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ВСТУП 

 
 

Навчальний посібник “Управління конфліктами” вивчає проблеми, 

пов’язані з теорією і практикою внутрішньоособистісних, міжособистісних, 

міжгрупових та суспільних конфліктів. В структуру посібника входить вивчення 

природи, динаміки та діагностики конфліктів, їх типології, форм прояву, 

розв’язання, прогнозування та запобігання. 

Конфлікт – суспільний феномен, від якого залежить процес нормального 

людського буття. Вміння прогнозувати, діагностувати, вирішувати та запобігати 

конфліктам є важливими складовими психологічної та педагогічної культури 

будь-якої людини. 

Питання конфліктів між поколіннями залишається актуальним сьогодні, як і 

у всі часи існування людства. Тому нами поставлено питання допомоги людям 

старшого покоління у вирішенні конфліктів. У посібнику розглянуто поведінку 

особистості у конфліктних ситуаціях, формування оптимального соціального 

середовища. Це допоможе у вирішенні важливої проблеми –  самореалізації 

через співробітництво з оточуючими, через конструктивне розв’язання 

конфліктів. 

В підсумку слухач узнає типологію конфліктів, елементи конфлікту, методи 

конфліктологічних досліджень, принципи дослідження конфліктів, функції 

конфліктів, наслідки конфліктів, умови і способи прогнозування, профілактики, 

попередження, подолання конфліктів. А також зможе діагностувати, 

прогнозувати, попереджувати і розв’язувати конфлікти. 
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Тема 1. Загальна теорія конфлікту 
 
План  

1. Сутність конфлікту. 
2. Типологія конфліктів. 
3. Динаміка конфліктів. 
4. Стратегії поведінки в конфлікті. 
5. Функції конфліктів. 

 
Ключові слова: конфлікт, предмет конфлікту, мотиви конфлікту, 
конфліктогени, сторони конфлікту, інцидент.  
 

1. Сутність конфлікту. 
Зазвичай у ситуації виникнення конфлікту люди схильні до нераціональної 

поведінки, яка зумовлюється негативним емоційним станом. Більшість вважає, 
що конфлікт – це негативне явище. Потрібно зазначити, що конфлікт – це, як 
правило, зупинення або розрив нормальних, усталених відносин та виробничих 
процесів. Тому є думка, що слід боятися конфліктів та по можливості уникати. 
Більшість людей прагнуть того, щоб не допустити виникнення конфлікту або 
пом’якшити його перебіг на момент його виникнення. Як правило, це призводить 
до того, що протиріччя зберігаються, але заганяються усередину й набувають 
форми хронічної напруженості та потенційного конфлікту. Більшості здається, 
що наявність конфліктів – це ознака неефективного спілкування. Але насправді 
навіть у найбільш благополучній сім’ї конфлікти не лише можливі, а іноді – 
бажані. Адже конфлікт означає зіткнення. І це може бути зіткнення ідей, що 
демонструє співрозмовників як таких, які мають особисту думку, власну 
позицію, готовий до плідного співробітництва, спільного пошуку рішень. 
Головне – навчитися керувати конфліктом, знати закономірності його протікання 
та шляхи його вирішення, а також бути обізнаним у галузі психології 
особистості та психології людських стосунків. Кожен повинен володіти 
мистецтвом попередження і вирішення конфліктів заради позитивного 
психологічного клімату в сім’ї, без якого не можлива творча, ефективна 
діяльність. 

Кожна людина має свій власний життєвий досвід. Всі ми сприймаємо світ зі 
своєї точки зору. У нашій унікальності – наша сила. Проте наша унікальність 
може також стати джерелом неприємностей і конфлікту. Оскільки ми 
сприймаємо світ неоднаково, можливе невірне сприйняття, непорозуміння, 
розходження у цінностях і потребах. Ці розходження впливають на те, як ми 
діємо, відчуваємо, міркуємо, реагуємо. 

2. Типологія конфліктів. 
Визначають такі типи конфліктів. 

1. За способом розв’язання: 
- насильницькі; 
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- ненасильницькі.  
Насильницькі конфлікти являють собою способи розв’язання суперечностей 

шляхом руйнування структур усіх сторін – конфліктерів чи відмови всіх сторін, 
крім однієї, від участі в конфлікті. Ця сторона і виграє. 

Компромісні конфлікти допускають декілька варіантів їх вирішення за 
рахунок взаємної зміни цілей учасників конфлікту, термінів, умов взаємодії.  

2. За сферою прояву: 
- політичні; 
- соціальні; 
- економічні; 
- організаційні.  
Політичні конфлікти – зіткнення з приводу розподілу владних повноважень, 

форми боротьби за владу. 
Соціальний конфлікт – це суперечності в системі стосунків людей, що 

характеризується посиленням протилежних інтересів, тенденцій соціальних 
спільнот та індивідів. 

Економічні конфлікти – це широкий спектр конфліктів, в основі яких лежать 
суперечності між економічними інтересами окремих особистостей, груп. Це 
боротьба за певні ресурси, пільги, сфери економічного впливу, розподіл 
власності тощо. 

Організаційні конфлікти є наслідком ієрархічних відносин, регламентування 
діяльності особи, застосування розподільчих відносин в організації: 
використання посадових інструкцій, функціонального закріплення за 
працівником прав та обов’язків; упровадження формальних структур управління; 
наявності положень з оплати й оцінювання праці, преміювання співробітників.  

3. За спрямованістю впливу: 
- вертикальні; 
- горизонтальні. 
У вертикальних конфліктах обсяг влади зменшується по вертикалі зверху 

донизу, що й визначає різні стартові умови для учасників конфлікту: начальник – 
підлеглий, вища організація – підприємство, засновник – мале підприємство. 

У горизонтальних конфліктах відбувається взаємодія рівноцінних за обсягом 
наявної влади чи ієрархічним рівнем суб’єктів: керівники одного рівня, фахівці – 
між собою, постачальники – споживачі. 

4. За ступенем виразності: 
- відкриті; 
- приховані. 

Відкритий конфлікт. Яскраво виражене, емоційно насичене зіткнення 
індивідів у групі. Такий конфлікт є очевидним, але за розпаленням пристрастей 
буває дуже важко виявити його реальні причини. 

Прихований конфлікт.  Найбільш розповсюджена форма конфлікту в 
організаціях, коли реальні розбіжності приховуються за зовні бездоганними 
формами поведінки. Розв’язання таких конфліктів відбувається або за негласної 
перемоги одного, або в результаті переведення такого конфлікту у відкриту 
форму. 

5. За кількістю учасників: 
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- внутрішньоособистісні; 
- міжособистісні; 
- міжгрупові. 

Внутрішньособистісні конфлікти – це зіткнення всередині особистості 
рівних за силою, але протилежно спрямованих мотивів, потреб, інтересів. 

