
Картка забезпечення дистанційного навчання з дисциплін кафедри «Практична психологія» 

Дата 

за 

розкладом 

Час за розкладом, 

академічна група, 

форма навчання 

Прізвище викладача, 

назва курсу, 

вид заняття 

Зміст заняття 

Тема 

Зміст заняття та форма оцінювання. 

(email) 

Кіль- 

кість 

балів 

23.03.2020 8.00-10.50 

32 ппр денна 

форма навчання 

Каськов І.В. 

Лекція 

«Психологія 

конфлікту» 

Механізми виникнення конфліктів. Форми 

конфлікту 

Заняття 1 

1. Механізм виникнення конфлікту (типу 

А, типу Б, типу В). 

2. Конфліктні моделі в трансактній 

психології. 

2. Заняття 2 

1.. Форми конфліктів: словесна агресія, 

фізична агресія, скандал, бойкот, саботаж, 

страйк, переслідування, протест, бунт, 

тероризм, війна і революція. 

Зайти на електронну пошту перечитати, 

опрацювати лекцію. В зазначений час 

задати запитання викладачу 

igor.kaskov67@gmail.com (лекції 

відправлені на електрону пошту групи) 

4 

30.03.2020 8.00-10.50 

32 ппр денна 

форма навчання 

Каськов І.В. 

Лекція 

«Психологія 

конфлікту» 

Лекція  Поняття, функції і типологія 

конфліктів. Причини конфлікту та його 

структура 

Заняття 1 

1. Основні поняття конфліктології. 

2. Позитивні і негативні функції конфліктів 

у суспільстві. 

3. Типологія конфліктів. 

Заняття2 

4. Об’єктивні елементи структури 

конфлікту. 

5. Суб’єктивні елементи конфлікту. 

6. Причини конфліктів. 

 Зайти на електронну пошту перечитати, 

опрацювати лекцію. В зазначений час 

задати запитання викладачу 

igor.kaskov67@gmail.com (лекції 

відправлені на електрону пошту групи) 

4 

 

  

mailto:igor.kaskov67@gmail.com
mailto:igor.kaskov67@gmail.com


Психологія конфліктів: 

 

 

Лекція 1. Механізми виникнення конфліктів. Форми конфлікту. 

Заняття 1 

1. Механізм виникнення конфлікту (типу А, типу Б, типу В). 

2. Конфліктні моделі в трансактній психології. 

Заняття 2 

3. Форми конфліктів: словесна агресія, фізична агресія, скандал, бойкот, саботаж, страйк, 

переслідування, протест, бунт, тероризм, війна і революція. 

 

Не зневажай думку ворога: 

він першим бачить твої помилки. 

Антисфен 

 

 

 

1. Механізм виникнення конфлікту (типу А, типу Б, типу В). 

      Вияснення сутності того як виникають конфлікти має суттєве значення для з’ясування способів їх 

вирішення. В.П. Шейнов в книзі „Конфлікти в нашому житті і їх розв’язання” наводить три формули 

конфліктів (А, Б, В). Практична доцільність такого поділу полягає у тому, що вони дозволяють досить 

швидко проводити аналіз багатьох конфліктів і швидко знаходити їх вирішення. Проте слід пам’ятати, 

що такий поділ не є панацеєю, проте в багатьох випадках саме вони можуть служити орієнтиром у 

важкому процесі управління конфліктом. 

      Перша формула відображає залежність конфлікту КФ від конфліктогенів (це слова, наміри, дії або 

бездіяльність, які „сприяють виникненню конфлікту”.) – КФГ. Механізм розвитку конфлікту по 

першій формулі базується на негативному сприйнятті і негативній реакції особистості до якої 

застосовується конфліктоген. При відсутності вольового регулювання такої реакції вона має 

тенденцію розвитку по закону ескалації (наростання). Схематично таку формулу можна відобразити 

таким чином:  

КФГ1 + КФГ2 + КФГ3 + КФГ4..... = КФ. 

      При цьому кожний наступний конфліктоген повинен бути більш сильним ніж попередній. Такі 

конфлікти, які виникають за цією формулою прийнято називати конфліктами типу А. Близько 80% 

відбуваються саме таким чином. тому слід запам’ятати два правила: 

      1 правило – не використовуйте конфліктогени. 

      2 правило – не відповідайте конфліктогеном на конфліктоген. 

      (на лабораторній роботі ми розглянемо класифікацію і характеристику тих конфліктогенів, які 

досить часто зустрічаються. Цей матеріал ви вивчите самостійно із підручника Емельянов С. М. 

Практикум по конфликтологии. – СПб.: Издательство «Питер», 2000. – 368 с. С. 47). 

      Друга формула відображає залежність конфлікту КФ від конфліктної ситуації КС і інциденту І. 

вона виражається таким чином: 

КС + І = КФ 



      Конфлікти, які проходять по такій формулі прийнято називати конфліктами типу Б. Для 

припинення таких конфліктів доцільно: 

      1 правило – усунути конфліктну ситуацію. 

      2 правило – вичерпати інцидент. 

      Третя формула відображає залежність конфлікту КФ від декількох конфліктних ситуацій КС. Сума 

двох і більше конфліктних ситуацій призводить до конфлікту. Її можна виразити наступним чином: 

КС1 + КС2 + КС3 + КС4.... = КФ 

      Конфлікти, які проходять по такій формулі прийнято називати конфліктами типу В. Для 

припинення таких конфліктів доцільно: 

1 правило – усунути всі конфліктні ситуац 

 

 

 

 

2. Конфліктні моделі в трансактній психології. 

      Розвиток стійких поведінкових моделей поведінки розглядається в рамках різних систем 

психології та психотерапії. Однією із найбільш відомих в практиці розв’язання конфліктів є система, 

розроблена в трансактному аналізі. Теорія трансакційного (трансактного) аналізу була 

запропонована американським психотерапевтом Єриком Берном в 60 роках ХХ столітті в книзі „Ігри 

в які грають люди”. Його підходи широко застосовуються для лікування різноманітних психічних 

розладів, а також при роботі психологів під час корекції поведінки особистості. Цю теорію можна 

також використовувати також і при прогнозуванні конфліктів і їх попередженні у між особистісній 

взаємодії. Поняття „трансактній аналіз” означає аналіз взаємодій. Центральною категорією є 

„трансакція”. Трансакція – це одиниця взаємодії партнерів по спілкуванню, яка супроводжується 

певною позицією. Є. Берн зауважив, що ми в різних ситуаціях займаємо різні позиції по відношенню 

один до одного, що знаходить своє відображення в взаємодії тобто трансакції. Автор виділив в 

структурі людської особистості три складових: Дитину (Д), Батько (Р від родитель), і Дорослий (В 

від взрослий). Розглянемо поведінкові характеристики основних трансакцій.  

      Дитина – проявляє почуття образи, страху, вини, підпорядковується, капризує. Проявляє 

безпорадність. В цілому дитина має багато життєвої енергії, життєрадісності, яскравої емоційності, 

спонтанності творчих здібностей. Поряд із цим їй властиві такі недоліки, як недостатня кількість 

самокритичності, уникнення відповідальності та гостре почуття рани мості. Він часто задає питання: 

„За що мене так покарано?”, „Чому я?”. 

      Батько – вимагає, оцінює, осуджує, вчить, керує , іншими словами володіє набором життєвих 

правил. Має бажання і здатність допомогти, опікувати, засуджувати та карати і заохочувати. Йог 

легко передбачити. Він прагне до влади. 

      Дорослий – працює з інформацією, роздумує, аналізує, уточнює ситуацію, розмовляє на рівних, 

апелює до розуму і логіки. Він орієнтований на реальність, дуже раціональний, керується поняттями 

доцільності і вигоди. 

      У кожної людини в процесі спілкування актуалізується то одна то друга із зазначених частин. В 

трансактній моделі людських відносин виникнення конфлікту пов’язане із тим, що в процесі 

взаємодії у людей, що вступають у взаємодію невідповідні один одному частини їхніх особистостей. 

Наприклад якщо один учасник спілкування звертається від свого Дорослого до Дорослого свого 

співрозмовника, а він відповідає від свого Батька до Дитини то виникає конфлікт. Можливі 



найрізноманітніші варіанти невідповідностей, які ведуть до загострення відносин і взаємному 

нерозумінню. Для успішного спілкування, попередження і розвитку конфлікту важливо вміти 

визначити адресанта. Для переговорів доцільно спілкуватися на рівні „Дорослий – Дорослий”. Проте, 

коли одна людина залишається весь час на рівні Дорослого, а його партнер звертається до нього з 

інших рівнів, то перший співрозмовник не зможе підлаштуватися до його і можлива провокація 

конфлікту. Конфлікт частіше за все можливий при підключенні одним із партнерів трансакції 

Дитини, оскільки гнів, заздрість, страх, образи та інші емоційні реакції є основними в поведінці 

дитини. 

      Для розв’язання конфлікту шляхом трансактного аналізу розроблено алгоритм. 

Алгоритм 

      1. скласти матрицю: 

S і S м 

Р Р 

В В 

Д Д 

 

      2. Виділити суб’єкти (Sі – ініціатор конфлікту, Sм – мішень конфлікту) 

      3. Вияснити з яких позицій виступає кожний із суб’єктів  

      4. Вияснити спрямованість позиції кожного суб’єкту і позначити стрілками на матриці.  

      5. Якщо розходжень немає – відсутність конфлікту, якщо існують розходження  

 

      Приклад 1: співробітник говорить керівнику: „Мені не вдалося домовитися про перенос зустрічі 

з нашими поставщиками”. Керівник у відповідь: „Так я і знав, що на вас не можна покластися. Все 

необхідно робити самому”. Ініціатором виступає співробітник, він розпочав взаємне спілкування, і 

говорив з позиції Дорослого. Причому він звертався до трансакції Дорослого у своєму начальникові. 

Відповідь керівника виходила з позиції Батька і була розрахована на позицію Дитини у свого 

співрозмовника. 

S і S м 

Р Р 

В В 

Д Д 

 

      У цьому випадку існує розходження і можливе виникнення конфліктної ситуації.  

      Приклад 2: студент звертається до екзаменатора: „Чому ви поставили мені четвірку а не відмінну 

оцінку?”. Екзаменатор у відповідь: „Давайте розберемось”, і аргументовано доводить студентові. 

Отже ініціатором виступає студент. Він говорить від імені Дитини, а звертається до Дорослого. 

Екзаменатор є мішеню і він говорить від імені Дорослого , а звертається до трансакції Дитини у 

студента. Таким чином розходжень немає, і у цій ситуації конфлікт відсутній.  

S і S м 

Р Р 



В В 

Д Д 

 

      На практичній роботі ми потренуємося на конкретних ситуаціях проводити трансактній аналіз.  

