність подібних рівнів вивчення конфліктів дозволяє виявити кілька 

функцій конфліктології як науки: теоретико-пізнавальну, прогностичну, 

управлінську. 

До системи базових категорій конфліктології можна віднести такі 

поняття: конфлікт, протиріччя, зіткнення, протистояння, дихотомія, дилема, 

дезінтеграція, боротьба, аномалія. 



На основі цих категорій відбувається формування більшості 

конфліктологічних понять, а їх кількість залежить від рівня проникнення в 

сутність конфліктного явища. Серед цих понять - учасники конфлікту, сторони 

конфлікту, девіантна поведінка та інші. 

Серед зазначених категорій і понять існують і ті, якими оперують й інші 

суспільствознавчі науки, однак залежно від специфічних умов використання 

конфліктологія наповнює їх власним змістом і відповідно інтерпретує. 

Протилежність конфлікту - це згода, єдність, інтеграція, 

співробітництво, злагода. Ці категорії відображають перспективу після 

завершення конфлікту або ж його альтернативу І так само використовуються 

у конфліктології. 

Мобільність запозичення багатьох категорій і понять у конфліктології з 

інших наукових дисциплін не є чимось особливим, Ймовірніше це можна 

виділити як характерну рису всіх суспільствознавчих дисциплін. Ми повинні 

розглядати конфлікт, як явище не субстанціональне, яке не може існувати само 

собою, незалежно від інших явищ і процесів. Конфлікт необхідно розглядати 

як один з багатьох станів соціальних взаємин, причому він, при всій своїй 

поширеності, все-таки виступає як тимчасове явище, а в якості постійного 

стану суспільства виступає згода. 

ПСИХОЛОГІЧНА НЕСУМІСНІСТЬ ЯК ПРИЧИНА 

ВИНИКНЕННЯ КОНФЛІКТУ 

Психологічна несумісність зумовлює гостре протиріччя, що виникає між 

суб’єктами спільної діяльності та взаємодії. Гостре протиріччя може 

проявлятися по-різному: від різних життєвих принципів до особливостей 

характеру. 

Основні види психологічної несумісності та особливості її 

трансформації у конфлікти 

• Конфлікти, викликані психологічною несумісністю, обу-мовлюються 

особливостями спрямованості особистості. Остан¬нім часом такі конфлікти 

широко розповсюджені. Вирішити їх складно. Вони, як правило, виникають 

між особистостями різного ціннісного й культурного рівня. 

•Конфлікти, викликані сукупністю суперечностей, пов’язаних із 

характерологічною несумісністю. У психологічних дослідженнях 

відзначається, що конфлікти виникають унаслідок негативних, негнучких, 

важких характерів людей, включених у спільну діяльність. Більшість із 

«важких» характерів відносять¬ся, у першу чергу, до некерованих 

психологічних акцентуацій особистості. 

•Конфлікти, викликані протиріччями, пов’язаними з не-сумісністю 

рольових функцій. Так, наприклад, коли кілька осіб претендують на роль 

лідера, між ними починається конкуренція, а це найчастіше призводить до 

конфліктів. 

• Конфлікти, викликані професійною деформацією особис-тості. Як 

відомо, будь-яка професійна діяльність зумовлює рі-шення родібних 

професійних завдань. Відповідно, це має прояви та наслідки в системі 

мислення, мотивації діяльності, відносинах суб’єктів праці. Формуються так 



звані професійні типи особис-тості зі специфічним професійним сприйняттям, 

мисленням, цінностями. З одного боку, за певних умов це сприяє зростанню 

ефективності діяльності, а з іншого — довготривале вирішування подібних 

(повторюваних) завдань формує одностороннє сприй-няття реальності тільки 

крізь призму професійних інтересів. Тобто особистість ніби деформується 

професією. Деякі професійно важливі якості набувають рис психологічних 

акцентуацій. 

Конфлікти, викликані довготривалим домінуванням у особистості 

негативних функціональних станів. Діяльність в особливих та екстремальних 

умовах здійснюється на тлі не-гативних функціональних станів суб’єктів 

праці, що не тільки призводить до виснаження ресурсів особистості, але 

змінює сприйняття реальності, провокує виникнення сильних нега-тивних 

емоцій, що виникають як наслідок стресів. Під впли¬вом стресів істотно 

деформується сприйняття та об’єктивність оцінок. 

• Конфлікти, викликані психологічною несумісністю через негативні 

функціональні стани. Такі конфлікти най¬частіше виникають у творчих 

колективах, де є значні психічні витрати в процесі роботи, де переважають 

негативні психічні стани. Тому при вирішенні конфліктів необхідно 

аналізувати умови діяльності, переважаючі функціональні стани у 

праців¬ників. 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКІ ПРИЧИНИ КОНФЛІКТІВ 

Організаційно-управлінські причини конфліктів мають об’єктивний 

характер. Виділяються наступні види організацій- но-управлінських причин 

конфліктів: 

•структурно-організаційні; 

• функціонально-організаційні; 

•особистісно-функціональні; 

•ситуативно-управлінські. 

Вважається, що чим більша невідповідність структури ор-ганізації 

вимогам діяльності, якою вона займається, тим менш ефективне 

функціонування самої організації, тим більше кон-фліктів виникає в 

колективах і організаційних групах. 

Організаційні причини конфліктів дуже тісно пов’язані зі структурою 

функцій організації та людей, задіяних до їхньої реалізації. 

До функціональних причин конфліктів належать: 

•неоптимальність функціональних зв’язків організації із зовнішнім 

середовищем; 

особливості поведінки та спілкування; яка динаміка конфлік¬тів; що 

стоїть за стратегіями і тактиками конфліктної проти¬дії. 

Це незнання тільки провокує протиріччя, стихійні інциден¬ти, заважає 

конструктивному вирішенню конфліктів. Іншими словами, однією з 

найважливіших психологічних причин кон-фліктів є відсутність або 

недостатній розвиток конфліктної компетентності. Ця причина є надзвичайно 

поширеною і за важливістю стоїть в одному ряду з психологічною 

несумісністю та внутрішніми конфліктами особистості. 



МАНІПУЛЯЦІЇ ЯК ПРИЧИНА ТА НАСЛІДОК КОНФЛІКТІВ 

Маніпуляції — це передумовлені й приховані спонукання іншої 

людини до прийняття рішень і виконання дій. 

Оскільки маніпулятор — це людина, яка досягає своєї мети шляхом 

обману та підвищеного контролю над іншими людьми, нерідко маніпуляторів 

вважають саме конфліктними особис-тостями, дії яких сприяють виникненню 

конфліктних реакцій та ескалації конфліктів. 

Виділяються найбільш поширені маніпуляції, які завжди сприяють 

виникненню конфліктів: 

•провокування захисних реакцій (мета маніпуляції — по-слабити 

рішучість іншої сторони); 

•провокування збентеження, дезорієнтації протилежної сторони (мета 

маніпуляції — вивести з рівноваги, спонукати до дій і висловлювань, які 

можуть завдати шкоди інтересам іншої сторони); 

•формування враження, що партнер налаштований на спів¬робітництво 

(мета маніпуляції — отримати першочергові пере¬ваги в обмін на добрі 

взаємовідносини); 

•гра на почутті нестерпності (мета маніпуляції — отримати додаткові 

поступки); 

•гра на почутті відчаю, безвихідності (мета маніпуляції — укласти угоду, 

не враховуючи інтересів іншої сторони); 

•гра на почутті жадоби (мета маніпуляції — втягнення іншої сторони в 

ризиковану гру); 

• використання запланованих «складних» поступок (мета маніпуляції — 

спонукання іншої сторони поступитися у відпо- відь); 

•передумовлене затягування часу обговорення (мета мані¬пуляції — 

отримати поступки в односторонньому порядку); 

•провокування інтересу до партнера (мета маніпуляції — справити добре 

враження, щоб інша сторона сама забажала розвивати стосунки); 

•заспокоєння іншої сторони, щоб «убити» пізніше (мета маніпуляції — 

втягнення у гру, що є програшною для іншої сторони). 

Предмет дослідження — причини виникнення, динаміку, наслідки, способи 

регулювання та попередження конфлікту 

Предметом конфліктології автори вважають «закони і категорії, що 

характеризують конфлікт як соціальне явище, як різновид соціальної 

поведінки та взаємодії». Автори виділяють у її структурі два рівні — 

теоретичний і прикладний. 

Оригінальний підхід до визначення предмету конфліктології та її завдань 

здійснив А.  Т. Ішмуратов. Конфліктологію він визначає як «практичну науку 

про специфічне спілкування людей, соціальну взаємодію особистостей, 

угрупувань, організацій, суспільств та держав». Конфлікт при цьому 

розглядається як хвороба спілкування, тобто автор дотримується 
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психологічної орієнтації у визначенні природи конфлікту, спираючись на 

когнітивні принципи аналізу. 

Особливість підходу А. Т. Ішмуратова до визначення конфліктології полягає 

у двох моментах. По-перше, він визначає конфліктологію як прикладну 

дисципліну, подруге, спирається на психологічні методи пояснення природи 

конфлікту. 

Розуміння конфліктології як прикладної дисципліни зустрічається також у 

російського соціолога А. Г. Здравомислова «Конфліктолог — це спеціальна 

професія, представники якої беруть участь у багатьох переговорах, виїздять у 

„гарячі точки“, де працюють консультантами і виступають учасниками 

переговорного процесу на різних рівнях і в різних ситуаціях»9. 

Праці, у назві яких фігурує термін «конфліктологія», що останнім часом 

з'явились в Україні, мають здебільшого прикладний характер, проте питання 

методу та проблематики досліджень там також чітко не врегульовані10. 

Методи дослідження 

В основу вивчення конфлікту може покладатись соціологічний, 

психологічний, математичний, семантичний чи інший підхід. 

 

2. Принципи і методи конфліктології. 

