
Соціо-психологічна основа 

конфлікту 



•Проблема конфлікту являється однією з самих 
актуальних в психології і соціології. Вона охоплює 
широке коло питань, серед яких визначення 
поняття «конфлікт», його природи як суспільного 
явища, причин виникнення, можливостей дозволу, 
а також типології, класифікації конфліктів, 
виявлення їх ролі в суспільному житті. 



• Конфлікт - це зіткнення протилежних цілей, позицій, 
поглядів суб'єктів взаємодії. 

• Конфлікт завжди пов'язаний з усвідомленням людьми 
протиріч своїх інтересів як членів тих чи інших соціальних 

груп з інтересами інших суб'єктів.  



Протиріччя пронизують усі сфери життя суспільства. 

Загострення тих чи інших протиріч створює «зони 

кризи». Криза проявляється в різкому посиленні 

соціальної напруженості, яка нерідко переростає в 

конфлікт. 



•Витоки дослідження проблеми конфлікту сягають 
глибокої давнини. Ще китайські філософи в           
VII - VI ст. до н.е. бачили джерело розвитку природи 
і суспільства в боротьбі протилежностей. Науковці 
Стародавньої Греції створили вчення про 
протилежності та їх ролі у виникненні речей. Велика 
увага дослідженню конфліктів приділив                   
Н. Макіавеллі. У роботах, присвячених римській 
історії, він розглядає конфлікти різного рівня і 
відзначає їх позитивну роль в суспільному розвитку. 



•  Більш грунтовно конфлікт був розглянутий А. Смітом. Він писав, що в 
основі конфлікту лежить розподіл суспільства на класи і економічне 
суперництво між ними. Остання розглядалася як рушійна сила розвитку 
суспільства. 

• Великий внесок в осмислення соціальних конфліктів вніс Г. Гегель. 
Однією з їх причин він вважав соціальну поляризацію між 
«накопиченням багатства» і «прив'язаним до праці класом». 

А. Смит 



•В середині ХХ ст. в соціології сформувався напрям, 
який всебічно і глибоко досліджує проблему соціальних 
конфліктів. Найбільш відомими представниками цього 
напрямку є Р. Дарендорф, Л. Козер, К. Боулдинг і ін. 

Р.  Дарендорф Л. Козер К. Боулдинт  



•Ральф Дарендорф, 
німецький соціолог 
ліберальної орієнтації, 
створив теорію конфліктної 
моделі суспільства виходячи 
з того, що будь-яке 
суспільство постійно 
піддається соціальним 
змінам і внаслідок цього 
відчуває соціальний 
конфлікт кожен момент. 



•Американський соціолог 
Льюїс Козер обгрунтував 
свою теорію позитивно-
функціонального конфлікту. 
Під соціальним конфліктом 
він розуміє «боротьбу за 
цінності і претензії на певний 
статус, владу і ресурси, 
боротьбу, в якій цілями 
супротивників є 
нейтралізація, нанесення 
збитку або усунення 
противника» 



  

Альбер Камю (1913-1960) 



Зигмунд Фрейд (1856-1939) 

Зигмунд Фрейд (1856-1939) 



Функції  соціальных  
конфліктів   

 
 

•розрядка психологічної напруженості 

•комунікативно-єднальна 

• позитивна 

•негативна 

 
 



•  Учасником конфлікту може бути будь-яка 
людина, організація або група осіб, які беруть 
участь в конфлікті, але не віддають собі звіту в 
цілях конфліктного протиріччя. Учасником 
може бути стороння особа, випадково опинилося 
в зоні конфлікту і не має свого інтересу. 



Класифиція конфліктів 

 Відносно суспільства: 

економічні 

трудові  

політичні  

міжетнічні  

соціальні  

конфлікти культур 

конфлікти на релігійній основі 
 

 



Конфлікти можна класифікувати 
залежно від суб'єктів і зон розбіжностей 

  

особистісні (на рівні індивідуальної свідомості) 

міжособистісні (протиріччя між двома і більше людьми) 

міжгрупові (між соціальними групами) 

конфлікт приналежності (проблема подвійної приналежності 

індивіда до тієї чи іншої групи або позиції) 

конфлікт із зовнішнім середовищем (відчуття тиску з боку 

адміністрації, законів, норм, заборон, порядку і т. д.) 



  Соціометрія — теорія вивчення міжособових 
відносин, автором якої є австрійсько-
американський психолог та соціолог Якоб 
Морено. Рідше соціометрією називають 
методику вивчення внутрішніх групових 
зв'язків та ієрархії в маленьких групах осіб. 





Ознакою вирішення конфлікту служить його завершення. 
Рішення конфлікту можливо лише за умови зміни конфліктної 
ситуації, тобто ліквідації головної причини конфлікту. Це досить 
складний процес, він може відбуватися різними шляхами і 
вирішуватися різними методами, а саме: 

методом запобігання конфлікту; 

методом переговорів (компроміс); 

шляхом використання посередництва; 

методом його відкладення; 

арбітражний метод. 



ТЕСТ: Чи конфліктна ВИ 

ЛЮДИНА? 