Міжособистісні конфлікти – це зіткнення індивідів із групою, між собою, 
боротьбу за інтереси кожної зі сторін. 

Міжгрупові конфлікти – конфлікти між різними групами, підрозділами, у 
яких зачіпаються інтереси людей, об’єднаних на період конфлікту в єдині 
згуртовані спільноти.    

6. За потребами: 
- когнітивні; 
- конфлікт інтересів. 

Когнітивний конфлікт – це конфлікт поглядів, точок зору, знань. У такому 
конфлікті метою кожного суб’єкта є переконати опонента, довести правильність 
своєї точки зору, своєї позиції. 

Конфлікти інтересів можна представити як противагу конфлікту 
когнітивному, що означає протиборство, засноване на зіткненні інтересів різних 
опонентів. 

3. Динаміка конфліктів. 
За своєю структурою конфлікт має дві сторони: зовнішню і внутрішню. 

Зовнішня сторона конфлікту проявляється у поведінці сторін, які конфліктують. 
Внутрішня сторона пов’язана з їхнім емоційним станом, з тими почуттями, які 
переживають ті, хто конфліктує, з їхніми мотивами та інтересами. Ця сторона 
конфлікту, як правило, залишається за лаштунками, часто не проговорюється під 
час конфліктної взаємодії, але безпосередньо впливає на неї. 

Конфліктна взаємодія має свою динаміку і структуру. 

1 – стадія наростання конфлікту (наростання емоційного збудження), але 
конфлікт ще можна попередити. 

2 – стадія реалізації конфлікту (надзвичайна емоційна збудженість, 
демонстрація силових прийомів), не можна розумно вплинути на конфлікт. 

3 – стадія загасання конфлікту (вичерпання емоційних сил), аналіз 
конфлікту, пошук виходу. 

Динаміка конфлікту нагадує “криву емоцій”. 
Наші почуття природно розвиваються за певними законами: вони 

наростають на першій стадії; потім відбувається їхня кульмінація – друга стадія; 
а потім вони згасають – остання стадія. 

Незалежно від того, яке це почуття – щастя, печаль, радість, гнів – наше 
емоційне тіло витягується і укладається на емоційній кривій. 

Коли почуття досягає певного рівня інтенсивності (критичної точки на 
емоційній кривій), то його вже не можна придушити, воно обов’язково повинно 
досягти свого піка (так само, як і конфлікт, якщо він не був попереджений на 1 
стадії). 
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Цей рівень інтенсивності, коли почуття вже не можна стримати, 
проконтролювати психологи називають “точкою, з якої немає вороття”. 
Починаючи з цієї емоційної точки, вже не можна повернутися в колишній стан 
(так само, як і конфлікт не можна зупинити, якщо він перейшов у другу стадію). 
Неможливо позбутися почуття, яке переживаєш “тут і зараз”, неможливо його 
проігнорувати, викинути і перестати переживати. 

У кожної людини свій поріг інтенсивності (своя критична точка), яка 
залежить від віку, темпераменту, емоційної стійкості, здатності до 
самоконтролю, особистого досвіду, освіти, мудрості та розуміння. У агресивних 
людей контроль над емоціями фактично відсутній. 

Починаючи з точки, з якої немає вороття, уже не людина володіє почуттями, 
своїм емоційним станом, а емоції повністю оволодівають нею, і людина входить 
до дуже небезпечної зони – зони, де немає місця думці. В цій зоні будь-яка 
здатність до міркувань, логічного аналізу зникає. Є тільки почуття, і саме в цій 
зоні людина почуває себе найбільш уразливою. Після того, як почуття досягло 
свого піку, воно слабшає і йде на спад (по аналогії з конфліктом – відбувається 
затухання конфлікту на 3-й стадії). 

Коли почуття згасає, людина знову може розсудливо міркувати. Візьмемо, 
на приклад, гнів (лють). Коли гнів згасає, ми почуваємо себе краще і можемо 
забути про те, що було сказано у хвилину люті, і починаємо цілком розсудливо 
міркувати про те, що нам потрібно було би зробити. 

Тобто динаміка конфліктної взаємодії практично ідентична емоційній 
кривій. Вона є лише виразним відображенням тих глибинних природних 
законів, за якими розвиваються емоції: зародження, кульмінація, спад. Потрібно 
зазначити, що конфліктна ситуація відбувається тим частіше і гостріше, чим 
більше ігноруються почуття, коли емоції не проговорюються і залишаються 
закритими, а учасники орієнтуються тільки на зовнішню поведінку. 

Конфлікти, які повторюються, свідчать про те, що справжні почуття не були 
висловлені і не були почуті жодною зі сторін.  

Конфліктна взаємодія – це не тільки зіткнення інтересів і мотивів, це ще і 
неконструктивна форма розкриття своїх почуттів (які лежать в основі будь-
якого конфлікту). Як тільки почуття почуто і стає зрозумілим, воно позитивно 
завершується і конфліктна ситуація, як правило, знімається. 

4. Стратегії поведінки в конфлікті. 
Виділяють три основні моделі поведінки особистості в конфлікті: 

конструктивна, деструктивна, конформна. 
Конструктивна полягає в тому, що конфліктант намагається налагодити 

конфлікт, націлений на пошук спільного рішення, відрізняється витримкою та 
самовладанням, доброзичливим ставленням до опонента, відкритий у 
спілкуванні, лаконічний та небагатослівний. 

Деструктивна поведінка проявляється в тому, що учасник конфлікту 
постійно намагається його розширити і загострити, постійно принижує опонента, 
негативно оцінює його особистість, виявляє підозрілість та недовіру, порушує 
етику спілкування. 
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Конформна поведінка виявляється в пасивності, схильності до поступок, 
непослідовності в оцінках, судженнях, поведінці, легко погоджується з точкою 
зору опонента, уходить від гострих питань. 

В залежності від типу, форми, важливості для людини самого конфлікту, від 
своїх власних статусно-рольових позицій, індивідуальних особливостей чи 
резервів (як психологічних, так і матеріально-фізичних), кожний учасник 
конфліктної ситуації обирає той чи інший тип поведінки. На жаль, у реальному 
житті більшість з нас цей вибір здійснює несвідомо.  