Будь-яка наука має свій набір методів, під яким розуміється сукупність 

певних правил, прийомів, норм практичного і теоретичного освоєння 

дійсності. Сукупність цих методів має назву методологія. Отже, методологією 

науки називається комплекс методів одержання знань. Методологія базується 

на вже отриманих результатах дослідження якоїсь сфери реальності, і тому 

вона залежить від прийнятих початкових світоглядницьких установок. 

Методологічний арсенал конфліктології складається з методологічних 

принципів, загальнонаукових дослідницьких підходів і спеціальних методів. 

До методологічних принципів відносяться: 

Принцип діалектичного розвитку. Несе в собі розуміння 

безперервності розвитку і зміни будь-якого явища і процесу. Цей принцип 

вимагає при вивченні конфлікту виявляти тенденції їх еволюції. Розвиток 

конфлікту може бути поступовим, безперервним, тривалим, нерівним, 

скачкоподібним від одних форм до інших, частіше від простих до складніших. 

Принцип всезагального зв'язку передбачає пошук зв'язків конфлікту з 

іншими явищами, процесами і своїми підсистемами; не слід обмежуватися 

розглядом його окремих елементів чи аспектів. Методологічне втілення цього 

принципу здійснюється через врахування дії основних законів діалектики та 

взаємодій її парних категорій. Так, закон єдності та боротьби протилежностей 

висвітлює внутрішні джерела розвитку конфліктів. Закон переходу кількісних 



змін у якість розкриває наявний спосіб еволюції та динаміки конфліктів, 

орієнтує на пошук закономірностей. Парні категорії діалектики - матерія і рух, 

час і простір, кількість та якість, одиничне і загальне, сутність та явище" зміст 

і форма - дозволяють визначити комплексний підхід до конфліктів. 

Принцип діалектичної єдності теорії, експерименту і практики 

допомагає будувати дослідницькі стратегії в конфліктології, зіставляючи 

емпіричну базу і теоретичні конструкції. 

Принцип системності вимагає розгляду конфлікту як складно 

організованого об'єкта, що має ієрархічну систему, яка, у свою чергу, може 

бути підсистемою більш високого рівня. Досить важливо виявляти все 

різноманіття елементів у структурі конфлікту, зв'язки між ними, а також 

відношення і залежність конфлікту від зовнішніх явищ і чинників 

Принцип історизму вимагає врахування конкретних умов протікання 

конфлікту: місця, часу, країни, культури, етноменталітету, інституційних 

форм, певних обставин. 

Принцип об'єктивності - один з найважливіших принципів наукової 

оцінки - вимагає від конфліктолога мінімізувати вплив особистісних і 

групових інтересів, настанов, упереджень та інших проявів суб'єктивізму 

щодо процесу вивчення конфліктів і висновків. 

Найефективніший результат цей принцип дає тоді, коли він поєднується 

з принципом суб'єктивного підходу, який вимагає врахувати точку зору 

протилежних сторін конфлікту. 

Загальнонаукові підходи містять у собі філософський, 

загальносоціологічний, історичний, логічний, загальнопсихологічний. 

Сучасні умови суспільного життя вимагають від наукової діяльності 

інтенсивної взаємодії багатьох галузей знань. Розмаїтість методів неминуче 

спричинила проблему вибору найбільш адекватних і перспективних з них для 

розв'язання спеціальних дослідницьких завдань. 

Спеціальні методи, до яких ми можемо віднести "функціональні і 

структурно-функціональні" методи, аксіологічний метод, ресурсно-ціннісний 

метод, біхевіористичний метод, метод факторного аналізу, метод 

статистичного аналізу, порівняльно - правовий метод, математичний та 

"ігровий" метод, методи і технології управління конфліктними ситуаціями і 

та.ін. 

Сукупність зазначених основних методів конфліктології складає її 

методологічну стратегію. її реалізація передбачає використання цілого 

арсеналу конкретних методик і процедур, які утворюють тактику 

конфліктологічного дослідження. Правильність вибору прямо впливає на 

ефективність, практичну значимість теоретичних висновків. Соціально - 

психологічна природа більшості конфліктів потребувала використання 

інструментарію, що застосовує соціологія і психологія. 

При всьому позитивному значенні наукової методології варто знати, що 

не можна і переоцінювати її. Неприпустимість абсолютизації якихось методів 

пізнання пов'язана з такими причинами, обмеженістю у можливостях 

людського пізнання, а також специфікою протікання самого процесу 



конфлікту, що може розвиватися не на основі раціональності і логічності, а на 

основі ірраціональних пристрастей. Розпалювання пристрастей дуже часто 

приводить до некерованості процесу конфлікту, що, у свою чергу, створює 

труднощі для застосування яких-небудь раціональних методів. 

У той же час, не можна впадати і в іншу крайність, тому що незважаючи 

на наявні труднощі ефективне керування конфліктами, звуження можливості 

його руйнівних наслідків можливе тільки на раціональній основі, шляхом 

застосування наукової методології. 

 

3.Поняття конфлікту.Сутність конфлікту у вітчизняній та зарубіжній 

літературі  

Соціальна неоднорідність суспільства, розходження в рівні доходів, влади, 

престиж і т. д. нерідко призводять до конфліктів. Конфлікти є невід'ємною 

частиною суспільного життя. Особливо багата на конфлікти сучасне життя 

російського суспільства. Все це обумовлює пильну увагу вчених до 

дослідження конфліктів. Конфлікт завжди пов'язаний з суб'єктивним 

усвідомленням людьми суперечливості своїх інтересів як членів тих чи 

інших соціальних груп. Конфлікт - це зіткнення протилежних цілей, позицій, 

думок і поглядів опонентів або суб'єктів взаємодії (6, с. 7). Соціолог Скотт Д. 

дає таке визначення конфлікту: «Під конфліктом я маю на увазі реальну 

боротьбу між діючими людьми або групами, незалежно від того, які витоки 

цієї боротьби, її способи і засоби, що мобілізуються кожної із сторін» (20, с. 

123) . Конфлікт - це поширена риса соціальних систем, він неминучий і 

невідворотний, а тому повинен розглядатися як природний фрагмент 

людського життя. Конфлікт має бути прийнятий як одна з форм нор ¬ 

мального людської взаємодії. Конфлікт - це нормально (16, с. 66). Конфлікт 

не завжди і не обов'язково призводить до руйнувань. Навпаки, це один з 

головних процесів, службовців збереженню цілого. За певних умов навіть 

відкриті конфлікти можуть сприяти збереженню життєздатності і стійкості 

соціального цілого. Конфлікт не слід сприймати як однозначно деструктивне 

явище і так само одне ¬ однозначно оцінювати.  

Сучасне розуміння конфліктів припускає, що конфлікт містить в собі 

потенційні позитивні можливості. Загальна ідея позитивного ефекту 

конфліктів зводиться до наступного: «Продуктивність конфронтації виникає 

з того факту, що конфлікт веде до зміни, зміна веде до адаптації, адаптація 

веде до виживання». Конфлікт - ► зміна - ► адаптація - ► виживання (5, 

с.197).  

Цінність конфліктів у тому, що вони запобігають окостеніння системи, 

відкривають дорогу інноваціям. Конфлікт - це стимул до змін, це виклик, що 

вимагає творчої реакції. У конфлікті потенційно закладено потужний 

конструктивний початок, а значить конфлікт - це може бути добре (17, с. 46).  

Конфлікт, може бути, управляємо, причому управляємо таким чином, що 

його негативні, деструктивні наслідки можуть бути мінімізовані або 

елімінувати, а конструктивні можливості посилені. Це означає, що конфлікт - 
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це те, з чим можна працювати. Сучасна конфліктологія виходить з принципів 

визнання конфлікту як закономірною і природної характеристики соціальних 

відносин, можливості протікання конфліктів у різноманітних, в тому числі 

конструктивних формах, затвердження принципової можливості управління 

конфліктами (2, с. 65).  

Існує два основних підходи у вивченні конфліктів.  

1) Соціологічний підхід. Функционалистская безконфліктна модель 

суспільства, особливо популярна в 30-40-і роки, була розроблена в рамках 

структурно-функціонального аналізу, основоположником якого був Талкотт 

Парсонс. Вихідним пунктом структурно-функціональної теорії є принцип 

системного будови суспільства. Т. Парсонс розглядає суспільство як цілісну 

систему, що складається з безлічі функціонально взаємопов'язаних елементів. 

З його точки зору суспільну рівновагу досягається інтерпретацією мотивів 

дій, гармонізацією ролей через загальнормативний культурні стандарти, що 

зберігають єдність соціальної системи і функцію соціальної структури. 

Соціальні інститути покликані не допустити девіацій елементів системи 

конфліктів, забезпечити порядок і стабільність шляхом певних обмежень, 

заборон, контролю в суспільному житті. Отже, з точки зору Т. Парсонса, 

конфлікт порушує соціальний порядок, нормальне функціонування 

суспільства. Природним станом суспільства є гармонійні і безконфліктні 

відносини між елементами соціальної системи. Тому варто не допускати 

конфліктів, а якщо вони виникли - ліквідувати. Це роблять системні 

механізми саморегулювання - соціальні інститути (11, с. 158).  

Основне положення теорії конфлікту Г. Зіммеля полягає в тому, що конфлікт, 

хоча і є однією з форм розбіжності, в той же час являє собою соціалізуючого 

силу, що об'єднує протиборчі сторони і сприяє стабілізації суспільства (21, с. 

34).  

Л. Козер у своїй класичній праці «Функції соціальних конфліктів" 

підкреслював, що конфлікт несе в собі не тільки деструктивну (руйнівну) 

функцію, у ньому закладений стабілізації суспільства. Л. Козер виокремлює 

основні функції конфлікту, які, на його думку, благотворно позначаються на 

актуальному стані суспільства і сприяють його розвитку:  

1) утворення груп, встановлення і підтримання нормативних і фізичних меж 

груп;  

2) встановлення і підтримка відносно стабільної структури 

внутрішньогрупових і міжгрупових відносин;  

3) соціалізація та адаптація, як індивідів, так і соціальних груп;  

4) створення і підтримка балансу сил і, зокрема, влади;  

5) одержання інформації про навколишнє середовище (сигналізує про ті чи 

інші проблеми та недоліки);  

6) стимулювання нормотворчості та соціального контролю;  

7) сприяння створенню нових соціальних інститутів.  