 

 

3. Форми конфліктів: словесна агресія, фізична агресія, скандал, бойкот, саботаж, страйк, 

переслідування, протест, бунт, тероризм, війна і революція. 

      Для міжособистісних конфліктів найбільш характерною формою є словесна агресія, яка 

представляє собою висування обвинувачень, образ, докорів, брехні з метою дискредитації опонента о 

очах оточуючих. Найбільш примітивно, але найпоширенішою є ворожнеча (від російського „брань”), 

під якою звичайно розуміють як прямі негативні оцінки типу „злодій”, „брехун”... основною умовою 

широкого поширення висловів у сварці є низький рівень культури. Проте сварки поширені і в багатьох 

країнах з розвиненим рівнем демократії та високим рівнем культури населення. Такі факти дозволяють 

зробити висновок про те, що сварки є закономірними елементами життя, виконуючи при цьому певні 

функції. Іншими словами поки існуватиме конфлікт доти і будуть існувати й сварки. Сварка в 

конкретній ситуації зумовлена рядом причин. Однією із основних є прагнення представити опонента 

в невигідному світлі, дискредитувати його в очах інших. Досягнення основної мети дискредитації – 

зміна відносин до опонента зі сторони „глядачів” – призводить до того, що одна із конфліктуючих 

сторін займає більш вигідну позицію з точки зору перемоги в конфлікті. Наприклад, звинувачення 

політика в корупції, чи ствердження того, що він є хворим, веде за собою зміни відносин виборців. 

Приведу ще один приклад: в свій час Адольф Гітлер звинуватив комуністів в підпалі рейхстагу, це 

послужило приводом до масових антикомуністичних репресій. Із Олександром Сергійовичем 

Пушкіним поступили наступним чином: анонімний автор прислав йому диплом у якому його було 

прийнято в члени ордену „рогоносців” як наслідок виклик на дуель Дантеса і результат – загибель 

письменника. 

      Найбільш поширеною образою є нецензурні слова, які висловлені в адрес опонента. Нецензурні 

слова, ненормативна лексика використовуються з метою зачепити святе в душі опонента. В умовах 

соціального напруження використання нецензурних висловів стає дуже поширеним. Досить поширені 

такі слова в лексиконі жителів пост радянських країн, де мат став дієвою вульгарною обороною від 

натиску нового. Частота використання нецензурних висловів залежить від гостроти конфлікту а також 

і від індивідуальних особливостей. Наприклад: телемагнат і банкір В. Гусинський матюкався в будь 

якій ситуації, В. Черномирдіна та В.В. Жириновського вважають майстрами неформальної лексики. 

      Досить часто з допомогою сварки опонента провокують на здійснення невигідних другій стороні 

дій. Такі нападки на особистість опонента часто використовують в ситуації публічної дискусії, коли 

один із учасників не в стані вести обговорення суті питання. Щоб відійти від поразки, такий учасник 

дискусії може перетворити її в міжособистісний конфлікт. 

      Сварки використовують також і для того, щоб занурити опонента в стан розгубленості. З 

допомогою сварки досягається і розрядка емоційного напруження. Не завжди сварка планується 

наперед, нерідко вона протікає спонтанно під час високого емоційного напруження. Досить часто 

сварка здійснює негативний вплив на людину яка свариться, проте найчастіше сварка свідчить про 

зневажливе відношення до противника. 

      Якщо сварка обумовлена прагненням дискредитувати опонента, спровокувати його, кинути його в 

стан розгубленості, тоді вона є свідомо спланованою. Чим більше сварливих слів тим гостріша 

боротьба. А якщо сваряться довго і безрезультатно, то можливий перехід до більш дієвих методів 

боротьби. На початкових етапах конфліктів сварки відсутні. По мірі загострення конфлікту сторони 



частіше вступають у сварку, для того, щоб представити супротивника в невигідному світлі., 

дезінформувати його, вивести із стану рівноваги. 

      Фізична агресія – це будь-яка форма поведінки, яка спрямована на принесення шкоди іншій людині, 

яка не бажає подібного відношення. Із переліку слід викреслити дії, які пов’язані із професійними 

обов’язками хірургів, стоматологів, „любовні забави”, які є наслідком певної силової поведінки за 

згодою сторін., спроби суїциду. Класифікацію типів фізичної агресії можна здійснити на основі двох 

шкал: активна – пасивна, пряма – непряма. Їх комбінація дає чотири можливі категорії: 

      1) активна – пряма (нанесення людині ударів холодною зброєю, танення за допомогою 

вогнепальної зброї); 

      2) активна – непряма (закладка мін, найманий вбивця); 

      3) пасивна – пряма (прагнення не дозволити іншій людині досягнути мети, або зайнятися певною 

діяльністю – сидяча страйк); 

      4) пасивна – непряма (відмова виконання певних вимог – звільнити територію, посаду). 

      Існує також і класифікація фізичної агресії в залежності від її мотивів, коли виділяють: 

інструментальну і ворожу агресію. У випадку інструментальної агресії, агресор нападає на жертву, не 

маючи прямих намірів нанести їй фізичної шкоди (крадій, який прагне викрасти гаманець при 

небезпеці може відштовхнути свою жертву, нанести певні пошкодження і втекти, або вириваючи 

сумочку у жінки не переслідує мети вивихнути чи зламати її руку, хоча таке цілком може трапитися). 

Ворожа агресія має на меті цілеспрямоване нанесення жертві шкоди, яка пов’язана із фізичним болем 

(батьківське покарання ременем свого сина, зґвалтування...). 

      Існують певні закономірності стосовно поширення фізичної агресії. Зокрема значний вплив мають 

регіонально-етнічні варіанти культур. Статистика показує, що в одних країнах агресивні дії 

відбуваються значно частіше а в інших рідко. Історично високий рівень напруженості, який 

характеризується агресивними діями присутній в країнах Латинської Америки, Африки, Південної 

Європи, відносно слабкий: Скандинавія, Швейцарія Канада, Нова Зеландія, Австралія. 

      Конфліктологи прагнуть розробити загальну характеристику „особи екстреміського типу”. Перш 

за все особи, яка використовують насилля як метод боротьби – це не патологічні типи, які мають певні 

розумові відхилення. Вони зазвичай володіють психічним здоров’ям, проте їх відрізняють певні 

особливості. До них відносять надмірну емоційність, пристрасність, імпульсивність.  

      Стосовно механізму дії різних причин, які, які заставляють людей використовувати насилля то 

доцільна така схема. Соціальні порушення, викликають незадоволення і спротив в певних групах, які 

в рамках даної форми не можуть знайти інших способів висловлення і захисту своїх інтересів, крім 

фізичного насилля. Цьому сприяє криза системи цінностей в особистості. 

      Скандал. Цей термін використовується в багатьох різних смислах. Скандал – шумний конфлікт, 

дебош. Скандал це також і випадок, який суттєво дискредитує його учасників. Відомості про такі 

скандали зазвичай масово тиражуються засобами масової інформації без дозволу самих учасників 

скандалу. Найчастіше скандал пов’язаний із ситуацією, при якій громадськості стає відомий факт, що 

певна особа, часто дуже високопоставлена, таємно чи відкрито переслідувала особисті цілі з явним 

порушенням закону, порушував політичні, чи моральні норми. подібні скандали, особливо в 

розвинутих країнах здатні скинути владу, і навіть президента. Досить згадати скандал, викликаний 

поведінкою президента Біла Клінтона стосовно Моніки Левінськи. Серед багатьох причин скандалу не 

останню роль відіграють особливості особи, його характер. наприклад політична діяльність приваблює 

людей дисгармонійних, складних по характеру, їх поведінка не завжди відповідає загальноприйнятим 

нормам, що сприяє різного роду скандалам найбільш схильні до скандалів особи істероїдного 

збудливого типу. Вони постійно прагнуть бути в центрі уваги, а скандал і дозволяє їм досягнути цього.  

      Про те не варто думати, що скандали виникають виключно лише через неврівноваженість 

опонентів. При детальному аналізі стає зрозумілим, що ініціатори скандалів мають певні конкретні 

цілі, вони робляться спеціально як засіб боротьби. Досить часто скандали понижують популярність 

одного із опонентів. 

      Скандали в суспільстві, коли їх не дуже багато, в певній мірі виконують і позитивну функцію, 

укріплюючи суспільну мораль, демонструючи, які дії є неприпустимі і викликають осуд в суспільстві. 

Таким чином скандали в деякі степені виховують їх учасників і все населення. Але, якщо скандали 



йдуть один за одним, і в них задіяні всі відомі в суспільстві особи їх дія на суспільство буде 

негативною. В будь-якому скандалі приймають участь групи осіб, які можна назвати „джерелом” 

(засоби інформації, слухи) і об’єкти (конкретні особи). Джерела дають старт скандалу. Сприйняття 

скандалу залежить від внутрішнього стану суспільства (страх, ворожість, напруга). Тому динаміка 

скандалу залежить не від важливості проблем, які обговорюються в скандалі, а від між особистісних 

відносин. 

      Важливим питанням є те, як скандал впливає на кар’єру суб’єктів. Наприклад після того, як по 

засобах масової інформації було розголошено про причетність президента Латвії до корупції, йому 

було оголошено імпічмент. Проте такий результат є не завжди. Після оголошення тих чи інших 

скандальних фактів більшість політиків чи популярних співаків надалі користуються великоб 

популярністю. Скандали, які пов’язані із прізвищами тих чи інших політиків виборці, як правило 

ігнорують через те, що вважають що вони затіяні спеціально з метою дискредитації політика. 

      Розглянемо питання як саме особа може вберегтися від негативних наслідків скандалів. Існує 

певний набір прийомів, які дозволяють понизити негативний ефект. Якщо обвинувачення (наприклад 

в корупції, чи подружній зраді) розпускаються одним чи небагатьма джерелами, то попередити 

скандал можна за допомогою подібного по формі, але протилежного по змісті повідомлення із іншого 

джерела, яку також користується довір’ям. (фільм про відпочинок в колі сім’ї...). другим способом 

захисту від скандалу, так як і від неправдивих слухів є повне ігнорування або повне відкидання 

висловлюваних в адрес особи звинувачень. Слід пам’ятати, що признання (навіть в дуже незначній 

степені) факту здійснення проступку, як правило призводить до охолодження відносин до 

звинуваченої особи. Замовчування скандальних подій може відіграти негативну роль. Отже як би не 

були інтелектуально непривабливими скандали, вони сьогодні давно стали необхідним і навіть 

обов’язковим елементом суспільного життя і суспільство давно вже усвідомило цей факт. 

      Під бойкотом розуміють конфлікт, учасники якого повністю або частково відмовляються від дій, 

які є вигідними для опонентів. Замовчування успіхів противника, свідоме ухиляння від 

співробітництва. Бойкот може носити як між особистісний, так і економічний, політичний і 

міжнародний характер. В свій час Наполеон бойкотував англійські товари, американці оголосили 

бойкот проти Куби... 

