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ПОДРУЖНІ КОНФЛІКТИ: ПРИЧИНИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ 

 

Життя будь-якої людини починається з сім’ї. Як немає ідеально схожих 

людей, так немає абсолютно ідентичних сімей. 

Подружні взаємини – це сукупність соціально регламентованих відносин 

між шлюбними партнерами. Вони є частиною сімейних і водночас значно 

розрізняються за змістом, функціями, структурою від відносин любові. Зміст 

подружніх взаємовідносин обумовлений значенням шлюбу, який організовує, 

стабілізує, соціально санкціонує задоволення господарсько-побутових, 

емоційно-сексуальних, психологічних і батьківських потреб чоловіка і 

жінки[7, с.89-95]. 

Від того, які відносини між подружжям, чи панує в родині 

взаєморозуміння, повага, тілесна і духовна гармонія, залежить успішність 

самореалізації особистості в соціумі. Від стану подружніх відносин у сім’ї як 

соціального інституту суспільства в значній мірі залежить відтворення 

населення.  

Лев Толстой зазначав: «Всі щасливі сім’ї схожі між собою, кожна 

нещасна сім’я, нещасна по-своєму». І важко з цим не погодитись. Бо, 

зрозуміло, якщо відсутнє щось із переваг (достоїнств) щасливої сім’ї, то 

родина може стати нещасною. Існують різні «комбінації вад» нещасливих 

сімей: непорозуміння, неповага, відсутність взаємопідтримки  і 

взаємодопомоги, пройшла закоханість, а любові не було… 

Конфлікти у людських взаєминах є неминучими, адже щоб його 

уникнути, треба бути як дві краплі води схожими один на одного. Для 

люблячих людей окремі суперечки не руйнують загального позитивного 



ставлення один до одного, а, як кажуть, лише зміцнює почуття кохання. Але 

безперервні конфлікти поступово руйнують ті привабливі елементи 

стосунків, які сприяли укладанню шлюбу.    

Сімейні конфлікти – це протиборство між членами сім’ї на основі 

зіткнення протилежно направлених мотивів і поглядів. 

Конфліктні ситуації у сім’ї зумовлені багатьма причинами. Є об’єктивні 

труднощі – втома, зрив – такий конфлікт не страшний. Суперечки, які 

виникають, коли один із подружжя повинен, на думку іншого, змінити свою 

поведінку, звички. Найчастіше в такій ситуації треба вибирати: поступитися 

чи ні. Є конфлікти, які виникають несподівано [1]. 

      Причини виникнення подружніх конфліктів можуть бути різні ‒ це 

і психосексуальна несумісність подружжя, незадоволеність потреби у 

позитивних емоціях, відсутність уваги, турботи та розуміння, розходження у 

потребах або пристрасне ставлення одного з подружжя до занадтого 

задоволення своїх потреб (алкоголь, наркотики, фінансові розтрати лише на 

себе). Значну роль у ймовірності виникнення подружніх конфліктів 

відіграють зовнішні фактори: погіршення матеріального становища багатьох 

сімей; надмірна зайнятість одного з подружжя (чи обох) на роботі; 

неможливість нормального працевлаштування одного з подружжя; тривала 

відсутність власного житла. 

   Перелік факторів конфліктності сім’ї буде не повним, якщо не назвати 

фактори, які пов’язані із змінами у сучасному суспільстві, а саме: зростання 

соціально відчуження; орієнтиром на культ споживання; обезцінювання 

моральних цінностей.    

Постає питання: «Чи можна передбачити конфлікт у сім’ї?». На це 

питання однозначну відповідь дати неможливо. Конфлікти у будь-якій сім’ї, 

навіть найщасливішій, неминучі, оскільки неминучі протиріччя між людьми. 

Якщо сварок не буває – значить, нема суперечок, нема і життя. Мрія про 

абсолютно безконфліктну сім’ю – утопічна. 
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Кожна сім’я повинна визначитися, як реагувати на неприємну 

неминучість. Вибір невеликий: конфліктувати стихійно, тобто пустити 

конфлікт на самоплив; конфліктувати свідомо, намагаючись перевести 

протиріччя в конструктивне русло; поводити себе таким чином, щоб 

конфлікт зовсім не виник. 

Саме на цьому варіанті, який називається «мистецтвом профілактики 

подружніх конфліктів», ми і зупинимося. 

Щоб визначити, як обійти суперечки, необхідно з’ясувати, що призвело 

до виникнення конфлікту. 