Л. Козер доводить, що конфлікти є продукт внутрішніх змін в суспільстві, 

результат взаємодії різних елементів соціальної системи. (12, с.112).  

А.Я. Анцупов досліджуючи сутність конфлікту, аналізує його через поняття 
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протиріччя. Під соціальним конфліктом у нього розуміється найбільш 

гострий спосіб розвитку і завершення протиріч, що виникають в процесі 

соціальної взаємодії, що полягає в протидії суб'єктів взаємодії і 

супроводжується їх негативними емоціями по відношенню один до одного 

(3, с. 235).  

Д.Л. Зеркин розглядає конфлікт як "протиборство суспільних суб'єктів з 

метою реалізації їхніх суперечливих інтересів, позицій, цінностей і поглядів» 

(10, с. 38).  

А. Н. Леонтьєв зауважує, що з розширенням зв'язків суб'єкта зі світом 

розширюється і число різноманітних відносин, які є об'єктивно 

суперечливими. Такі перехресні зв'язки породжують конфлікти, які можуть 

фіксуватися і входити в структуру особистості. Причому ця структура не 

зводиться до сукупності відносин зі світом та ієрархії між ними, а 

характеризується співвідношенням систем життєвих відносин, між якими 

відбувається боротьба (15, с. 278).  

Р. Дарендорф запропонував інший погляд на світ суспільних відносин: 

конфлікти є всепронізивающімі, всюдисущими компонентами суспільного 

життя. Р. Дарендорф запропонував розглядати соціальні системи в стані 

безперервних змін. Соціальні зміни набувають різні форми, в тому числі 

форми конфлікту (14, с. 107).  

Деякі соціологи марксистської і немарксистської орієнтації дотримуються 

думки, що конфлікт всього лише тимчасовий стан суспільства, яке може бути 

подолане раціональними засобами і, отже, можливе досягнення такого рівня 

суспільного розвитку, коли соціальні конфлікти зникнуть. Більшість же 

соціологів немарксистської орієнтації схиляються до думки, що існування 

суспільства без конфліктів неможливо (19, с. 125).  

2) Психологічний підхід.  

За традиційної психоаналітичної концепції людина має конфліктну природу. 

Центральним поняттям теоретичної системи К. Хорні є поняття базисної 

тривожності, проте, на відміну від 3. Фрейда і К. Юнга, К. Хорні не вважає, 

що конфлікт властивий природі людини спочатку. Вже починаючи зі своїх 

ранніх робіт, вона виходить з того, що «неврози викликаються культурними 

чинниками, - що більш точно означає, що неврози генеруються порушенням 

рівноваги в людських взаєминах». Під впливом базисного почуття 

тривожності людина виробляє компенсуючі стратегії поведінки, набуваючи 

характеру потреб. Так з'явилися три основні тенденції особистості - «рух до 

людей», «рух проти людей», «рух від людей» (24, с. 71).  

С.Л. Рубінштейн, Є. Л. Доценко розглядають конфлікт у плані цілісної 

структури особистості як порушення зв'язків її підсистем і відносин. Вони 

вважають, що особистість є конфліктною за самою своєю природою, 

оскільки, з одного боку, вона прагне до розвитку, самореалізації, до 

ефективної адаптації в соціумі, досягненню гармонії, а, з іншого, - подібні 

прагнення можуть наштовхуватися на перешкоди, обумовлені характером її 

суперечливих відносин і зв'язків (15, с.281).  

При зверненні до проблем психології особистості майже завжди зачіпаються 
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поняття внутрішніх протиріч, боротьби мотивів, а сам конфлікт 

розглядається як джерело розвитку індивіда, придбання їм якісно нових 

утворень: таких поглядів дотримуються Л.І. Божович, К.А. Коваль, Л.М. 

Мітіна, О.В. Кузьменкова, В.Г. Асєєв.  

Таким чином, в ході аналізу літературних джерел було встановлено, що не 

існує єдиної універсальної теорії конфлікту. Сьогодні поняття конфлікту не 

належить до певної галузі науки або практики. Різні дисципліни наділяють 

поняття конфлікту своїм змістом. Словом «конфлікт» позначають досить 

широкий спектр явищ. Одні вчені вважають, що конфлікт - одна з форм нор ¬ 

мального людської взаємодії, конфлікт не обов'язково призводить до 

руйнувань, служить збереженню цілого, може бути керованим, містить в собі 

потенційні позитивні можливості. Інші вчені вважають, що слід не допускати 

конфліктів, а якщо вони виникли - ліквідувати. Психологічний і 

соціологічний підхід сприяють уточненню поняття конфлікту, а також його 

предметної області.  

4. Зв'язок з іншими науками. Становлення конфліктології. 

Утворення конфліктології не було штучним процесом. її виникнення 

було обумовлено, насамперед, тим, що в основі будь-якого конфлікту лежать 

протиріччя, які відіграють системну і освітню роль, що вивчають різні науки. 

Виходячи з цього, багатогранні дослідження, що нагромадилися в різних 

парадигмах соціальних і деяких природознавчих наук (насамперед, в 

математиці і біології) із проблем конфліктних відносин вимагали свого 

окремого наукового осмислення. Реальність конфліктів виявлялася в їх 

цілісності, а не в їх яких-небудь філософських, психологічних, соціологічних, 

правових та інших аспектах. На певному етапі свого розвитку перед 

суспільними науками виникла гостра необхідність у цілісних і комплексних 

знаннях про такий соціальний феномен як конфлікт. Виходячи з того що 

конфліктологія є досить молодою науковою дисципліною, деякі автори 

розглядають цю науку як відносно самостійну. Останнім часом вона все 

більше набирає статусу повноцінної й автономної дисципліни, що має 

комплексний характер і поліпарадикмальний предмет. Конфліктологія 

використовує емпіричні дані, концептуальні основні теоретичні моделі як 

самостійні, так і будь-якої іншої науки, методи і способи, які дозволили б 

поглиблювати вивчення конфліктів. 

Найбільш тісно сучасна конфліктологія пов'язана із соціологією, яка, 

вивчаючи суспільну думку щодо різних проблем суспільства, роблячи 

стосовно них власні висновки, може виявити болючі її зони, а також 

простежити наслідки цих явищ для суспільства. 

Оскільки конфлікти завжди пов'язані з боротьбою інтересів людей або 

їх поглядів, величезну роль відіграє психологічний фактор. Через цикл 

психологічних дисциплін конфліктологія робить глибоке осмислення 

проблемних ситуацій, протиріч, драм і трагедій, сприяє більш умілій поведінці 

з опонентами, пошуку психологічних резервів особистості для запобігання 
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проблемних ситуацій, а також виходу з них або їх розв'язанню, якщо конфлікт 

вже розпочався. 

Психодіагностика допомагає конфліктології проводити дослідження з 

питань прогнозування конфліктів. Психокорекція, психотерапія, психологічне 

консультування допомагають налагодити взаємини всередині груп, а також і 

на міжособистісному рівні. Велике значення має досвід психологічної науки в 

питаннях розв'язання внутрішньоособистісних конфліктів. 

Саме життя вимагає пошуку взаємозв'язку конфліктології з 

педагогічними науками. Сфера взаємозв'язку може лежати в процесі 

виховання дитини як особистості і майбутнього активного учасника 

суспільного життя, а так само в наявності педагогічного такту в ході 

розв'язання різних проблемних ситуацій. 

Історія, філософія і сучасна філософська думка сформулювали загальні 

принципи розуміння конфлікту як найгострішої форми виявлення протиріччя, 

як зіткнення і взаємодії протилежностей. 

Зв'язок з циклом математичних наук, насамперед, із прикладною 

математикою, представляється у вигляді абстрактних математичних моделей, 

які можна інтерпретувати на реальних об'єктах. У багатьох сферах 

громадського життя можна застосовувати Математичне моделювання 

конфліктних ситуацій і розраховувати на певний результат. 

Зв'язок конфліктології з циклом правових наук полягає в тому, що вони 

стверджують принципи і норми, права Й обов'язки, у рамках яких має 

знаходитися людина, група і все суспільство. Порушення цих норм і прав 

призводить до конфліктних ситуацій, які можуть виливатися в конфлікти. У 

той же час через правове поле вони дають обґрунтування границь, які можна 

використовувати при вивченні і запобіганні конфлікту. 

Цикл історичних наук дає конфліктології багатий і різноплановий 

матеріал для аналізу політичних, соціальних, військових та інших конфліктів 

у суспільстві. Історичний досвід показує, які втрати несуть у собі конфлікти, 

дає унікальну можливість знайти способи їх запобігання, а врахування 

негативного досвіду в минулому може дати можливість уникнути його у 

майбутньому. 

Культурно - мистецтвознавський цикл наук здобуває у сьогоденні 

підвищену увагу. Зв'язок з конфліктологією ми можемо побачити у тому, що 

саме культура і мистецтво посідають все більше місце в духовній сфері життя 

людини, вони безпосередньо впливають на формування несхожості і 

протилежності життєвого укладу людини, які, у свою чергу, стають джерелом 

безперервної низки конфліктних ситуацій у суспільному житті. 

Становлення конфліктології. 

Конфліктологія - відносно молода наука, у завершеному вигляді вона 

з'явилася лише в середині XX століття. Однак конфлікти існували завжди, 

тому перші спроби їх осмислення ми можемо побачити вже в античну епоху, 

тому що з'явилася необхідність виявити причини соціальної диференціації та 

розподілу суспільства на прошарки. 



