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Магістерська дисертація присвячена дослідженню особливостей впливу 

економічних криз на рівень конфліктогенності суспільства. В роботі  визначено 

сутність наукових підходів до понять: «конфлікт», «конфліктоген», 

«конфліктогенність»; обґрунтовано концептуальні основи конфліктогенності 

суспільства; узагальнено теоретичні підходи до визначення сутності поняття 

«економічна криза»; проаналізовано світовий досвід подолання економічних криз та 

адаптовано його результати до особливостей української економіки; проведено аналіз 

показників конфліктогенності суспільства; проаналізовано оціночні судження 

експертів стосовно рівня конфліктогенності українського суспільства; виявлено 

чинники конфліктогенності суспільства, на основі експертних оцінок, розроблено 

рекомендації щодо зменшення негативної кореляції між економічною нестабільністю 

та рівнем конфліктогенності суспільства. 
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The master dissertation is devoted to the study of the peculiarities of economic 

crises’ impact on predisposition to conflicts in society. This dissertation describes the 

scientific approaches to the definition of the next concepts: «conflict», «conflict provoker», 

«predisposition to conflicts»; the conceptual foundations of predisposition to conflict in 

society are substantiated, presents the generalization of theoretical approaches to the 

definition of «economic crisis» concept and the analysis of the world experience in dealing 

with economic crises with the adaption of its best results to the peculiarities of the 

Ukrainian economy. This master dissertation includes the factor analysis of the indicators of 

predisposition to conflicts in society, which have the form of objective, objective-subjective 

and subjective features, with the use of correlation analysis tools. The analysis of the 

experts’ evaluative judgments concerning the level of conflictability of the Ukrainian 

society. Based on the experts’ opinions, this master dissertation reveals the actualized 

during economic crises factors, developed recommendations for reducing the negative 

correlation between economic instability and the level of societal predisposition to conflicts.  
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