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ПРИЧИНИ РОЗВИТКУ ТА РОЗВ’ЯЗАННЯ  

МІЖОСОБИСТІСНИХ КОНФЛІКТІВ 

 

У статті наведені результати дослідження основних причин міжо-

собистісних конфліктів, які виникають на підприємствах і  органі-

заціях в процесі виробничої діяльності, а також в процесі спілку-

вання людей.  Розкриті причини виникнення  конфліктів та шля-

хи їх подолання. 
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      Конфлікт є природним результатом будь-якої системи управління . 

Конфлікти постійно виникають в любій організації: між керівниками 

та підлеглими, між різними відділами, між формальними та неформа-

льними групами всередині самої організації, а також між людьми, які 

працюють в цієї та інших організаціях. Конфлікт визначається тим, що 

свідома поведінка однієї із сторін вступає в протиріччя з інтересами 

іншої сторони. Залучення до конфлікту великої кількості людей дозво-

ляє різко збільшити і виявити безліч альтернатив виходу з нього. 

Існують основні причини конфліктів в організаціях [1, 3, 4]: 

- розбіжності поглядів членів організації. Це об’єктивна обста-

вина, оскільки життєві цілі, інтереси, потреби людей були і 

завжди будуть надто різними, а то і протилежними; 

- відмінності (розбіжності) в ціннісних орієнтаціях. Це також 

об’єктивна обставина. Один працівник вважає вищою цінністю 

цікаву, оригінальну роботу, інший – матеріальну вигоду від 

такої роботи тощо; 

- різноманітні форми економічної і соціальної нерівності пра-

цівників організації (розподіл кінцевого продукту праці, вина-

город, влади, престижу, визнання та ін.); 

- незадоволеність відносинами між окремими структурними 

одиницями організації. 
     Конфлікти можуть виконувати функції як позитивні, так і негатив-

ні. 
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У тривалих конфліктах часто доля ділового змісту з часом зменшу-

ється і  починає домінувати  особова сфера. Термін "конфлікт" похо-

дить від латинського conflictus – зіткнення – й означає зіткнення про-

тилежно спрямованих, несумісних одна з одною тенденцій у свідомос-

ті окремого індивіда, у міжособистісних взаємодіях індивідів або груп 

людей, пов'язане з гострими негативними емоційними переживаннями.   

За складом сторін конфлікти в організаціях поділяють на чотири 

основні категорії: 
Внутрішньоособовий конфлікт притаманний індивідові, за своєю 

природою найчастіше є конфліктом цілей або поглядів. Конфліктом 

цілей він стає тоді, коли індивід вибирає і намагається досягти взаємо-

виключних цілей. Конфліктом поглядів він стає, коли індивід визнає 

неспроможність своїх цілей, ідей, думок і поведінки в цілому. 

Міжособистісний конфлікт – найпоширеніший тип конфлікту, він 

залучає двох і більше індивідів. Сторони протистоять один одному з 

позицій цілей, цінностей або поведінки. 

Внутрішньогруповий конфлікт. Вважається, що внутрішньогрупо-

вий конфлікт – набагато більше, ніж просто сума міжособистісних 

конфліктів. Внутрішньогруповий конфлікт найчастіше представляє со-

бою протиріччя або зіткнення двох і більше груп. Як правило, він ви-

Позитивні функції Негативні функції 

Розрядка напруженості між 

конфліктуючими сторонами 

Великі емоційні, матеріальні витрати 

на участь в конфлікті 

Отримання нової інформації 

про опонента 

Звільнення співробітників, зниження 

дисципліни, погіршення морально-

психологічного клімату у колективі 

Об'єднання колективу органі-

зації при протиборстві із зов-

нішнім ворогом 

Уявлення про переможені групи як про 

ворогів 

Стимулювання до змін і  

розвитку 

Надмірне захоплення процесом конф-

ліктної взаємодії на шкоду роботі 

Зняття синдрому покірності у 

підлеглих 

Після завершення конфлікту – змен-

шення міри співпраці між частиною 

колективу 

Діагностика можливостей  

опонентів 

 

Складне відновлення ділових стосунків 

(«шлейф стосунків») 



Випуск 1(65) 2014 р. Серія «Економіка» 

224 

никає на професійній основі (конструктори й технологи, виробнични-

ки та маркетологи). Основа також може бути суто емоційною (трудів-

ники і ледарі) та соціальною (керуючі і робітники). Можливо перерос-

тання внутрішньогрупового конфлікту під внутрішньоорганізаційний. 