У міркуваннях Геракліта Ефеського про універсальність світу ми 

побачимо Його суперечливу сутність, що, окрім протиріччя і ворожнечі, у світі 

присутні гармонія та згода. 

У працях Платона й Аристотеля стверджувалося, що держава, право і 

справедливість - це різні сторони державних відносин, які закладені в людині 

природою. Поділ людей на тих, хто володарює, та підлеглих — є природним, 

тому і боротьба проти подібного розподілу розглядалася ними як супротивне 

природі. У той же час, визнаючи соціальну сутність людини, автори 

підкреслювали її здатність до співробітництва для створення стабільних умов 

існування самого суспільства. 

У праці "Політика" Аристотель виділив дві головні причини соціальних 

суперечок і джерел конфлікту. По-перше, це майнова нерівність; по-друге, 

нерівність одержання пошани, що сприяє зростанню корисливості і 

переродженню суспільства. Крім основних причин, називалися і такі, які 

могли за певних обставин породити соціальні конфлікти, серед них - 

нахабність, страх, презирство, принижування, несхожість характерів, 

неуважне ставлення та ін. 

Епоха Середньовіччя характеризувалася повним пануванням у всій 

Європі християнської релігії, заснованої на ідеях людинолюбства, рівності 

всіх перед Богом, однак спокою і миру не було. 

Фома Аквінський (1225-1274 рр.) у своїх міркуваннях говорив про війну, 

як про цілком припустиме явище в суспільному житті, тобто, конфлікт - 

об'єктивна реальність. 

Повне панування однієї релігії не припинило зіткнень, вони 

продовжувалися не тільки між віруючими і невіруючими, але і між самими 

одновірцями. З цього приводу Еразм Роттердамський (1469-1536 рр.) 

відзначав абсурдність самої ситуації, що Христос був присутнім в обох 

таборах, начебто він сам із собою вів боротьбу. Міркуючи з проблем існуючих 

війн, автор відзначає власну логіку конфліктів: конфлікти після свого початку 

можуть втягти у свою орбіту нові сили, що його не починали. 

Загальне в поясненні корінних причин існування у світі різних колізій 

філософи, як дохристиянські, так і початкового християнського періоду, 

вбачали в універсальності явища конфліктності те, що подібна властивість 

притаманна буттю, природі. 

У період Нового часу можна спостерігати формування двох підходів до 

розуміння природи соціального конфлікту: песимістичного й оптимістичного. 

Як приклад песимістичного підходу можна розглядати вчення 

англійського філософа Томаса Гоббса (1588-1679 рр.). У своїй книзі 

"Левіафан" (1651 р.) він негативно оцінив людську природу. Людина за своєю 

природою егоїстична та заздрісна, тому стан людського суспільства він оцінив 

як "війну всіх проти всіх". Коли стан відносин для людей стає нестерпним, 

вони укладають договір про державотворення, яке, спираючись на власну 

силу, здатне позбавити людей безмежної ворожості. 

На політичні помилки в управлінні державою і психологічні фактори 

соціальних проблем як причини соціальних конфліктів вказував і інший 



англійський філософ Ф. Бекон (1561-1626 рр.). Однак, розглядаючи причини 

конфліктів, автор звернув увагу на можливість заходів щодо попередження 

конфліктів, найважливішим з них він вважав мистецтво політичного 

маневрування. 

Г. Гегель (1770-1831 рр.) вбачав причини конфліктів у соціальній 

поляризації суспільства, яку він вважав цілком природною. 

Ч. Дарвін (1809-1902 рр.) та Л. Гумплович (1838-1909 рр.) з різних 

позицій виділяли головну причину конфліктів у суспільстві - природне 

прагнення людей боротися за виживання. 

Прикладом оптимістичного підходу можна вважати погляди 

французького філософа Ж-Ж Руссо (1712-1778 рр.), який вважав людину 

доброю за своєю природою, а джерелами конфліктів у суспільстві вважав 

недоліки в його організації. Інструментом відновлення природного для людей 

миру і згоди повинна стати демократична держава, що спирається на 

ненасильницькі заходи. 

І. Кант (1724-1804 рр.) так само вважав, що мирне проживання людей є 

природним станом, а проблемність і конфліктність є природним для системи 

геополітичних процесів. 

XIX століття характерне розробками досить детальної концепції 

соціального конфлікту, що запропонував німецький економіст і соціолог К. 

Маркс (1818-1887 рр.). Марксизм визнає конфлікти у всіх сферах соціального 

життя, а історія існування суспільства була історією соціальної боротьби. 

Причиною такої постійної боротьби в суспільстві філософи-марксисти 

вважали панування приватної власності на засоби виробництва. Помилковість 

марксистів полягала в тому, що вони вважали за можливе в майбутньому, 

після знищення приватної власності на засоби виробництва, утворення 

безконфліктного суспільства. 

Послідовник К. Маркса в Росії В.І. Ленін (1870-1924 рр.) вважав за 

можливе зникнення гострих соціальних протиріч уже при соціалізмі, тому що 

зникає для цього соціальна база. Головним методом розв'язання соціальних 

конфліктів вважалося революційне насильство, а реформи і компроміси - лише 

його побічним продуктом. 

Американський соціальний дарвініст В. Самнер (1842-1910 рр.) бачив у 

соціальних конфліктах "конфлікт інтересів", а боротьбу за існування вважав 

фактором прогресу. 

Німецький соціолог Г. Зіммель (1858-1918 рр.) першим ввів в науковий 

обіг поняття "соціологія конфлікту", вивчав стійкі форми соціальних відносин, 

конфлікт вважав не тільки нормою, але й важливою формою суспільного 

життя. Перехрещення групових інтересів, незважаючи на їх егоїстичність, 

саме і повинне пом'якшувати конфліктність і бути основою для стійкості 

демократичного суспільства. 

На думку німецького вченого М. Вебера (1864-1920 рр.) суспільство 

являє собою сукупність груп, які розрізняються за своїм статусом. Подібна 

відмінність формує протилежність інтересів, що і є причиною більшості 



соціальних конфліктів. Усілякі надії на можливість усунення конфліктів з 

життя суспільства є ілюзорними. 

Необхідно визнати неминучість існування вічної боротьби одних людей 

проти інших. 

Усередині XX ст. теорія конфлікту стала самостійною областю 

соціології. її розробниками можна вважати німецького соціолога Р. 

Дорендорфа та американського соціолога Л. Козера. 

Дорендорф розглядає конфлікт як головну категорію соціології. Для 

нього наявність конфліктів - природний стан суспільства. Знаходячись на 

позиціях неомарксизму в розгляданні ролі протиріч у якості фактора 

суспільного прогресу, Дорендорф вважав джерелом конфліктів до XX століття 

класове протистояння. Для постіндустріального суспільства джерело 

конфліктів він бачив вже в політичних протиріччях між соціальними групами, 

тому що об'єктивно зростає кількість ліній диференціювання інтересів, а 

значить і ліній їх поділу. На зміну різкого, поляризованого поділу суспільства 

приходить плюралістичне суспільство, інтереси в якому можуть перетинатися. 

Конфлікти на економічному Грунті в такому суспільстві позбавлені вибухової 

сили і тому можуть бути вирішені без застосування революційних методів, 

характерних для попереднього періоду. 

Розвиваючи ідеї Вебера і Зіммеля про загальність І універсальність 

конфлікту, американський соціолог Л. Козер у своїх працях детально дослідив 

функціональну користь соціального конфлікту. На Його погляд, конфлікт є 

засобом зняття напруги і його результатом є більш чітке виявлення інтересів 

груп, а також прискорення структуризації та інституціалізації соціальних і 

суспільних утворень. 

Козер запропонував цілу низку законів, що стали теоретичним 

фундаментом сучасної науки про конфлікт. Так, постійним джерелом 

соціальних конфліктів є непереборний дефіцит ресурсів, влади, цінностей, 

престижу, що існує в будь-якому суспільстві. Тому поки в суспільстві будуть 

люди, які прагнутимуть до цих дефіцитних ресурсів, буде існувати й 

напруженість, що переростатиме, час від часу, у конфлікти. Гостроту 

конфліктів зумовлює "реалістичність або нереалістичність" інтересів сторін, 

що беруть участь. Розкол у суспільстві на ворожі, засновані на ідеології 

табори, завжди несе в собі революційно - насильницькі дії. У "відкритих", 

демократично облаштованих суспільствах, незважаючи на численність 

різноманітних протиріч, розв'язання конфліктів відбувається на основі 

конструктивних дій. 

Важливість праць Р. Дорендорфа і Л. Козера варто розглядати і з позиції 

того, що вони стали, по своїй суті, протилежністю крайнім вченням 

марксистської спрямованості, а з іншого боку, різноманітним концепціям 

соціальної згоди і миру, які отримали значне поширення в країнах не 

соціалістичного табору. 

Подібні концепції досить повно були представлені в працях 

американських соціологів Т. Парсонса (1902-1979 рр.) і Е. Мейо (1880-1949 

рр.). 



Т. Парсонс у своїх працях розглядав конфлікт як соціальну аномалію, 

свого роду соціальну хворобу, яку необхідно лікувати. Нормою він вважав 

стан безконфліктності, якоїсь гармонії, якої можна було досягти через зняття 

соціальної напруженості. Цього можна досягти, якщо суб'єкт соціальних дій у 

своїх бажаннях і цілях буде враховувати реакцію інших суб'єктів. Дисбаланс 

подібного стану, що реально виникає в ході реалізації соціальних змін, стає 

головним джерелом соціальної напруги і потенційного конфлікту. Власне, 

соціальні зміни Парсонс розглядав у двох варіантах. По-перше, постійно 

відбуваються внугрішньосистемні зміни, тому що вона, сама система, не є 

постійною. По-друге, відбувається зміна самої системи в цілому під впливом 

внутрішніх та зовнішніх факторів і подій. Як результат дисбалансу відносин 

між структурними елементами соціальної системи автором виділяється певна 

категорія - "напруженість". У разі сильної напруженості контрольні механізми 

соціальної системи можуть не справитися із завданням підтримки балансу 

відносин, що може призвести до руйнування системи взагалі. 