      Саботаж – форма конфлікту, яка характеризується свідомою, як правило скритою діяльністю з 

метою нанесення шкоди інтересам противника. Така форма найчастіше використовується під час 

військових дій в тилу противника. Саботаж включає такі дії як дезинформацію, підрив авторитету 

противника, навмисне пошкодження зброї чи інших знарядь праці, випуск бракованої продукції. 

      Страйк – одна із форм бойкоту; відмова працівників від роботи. Страйкарі прагнуть в такий спосіб 

заставити роботодавця виконати свої вимоги. 

      Переслідування – представляє собою форму боротьби, під час якої одна із сторін має перевагу сили, 

і більш високий статус. Переслідування найчастіше поширене в адміністративних структурах. 

Наприклад: взаємовідносини начальника і підлеглого, завідувача лабораторією і лаборанта, 

„авторитета” і „шестірки”, фаната і співака. Під час переслідування використовуються різноманітні 

способи дій: замовчування його заслуг, применшення його розуму, ігнорування або й надмірне 

докучання під час спілкування. В США досить часті звернення жінок в суд з приводу сексуальних 

домагань своїх шефів (не так подивився, затримав на роботі, сексуально посміхнувся). Більшість таких 

позовів є безпідставними, але доцільно навести і приклад сексуального переслідування Майкла 

Джексона до неповнолітніх хлопців з приводу чого відкрита судова справа і ведеться слідство. 

      Такі форми конфлікту як протест і бунт є досить складними через те, що вони досить часто 

використовуються. Протест – це дії з метою виразити непогодження по відношенню до чогось чи 

когось. Такі дії здійснюють суттєвий вплив на громадську думку. Причиною протесту, як правило, є 

незадоволення станом речей який склався .протест може реалізовуватися в формі вуличних 

демонстрацій, мітингів, відмови від роботи, перекриття транспортних магістралей (автодоріг, 

залізниці). 

      Крайнім результатом протесту є бунт. Бунт – стихійне повстання, спричинене незгодою із владою, 

незадоволенням із своїм становищем. Стихійний виступ мас, зазвичай є короткотривалим, проте 

досить агресивним, воно супроводжується вбивствами, грабежами, підпалами і руйнуваннями. Всі ці 



дії відбуваються під лозунгами досягнення справедливості дослідники вважають, що в бунті приймає 

участь повстанський натовп. Він утворюється тоді, коли люди, роздратовані певною кризою збирають 

разом, тоді совість людей втрачає свою дієвість і не може більше стримувати їхніх імпульсів. Сучасні 

бунти є недовготривалими, від декількох годин до декількох днів, вони охоплюють невеликі території 

(як правило, територія міста, селища). Акти насилля під час бунту мають невпорядкований характер і 

супроводжуються руйнуванням приватної власності (транспортні засоби, будинки, крамниці), 

грабежем і нападом на випадкових осіб. Інколи бунт може бути досить вагомим. Наприклад бунт в 

Лос-Анджелесі весною 1992 року за чотири дні наніс значну шкоду: 45 людей загинули, 1,5 тисяч були 

пораненими, матеріальні збитки становили – 500 млн. доларів. Бунт може перерости в повстання. 

      Тероризм – найбільш агресивна форма протесаного конфлікту, яка використовується меншістю з 

метою оволодіння владою або з метою захистити свої права. Він спрямований на залякування чи 

примушування влади, чи окремих осіб до певних вигідних для терористів дій. Головними методами 

тероризму є насилля, погрози, психічний тиск, вбивства, викрадення людей. Корені тероризму можна 

знайти в древності, доцільно навести приклад масштабного терористичного акту 11 вересня 2001 року 

в США. Коротко із історії: дослідники вважають проявом терору дії Івана Грозного, який запровадив 

оприччину (державний терор над боярами). До терору вдавався Борис Годунов фізично знищуючи 

князів, які б могли претендувати на престол. Спроби вбивства членів царської сім’ї (Олександра ІІ). 

Спалах масового „білого” і „червоного” терору під час Жовтневої революції. Державний тероризм став 

одним із основних способів утвердження і централізації влади зі сторони І. Сталіна і його оточення. 

Основні ознаки тероризму сьогодення: 

      1. Чітка політична спрямованість. Основна мета терористів полягає у порушенні системи 

державного устрою. 

      2. Провокація збройного повстання чи військового перевороту. 

      3. Використання таких методів, як: політичні вбивства, шантаж, відчай. 

      4. Використання дуже жорстких форм насилля: вибухи на поїздах, і в літаках, мінування залізниць, 

отруєння води.. 

Суб’єкти тероризму: 

      1. Окремі держави, політичні партії, рухи, які підтримують терористичні організації. (Куба, 

Північна Корея, Іран, Ірак, Сомалі, Судан, Сирія). 

      2. Самі терористичні чи екстреміські організації, які безпосередньо здійснюють терористичні 

акції.(профашиські, расиські організації: „Сірі Вовки” – Терція, Ку-Клус-Клан – США, „Червоні 

бригади” – Франція, „Революційний рух Тупака Амару” – Латинська Америка, „Червоний вересень” – 

Палестина, „Тигри визволення „Таміл і лама”” Шрі-Ланка, „Хезболла” – Ліван, „Аум Синріке” – 

Японія, „Аль Кайда”). 

      3. Злочинні мафіозні структури міжнародного і національного рівня, які все частіше 

використовують терористичні методи. 

      4. Спецслужби держав, які ведуть військові операції в інших країнах.  

      Війна – це соціально-політичне явище, яке являє собою організовану боротьбу держави чи держав, 

націй, народів, великих соціальних груп (класів) засобами збройного насилля. Організовану структуру 

війни отримали з часів появи держави, тобто створення постійно діючої армії. Війни протягом століть 

виконували ряд функцій: закріплення за певною державою території. Вважалося, що війни 

забезпечують деякий екологічний баланс шляхом селекційного відбору. Найбільш суттєвим 

результатом війни є людські жертви, проте людські жертви під час війни розглядаються не як загублені 

людські життя а лише як підірваний потенціал країни. 

Типологія воєн: 



      1. По морально-політичному критерію справедливості: загарбницькі (несправедливі) і оборонні 

(справедливі); 

      2. По військово-технічним критеріям: звичайні і термоядерні; 

      3. За масштабами: світові і регіональні; 

      4. По складу: коаліційні і двохсторонні; 

      5. Стосовно засобів: інформаційні, біологічні, екологічні, збройні. 

      Громадянська війна – це велике військове протиборство за володіння політичною владою між 

великими суспільними групами в рамках однієї країни. Громадянські війни ведуться також і між 

етнічними і класово-терористичними групами (початок 1980-х і до наших днів в Афганістані після 

падіння режиму Наджибули). Громадянські війни можуть носити і релігійне забарвлення 

(громадянська війна у Франції між католиками і гугенотами у другій половині ХVІ ст.). у 

громадянській війні беруть участь регулярні військові сили: державні війська, сили опозиції. Це 

дозволяє противникам проводити широкомасштабні військові операції, в тому числі великі битви з 

використанням різного роду зброї (танків, артилерії, літаків). В ході громадянської війни відбувається 

поділ території на частини, які контролюють протиборчі сторони. При цьому сторони створюють 

владні структури на своїй території. Як правило громадянські війни є довготривалими (Сальвадор – 12 

років, Ангола – 19 років, Судан – більше 35 років). Наприклад: громадянська війна в Конго (Заїр), яка 

почалася в 1999 році є однією із самих крупно масштабних за всю історію незалежності Африки. В неї 

було втягнуто п’ять країн: на стороні влади: війська Анголи, Зімбабве і Намібії, а на стороні опозиції 

– Руанда і Уганда. По даним гуманітарних організацій кількість жертв досягла 2,5 млн. 

      Наслідки громадянських війн різноманітні: від зміни правлячої влади до відокремлення частини 

території від цілісної країни і створення нової країни, наприклад Югославія у 1990 році.  

      Партизанська війна – це військова боротьба проти влади, яку ведуть відносно не чисельні загони 

опозиціонерів, які мають постійні місця дислокації на невеликій частині території країни. 

      Ознаки партизанської війни: організована військова боротьба, яку ведуть сили, які контролюють 

невелику ділянку території країни. На цій території, в горах, чи в лісі партизани мають свої опорні 

пункти, бази; партизанські дії відрізняються певною тактикою: періодичні напади на противника 

(засади) без відкритих і масштабних сутичок через невеликий військовий потенціал партизанів. 

Партизани використовують принцип: „бий і втікай”; мета партизанської війни полягає в тому, щоб 

невеликими силами з допомогою саботажу, і диверсій нанести максимальну шкоду противнику і в 

кінцевому результаті завоювати державну владу. 

      Історія знає приклади як успішних так і невдалих партизанських воєн. Переможні війни мали місце 

на Кубі (1950 р.), в Китаї (1940 р.), В’єтнамі (1960-1970 рр.). 

      Революції – радикальні зміни соціально-політичного устрою яке здійснюється насильницьким 

шляхом, при цьому відбувається зміна форм власності, зміна ідеології, правил і символів політичної 

гри. Типовими революціями прийнято вважати Англійську (ХVІІ ст.), Французьку (ХVІІІ ст.), 

Російську (початок ХХ ст..).  

      Багато дослідників схильні вважати, що майбутні війни будуть носити не всесвітній характер, а 

терористичний з широким застосуванням диверсійних засобів. 
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Народна мудрість 

 

 

1. Основні поняття конфліктології. 

      Аналіз літературних джерел свідчить, що: конфлікти неминучі, вони існували завжди, і будуть 

існувати стільки скільки буде існувати спілкування людей між собою. 

      У науковій літературі поняття „конфлікт” трактується неоднозначно. Існує чимало визначень суті 

цього поняття. найбільш поширений підхід полягає у підході до визначення конфлікту через 

протиріччя. Зокрема, Анатолій Васильович Дмитрієв дотримується наступної точки зору: „конфлікт – 

прояв об’єктивних чи суб’єктивних протиріч, що виражається в протиборстві сторін. „Конфлікт – це 

завжди протиборство суб’єктів соціальної взаємодії, яке характеризується нанесенням взаємної шкоди 

(моральної, матеріальної, фізичної, психологічної)” – за словами Станіслава Михайловича 

Ємельянова. У тлумачному словнику термін конфлікт означає – зіткнення протилежних сторін, думок, 

сил, гострий спір.  

      Таким чином, поняття конфлікту містить у собі різні форми й способи протистояння, напруження 

у відносинах, прихованої та явної боротьби. В основі конфлікту – протилежні позиції сторін та 

суперечності в поглядах, зіткнення різноспрямованих дій. Конфлікт знаходить форму свого прояву у 

боротьбі та суперництві, конкуренції та розбраті, кризі відносин.  

