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ОСОБЛИВОСТІ МІЖОСОБИСТІСНИХ КОНФЛІКТІВ 
НА РІЗНИХ ЕТАПАХ СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ 
 

В наш час з десяти середньостатистичних подружніх пар розлучаються шість. 
Це свідчить про невміння людей вирішувати як внутрішньо-особистісні, так і 
міжособистісні конфлікти. Конфлікти мають місце в 80-85% сімей. Але на 
кожному етапі подружнього життя конфлікти мають різний характер та підґрунтя 
для виникнення. Основна проблема конфліктності між подружжям на будь-якому 
етапі розвитку подружнього життя – незадоволення потреб одне одного. 

Причини виникнення подружніх конфліктів у сім'ї розглядались в роботах 
таких вчених, як Т.В. Андрєєва, Ю.А. Бакуліна, І.В. Гребенніков, Т.А. Гурко, 
Е.Г.Ейдеміллер, Е.С. Калмикова, С.В. Ковальов, Ю.Н. Олійник, Л.Б. Шнейдер, 
Ю.Е. Альошина, В.А. Сисенко, В.В. Столін тощо. Так, наприклад, за визначенням 
В.В. Століна, сім'я – це «відкрита система, схильна до зовнішніх і внутрішніх 
дій», і, за його твердженням, вона «повинна враховувати у своїй будові всю 
сукупність різних впливів і досягати деякої внутрішньої рівноваги». Але не 
завжди подружжя здатне порозумітися, й у зв'язку з цим виникають подружні 
конфлікти. Конфлікт – зіткнення протилежно спрямованих цілей, інтересів, 
позицій, думок чи суб'єктів взаємодії. Одним з найпоширеніших підходів до 
аналізу причин міжособистісних подружніх конфліктів є підхід, який виходить з 
того, що конфлікт між подружжям виникає внаслідок незадоволеності певних 
потреб у одного з подружжя, або у обох. Такого підходу дотримується 
вітчизняний дослідник В.А. Сисенко. «Як відомо, – пише він, – шлюб укладається 
для взаємного задоволення найрізноманітніших потреб. Часткове або повне 
незадоволення тих чи інших потреб одного або обох з подружжя призводить до 
сварок, а потім і до хронічних конфліктів, які руйнують стійкість шлюбу». 

Виходячи з цього, нами планується проведення емпіричного дослідження з 
метою виявлення особливостей подружніх конфліктів на різних етапах сімейного 
життя, тому що потреби подружжя поступово починають відрізнятися між собою, 
і, як наслідок, виникає підґрунтя для суперечностей. Ми вважаємо, що саме 
проблеми подружніх конфліктів є важливими для сучасного суспільства, тому що 
це пов'язано з великою кількістю розлучень. 
 