Засновник теорії "людських відносин" Е. Мейо також стверджував, що 

головною проблемою сьогодення повинне стати подолання небезпечної 

соціальної хвороби - конфліктності. На Його думку, соціальне здоров'я - це 

"соціальна рівновага", "стан співробітництва". До такого стану в суспільстві 

можна було прагнути не тільки застосовуючи економічні методи, але і 

використовуючи психологічні методи для формування сприятливого 

психологічного клімату в колективах, почуття задоволеності власною працею, 

розширюючи демократичний стиль керування і т.ін. 

Завершення формування конфліктології в якості самостійної наукової 

дисципліни пов'язане з американським соціологом К. Боулдінгом. 

Вихідним посиланням його концепції було те, що конфліктне 

поводження людей є природною для них формою поведінки. Критичним 

подібний стан він не вважав, тому що людський розум і моральні норми здатні 

удосконалювати людину і пом'якшувати форми конфліктних взаємин. Для 

цього необхідно виявити загальні елементи і тенденції розвитку, властиві для 

всіх конфліктів. 

Специфіку суспільних конфліктів Боулдінг пов'язував зі складним 

характером мотивів, що їх викликають, наявністю в них не лише явних, але й 

прихованих моментів. Ключ до природи будь-якої ситуації вчений бачив у 

самосвідомості сторін. У той же час ним було виявлене і єдине, універсальне 

джерело конфліктів, - несумісність потреб сторін при обмежених можливостях 

їх задоволення. 

Для гармонізації ситуації, пошуку раціонального моменту Боулдінгом 

було запропоновано використовувати теорію ігор, моделювання конфліктних 

ситуацій, точного розрахунку в поводженні конфліктуючих сторін, розробку 

плану конфліктних дій, "стратегії конфлікту" і т.ін. 

Дослідження Боулдінга привернули увагу широкого кола соціологів, 

результатом чого стало формування наукового інтересу з даної проблематики, 

проведення різних наукових семінарів і конференцій, створення періодичних 

видань і наукових центрів. Нагромадження наукових знань, а також 



підвищення суспільної потреби привело до появи фахівців, здатних надавати 

послуги, у тому числі і в якості посередників, з питань врегулювання різного 

роду конфліктів. 

Практика досудового улагоджування конфліктів виявила потребу їх 

врегулювання не тільки соціологічного, але і психологічного підходу. Все 

більш очевидною стала друга можлива сторона соціального конфлікту, його 

внутрішні установки, цінності, погляди і почуття, потреби Й Інтереси, тобто 

психологічна складова. 

Австрійський психолог 3. Фрейд (1856-1939 рр.) бачив головне джерело 

всіх соціальних конфліктів у дисгармонії людської душі, споконвічно 

притаманний людській психіці конфлікт між свідомим і безсвідомим, 

інстинктивним потягом і вимогою моралі та правових норм. 

Один із послідовників Фрейда К. Юнг (1875-1961 рр.) запропонував 

класифікацію характерів людей, в основі якої лежав критерій, що розрізняв 

способи розв'язання внутрішніх конфліктів. Юнг запропонував два 

психотипи: інтровертів - людей, звернених на внутрішні фактори 

іекстравертів - людей, звернених на оточення. 

Американський психолог Е. Берн (1902-1970 рр.) розробив концепцію 

трансактивного аналізу. Відповідно до його теорії, усі люди розділяються за 

трьома основними станами, які домінують у їх психіці: "дитина", "батьки", 

"дорослі". Конфліктні ситуації саме і виникають, коли виникають відносини 

між людьми з однотипною психікою. 

У Радянському Союзі конфліктологія як науковий напрямок не 

розвивалася, що було пов'язано з пануванням у той період ідеологічної 

доктрини про безконфліктне соціалістичне суспільство. 

У середині 50-х років XX ст., коли теорія конфлікту стала всебічно 

розглядатися в західній соціології, у радянській літературі стали з'являтися 

наукові праці з проблем соціального конфлікту, але стосувалися вони 

переважно міжнародних відносин, відносин у родині І на виробництві. У 

цілому теорія конфлікту розглядалася як "буржуазна" і не прийнятна для 

соціалістичного ладу. 

Пострадянський період показав усю небезпеку, яку несе в собі політика 

замовчування конфліктних проблем у суспільстві. Реальність виявилася, 

щонайменше, загрозливою, тому що не існувало такої сфери суспільного 

життя на пострадянському просторі, яка не була б охоплена кризовими 

явищами, корені яких ішли в далекий радянський період. 

В Україні конфліктологія тільки почала формуватися, зовсім недавно її 

почали викладати в навчальних закладах. Становлення проблематики 

конфліктності проходить по різних напрямках виходячи з визнання її 

багатоаспектності. Становлення і розвиток конфліктології як науки можна 

розглядати через призму проведення ряду наукових конференцій, організація 

спеціальних підвідділів в інститутах HAH України, створення незалежних 

аналітичних центрів. 

Вихід цілого ряду навчальних посібників для викладання навчальних 

курсів з конфліктології не може заповнити відсутність загальних 



концептуальних підходів, що могли б дати можливість осмислення, 

насамперед, політичних і соціальних конфліктів у сучасній Україні. Проблема 

полягає у тому, що сучасна конфлікто-логічна наука, насамперед, 

європейських країн, довгий час розвивалася в умовах стабільних і правових 

суспільств, що для України, як і для більшості пострадянських країн, не 

прийнятні. Конфлікти в українському суспільстві необхідно розглядати, 

виходячи із специфіки його розвитку і, насамперед, історичного. Нові вимоги 

ще більше підкреслюють необхідність залучення різних наукових дисциплін 

для створення технологій розв'язання проблем сучасного суспільства. 

Вивчення конфліктології стає все більшою необхідністю для сучасного 

суспільства, тому що дає практичні навички попередження конфліктів або їх 

розв'язання, якщо вони все-таки виникли. Стрімке ускладнення різних 

відносин у сучасному суспільстві поставило перед людством складну 

парадигму - зберегти людину і природу в гармонійній єдності. 

 

5.Становлення конфліктологічних ідей і поглядів. 

Перш за все необхідно усвідомити, що виникненню конфліктології як 

самостійної теорії і практики наприкінці 50-х років передував тривалий 

період формування, накопичення та розвитку конфліктологічних ідей і 

поглядів, спочатку в рамках філософії, а пізніше – соціології, психології й 

інших наук. У зв'язку з цим важливо проаналізувати еволюцію наукових 

поглядів на конфлікт, виділяючи нижченаведені періоди. 

Найдавніші часи. У цьому періоді заслуговують на увагу погляди 

китайських мислителів. Особливе місце серед них належить Конфуцію 

(551-479 рр. до н.е.), одному з перших китайських філософів. Його 

філософські, у тому числі і конфліктологічні, ідеї розвивалися іншими 

китайськими мислителями протягом багатьох століть. Погляди на проблему 

конфлікту ми знаходимо в численних моральних заповідях Конфуція. От 

одна з них: «Не роби іншим того, чого не бажаєш собі, і тоді в державі й у 

родині до тебе не будуть ставитись ворожнечо». 

Джерело конфліктів мислитель вбачав в розподілі людей на «шляхетних 

чоловіків» (освічених, грамотних і вихованих людей) і простолюдинів 

(«малих людей»). Неосвіченість і невихованість простолюдинів веде до 

порушення норм людських взаємин, до порушення справедливості. Для 

«шляхетних чоловіків» основу взаємин складає порядок, а для «малих 

людей» – вигода. 

Для з'ясування передісторії конфліктології істотне значення має звернення 

до античної філософії, у рамках якої вперше була почата спроба 

раціонального пояснення світу.  

Античні погляди на конфлікт будувалися на основі філософського вчення 

про протилежності. Зіткнення і єдність протилежностей, за Гераклітом 

(біля 520-460 рр. до н.е.), є загальним і універсальним способом розвитку. 

Згідно з його словами, «протилежне погоджується, а з незгодного 

з'являється найкраща гармонія». 



У Геракліта ми знаходимо: «Війна – батько усього і всього цар. Одним вона 

визначила бути багатими, іншим – простими людьми, одних зробила 

рабами, інших – вільними». На відміну від Геракліта, який по суті 

виправдовував війну, Платон (біля 427—347 рр. до н.е.) засуджував її, 

розглядаючи як найбільше зло. Аналогічної оцінки війни як найгострішого 

соціального конфлікту дотримувався й інший великий мислитель Давньої 

Греції – Демокрит (біля 460-370 рр. до н.е.). Він говорив: «Громадянська 

війна є нещастям для однієї й іншої ворогуючих сторін...». 

Але не тільки війна як соціальний конфлікт потрапляє в поле зору античних 

мислителів. Цікаві конфліктологічні ідеї, пов'язані з державним устроєм, 

можна знайти, наприклад, у Аристотеля (384-322 р. до н.е.), який 

стверджував, що держава є інструментом примирення людей. Людина 

поза державою, на його думку, агресивна і небезпечна. Не менший 

інтерес викликають соціально-етичні й правові ідеї Демокрита, який 

вказував, що «закони не забороняли б кожному жити за своїм смаком, якби 

кожний не шкодив один одному, тому що заздрість сприяє початку 

ворожнечі». 