      Зупинимося на розгляді основних категоріальних понять, які використовуються в конфлікті. 

      Відмінності людей у поглядах, неспівпадання сприйняття і оцінок тих чи інших подій досить часто 



призводить до виникнення спірної ситуації. Будь-якому конфліктові передує спірна ситуація, але 

далеко не всяка спірна ситуація веде до конфлікту. 

      Конфліктогени – це слова, наміри, дії або бездіяльність, які „сприяють виникненню конфлікту”. 

      Конфліктна ситуація – це нагромадження суперечностей, які містять суттєву причину конфлікту. 

Для переростання протиріччя, яке виникло в конфліктну ситуацію необхідно: 

      – щоб ситуація була досить значимою для учасників конфлікту; 

      – перепони зі сторони одного із опонентів досягненню цілей іншому учаснику; 

      – пере вершення рівня особистої чи групової терпимості до виникнення перепон одній із сторін.  

      Для переростання конфліктної ситуації в конфлікт необхідний зовнішній вплив, поштовх, іншими 

словами – інцидент. Інцидент – це збіг обставин, що є приводом для конфлікту. В якості інциденту 

можуть виступати і дії третьої особи. наприклад, висловлювання колеги по роботі чи друзів. Інцидент 

може виникнути і випадково, незалежно від волі учасників, внаслідок об’єктивних причин 

(неврахування психологічних особливостей іншої сторони). 

      В конфліктній ситуації вже можна зазначити можливих учасників майбутнього конфлікту – 

суб’єктів, а також і об’єкт самого конфлікту. Суб’єктами конфлікту є учасники конфліктної взаємодії, 

інтереси яких безпосередньо задіті. В якості суб’єктів можуть виступати окремі особистості, групи, 

організації. 

      Важливою складовою будь-якого конфлікту є об’єкт – тобто те, на що претендує кожна із 

конфліктуючих сторін. Наприклад ресурси, право власності, нова посада... Слід відмітити, що для 

виникнення конфліктної ситуації не обов’язково щоб був об’єкт конфлікту. Конфлікт може 

розпочатися і без нього. Поганий настрій, неприязнь до колеги по роботі може послужити причиною 

конфлікту. 

      Конфліктна ситуація – поняття досить нестійке, воно може змінюватися при зміні будь-якого із 

елементів: поглядів опонентів, відношенню до об’єкту, поява умов, які утруднюють чи 

унеможливлюють взаємовідносини опонентів, відмова одного із суб’єктів від подальшої взаємодії. 

Поряд з цим деякі конфліктні ситуації існують роками, не переростаючи в конфлікт тільки тому, що 

суб’єкти не спілкуються один з одним. Наприклад, образа сусідів один на одного – як наслідок 

припинення спілкування на декілька років. 

2. Позитивні і негативні функції конфліктів у суспільстві. 

     Під поняттям „функції конфлікту” ми будемо розуміти ту роль, яку виконує конфлікт по відношенні 

до суспільства і його різних структур (організацій, окремих людей, соціальних груп). Вчені 

розрізняють явні і скриті (латентні) функції конфлікту. Явні функції характеризуються тим, що 

співпадають з метою, яку проголосили і яку прагнули виконати опоненти конфлікту. Наприклад, якщо 

уряд Росії, починаючи військові дії з чеченськими бойовиками, заявляв про їхню ліквідацію і насправді 

б добився ліквідації. Явна функція це також перемога шахтарів в їхньому конфлікті з адміністрацією з 

метою виплати їм заборгованої заробітної плати. Латентні функції конфлікту – такі, коли його 

наслідки спостерігаються значно пізніше з плином часу, і які в певній степені відрізняються від 

намірів, які проголошували учасники. Латентні функції можуть виражатися також і в тому, що його 

наслідки взагалі можуть виявитися неочікуваними і не відповідають цілям жодного із учасників 

конфлікту. Наприклад, ніхто із учасників Чеченського конфлікту не очікував що в його ході будуть 

знищені установки по переробці нафти і в результаті виникла загроза екологічної катастрофи не тільки 

в Чечні, але і за її межами. 

      З точки зору функцій, конфлікт є досить протирічиве явище. Часто важко передбачити навіть не 

дуже далекі перспективи і наслідки конфлікту. Наприклад: робітник, який вступав в конфліктні 

відносини з адміністрацією, добився своєї найближчої мети – виплати компенсації за вимушений 

прогул. Але через деякий час його звільнили з роботи під якимось іншим мотивом. Для звільненого 

співробітника це скоріше за все буде латентна функція конфлікту і при цьому негативна. Але пізніше 

він влаштувався на більш привабливу та високооплачуєму роботу. тоді це буде позитивна латентна 

функція. В такому випадку говорять „не було би щастя, та нещастя помогло”. Таким чином явні і 

латентні функції конфлікту мають як позитивну так і негативну сторони, тобто носять двоякий 



характер. 

      Якщо функція конфлікту позитивна для його учасників, то це функціональний конфлікт, в іншому 

випадку – дисфункціональний конфлікт, результати якого є негативними для його учасників на які вони 

не розраховували. Оцінка позитивної і негативної функції конфлікту носить конкретний характер. 

тобто з точки зору одного суб’єкта він позитивний, а з іншого боку негативний. Таким чином існує 

суб’єктивна відносність в оцінці характеру конфлікту. Окрім того, один і той же конфлікт із різних 

точок зору і в різні часи може оцінюватися з різних позицій – носить релятивний характер. наприклад 

Жовтнева революція у нас в країні розглядається по різному в різні часи і різними соціальними 

групами. 

      Проте не дивлячись на всю релятивність оцінок конфлікту по змісту, значенні і ролі їх можна 

поділити на дві групи: 

      1) конструктивні (позитивні) функції конфлікту 

      2) деструктивні (негативні) функції конфлікту 

      Всі конструктивні функції конфлікту можна розділити на: загальні функції (вони мають місце на 

різних рівня соціальної системи), функції конфлікту на особистісному рівні (стосуються 

безпосередньо впливу на особистість). Розглянемо деякі загальні конструктивні функції конфлікту. 

Вони полягають в таких наслідках: 

      1. Конфлікт є формою вирішення протиріч. Його розвиток сприяє усуненню тих недоліків і 

протиріч, які привели до конфлікту. 

      2. Сприяє зняттю соціальної напруги і ліквідації стресової ситуації, допомагає „випустити пару”, 

розрядити обстановку і зняти напругу. 

      3. Вирішення конфлікту призводить до стабілізації соціальної системи, тому що при цьому 

ліквідуються джерела незадоволення. Сторони конфлікту в майбутньому будуть більше 

співробітничати, а ніж конфліктувати. Вирішення конфлікту може попередити більш серйозні 

конфлікти, які б могли мати місце, якщо б даний конфлікт не виникнув. 

      4. Конфлікт інтенсифікує і стимулює групову творчість, сприяє мобілізації енергії для вирішення 

завдань, які стоять перед суб’єктами. В процесі пошуку шляхів вирішення конфлікту відбувається 

активізація аналізу важких ситуацій, розробляються нові підходи, ідеї, інноваційні технології 

      Конструктивні функції конфлікту на особистісному рівні: 

      1. Конфлікт може виконувати пізнавальну функцію по відношенні до людей, які беруть у ньому 

участь. В важких критичних ситуаціях проявляється істинний характер, цінності, мотиви поведінки 

людей („Друг пізнається в біді”). З цією функцією пов’язана і можливість діагностики сили 

противника. 

      2. Конфлікт може сприяти самопізнанню і адекватній самооцінці. Він може допомогти вірно 

оцінити свої сили і виявити нові риси характеру особистості. Він може загартувати характер, сприяти 

появі нових якостей, зокрема почуття гордості. 

      3. Конфлікт може допомогти позбавитися небажаних якостей характеру, наприклад почуття 

неповноцінності, покірності. 

      4. Конфлікт це один із найважливіших факторів соціалізації людини, розвитку її як особистості. В 

конфлікті людина за невеликий проміжок часу може отримати стільки життєвого досвіду, скільки не 

отримала б ніколи, поза конфліктом. 

      5. Конфлікт – важливий фактор адаптації людини в групі, оскільки в конфлікті люди в найбільшій 

степені розкриваються і можна із впевненістю сказати хто є хто. І тоді особистість або приймається 

членами групи, або напроти відштовхується ними. 

      6. Конфлікт може зняти психологічну напругу в групі, зняти стрес його учасникам, якщо він 

позитивно вирішується. 

      7. Конфлікт може слугувати способом самореалізації і самоствердження особистості. 

      Зупинимося на розгляді деструктивних функціях конфлікту. Загальні деструктивні функції 

конфлікту: 

      1. Він може бути пов’язаний із насильницьким методами його вирішення, в результаті можливі 

людські жертви і матеріальні втрати. 

      2. Конфлікт може привести сторони в стан дестабілізації і дезорганізації. 



      3. Може призвести до уповільнення темпів соціального, економічного, політичного і духовного 

розвитку суспільства. Може викликати кризу суспільного розвитку, виникнення диктаторських і 

тоталітарних режимів. 

      4. Конфлікт може сприяти руйнуванню соціальних комунікацій. 

      5. Може супроводжуватися наростанням в суспільстві песимістичних настроїв і упадком моралі. 

      6. Конфлікт може викликати за собою нові, більш деструктивні конфлікти. 

      7. Конфлікти в організаціях часто можуть призвести до зниження рівня організації системи, 

зниження дисципліни і ефективності діяльності. 

      Деструктивні функції конфлікту на особистісному рівні виражаються в наступних наслідках:  

      1. Конфлікт може призвести до розчарування в своїх можливостях і здібностях. 

      2. Конфлікт може викликати почуття невпевненості в собі, втрату попередньої мотивації і 

руйнуванню ціннісних орієнтацій і способів поведінки. Як наслідок можлива девіантна поведінка, 

крайній випадок якої – суїцид. 

      3. Конфлікт може призвести до розчарування в своїх колегах, і друзях. 

      4. В якості реакції на конфлікт людина може „включати” захисні механізми, такі як: мовчання, 

критиканство, формальна ввічливість, буквоїдство, перетворення всього в жарт, розмови на іншу тему, 

постійний пошук винних. 

      Як функціональні так і деструктивні функції конфлікту між собою взаємопов’язані і носять 

конкретний і відносний характер. доцільно з цього приводу пригадати відоме твердження, що 

абстрактної істини не буває, вона завжди конкретна. Перемога одного частіше за все означає поразку 

іншого. 

3. Типологія конфліктів. 