Внутрішньоорганізаційний конфлікт. Існують різні види внутріш-

ньоорганізаційного конфлікту:  

• вертикальний (виникає між рівнями управління);  

• горизонтальний (конфлікт цілей);  

• лінійно-функціональний (виникає між лінійним керівником і фа-

хівцями); 

• рольовий (обумовлений невідповідністю завдання і роллю індиві-

да). 

Однак конфлікти в організації можна регулювати і управляти ними. 

Існують три базові умови керованості вирішення конфлікту [8].  

По-перше, кожна зі сторін конфлікту повинна визнати наявність 

конфліктної ситуації. Вона повинна визнати за опонентом його право 

на існування. Непримиренна позиція, коли одна із сторін заявляє, що 

протилежна сторона не має права на існування, або, що позиція проти-

лежної сторони недопустима, не дає можливості конструктивного ви-

рішення конфлікту, перетворює ситуацію на склоку. Кожна сторона 

конфлікту повинна визнати і існуючі відмінності в поглядах. Реальну 

проблему слід усвідомлювати, визнавати і вирішувати. Для вирішення 

конфлікту важливо знати усі його приховані і явні причини, провести 

аналіз різних позицій та інтересів сторін і сконцентрувати увагу саме 

на інтересах, оскільки в них вирішення проблеми. Потрібне справед-

ливе відношення до ініціатора конфлікту, скорочення числа претензій, 

усвідомлення і контроль топ-менеджером своїх дій. 

По-друге, можливість конструктивного вирішення конфлікту зале-

жить від рівня організації сторін. Чим він вищий, тим легше досягти 

взаємоприйнятної домовленості і забезпечити її дотримання. 

По-третє, обидві сторони повинні погодитися дотримуватися пев-

них правил взаємовідносин. 

Таке розуміння базових умов прийшло з дипломатичної практики. 

Ральф Дарендорф узагальнив їх на випадок будь-якого конфлікту. 

Як у бізнесі, так і в державі і в міжнародній політиці ефективним 

інструментом вирішення конфлікту виявляється використання систем 

винагород. Винагорода має бути адресована лише тим сторонам, які 

досягли позитивних результатів. 

Вирішення конфлікту часто можна досягнути через встановлення 

спільних цілей для конфліктуючих сторін. Нові цілі, особливо високі 
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моральні цілі, вимагають об'єднання зусиль, що веде до вирішення 

конфлікту, заміни його співпрацею. 

Способом вирішення конфлікту виявляється і структурне рішення. 

Якщо між двома відділами на підприємстві або між двома підприємст-

вами виникають протиріччя, то часто для відвертання і вирішення  

конфлікту може виявитися проста зміна інформаційної ситуації, раціо-

налізація проблеми, її формулювання. Зазвичай саме відсутність інфо-

рмації є причиною конфліктів, породжуючи домисли і вигадки. На їх 

основі і виникає неадекватне розуміння своїх інтересів груп, підгрупа-

ми або людьми. Наприклад, причиною конфлікту у фірмі може бути 

недолік інформації про її загальні проблеми в підрозділах. Тут вихо-

дом з положення може виявитися просте роз'яснення вимог до роботи. 