Психолог В.П.Шейнин ввів такий термін, як «конфліктоген» ‒ слово і дії 

(або відсутність необхідних дій), які звичайно і призводять до скандалу. Він 

сформулював закон ескалації конфлікту, відповідно до якого більшість 

людей схильні на висунутий їм перший конфліктоген середнього ступеню 

відповідати другим, з більш високою концентрацією різкості й агресії, у свою 

чергу породжуючи третій, який сильніший, ніж перші два[2]. Звідси 

виходить необхідність виконання наступних правил безконфліктної 

поведінки в сім’ї: не використовуйте конфліктоген; не відповідайте 

конфліктогеном на конфліктоген; намагайтеся викреслити конфліктну 

ситуацію; займіть положення «миротворця». 

Багатьом  здається, що конфліктне з’ясування відносин абсолютно 

недопустиме. Але треба підкреслити, що це помилкова точка зору. Відносини 

подружжя досить часто включають у себе елементи конфлікту. Якщо між 

подружжям існують по-справжньому близькі відносини, конфлікт можна 

використовувати як складову частину їх сумісного прагнення до 

взаєморозуміння. Вміння спілкуватися з іншими людьми – це не вміння 

обходити конфлікти, а мистецтво перевести конфліктну ситуацію у фактор, 

що зміцнює вже існуючі відносини. Важливо, щоб конфліктні ситуації 

вирішувались у правильній формі, щоб партнери навчились так з’ясовувати 

відносини, щоб це приносило користь обом сторонам, допомогло не 

допускати конфліктів у майбутньому[3].  



Кращий спосіб вийти із суперечки, це просто не починати її. А якщо 

конфлікт і виник, то потрібно намагатися вийти з нього, діючи за правилами: 

не давати волі емоціям і не піддаватися гніву; говорити тільки про предмет 

суперечки  і не втягувати в його орбіту інші фактори; не переносити 

суперечку на особистість. Виходити з конфлікту потрібно м’яко, терпимо. 

На жаль, не існує універсального рецепту, як поводити себе, щоб 

гарантувати собі щастя в сімейному житті. Але деякі характерні елементи 

повторюються в житті всіх щасливих подружніх пар. По-перше, подружжя 

повинно поважати один одного. Кожний повинен чітко бачити риси і вміння, 

за які він поважає партнера. По-друге, подружжя повинно терпимо ставитись 

один до одного. Необхідно пам’ятати, що кожен із нас може припуститися 

помилки і тому кожний повинен приймати і прощати недоліки іншого. По-

третє, головною рисою щасливого шлюбу є прагнення кожного з подружжя 

максимально використовувати позитивні риси шлюбу, зменшити до 

мінімуму те, що є в ньому негативного. Такий підхід дозволяє накреслити 

загальну мету подружжя в сім’ї і те, як її досягти. Крім того, обидві сторони 

обов’язково повинні розуміти, що їх шлюб не може залишатися незмінним. 

Він повинен розвиватися, і над своїми взаємовідносинами подружжя повинно 

працювати [5]. 

Спустошеність шлюбу викликається не стільки втомленістю, скільки 

діями схованих руйнівних сил. А тому краще не опинятися в стані конфлікту. 

Тільки при спорідненості моральних і психологічних якостей партнерів 

може утворитися ідеальна сім’я без конфліктних ситуацій і конфліктів. 

Таким чином, найважливішою функцією родини є психологічна функція. 

Саме в сім’ї людина прагне відчувати себе найбільш захищеною від 

«життєвих штормів», бути сама собою, відчувати атмосферу щирості, 

неупередженості, доброзичливості, розуміння. Саме родина створює умови 

для того, щоб будь-який її член почував себе спокійно, розкріпачено, 

комфортно, був упевнений у доброму ставленні до себе, міг розраховувати на 

співчуття і підтримку. Найважливішим для доброї взаємодії між подружжям 



те, що кожна конкретна причина вимагає особливого способу подолання 

конфлікту. 

Найбільш важливим у виході з конфлікту є орієнтація на безумовне 

подолання всіх наслідків негативних емоцій. Нерідко, домігшись вимушених 

поступок партнера, чоловік (чи дружина) розуміють це як індульгенцію на 

всі випадки життя. Під час ускладнень стосунків він (вона) починають 

вимагати повторення звичного «малюнка поведінки», розглядаючи спроби 

вирватися з полону стереотипів як провину чи злочин. 

Тому, роблячи поступку, поступайтеся без образи, без жалю; пробачаючи 

– не спекулюйте на своїх попередніх стражданнях; гніваючись, гнівайтесь на 

конкретний вчинок, а не на людину; перемагаючи – допоможіть іншій 

людині зберегти свою гідність, не ображайте її своєю надмірною радістю або 

відвертим акцентуванням її поразки. Щасливе подружжя – це майстерня  

зростання, а особистість зростає від конфлікту з достойним опонентом. 
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