Середні віки. Найважливішою особливістю конфліктологічних ідей, що 

одержали свій розвиток у поглядах середньовічних мислителів, було те, що, 

в основному, вони носили релігійний характер Для підтвердження даної 

тези можна звернутися до слів Аврелія Августина (354-430 рр. н.е.) про 

єдність людської та божественної історії, що протікає одночасно в 

протилежних і нероздільних сферах. Ця протилежна і нерозділена історія 

являє собою вічну битву двох царств (градов) — Божого та земного. Багато 

в чому схожі з поглядами Августина конфліктологічні ідеї іншого відомого 

мислителя Середньовіччя — Фоми Аквінського (1225-1274 рр.). Ці погляди 

можна знайти в його міркуваннях про царство філософського пізнання і 

богослов'я, про світську і духовну владу, про людське буття і Бога, і про 

багатьох інших. 

Епоха Відродження. Істотною особливістю поглядів мислителів епохи 

Відродження на проблему конфлікту є те, що вони (погляди) сформувалися 

в результаті розвитку на більш високому рівні ідеї давньогрецької філософії 

про велич людського розуму, про його роль у пізнанні навколишнього 
світу. Звільняючи сприйняття людських проблем від влади релігійної 

свідомості, філософи цієї епохи надавали цим проблемам земний зміст. 

Аналізуючи погляди видатних мислителів цього періоду — Миколи 

Кузанського (1401-1464рр.), Миколи Коперніка (1473-1574 рр.), Джордано 

Бруно (1548-1600 рр.), Ніколо Макіавеллі (1469-1527 рр.), важливо звернути 

увагу на те, що багато хто з них піддавалися репресіям з боку церкви, 

знаходилися з нею в стані найгострішого конфлікту. Разом з тим вони 

вірили в силу людини, її розум і гармонію, здатність перебороти соціальні 

конфлікти.      

Новий час і епоха Просвіти. При аналізі конфлікто-логічних поглядів 

мислителів Нового часу й епохи Просвіти важливо усвідомити соціально-

культурні умови і суспільний уклад того періоду. Насамперед, це була 

епоха не тільки могутнього економічного, але і виняткового культурного 



підйому європейських країн. Усе це створювало передумови до системного 

підходу в пізнанні явищ навколишнього світу, в тому числі й до вивчення 

конфліктів. Найбільш характерні для розглянутого періоду погляди на 

конфлікт містилися в роботах Френсіса Бекона (1561-1626 рр.), Томаса 

Гоббса (1588-1679 рр.), Жан-Жака Руссо (1712-1778 рр.), Адама Сміта 

(1723-1790 рр.) та ін. Зокрема, Ф. Бекон одним з перших застосував 

системний підхід до аналізу причин соціальних конфліктів усередині 

країни. Цікава в цьому сенсі концепція Т. Гоббса про природний стан 

суспільства як «війна всіх проти всіх», «Людина людині вовк».  

Перша половина XIX століття. На цьому етапі розвитку 

конфліктологічної думки особливу цінність мають погляди представників 

класичної німецької філософії — Іммануїла Канта (1724-1804 рр.), Георга 

Гегеля (1770-1831 рр.), Людвіга Фейєрбаха (1804-1872 рр.) і ін. Звертаючись 

до поглядів видатних мислителів першої половини XIX століття, важливо 

акцентувати увагу на їхніх глибоких філософських міркуваннях про 

найгостріші соціальні проблеми того часу. Зокрема, такою була проблема 

війни та миру. Цікавими в цьому плані є ідеї І. Канта («про вічний світ»), 

Г. Гегеля («про війну як засіб морального очищення народів».) й ін. 

Друга половина XIX - початок XX століття. Звертаючись до зазначеного 

періоду еволюції конфліктологічної думки важливо зрозуміти, що він 

займає виняткове місце в становленні конфліктології як самостійної теорії, 

що обумовлено такими факторами: 

1. До цього часу був накопичений досить великий обсяг інформації з 

проблеми конфлікту. Вона містилася в поглядах видатних мислителів 

минулих епох; 

2. Цей час характеризувався найсильнішими соціальними потрясіннями — 

війнами, економічними кризами, соціальними революціями і т.п. Усе це 

вимагало глибокого наукового аналізу, нових теоретичних підходів до 

дослідження соціальних проблем; 

3. У цей період виникає цілий ряд нових наук і концепцій, що докорінно 

змінили людські можливості соціального пізнання. Серед цих наук — 

марксистська філософія, основи якої заклали Карл Маркс (1818-1883 рр.) і 

Фрідріх Енгельс (1820-1895 рр.); соціологія, що веде свій початок з робіт 

Огюста Конта (1798-1857 рр.); психологія, біля витоків якої стояв 

Вільгельм Вундт (1832-1920 рр.). 

Особливо слід зазначити роботу німецького теоретика Карла Клаузевіца 

(1780-1831рр.) «Про війну», а також роботи Георга Зіммеля (1858-1918 рр.), 

Питирима Сорокіна (1889-1968 рр.) в галузі соціології, роботи Зігмунда 

Фрейда (1856-1939 рр.) і його учнів в галузі психології. 

6. Структура конфлікту. Конфліктна ситуація  

Конфлікт як багатовимірне явище має свою структуру. Однак саме 

поняття «структура» трактується по-різному. Так, при аналізі об'єктів 

матеріальної і соціального життя часто під структурою розуміється 

сукупність елементів, склад ¬ ляющих об'єкт. Іноді структура 

розглядається як пристрій, поря ¬ док розташування елементів.  

Що стосується конфлікту такі підходи є неприйнятними, тому що поряд 
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з тим, що він є системою, конфлікт являє собою і процес. Тому структура 

конфлікту розуміється як сукупність стійких зв'язків конфлікту, що 

забезпечують його цілісність, тотожність самому се ¬ бе.  

Структура конфлікту включає:  

1) конфліктні відносини;  

2) конфліктні протиріччя;  

3) конфліктні причини;  

4) учасники конфлікту;  

5) об'єкт і предмет.  

Конфліктні відносини - форма і со ¬ тримання взаємодії між суб'єктами, їх 

дейст ¬ вия для завершення конфлікту. Конфліктні суперечності - основні 

пункти розбіжностей суб'єктів конфлікту, їх протилежні під ¬ них інтересів, 

устремлінь, потреб. Причини конфлікту - ті умови, які призвели до 

загострений ¬ ню протиріч, виникнення конфлікту. Причини конфліктів 

виявляють себе в конкретних конфлікт ¬ них ситуаціях, усунення яких є 

необхідною умовою вирішення конфліктів (13, с. 60). Учасників конфлікту 

часто називають сторонами або протиборчими силами. Це ті суб'єкти 

конфлікту, які безпосередньо здійснюють активні (наступальні або захисні) 

дії один проти одного. Протиборчі сторони - ключова ланка будь-якого 

конфлікту. Коли одна із сторін йде з конфлікту, то він припиняється. Якщо в 

міжособистісному конфлікті один з учас ¬ ників замінюється новим, то й 

конфлікт змінюється, починається новий конфлікт. Це відбувається тому, що 

інтереси і цілі сторін у міжособистісному конфлікті індивідуалізовані. Часто 

в конфлікті можна виділити сторону, яка пер ¬ шої початку конфліктні дії. Її 

називають ініціатором конфлікту.  

Виділяють таку характеристику учасника конфлікту, як його ранг. Ранг - це 

рівень можливостей учасника з реалізації своїх цілей в конфлікті, його 

фізичні, соціальні, матеріальні й інтелектуальні можливості, знання, навички 

та вміння, його соціальний досвід. У число учасників конфлікту входять 

суб'єкти, кото ¬ риє надають епізодичне вплив на хід і результати конфлікту. 

Це підбурювачі, пособники і організатори. Подстро ¬ Катель - особа, 

організація або держава, що підштовхує іншого учасника до конфлікту. Сам 

підбурювач може за ¬ тем у цьому конфлікті і не брати участь. Його завдання 

- Спрови ¬ царювати, розв'язати конфлікт і його розвиток. Посібника - особа, 

яка сприятиме конфлікту радами, технічною допомогою та іншими 

способами. Організатор - особа або група, що планують конфлікт, різні 

шляхи забезпе-чення і охорони учасників, та ін (8, с.107).  

Однією з неодмінних елементів конфлікту є об'єкт, тобто конкретна причина, 

мотивація, рушійна сила конфлікту. Об'єктом конфлікту може бути 

матеріальний ресурс, соці ¬ альна влада чи духовна ідея (норма, принцип), 

цінність, до володіння або користування якої прагнуть обидва опоненти. 

Важливо вміти виділити об'єкт конфлікту, щоб конструктивно його 

вирішити. Втрата об'єкта конфлікту, помилкове виділення помилкового 

об'єкта суттєво ускладнює процес вирішення проблеми (22, с.34).  

Предмет конфлікту - це уявна чи об'єктивно існуюча проблема, що лежить в 
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основі конфлікту. Це те протиріччя, заради якого сторони вступають у 

протиборство (3, с. 254). Предметом конфлікту може бути конкретна 

можливість (одна посада, на яку претендують двоє людей, або одна путівка в 

санаторій), або якесь ціннісне твердження, що виключає думку іншого, або 

дотримання / недотримання якихось правил (16, с. 141). Предмет конфлікту, 

як правило, пов'язаний цілями конфліктуючих сторін, однак, не всі цілі в 

конфлікті пов'язані з предметом конфлікту (5, с. 158).  

Кожен конфлікт має свою динаміку розвитку, яка включає наступні 

стадії:  

1) 1-я стадія - передконфліктний відносини, накопичення проблем, їх 

невирішеність, поява напружено ¬ сті у відносинах;  

2) 2-я стадія - загострення суперечностей, стійкий не ¬ гативно 

психологічний фон у відносинах; постійного ¬ ва негативна, часом агресивна 

конфронтації;  

3) 3-я стадія - конфліктна ситуація, відкритий конф ¬ лікти між суб'єктами, 

відсутність взаєморозуміння;  

4) 4-я стадія - вирішення конфлікту;  

5) 5-а стадія - постконфліктний стадія, але ¬ ше зміст відносин між 

учасниками конфлікту (20, с. 7).  