Менеджмент повинен організувати ефективне функціонування інфор-

мації. Кожен співробітник повинен дізнатися абсолютно точно, що від 

нього чекають в організації. Коли кожен член організації знає свої пра-

ва і обов'язки, чітко представляє політику організації, процедури і пра-

вила роботи організації, включаючи правила визначення оплати праці, 

розподілу заохочень, матеріальних благ, ґрунт для конфлікту дуже ча-

сто просто зникає або значно звужується. Управління течією конфлік-

ту вимагає усвідомлення, раціоналізації його природи претендентом на 

здійснення такого управління. Немає універсальних способів подолан-

ня конфлікту. Для його "вирішення" необхідним є повне залучення до 

ситуації. Тільки "ужившись" в ситуацію, що склалася в організації, 

можна вивчити проблему конфлікту і дати рекомендації відносно оп-

тимальній стратегії поведінки і методів його подолання. 

Передусім необхідно чітко визначитися з тим, хто є учасником 

конфлікту.  Необхідно чітко визначити, хто підтримує учасників конф-

лікту, хто стоїть за ними, які інтереси переслідує. Іноді з’ясування цієї 

обставини примушує по-іншому подивитися на те, хто є учасником 

конфлікту. 

Важливо точно розібратися, з якого власне приводу розгортається 

конфлікт, чи являються заяви сторін достатнім описом цього приводу. 

Важливо визначити, який предмет конфлікту – цінності, матеріальні 

ресурси, інформаційні ресурси, розподіл владних повноважень. Необ-

хідно точно сформулювати, що розділяє конфліктуючі сторони, є пре-

дметом їх протиріч, з якими претензіями сторони виступають по від-

ношенню один до одного. 

Нарешті, потрібно розібратися, на якій стадії зараз знаходиться 

конфлікт. 
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Для вирішення конфлікту передусім необхідно визначити проблему 

в категоріях мети, а не рішень. Формулювання проблеми не може міс-

тити в прихованій формі рішення – цим вона його нав'язує, обмежує 

поле пошуку оптимального рішення проблеми, утрудняє розуміння ці-

лей, яке прийнятне для обох сторін або яке оптимальне з точки зору 

критеріїв, на яких сходяться обидві сторони. Вибирайте найбільш ефе-

ктивне рішення, обґрунтувавши свій вибір аргументами, висловленими 

обома сторонами. 

При вирішенні конфлікту необхідно зосередити увагу на проблемі 

і тільки на ній, а не фіксуватися на особистих якостях іншої сторони. 

Ви повинні щиро усвідомити, що вони не мають відношення до справи 

і до Ваших інтересів. 

Для того, щоб зробити ситуацію контрольованою, треба створити 

атмосферу довіри за рахунок посилення взаємного впливу і обміну ін-

формацією. Постарайтеся виробити доброзичливе або хоч би прийнят-

не відношення один до одного, увесь час проявляйте, демонструйте 

симпатію, вислуховуйте думки іншої сторони з повагою і розумінням. 

Ми розглянемо причини виникнення міжособистісних конфліктів 

не тільки в результаті виробничої діяльності, але і  загальні причини 

конфліктів між людьми в процесі їхнього життя. Причини їх надзви-

чайно різноманітні, але можуть бути узагальнені як антагонізм, проти-

лежність мети, яку ставлять перед собою конфліктуючі особи, або як 

протиріччя у шляхах досягнення спільної мети.  В останньому випадку 

конфлікт зазвичай розв’язується простіше.   

Міжособистісні конфлікти можуть виникати і внаслідок особистої 

антипатії як прояву психологічної несумісності двох людей.  Проте бі-

льша частина скарг на психологічну несумісність співробітників дуже 

часто оманлива: ініціатор схильний (свідомо або мимоволі) маскувати 

справжні причини протиріч милозвучнішим, але неконкретним термі-

ном “психологічна несумісність”. Нерідко причина розбрату значно 

прозаїчніша (наприклад та ж фахова некомпетентність, прихована за-

здрість до здібнішого співробітника і таке інше) та має корені у внут-

рішньоособистісному або в інших видах конфліктів. 

