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Загальновідомо, що людство сьогодні живе в умовах обме-
женості ресурсів. Через це доводиться домовлятися, як їх розподі-
ляти. Але інтереси та погляди у кожного свої. А коли стикаються 
різні погляди – виникає конфлікт. Люди починають сперечатися, 
щоб вирішити конфлікт. Іноді справа доходить до нападів один на 
одного. 

Конфлікт виникає на кожній соціальній сходинці людської 
взаємодії. Коли сперечаються чоловік з дружиною – домовитися 
відносно легко. Але що робити, коли конфлікт розгортається на 
рівні держави? Яскравий приклад останнього часу – Революція 
Гідності. Ми побачили, до яких жертв веде конфлікт на рівні краї-
ни. Публічні управлінці несуть відповідальність за громадян. Тому 
вони зобов'язані вміти управляти конфліктами. Інакше постраж-
дає багато людей. 

Головними ознаками конфлікту виступають: 
1. Усвідомлення сторонами протилежної спрямованості ін-

тересів, мотивів і суджень сторін. 
2. Відкрите або приховане протиборство сторін, завдавання 

ними взаємних збитків. 
3. Психологічна напруженість, наявність негативних емоцій 

стосовно іншої сторони. 
4. Втягування учасників у конфліктну взаємодію, що ускла-

днює її припинення. 
За джерелами виникнення конфлікти можна поділити на: 
1. Особистісні конфлікти – коли стикаються протилежні 

інтереси в свідомості однієї людини. Приклад: посадовець страж-
дає, тому що не може вирішити, брати чи не брати хабаря. 

2. Міжособистісні конфлікти – виникають у групі людей з 
різними мотивами. Приклад: партія «Зелених» не може домовити-
ся, куди інвестувати гроші: у нові парки або в очищення річки.  
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3. Міжгрупові конфлікти – виникають між соціальними 
групами. Приклад: революція Гідності.  

Проте виникає питання: конфлікт це позитивне явище або 
негативне? Сам конфлікт – це лише кульмінація подій, що відбу-
валися до нього. Це точка вирішення проблем. Якби не було конф-
ліктів – суспільство не розвивалося б. 

Сам по собі конфлікт не призводить до негативних наслідків. 
До них призводить неадекватне управління ним. Тобто якщо людина 
не може управляти конфліктом – це ризик критично погіршити ситу-
ацію. Щоб цього уникнути, потрібно вивчати методи, які пропонує 
наука конфліктологія. Однак, крім методів та інструментів, люди по-
винні мати певні психологічні та ментальні навички.  

Публічний управлінець несе набагато більшу відповідаль-
ність за конфлікти, тому до нього ставляться більші вимоги. Голо-
вними такими вимогами є толерантність та стресостійкість.  

Службовці у публічному управлінні борються зі складними та 
комплексними проблемами. Наприклад, перед міською радою стоїть 
задача удосконалення міської інфраструктури. Одна людина не може 
розробити та реалізувати таку задачу. Тому управлінці мусять слуха-
ти критику та на базі цього розробляти ефективні рішення. Для цьо-
го управлінець повинен виховувати у собі толерантність.  

Публічне управління є складною системою, що об’єднує ба-
гатьох людей. Там, де багато людей, – багато потенційних конфлі-
ктів. А кожний конфлікт – це стрес для людини.  

Стрес може викликати багато чинників: нестабільність по-
літичної ситуації у країні, міжнародні конфлікти, соціально-
економічні кризи тощо. Проте переважну частину стресів людина 
отримує у результаті конфліктів, що спровоковані різноманітними 
виробничими ситуаціями.  

Управлінець повинен швидко вирішувати конфліктні ситу-
ації, тому що вони витрачають людські ресурси. Для цього йому 
потрібно бути стресостійким. Стресостійкі люди у критичних си-
туаціях зберігають здатність до чіткого аналітичного мислення. 
Такі люди здатні швидко вирішувати конфлікт, або принаймні 
його контролювати. 

Таким чином, ефективний публічний управлінець – це стре-
состійка та толерантна людина, яка вміє управляти конфліктами. 
Для збільшення власної ефективності управлінець може вивчати 
рекомендації вчених-конфліктологів, а також виконувати поради 
психологів щодо профілактики конфліктів та стресів.  

 
 