Проблема типології явищ і процесів, які вивчає кожна наука, важлива з огляду на те, що у різноманітті 

необхідно знайти спільні риси, що нададуть можливість об’єднувати зовні різнорідні об’єкти у певні 

класи. Проблема класифікації конфліктів стала привертати увагу дослідників з того часу, коли 

з’ясувалося, що конфлікти у різних сферах життя об’єднує певні однакові риси.  

      Існує цілий ряд класифікацій конфліктів. Зокрема, заслуговують на увагу класифікації конфліктів 

за такими авторами: Р. Дарендорфом, та І. Дойча (Дмитриев Анатолий Васильевич. Социальный 

конфликт: общее и особенное. – М.: Гардарики, 2002. – 526 с. С. 54 – 55), а також загальна класифікація, 

яку наводить Емельянов Станислав Михайлович. (Практикум по конфликтологии. – СПб.: 

Издательство «Питер», 2000. – 368 с. С. 25). 

      У різних авторів існує своя класифікація конфлікту. Отже до проблеми класифікації слід підійти 

на підставі виділення типів конфліктів. Такий підхід запропонував М.В. Цюрупа. До основних 

типоутворюючих чинників відносять: функції, суспільні сфери, кількість сторін учасників конфлікту, 

динаміку, причини, ступінь тривалості та напруженості відносин. 

      З точки зору функціональності (функцій конфлікту) всю сукупність конфліктів можна поділити на: 

переважно конструктивні (підвищує продуктивність праці, оновлює методи діяльності, покращує 

стосунки); переважно деструктивні (веде до марнування ресурсів, витрати часу створює психічне 

навантаження, ображає); нейтрального функціонального навантаження. 

      Основними суспільними сферами, де відбуваються конфлікти в широкому і вузькому розумінні є: 

політична, економічна, соціальна, ідеологічна, військова сфера та окремо сфера управління. Конфлікти 

для політичної сфери є звичним явищем і протікають у різних формах від мирних демонстрацій, 

маніфестацій до громадянських чи повномасштабних війн. Конфлікти в економічній сфері мають 

різний рівень впливу на суспільство і можуть існувати у формі загальної чи галузевої кризи, трудової 

суперечки, у формі економічної боротьби. Найвищим органом вирішення таких конфліктів вважається 

Міжнародний арбітражний суд. Ідеологічні конфлікти відзначаються високим рівнем 

непримиренності, вони слабко піддаються врегулюванню. 

      Кількість та якість сторін, які задіяні в конфлікті є важливим типоутворюючим чинником. За 

кількістю осіб в конфлікти поділяють: 1) внутрішньоособисті (інтраперсональні), у яких одна особа є 

і учасником і полем конфліктної боротьби; 2) міжособистісні (інтерперсональні), а якщо число осіб 



дорівнює двом то це діадичний конфлікт; 3) внутрішньогрупові (інтрагрупові); міжгрупові 

(інтергрупові); конфлікти в організаціях; конфлікти в великих соціальних групах 

4. Об’єктивні елементи структури конфлікту. 

      Конфлікт це складне багатовимірне соціальне утворення, в якому можна виділити певні структурні 

елементи. Таким чином конфлікти мають структуру. Структура – це сукупність елементів та 

уставлених зв’язків між ними, що забезпечує цілісність і тотожність цього явища самому собі. За своїм 

характером і природою всі елементи конфлікту можуть бути поділені на два види: об’єктивні (поза 

особистісні), і особистісні (суб’єктивні). 

      До об’єктивних елементів конфлікту відносять такі його складові, які не залежать від волі людини, 

від її особистісних якостей. Таким елементами є: 1) об’єкт і предмет конфлікту, 2) учасники конфлікту, 

3) просторово-часові характеристики, 4) середовище конфлікту. 

      Об’єкт конфлікту – це елемент матеріальної чи духовної сфери, який знаходиться на перетині 

інтересів конфліктуючих сторін. Матеріальні об’єкти: територія, матеріальні цінності, нерухомість, 

фінансові ресурси, послуги виступають важливими об’єктивними чинниками конфліктної суперечки. 

Ідеальними об’єктами є також бажання мати більш високий соціальний статус, правила і норми 

діяльності. слід знати, що об’єкт конфлікту, як правило, завжди є в обмеженій кількості. Відсутність 

об’єкту свідчить про те, що конфлікт є уявним. Предмет конфлікту – це ті протиріччя, які виникають 

між сторонами взаємодії і які вони прагнуть вирішить шляхом конфлікту. Предмет конфлікту не 

просто конкретизує об’єкт конфлікту, а свідчить, що навколо об’єкту склалася проблема. 

      Сучасна конфліктологія поділяє всіх учасників конфлікту на основних (прямих) і неосновних 

(опосередкованих). Основні учасники конфлікту в літературі синонімічно можуть вживатися в 

термінах: „суб’єкти конфлікту”, „опоненти”, „контрагенти”. Це завжди прямі безпосередні сторони, 

які приймають участь в конфлікті. Їм належить вирішальна і найбільш активна роль в його виникненні 

і розвитку. Основні учасники є його головними діючими сторонами і протиріччя їхніх інтересів лежить 

в основі суті конфлікту. Вони безпосередньо здійснюють конфліктну взаємодію, ведуть „наступальні” 

чи „оборонні” дії один проти одного. Найчастіше в науковій літературі основних учасників конфлікту 

називають опонентами, що в перекладі із латинської мови означає, той, хто заперечує своєму 

співрозмовникові. Суттєвою характеристикою основних учасників (опонентів) є ранг, тобто рівень 

можливостей щодо реалізації своїх цілей або „сила”, що проявляється в боротьбі. Чим більше в 

учасника конфлікту є можливостей впливати на хід протистояння тим вищий в нього ранг. При цьому 

рангування можна проводити по різним признакам: фізичній силі, політичній і економічній могутності, 

ресурсному і фінансовому становищі. Ранг учасників конфлікту безпосередньо пов’язаний із їхнім 

соціальним статусом – положенням, посадою, яку вони займають в суспільстві, а також з віком, 

сімейним статусом. 

      До неосновних учасників конфлікту відносять всіх решту зацікавлені сторони. Їх часто називають 

третьою стороною і їм належить другорядна роль у виникненні конфлікту. В реальному житті границя 

між основним і неосновними учасниками є дуже делікатною і відносною. Досить часто в процесі 

розвитку конфлікту основні і неосновні учасники можуть мінятися місцями. Наприклад конфлікт, який 

виник на побутовому рівні між двома сусідами моче з часом перерости в міжгруповий між етнічними 

громадами, в якому вже мало хто буде пам’ятати перших суб’єктів. Роль неосновних учасників 

конфлікту може бути як конструктивною (позитивною) так і деструктивною (негативною) – вони 

можуть сприяти те тільки не тільки вирішенню чи попередженню конфліктів, але й сприяти 

подальшому розвитку та поглибленню. Доцільно навести приклад: будь-яка теща, яка вмішується в 

конфлікт дочки із зятем звичайно має самі добрі наміри, однак із-за її втручання зазвичай відбуваються 

розводи. Таким чином до неосновних учасників належать: групи підтримки, ініціатори конфлікту, 

організатори, підбурювачі, посередники. 

      Групи підтримки представляють сили, які стоять за основними учасниками конфлікту та своєю 

присутністю, порадами, матеріальними ресурсами чи діями можуть докорінно змінювати конфлікт на 

користь однієї сторони. Групи підтримки можуть бути представлені друзями, колегами, у сфері 

міжнародно-економічних конфліктів – це державні структури, засоби масової інформації, громадські 



організації. 

      Ініціатори (зачинщики) – це ті учасники конфлікту, які беруть на себе ініціативу в розв’язанні 

конфлікту між іншими особами чи групами, тобто вони першими почали конфліктні дії. Ними можуть 

бути окремі люди, різні об’єднання і навіть держави. Після того, як виник конфлікт, ініціатор може і 

зовсім не приймати участі в ньому. Наприклад, людина, яка розпочала сварку в колективі, може піти в 

тінь або й зовсім звільнитися з роботи а конфлікт буде продовжуватися без нього. 

      Організатори – група осіб (чи окрема особа), яка розробляє загальний план боротьби з опонентом 

з метою вирішення протиріччя в свою користь. Організувати конфлікт це означає продумати всю його 

динаміку таким чином, щоб вигоди після його закінчення були значно більшими ніж втрати. 

Організаторами можуть виступати як основні так і неосновні учасники конфлікту.  

      Підбурювачі – це ті учасники конфлікту, які підштовхують основних учасників до конфліктної 

боротьби, але самі участі не беруть, як правило, вони мають на меті бути непоміченими у конфлікті. 

Їхнє завдання – спровокувати початок конфлікту. 

      Посередники (медіатори) – виконують роль авторитетного помічника. В цій ролі можуть виступати 

як окремі особи так і організації а також і держави. Ця сторона уважно слідкує за ходом конфлікту, 

аналізує його і не діє насильницькими методами. Такими посередниками на самих різних рівнях 

можуть виступати: маги, старішини, „злодії в законі”, священики, видатні діячі мистецтва, державні 

діячі, міжнародні організації типу ООН. Мета посередника – досягнути припинення конфлікту шляхом 

налагодження компромісу між опонентами. Тому посередник повинен володіти такими якостями як: 

уміння вести переговори, мудрістю, спеціальними знаннями, культурою спілкування, високими 

моральними принципами. Він повинен займати нейтральну позицію по відношенню до учасників 

конфлікту навіть у тому випадку, коли його особисті симпатії чи переконання ідуть в розріз з позицією 

однієї із сторін. Його завдання – організація і забезпечення переговорів. 

      Наступним елементом об’єктивної сторони конфлікту є просторово-часові характеристики. 

Простір конфлікту не тільки фізична чи географічна характеристика конфліктної взаємодії. Багато 

сучасних міжнародних конфліктів виникли саме з претензій на певні території: острови, морські 

кордони. Простором у конфліктології вважається також і соціальний простір, це „своя територія” – 

зона впливу на людей, це „зона національних інтересів” у певному регіоні земної кулі. Обмеженість в 

часі, як правило обмежує пошук оптимальної стратегії вирішення конфлікту. Наприклад у конфлікті 

між владою і терористами стосовно звільнення заручників. Затягування з вирішенням конфлікту або з 

обговоренням спірних питань призводить до погіршення ситуації. 

      Досить вагомим об’єктивним чинником конфлікту виступає середовище. Розрізняють мікро і 

макросередовище. Мікросередовище конфлікту – це сукупність умов взаємодії людей, які 

безпосередньо впливають на конфлікт. До нього включають не тільки найближче оточення 

конфліктуючих, але й усі зацікавлені соціальні групи. Макросередовище включає в себе ті умови, які 

впливають на розвиток конфліктів між великими соціальними групами і державами. Розрізняють 

також: фізичне, суспільно-психологічне, соціальне середовище конфлікту. 

 5. Суб’єктивні елементи конфлікту. 