Якщо керівник не схотів чи не зумів розв'язати міжособистісний 

конфлікт, то останній майже неминуче трансформується у міжгрупо-

вий. Кожен з учасників первинного міжособистісного конфлікту залу-

чає на свій бік сподвижників і симпатиків, колектив розколюється на 

два чи декілька таборів, або неформальних груп. Міжгруповий конф-

лікт, поглинаючи час і енергію його учасників, здатний серйозно зруй-

нувати спільну організовану діяльність членів колективу. При відсут-

ності дійової реакції керівництва на перебіг подій, конфлікт має чітку 
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перспективу переростання у загальноколективний. Позиція  керівника 

очевидна: не допускати переродження конфлікту  з міжособистісного у 

міжгруповий, постійно працювати над підвищенням рівня розвитку 

колективу, розв’язувати подібний конфлікт рішуче, але після ретельної 

діагностики його причин і встановлення справжньої мети і позицій 

сторін, що конфліктують.  

Погіршення психологічного клімату, проблеми у міжособистісних 

стосунках людей, які діляться на "клани", переслідування діаметрально 

протилежних інтересів – усе це може призвести до деградації колекти-

ву до рівня групи, а точніше – двох конфліктуючих груп.  

Фундаментальні теоретичні, методологічні і практичні аспекти 

конфліктів знайшли відображення в роботах багатьох вітчизняних і за-

кордонних вчених, зокрема Анцупова А.Я., Малишева А.А., Бородкі-

на Ф.І., Блейка Р.Р., Моутона Д.С., Вудкока М., Френсіса Д.,  

Зигерта В., Ланта Л., Шейнова В.П. та ін. 

Питаннями конфліктів, їх попередження та вирішення, зацікавили 

іноземних та вітчизняних дослідників, таких як Щокін Г.В., Голова-

тий М.Ф., Антонюк О.В., Сладкевич О.П. [1], Бодді Д., Пейтона Р. [2], 

Грішина Н.В. [3], Леонова Н.І. [4], Росс Л., Нісбет Р. [5], Гнеуше- 

ва В.О. [6], Г. Гурджиева [7],  Ральфа  Дарендорфа [8]. Але у цих ро-

ботах не був достатньо висвітлений вплив індивідуальних особливос-

тей людини на виникнення міжособистісних конфліктів та шляхи їх 

вирішення. 

Адже і досі існують певні термінологічні розбіжності в трактуванні 

сутності міжособистісних конфліктів, недостатньо досліджені методи-

чні підходи до визначення суті таких конфліктів, відсутня система оці-

нки можливих втрат підприємства від впливу на його діяльності міжо-

собистісних конфліктів,  досі не розроблена ефективна комплексна си-

стема оцінки та управління конфліктами. Поза увагою залишились 

практичні аспекти управління міжособистісними конфліктами. Тому, 

проаналізувавши наявні наукові праці, які стосуються аналізу, класи-

фікації, оцінки та вирішення міжособистісних конфліктів, ми робимо 

висновок, що існує потреба більш ретельно дослідити витоки міжосо-

бистісних конфліктів, які з’являються в процесі діяльності організацій 

і підприємств, з урахуванням сучасних економічних і соціальних умов. 

У процесі свого розвитку людство проходило і проходить певні 

стадії. По Г. Гурджиєву  таких стадій сім [7]. Перші три стадії розвит-

ку людини, пов’язані з досягненням матеріальних потреб, таких як їжа, 

безпека, секс, влада, статус та інших. Починаючи з четвертої стадії ро-

звитку, людина більш орієнтується на потреби духовного плану, такі 
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як всеохоплююче і глибоке інтуїтивне розуміння, що  дозволяє  мінли-

вості та варіантності ввійти у відношення взаємопідтримки  і любові, 

де  відсутні суспільні  і особисті шаблони. 