Кеннетом У.Томасом і Ральфом Х.Кілменом були описані найпоширеніші 
стратегії поведінки в конфліктній ситуації. Ці автори виділяють п’ять основних  
стратегій поведінки особистості у конфліктній взаємодії: 

1. Ухилення (втеча). 
2. Поступливість (пристосування). 
3. Конкуренція (боротьба). 
4. Компроміс (порозуміння). 
5. Колаборація (співробітництво). 
Ухилення. Схильність фізично або психологічно виходити з конфліктної 

ситуації, відмовлятися від її вирішення. Людина ігнорує конфліктну ситуацію, 
удає, що її не існує, не вживає ніяких заходів. Конфлікт не розв’язується; 
причина, що його викликала не знімається; або конфлікт заганяється усередину. 
Застосування цієї стратегії доцільно у наступних випадках: предмет конфлікту є 
не суттєвим, емоційний стан хоча б одного з опонентів підходить до критичної 
межі, на даний момент немає певних ресурсів для вирішення конфлікту (час, 
інформація тощо). У таких ситуаціях вирішення конфліктного питання 
переноситься на інший час. Якщо ж немає предмету конфлікту або він носить 
побутовий характер з незнайомими людьми, то, власне, можна ухилятися від 
вирішення конфлікту (наприклад, конфлікт у черзі, у транспорті тощо). 

Поступливість. Готовність жертвувати власними інтересами для досягнення 
«миру». Перемога віддається опонентові без опору; кожна поступка викликає 
нові домагання. Переваги такої поведінки полягають у наступному: якби в 
конфлікті не поступався б ніхто, то домовитись було б в принципі не можливо. 
Як стратегія ця поведінка може полягати в тому, що сьогодні поступився один 
опонент, завтра наступає черга іншого. 

Конкуренція. Стремління до одностороннього виграшу, до задоволення 
тільки власних інтересів, яке передбачає тиск на партнера, нав’язування йому 
своєї думки. Кожний з учасників конфлікту прагне перемоги за умови 
обов’язкового програшу іншого. Недоліки цієї стратегії такі: великі затрати 
коштів, сили, здоров’я; сторони стають ворогами і знову встряють у бійку. 
Переваги: такий тип поведінки може використовуватись для реалізації цільової 
поведінки. Таким чином часто діють керівники. 

Компроміс. Готовність обох сторін йти на поступки для досягнення згоди по 
спірному питанню. Це конфлікт, розтягнутий в часі; має місце програш обох 
сторін. В такий спосіб свідомо діють лишень у тих випадках, коли існують 
додаткові розбіжності, більш важливі для учасників конфлікту. 

Колаборація. Намагання обох сторін знайти максимально взаємовигідне 
рішення, врахування своїх інтересів та інтересів партнера в рівному ступені. 
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Обидві сторони опиняються у виграші; відмова від силового протистояння; 
наявні протиріччя постають як потенційний ресурс сумісного розв’язання 
спільної проблеми. Ця поведінка здійснюється шляхом переговорів.  

Кожен тип поведінки може зустрічатися у чистому вигляді, але, як правило, 
у реальному житті вони взаємопов’язані. І кожна людина повинна володіти 
навичками всіх типів поведінки і вміти використовувати їх відповідно до 
ситуацій. 

5.Функції конфліктів. 

Функціональні наслідки конфлікту 
Конфлікти сприяють розвитку і змінам в стосунках, оскільки 

викривають недоліки, виявляють суперечності. Вони сприяють підтримці 
динамічної рівноваги і суспільної стабільності. Проблеми розкриваються, а не 
йдуть углиб, де ще більш посилюються і руйнівно діють на будь-яку організацію. 

Конфлікти сприяють становленню групової солідарності, що дозволяє усунути 
причини внутрішнього розбрату і відновити єдність. Але необхідно відзначити, що 
таку дію мають конфлікти, що зачіпають тільки такі цілі, цінності та інтереси, 
які не суперечать основам внутрішньогрупових відносин. 

У процесі конфлікту проблему можна вирішити шляхом, який прийнятний 
для всіх сторін, і в результаті люди будуть більше відчувати свою причетність 
до рішення цієї проблеми. Це, у свою чергу, зводить до мінімуму або зовсім 
усуває труднощі у здійсненні рішень — ворожість, почуття несправедливості і 
вимушеність діяти проти своєї волі. 

Внаслідок конфлікту сторони будуть більше налаштовані до співпраці, а не до 
антагонізму в майбутніх складних ситуаціях. 

Конфлікт робить внесок у структуризацію організації, визначаючи 
положення різних підгруп усередині системи, їх функції і розподіл позицій 
влади між ними. 

Дисфункціональні наслідки конфліктів 
Якщо не знайти ефективного способу управління конфліктом, можуть 

утворитися наступні дисфункціональні наслідки, тобто умови, що заважають 
досягненню цілей. 

• Підвищення емоційної і психологічної напруженості в 
колективі. 

• Незадоволеність, поганий психічний стан. 
• Менший ступінь співпраці в майбутньому. 
• Перешкода здійсненню змін і упровадженню нового. 
• Висока відданість своїй групі, в результаті чого зростає непродуктивна 

конкуренція з іншими групами організації. 
• Уявлення про іншу сторону як про "ворога", уявлення про свої цілі як 

про позитивні, а про цілі іншої сторони — як про негативні. 
• Згортання взаємодії і спілкування між конфліктуючими сторонами. 

Збільшення ворожості між конфліктуючими сторонами. 
Конфлікт часто настільки змінює пріоритети, що ставить під загрозу 

справжні інтереси сторін. 
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Вправа «Оцінка стратегій поведінки у конфлікті»: мета даної вправи є 
визначити якими стратегіями поведінки в конфліктній ситуації ви володієте, а 
якими ні. 

Інструкція: Оцініть стратегії своєї поведінки за чотирма вказаними 
категоріями. Для цього послідовно поставте цифри (від 1 до 5) у кожній з 
чотирьох колонок. Цифра 1 означає, що стратегія займає 1 місце за категорією, 
цифра 5 – останнє місце. 
Стиль 
розв’язання 
конфлікту 

Використовую 
найчастіше  

Володію 
краще за 
інші 
стратегії 

Приносить 
найкращі 
результати 

Почуваю себе 
при 
виконанні 
найбільш 
комфортно 

Наполегливість     

Втеча      

Пристосування      

Компроміс      

Співробітництво      

 Ключові питання до вправи: 
• Подивіться уважно, чи є у вас рядки в яких стоять одні одинички, 

двійки, п’ятірки? 
• Якщо є, як видумаєте чому ви поставили оцінки саме так? 
• Який можна зробити висновок? 
Там, де у вас в рядочку навпроти певної стратегії стоять 1 та 2, це означає, 

що ці стратегії ви використовуєте найчастіше і добре ними володієте. Ті 
стратегії, навпроти яких 4 та 5, ви ними часто не користуєтеся, а може і не 
володієте. На ці стратегії необхідно звернути увагу і використовувати їх за 
потребою.  
 