      До особистісних (суб’єктивних) елементів конфлікту відносять психофізіологічні, психологічні, 

етичні і поведінкові властивості окремих особистостей, які впливають на виникнення і розвиток 

конфліктної ситуації. До суб’єктивних елементів конфлікту належать: 1) основні психологічні 

домінанти поведінки, 2) риси характеру і типи особистостей, 3) установки особистості, 4) 

неадекватні оцінки і сприйняття, 5) етичні цінності, 6) манери поведінки. 

      До основних психологічних домінант належать: ціннісні орієнтації, цілі, мотиви, інтереси, 

потреби. Ціннісні орієнтації виражаються в тих моральних, ідеологічних, політичних принципах на 

основі яких будується поведінка особи в конфлікті. Наприклад людина із релігійними цінностями буде 

прагнути уникнути конфлікту, керуючись принципом „не вбий”, „полюби ближнього, як самого себе”, 

а інша людина навпаки буде демонструвати агресивну поведінку, керуючись принципами „око за око”, 

„хто не з нами, той проти нас”. 

      Ціль це усвідомлений образ бажаного результату для даної сторони у конфлікті, на досягнення якої 



спрямовані всі дії сторони. Ставлячи перед собою ціль, люди формують своє уявлення щодо кінцевого 

результату конфлікту. Слід виокремлювати стратегічні та тактичні цілі. Основна стратегічна ціль – 

оволодіти об’єктом конфлікту. Тактичні цілі визначають кінцевий результат кожного з етапів 

конфліктної боротьби. 

      Мотив – це безпосереднє спонукання вступу в боротьбу, яке пов’язане із задоволенням її потреб, 

це те внутрішнє, що підштовхує людей до активності в конфліктній ситуації. Тобто, мотив – це свідома 

причина, яка лежить в основі вибору дії суб’єктів конфлікту. Мотиви, стосовно конфлікту поділяють 

на основні (базисні) та другорядні. Базисні мотиви пов’язані з реалізацією найважливіших інтересів 

людей і соціальних груп. Базисні мотиви не тільки збуджують і спрямовують конфліктну діяльність, 

але й надають їй суб’єктивного змісту. Потреби у безпеці, матеріальному добробуті, успіху, кар’єрі 

виходять у конфліктних діях на перший план. 

      Інтереси учасників конфлікту – це усвідомлення ними об’єкту конфлікту як своєї потреби. Звідси і 

випливає підвищена увага до даного об’єкту конфлікту, а не до другого. Власне протиріччя інтересів і 

породжує конфлікт. Якщо об’єкт не представляє ніякого інтересу, то конфлікт через нього не виникає. 

      Потреби з точки зору психології – це такий стан, який виражається в тому, що об’єкт конфлікту 

виступає як гостра потреба, необхідна для подальшого існування. Потреби є регуляторами поведінки 

людини. 

      Важливу роль в розвитку конфлікту відіграють риси характеру особистості. Розрізняють такі типи 

особистості: екстраверти, інтроверти, емоційно нестабільні люди, емоційно стабільні люди. Додаткову 

інформацію про основні типи особистості, а також про основні типи акцентуацій характеру 

особистостей та про два типи особистості ви почерпнете із підручника Конфликтология: Учебник для 

вузов / В.П. Ратников и др. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 512 с. С. 77 – 80. 

      До важливих суб’єктивних елементів конфлікту слід віднести установки особистості. Німецький 

філософ Едуард Шпрангер в книзі „Форми життя” виділив 6 основних ідеальних типів людей, які 

відповідають їх ціннісним орієнтаціям та установкам. Зокрема: теоретична людина, економічна 

людина, естетична людина, соціальна людина, політична людина, релігійна людина. Коротко 

розглянемо цей поділ. 

      Теоретична людина має чітку теоретичну установку і в свою практичну поведінку завжди вносить 

чітку систему і логіку. Це люди, які у звичному житті є науковцями, зазвичай це досить складні натури. 

Економічна людина сутність свого життя підпорядковує корисності, тому чітко вираховує „коефіцієнт 

корисної дії” всіх своїх вчинків. Естетична людина живе в світі фантазій, володіє здатністю до 

передбачення та інтуїцією. Дуже цінують духовну красу, спілкуватися із реальним світом для них 

досить важко. Соціальна людина повністю присвячує себе для чужих людей. Має потребу в 

самозреченні задля інших, керується почуттям любові до ближніх. Політична людина керується 

життєвими установками які спрямовані на володіння владою, самоутверджуються через владу. 

Релігійна людина спрямована на досягнення вищого блага через духовне життя в релігії.  

      Неадекватні оцінки і сприйняття як інших людей так і самого себе є важливим суб’єктивним 

елементом конфлікту. Занижені чи завищені якості інших людей чи свої власні можуть породжувати 

різноманітні непорозуміння, що призводять до конфлікту. У зв’язку із цим можна виділити типові 

помилки: ефект ореола, ефект бумерангу, ефект новизни, ефект „снисходительности” логічна помилка, 

помилка соціального стереотипу, помилка центральної тенденції, помилка привабливості і взаємної 

симпатії, помилка близькості. 

      Ефект ореола виникає тоді, коли перша думка про людину є позитивною, то в подальшому всі його 

проступки будуть оцінюватися з позитивної точки зору, а негативні проступки просто 

недооцінюватимуться, і навпаки, якщо перше враження негативне, то людину так і сприйматимуть. 

Такий ефект ореола сприяє виникненню конфліктів в школі: якщо „нерозумний двійочник” то 

отримати позитивну оцінку чи характеристику практично нереально, і навпаки „відмінник” ніколи не 

буде запідозрений у негативному вчинку. Такий ореол може стати причиною особистісного чи 

міжособистісного конфлікту. 

      Ефект бумерангу виникає тоді, коли підірвано довір’я до джерела інформації, тобто тоді, коли 

людина, яка передає інформацію викликає недовіру і неприязнь у всіх оточуючих тоді її ніхто не 

сприймає і можна очікувати, що її ніхто не повірить. 



      Ефект новизни – при сприйнятті і оцінці людьми незнайомими один одного дуже важливою є 

перша інформація, а по відношенню до знайомої людини – остання, тобто більш нова. 

      Ефект „снисходительности” полягає у тому, що люди оцінюють себе і інших більш високо по шкалі 

позитивних характеристик і більш низько по шкалі негативних якостей. 

      Логічна помилка полягає у тому, що якщо людину оцінюють високо по шкалі агресивності то 

приписують її інші близькі властивості, виходячи з того, це логічно пов’язано. 

      Помилка соціального стереотипу, полягає у тому, що соціальний стереотип – це відносно стійкий і 

спрощений образ соціального об’єкту. Такий стереотип може бути фальшивим, і формувати в людей 

помилкове враження. Наприклад вчитель – „зануда”, люди кавказької національності – „бандити”. 

      Помилка центральної тенденції виникає тоді, коли той, хто оцінює уникає давати низькі чи високі 

оцінки, а користується середніми оцінками. Тоді всі люди є „сірими мишками”. 

      Помилка привабливості і взаємної симпатії полягає в тому, що через симпатію до близької людини 

оцінка суттєво підвищується. Взагалі люди які для нас є привабливими отримують підвищену оцінку. 

Люди, які нас хвалять користуються Любов’ю і нагороджуються високими оцінками. 

      Помилка близькості проявляється тоді, коли людину, яку оцінюють порівнюють з іншими людьми 

такого ж статусу і соціальної ролі, а не автономно. 

      Манери поведінки відіграє важливу роль у конфлікті. Тобто люди вступають у спілкування з різним 

рівнем культури, звичок, правил поведінки. Але зустрічаються люди які є просто важкими в 

спілкуванні, поведінка яких є неудобною для оточуючих і вони є джерелом виникнення конфлікту. У 

роботі „Спілкування з важкими людьми” Роберт Бремсон виділив основні типи важких в спілкуванні 

людей. Зокрема: „агресивісти”, „скаржники”, „мовчуни”, „супер покладисті”, „вічні песимісти”, 

„всезнайки”. „Агресивісти” постійно провокують інших, говорять кпини, і дратують інших. 

„Скаржники” у них завжди є щось-небудь на що вони будуть нарікати, проте вони мало, що роблять 

для вирішення проблеми тому, що не хочуть брати на себе відповідальність. „Мовчуни” спокійні і 

небагатослівні, ніхто не знає, що вони думають про оточуючих. „Супер покладисті” погодяться з вами 

з будь-якого приводу і пообіцяють підтримку, проте слова у них часто розходяться із ділом. „Вічні 

песимісти” завжди пророкують невдачу у справі і стараються сказати „ні”, оскільки думають, що з 

цього нічого не получиться. „Всезнайки” вважають себе вищими від інших, думаючи, що знають 

істину про все на світі, вони можуть діяти як бульдозери, розштовхуючи всіх на своєму шляху, проте 

досить часто виявляється, що вони помилялися. 

      Американський конфліктолог Джині Скотт доповнює цей список ще деякими типами: 

„максималісти”, „скритні”, „невинні брехуни”, „брехливі альтруїсти”. „Максималісти” хочуть, чогось 

прямо зараз, навіть якщо в цьому немає необхідності. „Скритні” тримають все в собі, не говорять про 

свої образи, а потім зненацька накидаються на вас, саме тоді, коли ви вважаєте, що все добре. „Невинні 

брехуни” часто брешуть, так, що ви не розумієте в що слід вірити, а в що ні. „Брехливі альтруїсти” 

роблять вам ніби добро, але в середині в душі вже жалкують про це. 

      Важливий елемент конфлікту – розходження етичних цінностей людей. Одним із основних 

регуляторів відносин між людьми виступають етичні норми, в яких виражені наші уявлення про добро 

і зло, справедливість і несправедливість, правильність і неправильність наших проступків.  

 

 

 

6. Причини конфліктів. 

      Причини конфлікту – це явища, події, факти, ситуації, які передують конфлікту і в певних умовах 

викликають конфлікт. 

      Різні конфліктологи по різному підходять до визначення основних причин конфлікту. Розглянемо 

деякі погляди науковців на цю проблему. 



      Станіслав Михайлович Ємельянов серед великої кількості причин конфлікту виділяє загальні та 

часткові причини. До загальних він відносить: соціально-політичні і економічні, що пов’язані із 

соціально-політичною та економічною обстановкою в країні; соціально-демографічні причини 

відображають різницю в установках і мотивах людей, які пов’язані із їхньою статтю, віком; соціально-

психологічні причини відображають соціально-психологічні явища в соціальних групах – 

взаємовідносини, лідерство, колективні думки, настрій; індивідуально-психологічні причини 

відображають індивідуальні психологічні особливості особистості (здібності, темперамент, характер). 

До другої групи часткових причин належать: незадоволеність умовами діяльності; порушення 

службової етики; порушення трудового законодавства; обмеженість ресурсів; різниці в цілях, 

цінностях, засобах досягнення цілей. 