Мозок людини працює, в основному, на безсвідомому рівні, і тіль-

ки дуже маленька частка його працює свідомо. Більш ніж 90% людей 

живе на низькому рівні свідомості, який характеризується спробами 

знайти достатню безпеку, секс, гострі почуття, престиж, гроші та сус-

пільний статус. Ця безкінечна боротьба тримає життя в постійній во-

рожнечі, тривозі, підозрі, злобі, заздрощах і страху. Та все ж не самі по 

собі ці речи складають негаразди в житті – це робить внутрішня психі-

чна пристрасть до них, або бажання мати ці речі. Пристрасті (або за-

снована на емоціях потреба, бажання, прихильність, очікування, емо-

ційна програма, модель того, як життю потрібно звертатися до вас), по 

Свіяшу А.Г. ”ідеалізація”,  приносить з собою страх невиконання  пев-

ного бажання, ревниве почуття, що хтось може перехопити наше дже-

рело задоволення, злобу, коли нас хтось випереджає, цинізм, якщо нам 

чогось постійно не вистачає, параною у випадку постійної загрози, ну-

дьгу, якщо ми не наближаємось до задоволення наших пристрастей. 

Отже природа життя така, що ми щось постійно отримуємо, а щось 

втрачаємо, то обурена пристрастями людина не може мати шансів на 

щасливе, безконфліктне, мірне, свідоме, ефективне життя у любові й 

мудрості. Таким чином, людина, яка прагне до  пристрасті, є джерелом 

виникнення конфліктів. Наші негативні  емоції є просто результатом 

багатьох психологічних ран, які ми отримали  в результаті нашого 

життєвого досвіду і виховання, а також життєвого досвіду наших бать-

ків, близьких  людей, котрі зустрічались на нашому життєвому шляху. 

Та емоційна програма, котру ми маємо, заставляє нас сприймати інших 

людей и оточуюче нас середовище, як щось загрозливе и потенційно 

небезпечне для нашого благополуччя. Це призводить до того, що лю-

дина дивиться на любу проблему або ситуацію тільки з позиції  (при-

страсті) уподобань, що є джерелом конфлікту. Така людина не може 

сприйняти позицію або думку іншої людини, оскільки це не вписуєть-

ся в концепцію його пристрастей (міркувань). Вона завжди думає ( 

можливо вважає), що вона завжди права, що світ повинен крутитися 

навколо її картини світу. Енергія і тривоги навколо будь-якої пробле-

ми тільки безцільно витрачаються. Тому бажано робити краще те, що 

ви можете, але не виробляти певних пристрастей до результату. 

Пристрасть до чогось, залежність від чогось – це програма, яка за-

пускає негативні емоційні реакції і збуджує вашу свідомість, якщо по-

дії зовнішнього світу не відповідають у вашому усвідомленні виробле-

ному вами шаблону. Суттєвою особливістю пристрасті до певного ша-
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блону є те, що ваше бажання не виконується і ви реагуєте на емоцій-

ному рівні механічним чином і автоматично перебираєте програму на 

який “вкарбовані” зло, тривоги, заздрість, страх тощо. Те, що ви емо-

ційно стараєтесь дистанціюватися, в тією жмірою є збудником ваших 

емоцій і залежністю до того, що ви бажаєте.  

Пристрасть віддаляє вас від інших, оскільки кожна людина оціню-

ється залежно від тієї загрози або підтримки, яку ви від неї чекаєте. Не 

має жодного шансу виграти битву, яку ведуть ваші пристрасті. 