 

Визначення до теми: 
Конфлікт – найбільш гострий спосіб розв’язання важливих протиріч, що 
виникають у процесі взаємодії сторін. 
Предмет конфлікту – це наявна чи уявна проблема, яка є основою 
конфлікту.  
Мотиви конфлікту – це спонукання до вступу в конфлікт, пов’язані з 
задоволенням потреб опонента, як сукупність зовнішніх і внутрішніх 
умов, що викликають конфліктну активність суб’єкта.  
Конфліктогени – це слова, дії (чи відсутність дій), що можуть призвести 
до конфлікту. 
Сторони конфлікту – учасники конфлікту, які безпосередньо 
здійснюють активні дії один проти одного.  
Інцидент – перший відкритий етап у динаміці конфлікту, що 
виражається в новішій протидії, зіткненні сторін.  
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Контрольні питання.  
1. Назвіть передумови виникнення конфлікту. 
2. Назвіть види конфліктів. 
3. Етапи розвитку конфлікту. 
4. Які існують моделі поведінки в конфлікті. 
5. Назвіть стратегії поведінки в конфлікті. 
6. Які можуть бути наслідки конфліктів.  
7. Перечисліть наслідки невирішеного конфлікту. 

 
Тема 2. Внутрішньоособистісний конфлікт. 

План  
1. Поняття внутрішньоособистісного конфлікту та його особливості. 
2. Види внутрішньоособистісних конфліктів. 
3. Шляхи вирішення внутрішньоособистісного конфлікту. 
4. Умови попередження внутрішньоособистісного конфлікту. 

 
Ключові слова: внутрішньоособистісний конфлікт, сублімація, проекція, 
регресія, придушення, ейфорія, заперечення.  
 

1. Поняття внутрішньоособистісного конфлікту та його особливості. 
Видатні філософи минулого говорили про те, що конфлікт знаходиться 

всередині людини і вона (людина) є головним носієм конфлікту. 
Внутрішньособистісний конфлікт один із найскладніших психологічних 
конфліктів. Важко представити людину, яка би не піддавалася 
внутрішньособистісним конфліктам. Крім того, з такими конфліктами люди 
зіштовхуються постійно. Внутрішньособистісні конфлікти конструктивного 
характеру є необхідними моментами розвитку особистості. Але деструктивні 
внутрішньособистісні конфлікти несуть серйозну небезпеку для особистості, від 
тяжких переживань, що викликають стреси, до крайньої форми свого прояву — 
суїциду. Тому для кожної людини важливо знати сутність внутрішньособистісних 
конфліктів, їх причини і способи розв’язання.  

Внутрішньособистісний конфлікт — це гостре негативне переживання, 
викликане тривалою боротьбою структур внутрішнього світу особистості, що 
відображає суперечливі зв’язки із соціальним середовищем і затримує ухвалення 
рішення. 

Внутрішньособистісному конфліктові властиві деякі особливості, що 
важливо враховувати при його виявленні. Такими особливостями є: 

•   Незвичайність з погляду структури конфлікту. Тут немає суб'єктів 
конфліктної взаємодії в особі окремих особистостей або груп людей. 

•   Специфічність форм протікання і прояви. Такий конфлікт протікає у 
формі важких переживань. Він супроводжується специфічними станами: страхом, 
депресією, стресом. Часто внутрішньособистісний конфлікт виливається в невроз. 

•  Латентність. Внутрішньособистісний конфлікт не завжди легко 
усвідомити. Часто людина і сама не розуміє, що вона знаходиться в стані 
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конфлікту. Більш того, іноді вона може приховувати свій стан конфлікту під 
ейфорійним настроєм або за активною діяльністю. 

У психології виділяють показники внутрішньособистісного конфлікту.  
Когнітивна сфера: суперечливість образу «Я», зниження самооцінки, 

усвідомлення свого стану як психологічної безвиході, затримка ухвалення 
рішення. 

Емоційна сфера: психоемоційна напруга, негативні переживання. 
Поведінкова сфера: зниження якості та інтенсивності діяльності, зниження 

задоволеності діяльністю, негативне емоційне спілкування. 
Інтегральні показники: порушення нормального механізму адаптації, 

посилення психологічного стресу. 
У реальному житті людині постійно приходиться робити вибір на користь 

того або іншого можливого варіанта, відкидаючи інші. Наприклад, любов або 
багатство, родина або робота, особисте життя або кар'єра і т.д. Для задоволення 
своїх потреб людина змушена постійно переборювати внутрішні сумніви свого 
«Я» і зовнішній опір середовища. І якщо по тим або іншим причинам ціль 
недоступна, то людина потрапляє в ситуацію фрустрації (психічного розладу, 
переживання невдачі) і конфлікту.  

Які ж основні причини внутрішньо особистісних конфліктів у старшому віці? 
В періоді пізньої дорослості відбувається аналіз та оцінка власного життя. 
Психіка людей в цьому віці зайнята спогадами та самоаналізом. У цей час людина 
ставить собі такі актуальні питання: "Хто я?", "Що я зробив впродовж життя?", 
"Що чекає попереду?", «Що залишу після себе?».  В пошуках відповіді на ці 
питання важливою стає не тривалість життя, а її зміст, наповненість. Але людина 
старшого віку вже не обтяжена максималізмом, позбавлена ілюзій, амбіцій в 
пошуках резону подальшої життєвої активності.  

В пізній дорослості особистість може переживати як нормативні, так і 
ненормативні кризи. Нормативну кризу спричиняє суперечність між потребою в 
самореалізації та обмеженнями фізичних і психічних ресурсів. По суті, криза 
пізньої дорослості - це узгодження життєвих потреб, планів та поведінки з 
актуальними можливостями організму та психіки. Похідною лінією цієї кризи є 
необхідність прийняття життєвого шляху таким, яким він був, а не бажався. 
Ненормативні кризи в пізньому дорослому віці спричинюються проблемами зі 
здоров'ям, втратою шлюбного партнера, зміною місця проживання тощо.  

2. Види внутрішньоособистісних конфліктів. 
Залежно від того, які сторони внутрішнього світу особистості вступають у 

внутрішній конфлікт, виділяють шість основних видів внутрішньособистісного 
конфлікту. 

1.  Мотиваційний конфлікт. Один з часто досліджуваних видів 
внутрішньособистісного конфлікту, зокрема, у психоаналітичному напрямку. 
Виділяють конфлікти між несвідомими прагненнями (3. Фрейд), між 
прагненнями до володіння і до безпеки (К. Хорні), між двома позитивними 
тенденціями (К. Левін), або як зіткнення різних мотивів. 

2.  Моральний конфлікт. В етичних навчаннях його часто називають 
моральним або нормативним конфліктом (В. Бакштановський,  И. Арницане, Д. 
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Федоріна).  Розглядається як конфлікт   між   бажанням   і   боргом,   між   
моральними принципами    й   особистими    прихильностями    (В. М’ясищев). А. 
Співаковська виділяє конфлікт між прагненням діяти відповідно до бажання і 
вимогами дорослих або суспільства. Іноді розглядається як конфлікт між боргом    
і    сумнівом   у    необхідності    наслідувати    його (Ф. Василюк, В. Франкл). 