Важливе значення у вивченні конфліктів відіграє поняття конфліктна 

ситуація. У більшості сучасних підручників з конфліктології прийнято 

вважати конфліктною ситуацією таку сукупність обставин, яка містить 

передумови конфлікту. Таким чином, прийнято розрізняти конфліктну 

ситуацію і конфлікт, як самостійні стадії загального процесу (7, с. 136).  

Конфліктна ситуація - це накопичені протиріччя, свя ¬ ку з діяльністю 

суб'єктів соціальної взаємодії і створюють грунт для реального протиборства 

між ними (23, с. 87). Конфліктна ситуація може скластися об'єктивно мимо 

волі і бажання потенційних протиборчих сторін, а може бути викликана або 

створена однією стороною або обома. Кожна ситуація має об'єктивний зміст 

(воно визначається відбуваються в дійсності подіями) і суб'єктивне значення 

(воно залежить від того, яку інтерпретацію цих подій дає кожна сторона), 

відповідно до якого суб'єкт починає діяти в конфлікті. Суб'єктивне 

відображення конфліктної ситуації не обов'язково відповідає дійсному стану 

справ. Усвідомлення конфлікту завжди несе в собі елементи суб'єктивізму і 

тому є до певної міри спотвореним. Перекручування в сприйнятті можуть 

бути дуже значними. У зв'язку з цим фахівці виділяють поняття «частково 

понятого» і «помилкового» конфліктів.  

У частково понятому конфлікті оцінка сторонами ситуації суттєво 

розходиться з реальним станом справ (перебільшувати або применшувати 

масштаби проблеми, що виникла). У хибному конфлікті об'єктивна 

конфліктна ситуація повністю відсутній, між суб'єктами немає ніякого 

видимого протиріччя, але тим не менш сторони відчувають конфліктність 

взаємодії та вступають у протиборство. Сприйняття суб'єктом ситуації, як 

конфліктної не завжди обумовлюється будь - якими діями іншої сторони. 

Виходячи з посилки про ворожі наміри людини, суб'єкт сам веде себе 
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агресивно, чим викликає справжню ворожість (8, с. 115).  

Різні люди оцінюють одну й ту ж ситуацію і реагують на неї по-різному, 

інколи прямо протилежно. З точки зору причин конфліктної ситуації 

виділяють три типи конфліктів. Перший - це конфлікт цілей, коли ситуація 

характеризується тим, що беруть участь в ньому сторони по-різному бачать 

бажаний стан об'єкта у майбутньому. Другий - це конфлікт пізнання або коли 

існує ситуація, в якій що беруть участь сторін розходяться погляди, ідеї та 

думки з розв'язуваної проблеми. Третій - це чуттєвий конфлікт, що 

з'являється в ситуації, коли в учасників різні почуття та емоції, що лежать в 

основі їх відносин один з одним як особистостей. Люди просто викликають 

один у одного роздратування стилем своєї поведінки, ведення справ, 

взаємодії або поведінки в цілому (1, с. 154).  

Таким чином, у конфліктній взаємодії учасники переслідують цілі, пов'язані з 

предметом конфлікту, впливом один на одного, «збереженням обличчя» і т. 

д. Далеко не завжди цілі повністю усвідомлюються учасниками ситуації і тим 

більше формулюються у термінах досягнення конкретних результатів. Разом 

з тим образ бажаного результату конфлікту стає регулятором конкретних дій 

учасників ¬ ків ситуації. Структурні характеристики конфлікту, будучи його 

необхідним компонентом, в той же час не дають можливості прогнозувати 

розвиток конфлікту. З практичної точки зору, більш істотним є розгляд дій 

учасників і результату конфлікту в контексті динаміки конфліктів. Саме те, 

що відбувається в конфлікті робить вирішальний вплив на його 

конструктивний або деструктивний результат, на вирішення конфлікту і на 

його наслідки. Оцінка ситуації в якості конфліктної дає підстави і зобов'язує 

діяти всіх тих, хто може і повинен запобігти конфлікту. Швидкість заходу 

виникає конфлікту з його часто непередбачуваними наслідками залежить від 

характеру конфліктної ситуації і від поведінки учасників конфлікту.  

1.3. Характеристика стратегій поведінки в конфлікті  

Широке поширення в конфліктології отримала розроблений-ва К. Томасом і 

Р. Кіллменом двомірна модель стратегій пове ¬ дення особистості в 

конфліктній взаємодії. Стратегія поведінки в конфлікті розглядається як 

орієнтація особистості (групи) по відношенню до конфлікту, установка на 

певні форми поведінки в ситуації конфлікту. В основі цієї моді ¬ ли лежать 

орієнтації учасників конфлікту на свої інтереси і ін ¬ Тереси протилежної 

сторони (10, с. 54). Відповідно до моделі, конфліктну поведінку 

вибудовується в просторі, заданому системою координат, де: по вертикальній 

осі вказується ступінь наполегливості у задоволенні власних інтересів, яка 

надається як важливість результатів; по горизонтальній осі - ступінь 

поступливості в задоволенні інтересів інших партнерів, яка надається, як 

важливість відносин.  

 

Мінімальна (нульова) зацікавленість з обох осях в точці перетину утворює 

стратегію уникнення (догляду), максимальна по вертикальній осі - 

суперництво, по горизонтальній - пристосування, поєднання максимальної 
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зацікавленості по обох осях забезпечує співробітництво і серединне 

положення відповідає компромісу (див. рис. 1. ).  

У будь-якому конфлікті кожен учасник оцінює і співвідносить свої інтереси і 

інтереси суперника, ставлячи собі питання: «Що я виграти ¬ раю ...?,« Що я 

втрачу ...?», «Яке значення має предмет спору для мого суперника ...? »і т. д. 

На основі такого аналізу він созна ¬ тельно вибирає ту чи іншу стратегію 

поведінки (уникнення (догляд), суперництво, пристосування, 

співробітництво, компроміс). Оцінка інтересів у конфлікті - це якісна 

характеристи ¬ ка вибираного поведінки. У моделі Томаса - Кіллмена оцінка 

інтересів співвідно ¬ сується з кількісними параметрами: низьким, середнім 

або висо ¬ тичним рівнем спрямованості на інтереси. На основі розглянутої 

моделі важ ¬ но пам'ятати, що рівень спрямованості на власні інтереси або 

інтереси суперника залежить від трьох обставин: змісту предмета конфлікту, 

цінності міжособистісних відносин, індивідуально-психологічних 

особливостей особистості (23, с. 61).  

Висновок  

У ході проведеного теоретичного дослідження було встановлено, що не існує 

єдиної універсальної теорії конфлікту. Різні дисципліни наділяють поняття 

конфлікту своїм змістом. Одні вчені вважають, що конфлікт - одна з форм 

нор ¬ мального людської взаємодії, конфлікти допомагають згуртуватися 

оточуючим, мобілізувати волю, розум на вирішення принципово важливих 

питань, поліпшити морально-психологічний клімат у колективі (Ч. Ліксон, Н. 

В. Гришина, Г . М. Андрєєва, Л. Козер, Г. Зіммель). Інші вчені вважають, що 

слід не допускати конфліктів, а якщо вони виникли - ліквідувати (Т. Парсонс, 

Р. Дарендорф, А. Смолл, К. Левін). У деяких ситуаціях зіткнення між 

людьми, відкритий і принциповий спір желательней: краще вчасно 

попередити, засудити і не допустити неправильну поведінку, чому не 

реагувати, побоюючись зіпсувати відносини.  

Аналіз причин поведінки сторін у конфлікті показує, що вони зводяться до 

прагнення задовольнити свої інтереси, відстоювати цінності в конфлікті, 

реалізувати свої цілі й потреби. Далеко не завжди цілі повністю 

усвідомлюються учасниками ситуації і тим більше формулюються у термінах 

досягнення конкретних результатів. Образ бажаного результату конфлікту 

стає регулятором конкретних дій учасників ¬ ків конфліктної ситуації. Те, що 

відбувається в конфлікті робить вирішальний вплив на його конструктивний 

або деструктивний результат, на вирішення конфлікту і на його наслідки. 

Оцінка ситуації в якості конфліктної дає підстави і зобов'язує діяти всіх тих, 

хто може і повинен запобігти конфлікту. Швидкість заходу виникає 

конфлікту залежить від характеру конфліктної ситуації і від поведінки 

учасників конфлікту.  

Універсальної реакцією кожної людини на виникаючі протиріччя, конфлікти, 

дезінтеграцію є прагнення подолати цю дисгармонію. Установка на певні 

форми поведінки в ситуації конфлікту, орієнтація особистості (групи) по 

відношенню до конфлікту розглядаються як стратегії поведінки в конфлікті. 

В основі двомірної моді ¬ ли стратегій поводжень особистості (уникнення 
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(догляд), пристосування, суперництво, співробітництво, компроміс), 

розроблений-ної К. Томасом і Р. Кіллменом, лежать орієнтації учасників 

конфлікту на свої інтереси і ін ¬ Тереси протилежної сторони. Кожна модель 

поведінки може бути оптимальною і забезпечити найкращий ефект залежно 

від конкретних умов виникнення та розвитку конфлікту. У той же час саме 

співпраця, конструктивна модель поведінки в конфлікті в найбільшою мірою 

відповідають сучасним подання про найкращий взаємодії між людьми.  

У результаті дослідження групи студентів із застосуванням тесту К. Томаса 

«Стиль конфліктної поведінки» було доведено, що більшість піддослідних не 

є конфліктними особистостями і віддають перевагу стратегії компромісу і 

співпраці. З огляду на стиль поведінки опонента і знаючи свій, можна 

уникнути виникнення конфліктної ситуації і розростання конфлікту. У 

результаті проведеного дослідження із застосуванням тесту «Тактика 

поведінки у конфлікті» були отримані дані про те, що більшість піддослідних 

є не конфліктними особистостями і тенденція до конфліктності практично у 

всіх середня і нижче середнього. Також у результаті дослідження була 

отримана інформація про те, що кожна людина в будь - то мірі використовує 

всі стилі поведінки, але в певних умовах (ситуаціях), люди віддають перевагу 

тому чи іншому стилю. Деякі стратегії поведінки можуть бути найбільш 

ефективними для вирішення конфліктів певного типу. Якщо учасник 

конфлікту більшою мірою пристосовується до інших учасників, ніж відстоює 

власну думку, то йому слід попрацювати над збільшенням напористості і 

зміцненні волі, у відповідних ситуаціях застосовувати стиль конкуренції. 