Інша справа, коли у людини є переваги. Коли не задовільнені ба-

жання, виникає конфлікт, або наступає стрес; коли бажання задовіль-

нено, ви відчуваєте хвилинне  задоволення, поліпшення або байду-

жість. Коли ж не задоволені переваги, ви залишаєтесь байдужими – в 

кінцевому рахунку, це були тільки переваги. Безумовно, коли задово-

лені переваги, то це робить ваше життя веселішим,  гарнішим, насиче-

ним, а це , в свою чергу, позбавляє конфліктів. Підняття ваших при-

страстей до рівня переваг або знищення їх, якщо це не додає до вашого 

задоволення додаткових радощів життя – це ключ до вирішення міжо-

собистісних конфліктів. Людина, яка мислить на рівні переваг, є абсо-

лютно безконфліктна. Вона розуміє, що розвиток подій може відбува-

тися різними шляхами і позитивний шлях – це дороговказ від уник-

нення конфліктів. Людина, яка у своєму житті керується перевагами, 

не бачить у своєму ближньому ворога, суперника, оскільки завжди 

може знайти рішення проблеми, яке б задовольняло обидві сторони. 

Людина, яка дивиться на світ з точки зору переваг, контролює свій ро-

зум, бо в неї інший хід мислення і набагато ширший погляд на життя. 

Тому, вона бачить набагато більше можливостей для свого розвитку і 

вдосконалення.  Але, коли в дію втручаються  наші емоції, ми не мо-

жемо ясно сприймати реальну обстановку, реальну життєву ситуацію.  

Наша свідомість заповнена потоком інформації, в який  домінує ро-

зділеність і відчуження. Ми створюємо  спотворену оцінку теперіш-

нього моменту, заснованого на наших запрограмованих пристрастях. 

Коли це відбувається, ми перебільшуємо відмінності і придушуємо 

схожість між собою і «іншими».  А це руйнує нашу здатність без кон-

фліктного життя. Навіть якщо пристрасть і дає вам задоволення, це за-

доволення зазвичай нетривало. Це тому, що ви потім починаєте відчу-

вати загрози цьому задоволенню і будете боятися змін у житті, які мо-

жуть позбавити вас цього задоволення. Ви порівнюєте сьогоднішнє за-

доволення з вчорашнім задоволенням і часто знаходите сьогоднішнє 

задоволення далеко не таким задовільним в порівнянні з вчорашнім. 

Все це тримає вас поза сьогоднішнього моменту. Ви можете отримува-



Випуск 1(65) 2014 р. Серія «Економіка» 

230 

ти ті ж задоволення від тих же дій, коли піднімаєте свої пристрасті до 

статусу переваги. Людина, яка високоорганізована, зі співчуттям від-

чуває проблеми інших людей без того, щоб бути емоційно спійманим в 

їх труднощі, які дають їм потрібний для їх росту досвід. 

Таким чином, не зовнішні обставини визначають ваші пристрасті –  

належить змінити тільки вашу внутрішню емоційну програму.  

Знищивши свої пристрасті, ви будете жити у стані миру, спокої, і 

вибір, який вам прийдеться зробити, буде уже на рівні переваг. Нові 

переконання принесуть радість, віру та надію на позитивні зрушення у  

житті. Успіх інших людей буде приносити таку ж радість, як і свій 

особистий успіх. Ви будете бачити позитивні сторони всього, що про-

ходить навколо вас. Підвищуючи свій моральний, культурний, емоцій-

ний рівень, тобто підвищуючи свою внутрішню  організаційну струк-

туру, конфліктуючи сторони можуть швидко і легко вирішувати конф-

ліктні ситуації, або взагалі, уникати міжособистісних конфліктів. 
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The results of studies of the main causes of interpersonal conflicts that 

occur in enterprises and organizations in the production process, as 
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well as in the process of communication between people. Disclosed the 

causes of conflict and ways to overcome them.  
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ПРИЧИНЫ  РАЗВИТИЯ  И РАЗРЕШЕНИЯ  

МЕЖЛИЧНОСТНЫХ  КОНФЛИКТОВ 

 

В статье приведены результаты исследования основных причин 

межличностных конфликтов, которые возникают на предприяти-

ях и организациях в процессе производственной деятельности, а 

также в процессе общения людей. Раскрыты причины возникно-

вения конфликтов и пути их преодоления. 

Ключевые слова: конфликт, межличностный конфликт, пристрас-
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