3.  Конфлікт нереалізованого бажання або комплексу неповноцінності.  Це 
конфлікт між бажаннями  і дійсністю, що блокує їхнє задоволення. Іноді його 
трактують як конфлікт між «хочу бути таким, як вони» (референтна група) і 
неможливістю це реалізувати (А. Захаров). Конфлікт може виникати не тільки 
коли дійсність блокує реалізацію бажання, але й у результаті фізичної 
неможливості людини його здійснити. Це конфлікти, що виникають через 
незадоволеність своєю зовнішністю, фізичними даними і здібностями.  До даного 
виду відносяться і внутрішньособистісні конфлікти, в основі яких лежать 
сексуальні  патології  (С. Кратохвил, А. Свядощ, А. Харитонов). 

4.  Рольовий конфлікт виражається в переживаннях, зв'язаних з 
неможливістю одночасно реалізувати кілька ролей (міжрольовий 
внутрішньособистісний конфлікт), а також у зв'язку з різним розумінням вимог, 
пропонованих самою особистістю до виконання однієї ролі (внутрішньорольовий 
конфлікт). До цього виду відносяться внутрішньособистісні конфлікти між двома 
цінностями, стратегіями або сенсами життя. 

5.   Адаптаційний  конфлікт   розуміється   як   у   широкому розумінні, 
тобто, що виникає на основі порушення рівноваги між суб'єктом і навколишнім 
середовищем, так і у вузькому розумінні — при порушенні процесу соціальної 
або  професійної адаптації. Це конфлікт між вимогами  дійсності і можливостями 
людини — професійними, фізичними, психологічними. Невідповідність 
можливостей особистості вимогам середовища або діяльності може розглядатися 
як тимчасова неготовність, так і нездатність виконати пропоновані вимоги. 

6.   Конфлікт неадекватної самооцінки. Адекватність самооцінки 
особистості залежить від її критичності, вимогливості до себе, ставлення до 
успіхів і невдач. Розбіжність між домаганнями й оцінкою своїх можливостей веде 
до того, що в людини виникають підвищена тривожність, емоційні зриви й ін. (А. 
Петровський, М. Ярошевський). Серед конфліктів неадекватної самооцінки 
виділяють конфлікти між завищеною самооцінкою і прагненням реально 
оцінювати свої можливості (Т. Юферова), між заниженою самооцінкою й 
усвідомленням об'єктивних досягнень людини, а також між прагненням 
підвищити домагання, щоб одержати максимальний успіх і  понизити домагання,  
щоб  уникнути невдачі (Д. Хекхаузен). 

Крім того, виділяють невротичний конфлікт. Він є результатом «простого» 
внутрішньоособистісного конфлікту, який довго зберігається. 

Крім фрустраційних ситуацій, дослідники виділяють психологічний 
конфлікт, коли перешкода для тих або інших дій криється в нас самих. Ці 
проблеми вибору з двох різних прагнень: 

• конфлікт потреб (самому хочеться з'їсти і почастувати треба); 
• конфлікт між соціальною нормою і потребою (любов і норма); 
• конфлікт соціальних норм (дуель і церква). 
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• конфлікт цінностей; 
• конфлікт між цінністю і нормою; 
• конфлікт між цінністю і потребою й ін. 
Внутрішній конфлікт виникає тільки тоді, коли зовнішні обставини 

породжують визначені внутрішні умови. Внутрішні   умови   конфлікту зводяться 
до протиріччя між різними сторонами особистості: 

• ці сторони повинні бути значимими;  
• вони повинні мати приблизно рівну значимість для особистості; 
• особистість усвідомлює суб'єктивну нерозв'язність ситуації.  
Конфлікт виникає тоді, коли людині здається, що вона не в змозі змінити 

ситуацію. У результаті людина гостро переживає ситуацію вибору, емоційно 
занурюється в неї. 

  
3. Шляхи вирішення внутрішньоособистісного конфлікту. 

Розв’язання внутрішньособистісних конфліктів насамперед залежить від 
самої людини, від її здатності жити в гармонії із самою собою і навколишнім 
середовищем.  

Одним з основних способів виходу з внутрішньособистісних конфліктів є 
адекватна оцінка ситуації, у якій опинився індивід. Вона включає самооцінку 
індивіда й оцінку складності існуючих проблем. Також потрібно застосовувати 
рефлексію — здатність людини подивитися на свою ситуацію з позиції 
зовнішнього спостерігача, одночасно усвідомити себе в цій ситуації і те, як вона 
сприймається іншими людьми. Рефлексія допомагає людині виявити справжні 
причини свого внутрішнього напруження, переживань і тривог, правильно 
оцінити сформовану ситуацію і знайти розумний вихід з конфлікту. 

Механізми вирішення внутрішньоособистісного конфлікту. 
• Заперечення – «не помічай цього». 
• Проекція – «Обвинувать це». 
• Регресія – «плач про це». 
• Придушення – «не пам’ятай про це». 
• Ізоляція – «не відчувай цього». 
• Сублімація – «трансформуй це». 
• Раціоналізація – «знайди виправдання цьому». 
• Компенсація – «придбай це». 
• Фантазія – «мрій про це». 

Відомий психотерапевт Максуел Мольц у книзі «Я — це Я, або Як стати 
щасливим» пропонує корисні поради, які можуть допомогти людині вирішити 
особистісні конфлікти. Більшість з цих порад основані на феномені 
саморефлексії. Розглянемо деякі з них: 

• створювати правильний образ власного «Я». Знати про себе всю правду. 
Уміти дивитися правді в очі; 

• реагувати на факти, а не на уявлення про них; 
• не приділяти підвищену увагу тому, що люди думають про вас, як вони вас 

оцінюють; 
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• не реагувати занадто емоційно на зовнішні подразники, уміти відстрочити 
свою реакцію на них («я буду хвилюватися тільки завтра»); 

• не культивувати в собі почуття образи, жалості до себе; 
• уміти прощати себе й інших, прощення зціляє; 
• уміти направляти свою агресію в потрібне русло. 
Під час конфлікту емоції переповнюють людину і заважають їй діяти 

раціонально. Щоб не носити в собі непотрібний і обтяжний вантаж, необхідно 
навчитися керувати своїми емоціями і періодично «очищатися» від надлишку 
таких почуттів, як образа, гнів, страх, ненависть і ін. Для цього можна 
використовувати найрізноманітніші способи і прийоми, наприклад: висловитися в 
дружньому колі, «розрядитися» у спортивних іграх, улаштувати істерику 
наодинці (щоб не чули сторонні), розірвати старі журнали, поколотити кулаками 
матрац і т.п. Звільнившись від вантажу емоцій, людина одержує додаткові 
ресурси для рішення своїх проблем. 