Якщо учасник конфліктної ситуації занадто часто погоджується на 

компроміс, будучи нетерплячим людиною, то йому необхідно навчитися 

терпінню. Всім учасникам конфлікту слід більш спокійно й усвідомлено 

реагувати на конфліктні ситуації.  

Таким чином, в результаті дослідження була досягнута мета роботи: 

теоретичне та експериментальне дослідження типів поведінки учасників 

конфліктної ситуації. Також були вирішені завдання дослідження: проведено 

аналіз сучасних зарубіжних і вітчизняних досліджень із проблеми конфлікту, 

вивчені конфліктні ситуації і стратегії поведінки в конфлікті, проведено 

емпіричний аналіз моделей поведінки особистості в конфлікті. Була доведена 

гіпотеза дослідження, яка полягає в тому, що типи поведінки учасників 

конфліктних ситуацій і вирішення конфлікту залежать від обраної тактики і 

стратегії поведінки в конфлікті.  

Причини конфліктів розкривають джерела їхнього виникнення і визначають 

динаміку проходження. 

 
Причини конфлікту – це явища, події, факти, ситуації, що передують конфлікту і, за певних умов діяльності 

суб'єктів соціальної взаємодії, викликають його. 

Серед величезної кількості причин конфліктів насамперед виділимо загальні 

причини, що проявляються так чи інакше практично в усіх виникаючих 

конфліктах. До них можна віднести такі. 
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Соціально-політичні й економічні причини, пов'язані із соціально-

політичною й економічною ситуацією в країні. 

Соціально-демографічні причини відбивають розходження в позиціях і 

мотивах людей, обумовлені їх статтю, віком, належністю до етнічних груп й 

ін. 

Соціально-психологічні причини відбивають соціально-психологічні явища в 

соціальних групах: взаємини, лідерство, групові мотиви, колективні думки, 

настрої та ін. 

Індивідуально-психологічні причини відбивають індивідуальні психологічні 

особливості особистості (здібності, темперамент, характер, мотиви і т.п.). 

Другу групу причин у даній класифікації назвемо конкретні. Ці причини 

безпосередньо пов'язані з конкретним видом конфлікту. Тут ми виділимо 

лише деякі з них: 

- незадоволеність умовами діяльності; 

- порушення службової етики; 

- порушення трудового законодавства; 

- обмеженість ресурсів; 

- розходження з метою, у цінностях, засобах досягнення цілей; 

- незадовільні комунікації. 

Причини конфліктів виявляють себе в конкретних конфліктних ситуаціях, 

усунення яких є необхідною умовою вирішення конфліктів. 

 
Конфліктна ситуація – це накопичені протиріччя, які пов'язані з діяльністю суб'єктів соціальної взаємодії і формують 

ґрунт для реального протиборства між ними. 

При цьому важливо відзначити, що особливе місце серед факторів, що 

забезпечують дане співвідношення, займає інцидент чи привід. 

 Інцидент – це збіг обставин, що є приводом для конфлікту. 

Для рішення практичних задач, пов'язаних з аналізом конфліктів і їхнім 

вирішенням, важливе значення має класифікація конфліктних ситуацій. 

В таблиці 3 наведено типи конфліктних ситуацій, що зустрічаються 

найчастіше. 

  

Таблиця 3 – Типи конфліктних ситуацій 

  



 

  

Важливою характеристикою конфлікту є його динаміка. Динаміка конфлікту 

як складного соціального явища знаходить своє відображення в двох 

поняттях: етапи конфлікту і фази конфлікту. 

 
Етапи конфлікту відбивають істотні моменти, що характеризують розвиток конфлікту від його виникнення і до 

вирішення. Тому знання основного змісту кожного з етапів конфлікту важливо для його прогнозування, оцінки і вибору 

технологій управління цим конфліктом. 

Основні етапи конфлікту 

1. Виникнення і розвиток конфліктної ситуації. Конфліктна ситуація 

створюється одним чи декількома суб'єктами соціальної взаємодії і є 

передумовою конфлікту. 

2. Усвідомлення конфліктної ситуації хоча б одним з учасників соціальної 

взаємодії й емоційне переживання ним цього факту. Наслідками і 

зовнішніми проявами подібного усвідомлення і пов'язаних з ним емоційних 

переживань можуть бути: зміна настрою, критичні і недоброзичливі 

висловлювання на адресу свого потенційного супротивника, обмеження 

контактів з ним і т.д. 

3. Початок відкритої конфліктної взаємодії. Цей етап полягає в тому, що 

один з учасників соціальної взаємодії, що усвідомив конфліктну ситуацію, 

переходить до активних дій (у формі демаршу, заяви, попередження і т.п.), 

спрямованих на нанесення збитку «супротивнику». Інший учасник при цьому 

усвідомлює, що дані дії спрямовані проти нього, і, у свою чергу, починає 

активні відповідні дії проти ініціатора конфлікту. 



4. Розвиток відкритого конфлікту. На цьому етапі учасники конфлікту 

відкрито заявляють про свої позиції і висувають вимоги. Разом з тим вони 

можуть не усвідомлювати власних інтересів і не розуміти суті і предмета 

конфлікту. 

5. Вирішення конфлікту. У залежності від змісту, вирішення конфлікту може 

бути досягнуто двома методами (засобами): педагогічними (бесіда, 

переконання, прохання, роз'яснення і т.п.) і адміністративними (переведення 

на іншу роботу, звільнення, рішення комісій, наказ керівника, рішення суду і 

т.п.). 

 
Фази конфлікту безпосередньо пов'язані з його етапами і відбивають динаміку конфлікту, насамперед, з погляду 

реальних можливостей його вирішення. 

Основними фазами конфлікту є: 

1) початкова; 

2) підйому; 

3) пік конфлікту; 

4) спаду. 

Важливо пам'ятати, що фази конфлікту можуть повторюватися циклічно. 

Наприклад, після фази спаду в 1-му циклі може початися фаза підйому 2-го 

циклу з проходженням фаз піка і спаду, потім може початися 3-й цикл і т.д. 

При цьому можливості вирішення конфлікту в кожному наступному циклі 

звужуються.  

Взаємозв'язок фаз і етапів конфлікту, а також можливості менеджера щодо 

його вирішення наведено в таблиці 4. 

  

Таблиця 4 – Співвідношення фаз і етапів конфлікту  

  

 

     Підсумок  



Студент після вивчення даної теми повинен знати сутність конфлікту, що є 

необхідними та достатніми умовами виникнення конфлікту, вміти 

класифікувати конфлікт за різними ознаками, мати можливість розкрити 

зміст понять «конфліктна ситуація» та «інцидент», знати типи конфліктних 

ситуацій, проаналізувати основні етапи та фази проходження конфлікту. 

     ГЛОСАРІЙ 

Конфлікт - лат. conflictus - зіткнення, сутичка) - зіткнення протилежних 

інтересів і поглядів,напруження і крайнє загострення суперечностей, що 

призводить до активних дій, ускладнень, боротьби, що супроводжуються 

складними колізіями.Залежно від сфери життєдіяльності людей він 

поділяється на: виробничі, громадські,політичні,побутові.  

Конфлікт — ситуація, в якій кожна зі сторін намагається зайняти позицію 

несумісну з інтересами іншої сторони. 

Причини виникнення конфліктів: соціально-політичні та економічні; 

соціально-демографічні — які відображають розбіжності між людьми, 

зумовлені їхньою статтю, віком, належністю до етнічних груп; соціально-

психологічні — тобто явища в соціальних групах (взаємин, лідерства, 

настрої);індивідуально-психологічні — тобто індивідуальні особливості 

особистості (здібності, темперамент, характер). 

Види конфліктів: конфлікти цілей; конфлікти пізнання; емоційні конфлікти. 

Конфлікти цілей — виражаються в тому, що сторони по-різному бачать стан 

об'єкта в майбутньому. 

Конфлікт пізнання (творчий конфлікт) — виникає коли сторони мають різні 

погляди, ідеї та думки щодо вирішуваної проблеми. 

Емоційний (чуттєвий) конфлікт — з'являється, коли в основі 

міжособистісних стосунках лежать різні почуття та емоції людей. 

Рівні конфліктів:  внутрішньоособистісний - конфлікт всередині себе; 

міжособистісний - виникає між людьми через відмінність їхніх цілей або 

інтересів; між особою та групою - коли особа займає позицію, відмінну від 

усієї групи; міжгруповий - учасниками виступають соціальні групи. 

Фази конфлікту: латентна фаза — це фаза зародження конфлікту; 

демонстративна фаза — сторони усвідомлюють виникнення конфлікту, який 

переходить у відкриту фазу; агресивна фаза — не вирішення конфлікту між 

сторонами; батальна фаза — фаза вирішення конфлікту. 

Конфліктна ситуація – це це об’єктивна основа конфлікту, яка фіксує 

виникнення реального протиріччя  в інтересах і потребах сторін. 



 

 Конфліктогени - це слова, дії (або бездійність), що можуть призвести до 

конфлікту. 

 

Особистість - відображення соціальної природи людини, розгляду її як 

індивідуальності та суб'єкта соціокультурного життя, що розкривається в 

контекстах соціальних відносин, спілкування і предметної діяльності, 

соціально зумовлена система психічних якостей індивіда, що визначається 

залученістю людини до конкретних суспільних, культурних, історичних 

відносин. 
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