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ДО ПОНЯТТЯ МІЖОСОБИСТІСОГО  

ҐЕНДЕРНОГО КОНФЛІКТУ 

 

Шевченко З.В. 

кандидатка філософських наук, доцентка, 

доцентка кафедри філософії та релігієзнавства 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

м. Черкаси, Україна 

 

Дослідження ґендерних конфліктів у теоретичній площині та їх 

діагностика на практиці є одним з найактуальніших напрямів сучасної 

конфліктології. Однак, якщо для вітчизняного наукового дискурсу 

означена проблематика є відносно новою, то для країн західної Європи 

та США актуалізація вивчення ґендерних конфліктів та напруги 

припадає на 70-ті роки минулого століття. Друга хвиля фемінізму, 

поширення мережі жіночих студій та ґендерних досліджень, включення 

у науковий оббіг та соціальну практику таких понять, як “ґендер», 

«сексизм», «андрогінія» тощо призводять не тільки до переоцінки 

ґендерних ролей, але й до розуміння необхідності вивчення і подолання 

ґендерно-рольової напруги та конфліктів [1, рр. 204–205], [2, р. 6]. 

Ґендерний конфлікт (ґендерно-рольовий або статево-рольовий 

конфлікт) можна визначити як протиріччя (зіткнення) між норматив- 

ними уявленнями про риси жіночої та чоловічої особистості, про 

особливості поведінки чоловіків і жінок та неспроможністю або 

небажанням особистості відповідати цим уявленням та вимогам. 

В основі ґендерно-рольового конфлікту лежать розбіжності між 

реальним «Я» та ідеальною само-концепцією, що культурно пов’язана з 

ґендерною ознакою [1, р. 204]. Такий конфлікт може бути спрямований 

на «Я» або може бути спроектований на інших, його можна ідентифі- 

кувати на свідомому чи несвідомому рівнях, і можна продемонструвати 

когнітивно, поведінково чи афективно [3]. 

За рівнем системи, де розгортаються ґендерні конфлікти, останні 

можна поділити на: внутрішньоособистісні, міжособистісні, між- 

групові, конфлікти між особистістю та групою, соціетальні. 

Як ми зазначали раніше [4, с. 131], сучасна людина може підтри- 

мувати доволі складну версію множинної соціальної ідентичності, 

однак при цьому можливі не лише зміни окремих елементів цієї 

ідентичності, їхнє додавання або скасування, але й цілком можливе 

збереження такого складного профілю соціальної ідентичності 

протягом усього життя людини. 
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Але, не виключено, що чим складніший профіль соціальної 

ідентичності, тим з більшою вірогідністю він може призводити до 

певних соціальних напружень і соціальних конфліктів. 

Через загострене негативне переживання внутрішньоособистісний 

ґендерний конфлікт може каталізувати психологічну напругу, в першу 

чергу, у первинних та малих соціальних групах і провокувати 

міжособистісні конфлікти [5, с. 146]. 

Міжособистісні ґендерні конфлікти – це зіткнення осіб обличчям 

до обличчя на ґрунті нетерпимості, нетолерантності, а також 

нерозуміння прояву ґендерного різноманіття. Важливо відмітити, що 

взаємне негативне ставлення суб’єктів один до одного не завжди 

призводить до конфлікту. Люди можуть відчувати взаємну неприязнь, 

упереджено ставитись один до одного, але при цьому не конфлікту- 

вати. Міжособистісний ґендерний конфлікт, як і будь-який міжособис- 

тісний конфлікт, передбачає реальне протистояння конфліктуючих 

сторін. Прикладом міжособистісного ґендерного конфлікту можуть 

бути подружні протиріччя щодо розподілу обов’язків у середині 

родини, протистояння між батьками та дітьми щодо уявлень про те як 

має виглядати та чим має займатись «справжній» чоловік або 

«справжня» жінка, гострі непорозуміння між членами малої соціальної 

групи, коли один із них здійснив камінг-аут (від англ. “coming out” – 

вихід – добровільне та свідоме розголошення людиною інформації про 

власну сексуальну орієнтацію або ґендерну ідентичність [6]) тощо. 

До міжособистісного ґендерного конфлікту, на нашу думку, також 

можна віднести усі насильницькі практики, в яких жертва чинить 

активний опір кривднику – наприклад, дискримінацію за ознакою статі 

чи сексуальною орієнтацією, абьюз, перспектицид, сексистські 

висловлювання, фізичну розправу тощо. 

Як правило, джерелом міжособистісних ґендерних конфліктів є 

ґендерні стереотипи щодо певної категорії людей. У такому випадку 

конфлікт, по суті, розгортається не по відношенню до конкретної 

особистості, а по відношенню до спрощеного та спотвореного образу 

опонента. 

Важливо відмітити, що індивіди, які беруть участь у міжосо- 

бистісному ґендерному конфлікті, можуть відстоювати як власні, так і 

групові цінності [7]. 
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Шепель О.С. 

асистент кафедри світового господарства  

і міжнародних економічних відносин 

Навчально-науковий інститут міжнародних відносин 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

м. Київ, Україна 

 
Усі говорять про мир, але ніхто не навчає миру. 

Людей вчать конкурувати між собою, що є 

початок будь-якої війни. Коли ми будемо навчати 

співпрацювати та бути солідарними один з 

одним, з того моменту ми почнемо навчати миру. 

Марія Монтессорі 

 

Протягом історії було багато збройних конфліктів, які вбили 

мільйони людей та мали наслідки для сотень мільйонів. Нині й Україна 

перебуває у стані війни, що в результаті спричинило незліченні 
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