4. Умови попередження внутрішньоособистісного конфлікту. 
В будь-якому разі легше попередити конфлікт, ніж його долати. Наводимо 
необхідні умови попередження внутрішньоособистісного конфлікту. 

• Приймайте важкі життєві ситуації як даність буття. 
• Формуйте життєві цінності та наслідуйте їх. 
• Будьте гнучкими, адаптивними. 
• Поступайтесь в дрібницях, проте не перетворюйте це в систему. 
• Сподівайтеся на кращий розвиток подій. 
• Вчіться керувати собою. 
• Розвивайте вольові якості. 
• Прагніть до високого рівня особистісної зрілості. 
• Забезпечте адекватність самооцінки. 
• Не накопичуйте проблеми. 
• Не беріться за все одразу. 
• Не панікуйте.  

Отже, внутрішньоособистісний конфлікт може мати як позитивні, так і 
негативні наслідки для особистості і оточуючих. 
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Визначення до теми: 
Внутрішньоособистісний конфлікт – це конфлікт всередині 
психічного світу особистості, який виявляється в зіткненні її 
протилежно спрямованих мотивів (потреб, інтересів, цінностей, 
цілей, ідеалів). 
Сублімація – переключення на інший вид діяльності, здійснення 
позитивних, суспільно значимих вчинків. 
Проекція – приписування опоненту негативних якостей, які 
притаманні суб’єкту.  
Регресія – повертання в ситуації внутрішнього конфлікту до 
дитячих стереотипів поведінки.  
Придушення – забування джерела страху, а також обставин, 
пов’язаних з ним. 
Фантазія – втеча до уяви з метою уходу від реальних проблем, які 
пов’язані з вирішенням внутрішньоособистісного конфлікту. 
Заперечення – ігнорування проблеми.  
 

 
Контрольні питання. 

1. Надайте визначення внутрішньоособистісного конфлікту. 
2. Основні причини внутрішньоособистісного конфлікту. 
3. Основні ознаки внутрішньоособистісного конфлікту. 
4. Форми прояву внутрішньоособистісного конфлікту. 
5. Форми подолання внутрішньоособистісного конфлікту. 
6. Наслідки внутрішньоособистісного конфлікту. 
7. Шляхи профілактики внутрішньоособистісного конфлікту. 

 
Тема 3. Сімейні конфлікти  

 
План  

1. Особливості та причини сімейних конфліктів. 
2. Конфлікти між подружжям. 
3. Конфлікти між батьками і дітьми. 
4. Практичні рекомендації з профілактики сімейних конфліктів. 

 
Ключові слова: сімейний конфлікт, родинні стосунки, любов, кризові періоди, 
подружжя, розлучення, кохання.  
 

1. Особливості та причини сімейних конфліктів. 
Сімейні конфлікти найбільш розповсюджені в суспільному житті. За 

оцінками спеціалістів, у 80 - 85 % сімей відбуваються конфлікти, а в 15 - 20 % 
виникають сварки з різних причин. Унікальність сімейних стосунків зумовлює не 
тільки специфіку виникнення і проходження сімейних конфліктів, але й 
відзначається на соціальному та психічному здоров'ї усіх її членів. 
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Сімейні конфлікти – це протиборство між членами сім'ї на основі зіткнення 
протилежно спрямованих мотивів, поглядів, цінностей та інтересів. 

Розглянемо особливості сімейних конфліктів, які потрібно враховувати для 
їх попередження і вирішення. 

1. Сімейні конфлікти зумовлені унікальністю сімейних стосунків. 
Найважливішою особливістю їх є те, що їх основний зміст визначають як 
міжособистісні відносини (любов, родинні стосунки), так і правові й моральні 
обов'язки, пов'язані з реалізацією функцій сім'ї: репродуктивної, виховної, 
господарсько-економічної, рекреативної (взаємодопомога, підтримка здоров'я, 
організація дозвілля і відпочинку), комунікативної і регулятивної. 

2. Сімейні конфлікти відрізняються і за причинами. Найважливіші з них: 
обмеження свободи активності, діяльності, самовираження членів сім'ї; 
відхилення в поведінці одного із членів сім'ї (алкоголізм, наркоманія та ін.); 
наявність протилежних інтересів; авторитарний тип взаємовідносин; наявність 
складних матеріальних проблем; авторитарне втручання родичів у сімейні 
стосунки; сексуальна дисгармонія тощо. 

Назвемо чинники, які найчастіше призводять до сімейних конфліктів: 

• завеликі очікування від партнера, робите його відповідальним за ваше 
особисте щастя; 

• неправильно ставитесь до сексуальних потреб у подружньому житті; 

• заздрите успіхам партнера в сімейному житті; 
• несерйозно ставитесь до його турбот і проблем; 

• зневажаєте його «ти вже не така велика цінність для мене»; 
• даєте зрозуміти про його зовнішню (внутрішню) непривабливість. 

При аналізі причин сімейних конфліктів важливо враховувати соціальні 
фактори мікро- і макросередовища. До факторів мікросередовища слід віднести: 
погіршення матеріального становища сім'ї; надмірну зайнятість однієї або двох 
осіб на роботі; неможливість бажаного працевлаштування; тривала відсутність 
пристойного житла тощо.  

Фактори макросередовища визначаються насамперед економічною 
ситуацією в державі, можливістю нею підтримувати і допомагати розвитку сім'ї, а 
також соціально-психологічними умовами міжособистісних стосунків у 
суспільстві. 

3. Особливості сімейних конфліктів виявляються у їх динаміці, а також у 
формах протікання. У цілому динаміка сімейних конфліктів характеризується 
класичними етапами (виникнення суперечки, усвідомлення суперечки, як 
конфліктної, відкрите протиборство, розв'язання конфлікту та його емоційне 
переживання). Але такі конфлікти відзначаються підвищеною емоційністю, 
швидкістю проходження кожного з етапів, формами протиборства (докори, 
образи, сварки, сімейні скандали, порушення обіцянок тощо), а також способами 
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їх розв'язання (примирення, досягнення злагоди, взаємні поступки, розлучення та 
ін.). 

4. Суттєвою особливістю сімейних конфліктів є й те, що вони можуть мати 
тяжкі соціальні наслідки. Нерідко вони призводять до різноманітних 
захворювань, а іноді закінчуються трагічно. Особливо тяжко сімейні конфлікті 
позначаються на дітях. 

2. Конфлікти між подружжям. 
Невдачу в шлюбі багато в чому визначають помилки у виборі партнера: 

обранець у реальності або не має необхідні особистісні риси, або сукупність його 
психофізіологічних особливостей, поглядів і цінностей не відповідає уявленням і 
потребам того, хто обирає. Розчарування може настати незалежно від того, що 
партнер має безліч позитивних якостей. Дуже важливо, щоб чоловік і дружина 
підходили один одному за біологічними і моральними факторами, що 
відображають різні аспекти виховання, політичні, культурні, релігійні погляди, а 
також щоб партнери терпляче ставилися до особливостей одне одного. 