Вміння стримувати себе - цінна 
якість, проте не всі нею володіють. 
Чи вмієте ви контролювати себе і не 
вступати у відкриті конфлікти? 
Даний тест допоможе вам в цьому 
розібратися. 



1. У транспорті починається скандал. Як ви на нього 
відреагуєте? 

а) ні за що не приймете в ньому участь - 3 бали; 

б) втрутившись, будете захищати потерпілого - 2 бали; 

в) приймете в ньому активну участь - 1 бал. 

 

2. Чи будете ви критикувати своїх підлеглих на загальних 
зборах? 

а) ні- 3 бали; 

б) в залежності від обставин - 2 бали; 

в) будете критикувати - 1 бал. 



3. Ви бачите, що ваш безпосереній керівник зовсім не вміє 
розпоряджатися своєю посадою. Він дає нікому не потрібні 
завдання. Як ви відреагуєте на ситуацію? 

а) запропонуйте зміни, якщо вас підтримають - 2 бали; 

б) візьмете ситуацію в свої руки - 1 бал; 

в) промовчите, бо боїтеся втратити роботу - 3 бали. 

 

4. Як часто ви використовуєте суперечку, як метод вирішення 
конфлікту? 

а) тільки тоді, коли на вас не ображаються і при цьому не псуються 
стосунки - 2балла; 

б) сперечаєтеся тільки з важливих питань - 3 бали; 

в) досить часто - 1 бал. 



5.Чи пропустите ви людину, яка намагається ″пролізти″ до 
прилавка без черги? 

а) спробуєте пройти за нею - 1 бал; 

б) будете обурюватися, але не вголос - 3 бали; 

в) висловите своє обурення відкрито - 2 бали. 

 

6. Ваш знайомий - моторошний невдаха, незабаром він 
збирається зробити черговий не зовсім обдуманий вчинок. Як 
ви його зупините? 

а) постараєтеся його відговорити - 2 бали; 

б) будете живити його ілюзіями, кажучи, що він прекрасно 
впорається - 3 бали; 

в) висловите все, що думаєте про нього - 1 бал. 



7. По дорозі додому ви зустрічаєте групу зовсім юних 
підлітків-курців. Як ви відреагуєте на них? 

а) промовчите - 3 бали; 

б) розкритикуєти вщент - 1 бал; 

в) зробите зауваження - 2 бали. 

 

8. В магазині ви помітили, що з вас взяли трохи більше 
грошей, ніж потрібно. Ваша реакція? 

а) більше ніколи не підете в цей магазин - 3 бали; 

б) попросите перерахувати - 2 бали; 

в) влаштуєте скандал - 1 бал. 



9. На курорті адміністратор в вашому готелі абсолютно не 
виконує своїх обов'язків. Що ви будете робити? 

а) будете мовчати, так як ваше обурення нічого не дасть - 3 бали; 

б) напишу скаргу керівництву - 1 бал; 

в) буду давати зауваження адміністратору - 2 бали. 

 

10. У суперечці зі своїм чоловіком (дружиною) ви розумієте, що 
він (а) правий (а). Що ви зробите? 

а) помилку не визнаєте - 1 бал; 

б) визнаєте, що не мали рації - 3 бали; 

в) вирішите, що якщо визнаєте, то будете виглядати нерозумно - 
2 бали. 



 

Підрахуйте кількість набраних балів 

 

У вас від 30 до 25 балів. Вас можна назвати 

дуже тактовним і зовсім не конфліктною 

людиною. Ви віддаєте перевагу залагоджувати 

всі конфліктні ситуації за допомогою 

переговорів. Вас можна назвати приємною для 

оточуючих людиною, яка завжди готова прийти 

на допомогу, якщо буде потрібно. Для вас дуже 

важливо не втратити поваги в очах друзів і 

рідних. 



У вас від 24 до 19 балів. Вас можна 
назвати в міру конфліктною людиною, 
тому що якщо ви бачите, що десь з вами 
вчинили несправедливо, то обов'язково 
висловитеся з цього приводу. Навіть якщо 
на карту поставлена ваша кар'єра, ви не 
мовчатиму і будете до кінця відстоювати 
свою точку зору. За це вас поважають 
оточуючі. 



 

У вас від 18 до 13 балів. Ви не можете жити 
спокійно, якщо з вами не сперечаються и не 
скандалять, ви самі знаходится привід для 
цього, що ще гірше, ви здатні влаштуваті 
скандал на порожньому місці. Як правило, 
таким способом ви спускаєте накопичену 
енергію. Ви дуже критичні и постійно чимось 
незадоволені. Може, вам має сенс направити 
свою енергію в позитивне, творче русло. 



•У вас 12 та менше балів. Ви обладаєте руйнівною 
енергією. Найменша критика в вашу сторону або 
необережно сказане слово загрожує тому, хто сказав 
це великими неприємностями. Ви здатні одним 
поглядом «спопелити» свого супротивника. 
Залишається тільки здогадуватися, на що ви здатні. 
Багато людей вас побоюються, а ті, хто знає про 
ваш характер, намагаються триматися від вас подалі 
і зайвий раз не потрапляти вам на очі. Такими 
темпами ви можете розгубити тих друзів, які у вас 
ще залишилися! 



 Дякую за увагу! 