      Олександр Володимирович Морозов основні причини конфліктів умовно поділив на три групи: 1) 

ті, які обумовлені трудовим процесом; 2) викликані психологічними особливостями людських 

взаємовідносин; 3) ті, що полягають в особистісних рисах людей.  

      Досить повною є класифікація причин конфлікту, яку запропонував В.П. Ратніков. Всі причини 

конфліктів поділяє наступним чином: 1) протиріччя інтересів, як фундаментальна причина 

конфлікту; 2) об’єктивні фактори виникнення конфлікту; 3) особистісні фактори виникнення 

конфлікту.  

      Протиріччя по своєму характерові можна поділити на: внутрішні і зовнішні; антагоністичні і 

неантагоністичні; основні і неосновні; об’єктивні і суб’єктивні. Внутрішні протиріччя виражаються у 

зіткненні інтересів всередині групи, організації (між керівником і підлеглим, між чоловіком і 

дружиною..). Зовнішні протиріччя виникають між двома чи декількома відносно самостійними 

соціальними групами (дві конкуруючі фірми, між двома країнами...). Антагоністичні протиріччя 

виникають тоді, коли опоненти мають непримиренно ворожі інтереси, девізом таких протиріч може 

бути наступне гасло: „перемога або смерть”. Неантагоністичні протиріччя допускають співпрацю, 

компроміс чи примирення (керівник просить працівника попрацювати наднормово, а працівник хоче 

більше часу приділити своїй сім’ї). Основні протиріччя відіграють вирішальну роль у виникненні і 

розвитку конфлікту, а неосновні протиріччя лише супроводжують конфлікт (конфлікт між владою 

Росії і чеченським формуваннями обумовлений основними антагоністичними протиріччями, але його 

розв’язанню заважають багато неосновних протиріч: всередині адміністрації Чечні, між Росією і 

деяким іншими країнами з приводу чеченського питання). Об’єктивні протиріччя обумовлені явищами 

і процесами, які не залежать від волі і свідомості людей, тому уникнути їх неможливо (між 

виробництвом і споживанням, між формальним характером права і необхідністю врахування 

особистості злочинця). Суб’єктивні протиріччя зумовлені такими факторами, які залежать від волі і 

свідомості людини (несумісність характерів, поглядах, ціннісних орієнтаціях). 

      Об’єктивні фактори виникнення конфлікту доцільно розглянути на конкретному прикладі, 

зокрема на виробництві. Отже об’єктивними факторами виникнення конфлікту в трудовій організації 

будуть: нечіткий розподіл прав і обов’язків; несприятливий стиль керівництва; погані умови праці; 

некомпетентність, і невідповідність тій посаді, яку займають певні працівники; не розробленість 

етичних норм і відсутність комісій по розгляду трудових спорів.... 

      Об’єктивні фактори виникнення конфліктів пов’язані із присутністю в будь-якому конфлікті 

особистісних елементів. До них відносяться: основні психологічні домінанти поведінки 

особистості(одні гинуть за метал, інші за ідею, для одних справедливі принципи лібералізму а для 

інших консерватизму); риси характеру і типи особистості (слід пригадати, що важливу роль відіграють 

акцентуації особистості. На семінарському зайнятті ми визначимо, яка ж риса характеру є вираженою 

у кожного з вас); установки особистості (взаємодія теоретичної людини з економічною вже передбачає 

можливість конфлікту); неадекватні представлення, оцінки і самооцінки (розрив між очікуваним і 

реальним результатом, неправильної оцінки своїх підлеглих, неадекватна самооцінка) манери 

поведінки ; етичні цінності. 

 

 



 

 

 

 

 

Політична психологія 

     Лекція 5 

             Політична психологія особистості. 

      План: 

 

1. Політична поведінка й участь: психологічні особливості й основні типи. 

2. Політичне лідерство як психологічний феномен. 

3. Проблеми лідерства і вождізму в політичній психології. 

 4. Психологічні особливості політичної орієнтації особистості.  
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2. Політична поведінка й участь: психологічні особливості й основні типи. 

 

 У політико-психологічному аналізі діяльність індивіда розглядаються як вбудовування в 

систему політичної культури нації або групи, що і додають їй загальний зміст і спрямованість. 

Незалежно від того, якою методологією користуються психологи, вони розрізняють три форми 

прояву людської активності: 

В психології існує три форми людської активності: 

1. Інстинктивну – уроджені моделі поводження, визначені біологічно. Наприклад, інстинкт 

самозбереження – штовхає політиків на боротьбу за владу, пояснює нераціональні вчинки в політиці.  

2. Навички – визначені вміння, необхідні для виконання ролей і функцій учасника політичного 

процесу. 

3. Розумна дія – ступінь усвідомлення політичних дій. Головною характеристикою даної форми 

політичної поведінки є виражене визначення мети. 

 Для розуміння самого феномена політичної активності необхідно бачити її як причинно 

обумовлену і спрямовану на досягнення визначених цілей. При цьому важливо враховувати наступні 

моменти: 

Причини політичної активності особистості слайд 1 

1. Зовнішнє середовище, що посилає стимули суб'єктові поведінки. 

2. Потреби індивіда. 

3. Мотиви, якими керується суб’єкт. 

4. Настанови, цінності, орієнтації, переконання і цілі суб’єкта. 

5. Особистісні особливості ролі, стилю поводження, стилю прийняття рішень. 



6. Зворотній зв'язок між поведінкою і умовами, які її сформували. 

 Можна виділити наступні типи політичної дії індивіда: 

1. Раціональна– його агент має чітке уявлення про цілі, яких він має намір досягти, знає адекватні цим 

цілям методи, здатний ефективно застосовувати їх, встановлювати систему пріоритетів. 

2. Ірраціональна – ґрунт політичних ілюзій, здатних стимулювати рух широких мас. (Реальна 

політична дія являє собою сполучення різних ступенів раціональності й ірраціональності). 

3. Інерційна – агенти обмежуються відтворенням існуючих форм поводження. Даний тип політичної 

дії властивий стабільним політичним системам. 

4. Творча – вносить у політичну систему нові елементи. Політична система функціонує саме на основі 

3 і 4 типів дії, по черзі переживаючи стадії стабільності і змін. 

 У політичній діяльності індивідів психологи виділяють три найбільш розповсюджені моделі: 

 Конформізм – орієнтація на чужу думку, погляди, підтримка будь-якої позиції. Таке поводження 

є пристосовництвом, політичною лояльністю, позицією «як усі, так і я». 

 Індиферентність – байдуже відношення до політики, відчуженість від неї. Люди такого типу 

вважають, що їхня участь у політиці не має перспектив. 

 Політичний активізм.  

 Вищою формою політичної поведенки індивіда є політична участь.. Під політичною участю 

розуміється залучення членів певної соціально-політичної спільноти або окремих індивідів до 

процесу політико – владних відносин.. 

У поясненні причин політичної участі склався цілий ряд теорій: 

 

Теорії політичної участі: слайд №2 

1. Теорія раціонального вибору – більшість людей схильна до раціонального поводження. Людина 

намагається в усьому, у тому числі й у політиці, досягти максимального результату за рахунок 

оптимальних, часто найменших, витрат і зусиль. 

2. Мічиганська модель – у політичній діяльності домінує партійна ідентифікація людини, що є 

похідною від політичної соціалізації.  

3. Психологічна школа – домінуючими в політичній участі і діяльності є мотиви й настанови людини. 

Тому важливо вивчити їхній взаємозв'язок з поводженням людини. 

4. Інституційний підхід – політична участь залежить не від конкретних психологічних характеристик 

особистості, її соціального статусу, а від можливостей громадян впливати на уряд і владу.  

 У політичній психології виділяють наступні мотиви політичної участі: 

1. Мотив інтересу і привабливості політики як сфери діяльності. 

2. Пізнавальні мотиви. Політична система дає людині стійку картину світу. Це зручна пояснювальна 

схема, до того ж доступна далеко не всім. 

3. Мотив влади над людьми. 

4. Ідеологічні мотиви – засновані на збігу власних цінностей людини, її ідейних позицій з 

ідеологічними цінностями політичної системи. 

5. Мотиви перетворення світу – розуміння недосконалості світу і бажання перетворити його. Мотиви 

такого роду властиві для людей, що налаштовані на професійне заняття політикою. 

6. Традиційні мотиви. Дуже часто люди беруть участь у політиці тому, що так просто прийнято в їхній 

родині, місцевості тощо. 

7. Меркантильні мотиви. Політика як оплачувана праця. 

  

 

 

 

Різні мотиви спонукають до різних варіантів політичної участі. Звичайно прийнято виділяти 

«активні» і «пасивні» форми політичної участі. У залежності від ставлення до політики, польський 

учений Єжі Вятр виділив п’ять типів особистості: 

1. Активісти– «влада є цінність, її треба одержати». 



2. Компетентні спостерігачі – цікавляться політикою, розуміють її закони, але не прагнуть брати 

в ній участь. 

3. Компетентні критики – відрізняються від інших негативним відношенням до політики. 

4. Пасивні громадяни ставляться негативно або нейтрально до влади, хоча бувають і добре 

інформовані про стан політичного процесу і системи. 

5. Аполітичні і відчуджені. 

                 

 3. Політичне лідерство як психологічний феномен 

 Політичне лідерство – явище багатогранне. Проте, особливий інтерес серед проблем, 

пов’язаних з цим феноменом, викликає саме психологічний аспект політичного лідерства. 

 Одним із засновників політико-психологічного підходу до вивчення проблеми лідерства 

вважають американського вченого Г. Лассуела, що разом з Ч. Мерріамом, Б. Скінером і У. Уайтом 

представляє т.зв. чикагську психологічну школу політики. 

 Психопатологічна типологія лідерства Г. Лассуела – у залежності від функції, що виконує 

або прагне виконувати той або інший політичний лідер, розрізняються такі типи як: 

 

Психопатологічна типологія лідерства Г. Лассуела слайд 3 

1. Агітатор – поширення своєї агітації і спілкування з громадянами. Вони цінують риторику, живуть 

заради того, щоб бути поміченими, щоб провокувати і принижувати опонентів. Для них має цінність 

емоційний відгук аудиторії. 

2. Адміністратор – фокусує свою увагу на маніпуляції визначеною групою, демонструючи 

безсторонній інтерес до завдань організації. Їм далекі абстракції, вони холоднокровні й афективно 

збалансовані. 

3. Теоретики – їх привваблюють віддалені цілі. Розгляд різних ідей є для них самоціллю, що трохи 

віддаляє їх від послідовників. 

 Досить відомою є також концепція лідерства т.зв. франфурктскої школи, представники якої 

досліджували феномен авторитарної особистості (Т. Адорно, Е. Фромм, Г. Маркузе, Х. Арендт). 