Сімейні конфлікти звичайно зв'язані із прагненням людей задовольнити ті 
або інші потреби або створити умови для їхнього задоволення без врахування 
інтересів партнера. Причин для цього дуже багато. Це й різні погляди на сімейне 
життя, і нереалізовані очікування й потреби, брутальність, неповажне 
відношення, подружня невірність, фінансові труднощі тощо. Конфлікт, як 
правило, породжується не однією, а комплексом причин, серед яких умовно 
можна виділити основну - наприклад незадоволені потреби подружжя. 

Класифікація конфліктів на ґрунті незадоволених потреб подружжя (В.А. 
Сисенко). 

1. Конфлікти, незлагоди, що виникають на основі незадоволеної потреби в 
цінності й значимості свого "я", порушення почуття гідності з боку іншого 
партнера, його зневажливе відношення. 

2. Конфлікти, незлагоди, психічні напруги на базі незадоволених 
сексуальних потреб одного або обох з подружжя. 

3. Психічні напруги, депресії, конфлікти, сварки через незадоволену 
потребу одного або обох з подружжя в позитивних емоціях: відсутність турботи, 
уваги, розуміння гумору, подарунків. 

4. Конфлікти, сварки, пов'язані із пристрастю одного з подружжя до 
спиртних напоїв, азартних ігор й інших гіпертрофованих потреб, що приводять 
до неощадливих і неефективних, а часом і марних витрат засобів родини. 

5. Фінансові розбіжності, що виникають на основі перебільшених потреб 
одного з подружжя в розподілі бюджету, внеску кожного з партнерів у 
матеріальне забезпечення родини. 

6. Конфлікти, сварки, незлагоди через незадоволення потреб подружжя в 
харчуванні, одязі, в улаштуванні домівки тощо. 

7. Конфлікти у зв'язку з потребою у взаємодопомозі, взаємопідтримці, у 
співробітництві з питань поділу праці в родині, ведення домашнього 
господарства, догляду за дітьми. 

8. Конфлікти, незлагоди, сварки на ґрунті різних потреб і інтересів у 
проведенні відпочинку й дозвілля, різних хобі. 
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Категорії стабільність – нестабільність шлюбу, його конфліктність – 
безконфліктність також залежать від задоволення потреб подружжя, особливо 
емоційно-психологічних. 

За ступенем небезпеки для сімейних уз конфлікти можуть бути: 
• безпечні – виникають при наявності об'єктивних труднощів, утоми, 

дратівливості, стану "нервового зриву"; раптово почавшись, конфлікт може 
швидко завершитися. Про такі конфлікти часто говорять: "До ранку все мине". 

• Небезпечні – розбіжності виникають через те, що один з подружжя 
повинен, на думку іншого, змінити лінію поведінки, наприклад, стосовно 
родички, відмовитися від якихось звичок, переглянути життєві орієнтири, 
прийоми виховання тощо, тобто ставиться проблема, яка вимагає вирішення 
дилеми: поступатися чи ні. 

• Особливо небезпечні – призводять до розлучень. 
Сімейний діалог має свої правила, свої засади та пріоритети. 
 В подружньому діалозі: 

• важливіше слухати ніж говорити; 
• ділитися думками, а не сперечатися; 
• розуміти один одного, а не оцінювати; 
• головне – вміти прощати. 

Що сприяє загостренню конфліктів? 
➢ Підвищений тону голосу. 
➢ Різка жестикуляція, маніпулювання предметами. 
➢ Генералізація “Ти ніколи…”, “Ти постійно…”, “Я тисячу раз просила…”. 
➢ Негативні епітети, “ярлики”. 
➢ Втеча від проблеми, ігнорування чи перехід на іншу тему. 
➢ Витягування проблем з минулого. 
➢ Власна інтерпретація фактів. 

Що сприяє примиренню 
✓ Вміння слухати (один рівень взаємодії, зоровий контакт, спокійний тон 

голосу, помірна жестикуляція, уважність). 
✓ Перефразування (чи правильно я тебе зрозумів…; ти хочеш сказати, що…; 

тобто ти маєш на увазі…). 
✓ Я-повідомлення (мені неприємно коли…; мені образливо…; в мене 

зіпсувався настрій…). 
✓ Дотримання фактів, а не їх емоційного забарвлення. 
✓ Критика поведінки, а не особистості (твій вчинок безвідповідальний, твоє 

оправдання неправдиве, ти зовсім нераціонально повівся). 
✓ Пошук розв'язання. 
✓ Конфлікти між батьками і дітьми. 
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3. Психологічні фактори конфліктів у взаємодії батьків і дітей. 
Конфлікти між батьками та дітьми можуть виникати в залежності від 

сімейних стосунків. Виділяють гармонічний і дисгармонійний типи сімейних 
відносин. У гармонійній родині встановлюється рухлива рівновага, що 
проявляється в оформленні психологічних ролей кожного члена родини, 
формуванні сімейного "Ми", здатності членів родини розв’язувати протиріччя. 

Дисгармонія родини - це негативний характер подружніх відносин, що 
виражається в конфліктній взаємодії подружжя. Рівень психологічної напруги в 
такій родині має тенденцію до наростання, приводячи до невротичних реакцій її 
членів, виникненню почуття постійного занепокоєння в дітей. 

Також на виникнення сімейних конфліктів може впливати деструктивний 
тип виховання. Виділяють наступні риси деструктивних типів виховання: 

• розбіжності членів родини з питань виховання; 
• суперечливість, непослідовність, неадекватність; 
• опіка й заборони в багатьох сферах життя дітей; 
• підвищені вимоги до дітей, часте застосування погроз, осудів. 
Не можна не враховувати вплив вікових криз на виникнення конфліктів. 

Вікова криза являє собою перехідний період від одного етапу дитячого розвитку 
до іншого. У критичні періоди діти стають неслухняними, примхливими, 
дратівливими. Вони часто вступають у конфлікти з оточуючими, особливо з 
батьками. У них виникає негативне ставлення до вимог, що раніше 
виконувалися, доходить до впертості.  

Виділяють наступні вікові кризи дітей: 
• криза першого року (перехід від дитинства до раннього дитинства); 
• криза "трьох років" (перехід від раннього дитинства до дошкільного віку); 
• криза 6 - 7 років (перехід від дошкільного до молодшого шкільного віку); 
• криза статевого дозрівання (перехід від молодшого шкільного до 

підліткового віку - 12 - 14 років); 
• підліткова криза 15 - 17 років (Д.Ельконін). 
Серед особистісних особливостей батьків, що сприяють їхнім конфліктам з 

дітьми, виділяють консервативний спосіб мислення, прихильність до застарілих 
правил поведінки й шкідливих звичок, авторитарність суджень, ортодоксальність 
переконань тощо. Серед особистісних особливостей дітей називають такі, як 
низька успішність, порушення правил поведінки, ігнорування рекомендацій 
батьків, а також неслухняність, упертість, егоїзм і егоцентризм, самовпевненість, 
лінощі тощо. Таким чином, розглянуті конфлікти можуть бути представлені як 
результат помилок батьків і дітей. 