 У науковій традиції цих двох шкіл, незважаючи на існуючі між ними розходження, критерієм 

вираження сутності феномена політичного лідерства вважається прагнення до влади. Вважають, що 

від усієї маси громадян у будь-якому суспільстві є 7-8% тих, хто «хворий владою», бажає володіти 

нею. Для них влади ніколи не буває багато; влада дає їм не тільки переваги над іншими, але й особисте 

задоволення. 

 Теорії взаємодії -чекання (М. Еванс, Ф. Фідлер, Дж. Хемфілд) – розглядають три основних 

перемінних: дії, взаємодію і настрої. Це припускає, що посилення взаємодії й участь у спільній 

діяльності пов'язане з посиленням почуття взаємної симпатії, і з внесенням більшої визначеності в 

групові норми. Лідер у цій теорії визначається як ініціатор взаємодії. Крім того, вважається, що 

«лідерське поводження» залежить від вимог конкретної ситуації. Наприклад, «орієнтований на 

роботу» лідер буде ефективним у крайніх ситуаціях (занадто легка або занадто важка робота). Лідер, 

що орієнтований «на взаємини», звичайно ефективний при рішенні «помірних», «проміжних» 

проблем. 

 Гуманістичні теорії (Д. Мак Грегор, Р. Лікерт, Р. Блайк) – у главу кута ставлять розвиток 

ефективної організації. На думку представників цієї теорії, людина за природою своєю – «істота 

мотивована», а організація, за своєю природою, завжди структурована і контрольована. Основною 

функцією лідера є модифікація організації з метою забезпечення волі індивідів для реалізації їхнього 

мотиваційного потенціалу і задоволення своїх нестатків – однак, при одночасному досягненні цілей 

організації.  

 

4. Проблеми лідерства і вождізму в політичній психології. 

 Необхідно розрізняти поняття «лідер» і «вождь», «лідерство» і «вождізм». 

«Вождізм» - тип владних відносин, заснований на особистому пануванні й особистій відданості 

носієві верховної влади. Типовий для традиційних, ідеологізованих, жорстко централізованих, 

авторитарних і тоталітарних суспільств. Характеризується розвинутою системою неюридичних 



регуляторів поведінки і стійкою закріпленістю соціальних ролей. Ототожнює суспільство і державу і 

розглядає їх як засіб реалізації якоїсь ідеї, символом якої є вождь. Влада вождя безмежна і 

безконтрольна. Для вождізму типові ірраціональні моменти сприйняття політичних відносин носіями 

повсякденної свідомості. Серед них – харизматизація вождя. 

 Лідер – це, по – перше, індивід, що володіє найбільш вираженими «корисними», з погляду 

групи, якостями, завдяки яким його діяльність виявляється найбільш продуктивною. По – друге,- це 

особа, за якою співтовариство визнає право на прийняття рішень, найбільш значимих з погляду 

групового інтересу. Таким чином, політичне лідерство – це, спосіб здійснення влади, заснований на 

ненасильницькій інтеграції соціальної активності різних груп за допомогою легітимних 

механізмів, навколо висунутої лідером програми, рішення соціальних проблем і завдань суспільного 

розвитку. 

 Стрижнем політичної психології лідера є політичний «образ» світу. Для політичного лідера 

найбільш характерна наявність надзвичайно яскравого і деталізованого образу світу поряд із сильним 

прагненням затвердити цей образ у реальності. Останнє прагнення є найбільш сильним мотивом участі 

людини з лідерськими якостями в політиці. У структурі цього “образа – схеми” центральне місце 

займає образ самого себе, свого Я взагалі, і в політиці зокрема. 

 Особливе місце в психології політичного лідера посідають індивідуальні норми і цінності, що, 

як правило, не до кінця відповідають загальноприйнятим і тому виділяють лідера. Лідер повинний бути 

одночасно консерватором (люди не люблять втрат, неминуче зв'язаних з новаціями) і инноватором – 

повинний уміти ставити і досягати нові цілі. Тому і не буває «вічних» політичних лідерів: рано або 

пізно кожний з них порушує баланс між емоційною прихильністю людей до старого і раціональним 

розумінням неминучості нового, схиляється в якийсь один бік і, в результаті, неминуче множить число 

своїх недоброзичливців. 

 Психологічне лідерство – це процес нерівної взаємодії між суб'єктами, що характеризується 

відносинами домінування і підпорядкування. 

 

 З погляду політичної психології, політичний лідер – це суб’єкт процесу взаємодії, що виконує 

функцію регуляції взаємин через різні форми домінування – підпорядкування, заради досягнення 

тих або інших цілей особистості, групи або суспільства. 

 Основними функціями лідера є: 

1. Визначення мети колективної дії. 

2. Ідентифікація – встановлення внутрігрупової ієрархії й орієнтирів індивіда. 

3. Нормативна. 

4. Репрезентативна. 

5. Інтегративна. 

6. Координуюча. 

 У відношенні політичного лідера необхідно враховувати дві важливих обставини: а) лідер є тим, 

ким він є в дійсності; б) лідер є таким, яким його представляє і сприймає оточення. Кожен політичний 

лідер має визначені, часто лише йому властиві якості, що, власне, і роблять його лідером. І, все-таки, 

можна назвати найбільш типові риси політичного лідера: 

А). Аккумулятивність – здатність агрегувати і артикулювати інтереси мас/груп. 

Б). Компетентність. 

В). Інноваційність. 

Г). Політична гнучкість і динамізм. 

Д). Політична воля й інтуїція. 

Е). Популізм – уміння працювати «на публіку». 

 

4. Психологічні особливості політичної орієнтації особистості.  

Слайд 5 

 Проблема особистості в політиці є чи не основною для політичної психології. Надзвичайна 

складність проявів самого «людського фактора» у політиці породила безліч концепцій і теорій, що 



намагаються пояснити механізми поводження людини в сфері політики, виявити сутність феномена 

політичного лідерства тощо.  

Так, наприклад, представники психоаналітичного напрямку концентрували основну увагу 

на аналізі внутрішньої активності політика.  

У психоаналітичних трактуваннях політичної активності індивіда позначилися два основних 

розуміння даного феномена: 

1. Розвиток політичної активності як засіб подолання якогось внутрішнього конфлікту 

«цілком нормальної особистості» політика. 

2. Розвиток політичної активності в зв'язку з очевидними психопатологічними 

характеристиками особистості, що і забезпечують політикові його успіх. 

 Представники гуманістичної психології виступали за урахування емоційно – мотиваційної 

сфери особистості при аналізі політики. Американський політичний психолог С. Реншон виходив з 

того, що тільки та система, яка задовольняє базові людські потреби, може ефективно залучати в 

політичну активність своїх громадян і розраховувати на їхню підтримку. Однією з таких потреб, 

важливою для становлення демократії, є потреба людини в участі, що на психологічному рівні 

виражається у встановленні особистого контролю над ситуацією. 

  Резюмуючи різні підходи і позиції, дослідниця Ф. Грінстайн виділила три основних фактори, 

що визначають роль окремої особистості в політиці: 

1. Ситуації появи нових політичних обставин, що не мали аналогів в історії. 

2. Поява складних і суперечливих ситуацій з великим ступенем невизначеності. 

3. Виникнення ситуацій з вибором між різними силами, що припускають різні політичні рішення. 

 У цілому ж, роль особистості в політиці тим вище, чим більш сприйнятливе середовище до того, 

що їй пропонує особистість, чим сильніше позиції людини в політичній системі і чим яскравіше «Я» 

конкретного політика. 

 Інтерес, безпосереднє ставлення людини до політики обумовлені багатьма факторами (вік, 

стать, соціальний статус, національні традиції, рівень освіти і інформованість і т.д.). У цілому, можна 

погодитися з такою типологією політичних ролей: 

 Рядові громадяни (об’єкт політики і політичних процесів). 

 Рядові громадяни, опосредованно включені в політичну практику як члени профспілок і 

виробничих колективів. 

 Політичні активісти. 

 Професійні політики. 

Приймаючи участь у політиці, людина переважно керується двома мотивами: альтруїстичним і 

егоїстичним. Мотиви, у свою чергу, визначають мету і програму політичної діяльності. Мотивуючим 

фактором політичної діяльності є потреби в самовираженні, самореалізації, визнанні, волі, владі тощо. 

Як правило, потреби тісно переплетені і взаємозалежні. Щоб зрозуміти дійсну мету політичної 

діяльності будь-якого суб'єкта політики, передбачити її результати, необхідно проаналізувати характер 

і особливості, що стимулюють його діяльність. 

Кожне суспільство характеризується властивою лише йому системою й ієрархією цінностей. Саме 

ця система багато в чому і визначає політичну орієнтацію громадян. 

 Політична орієнтація – це уявдлення людини про відповідну її потребам мету політичної 

діяльності, а також про способи досягнення цієї мети. Політична орієнтація обумовлює політичний 

вибір, який, у свою чергу, може бути груповим або індивідуальним. 

 Перший, часто робиться автоматично, під впливом групи, особливо на етапі ранньої соціалізації 

особистості у випадку її низької політичної культури. 

 Другий, властивий людині з високим рівнем соціально-психологічного, духовного розвитку, 

громадсько-політичної активності.  

 

Виділяють чотири основних підходи до детермінації політичного вибору: 

 

1. Ситуаційний підхід – будь-яка політична орієнтація – не що інше, як реакція на конкретно-історичну 

ситуацію. 



2. Соціологічний підхід – припускає аналіз взаємозалежності між індивідуальним і груповим 

політичним вибором відповідно до тих соціально-політичних обставин, що склалися в конкретному 

суспільстві. 

3. Маніпуляційний підхід – люди роблять свій вибір у результаті психолого-політичної обробки їхньої 

свідомості. 

4. Індивідуально - психологічний підхід – в основі вибору лежать особистісні психологічні риси і якості. 

Саме вони – уроджені або набуті впливають на суспільно-політичну позицію індивіда. 

 У цілому ж, вибір політичної орієнтації – це не одноразова дія. Такий вибір людина робить 

практично постійно. У цьому процесі індивід деякою мірою ідентифікує себе з окремою особистістю 

і/або групою. Політичні переваги, як правило, складаються в результаті макрогрупової ідентифікації.  

 

 

 

Література: 

1.  Авторханов А. Технология власти. —М., 1991. 

2.  Асмолов А. Г. Психология личности. —М., 1990. 

 3.  Гозман Л. Я., Шестопал Е. Б. Политическая психология. — Ростов н/Д, 

1996. 

4.  Иванов В. Политическая психология. —М., 1990. 

5.  Обухов Г. Понятие власти // Власть. — 1999. — №11. 

6. .Пірен M. Політична психологія: Навч. посібник. - К., 2004;  

 

 

 