Виділяють наступні типи відносин батьків і дітей: 
• оптимальний тип відносин батьків і дітей; 
• батьки заглиблюються в інтереси дітей, а діти діляться з ними своїми 

думками (хоча потребою це назвати не можна); 
• скоріше батьки вникають у турботи дітей, ніж діти діляться з ними 

(виникає обопільне невдоволення); 
• скоріше діти випробовують бажання ділитися з батьками, ніж ті 

заглиблюються у турботи, інтереси й заняття дітей; 
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• поведінка, життєві устремління дітей викликають у родині конфлікти, і при 
цьому скоріше праві батьки; 

• поведінка, життєві устремління дітей викликають у родині конфлікти, і при 
цьому скоріше праві діти; 

• батьки не заглиблюються в інтереси дітей, а діти не випробовують бажання 
ділитися з ними (протиріччя не помічалися батьками й переросли в конфлікти, 
взаємне відчуження - С.Годник). 

Найбільш часто конфлікти в батьків виникають із дітьми підліткового віку. 
Виділяють наступні типи конфліктів підлітків з батьками:  

• конфлікт нестійкості батьківського відношення (постійна зміна критеріїв 
оцінки дитини); 

• конфлікт надмірної турботи (зайва опіка й зверхочікування); 
• конфлікт неповаги прав на самостійність (тотальність вказівок і контролю); 
• конфлікт батьківського авторитету (прагнення досягти свого в конфлікті за 

будь-яку ціну). 
Звичайно дитина на домагання й конфліктні дії батьків відповідає такими 

реакціями, як: 
• реакція опозиції (демонстративні дії негативного характеру); 
• реакція відмови (непокора вимогам батьків); 
• реакція ізоляції (прагнення уникнути небажаних контактів з батьками, 

приховування інформації й дій). 
Причини порушення дитячо-батьківських відносин – це насамперед 

невміння зрозуміти дитину, вже допущені помилки виховання (не спеціально, а в 
силу обмеженості й традиційності уявлень про виховання) і, звичайно, настільки 
типова для останніх років побутова й особистісна невпорядкованість самих 
батьків. 

Конструктивній поведінці батьків у конфліктах з дітьми може сприяти 
наступне: 

• завжди пам'ятати про індивідуальність дитини; 
• ураховувати, що кожна нова ситуація вимагає нового розв'язання; 
• намагатися зрозуміти вимоги дитини; 
• пам'ятати, що для змін потрібен час; 
• протиріччя сприймати як фактори нормального розвитку; 
• виявляти сталість стосовно дитини; 
• частіше пропонувати вибір з декількох альтернатив; 
• схвалювати різні варіанти конструктивної поведінки; 
• спільно шукати вихід шляхом зміни в ситуації; 
• зменшувати число "не можна" і збільшувати число "можна"; 
• обмежено застосовувати покарання, дотримуючи при цьому їх 
справедливість і необхідність; 
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• дати дитині можливість відчути неминучість негативних наслідків її 
вчинків; 
• логічно роз'ясняти можливості негативних наслідків; 
• розширювати діапазон моральних, а не матеріальних заохочень;  
• використовувати позитивний приклад інших дітей і батьків; 
• ураховувати легкість переключення уваги у маленьких дітей. 

4.Практичні рекомендації з профілактики сімейних конфліктів. 
Попередження сімейних конфліктів залежить від усіх членів сім'ї і 

насамперед від подружжя. Часто при розв'язання сімейних конфліктів 
користуються послугами посередника – друзів, знайомих, родичів та ін. При 
цьому слід мати на увазі, що деякі дрібні сімейні сварки можуть мати позитивну 
спрямованість, вони допомагають дійти згоди зі спірних питань і попередити ще 
більший конфлікт. Але в більшості випадків сімейних конфліктів не слід 
допускати. 

Основні шляхи запобігання сімейним конфліктам залежать від потенційних 
суб'єктів конфліктної взаємодії - подружжя, дітей, родичів тощо. По кожному 
конкретному випадку в спеціальній літературі можна знайти специфічні корисні 
поради. Наведемо лише найбільш загальні шляхи попередження конфліктів цього 
типу, які випливають із соціально-психологічних закономірностей розвитку сім'ї: 

• формування психолого-педагогічної культури, знань основ сімейних 
відносин; 

• виховання дітей з урахуванням їх індивідуально-психологічних і вікових 
особливостей, та емоційного стану; 

• організація сім'ї на принципах рівності, формування сімейних традицій, 
розвиток взаємодопомоги, взаємовідповідальності, довіри і поваги; 

• формування культури спілкування. 
Вирішення сімейних конфліктів може бути забезпечене досягненням згоди із 

спірних питань. Це найбільш сприятливий варіант будь-яких сімейних 
конфліктів. Але є і інші форми розв'язання конфліктів, але вони не конструктивні.  

Прикладом цього може бути втеча дітей із сім'ї, позбавлення батьківських 
прав тощо. Таке розв'язання важкою ношею лягає на плечі батьків або дітей, 
призводить їх до важких емоційно-психологічних хвилювань. 

Особливою формою розв'язання подружніх конфліктів є розлучення. 
Багатьом воно приносить звільнення від накопичених проблем, але часто 
розлучення задовольняє інтереси лише однієї із сторін і спричинює важкі 
нервово-психічні хвилювання в іншої. Особливо негативні наслідки має 
розлучення для дітей.  

Крім того, треба мати на увазі, що внаслідок розлучення суспільство отримує 
неповноцінну сім'ю, а це, в свою чергу, призводить до злочинності, наркоманії та 
інших форм негативної поведінки серед підлітків. 
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Уникнути багатьох помилок дозволяє дотримання основних принципів 
спільного подружнього життя. 

• Реально дивитися на протиріччя, що виникають до шлюбу й після його 
укладання. 

• Не будувати ілюзій, щоб не розчаруватися, тому що сьогодення навряд чи 
буде відповідати тим нормам і критеріям, які були заздалегідь сплановані. 

• Не уникати труднощів. Спільне подолання важких ситуацій – прекрасна 
можливість швидше зрозуміти, наскільки обидва партнера готові жити за 
принципом двостороннього компромісу. 

• Пізнавати психологію партнера. Щоб жити в згоді, треба розуміти один 
одного, пристосовуватися, а також уміти "догоджати" один одному. 

• Знати ціну дріб'язкам. Невеликі, але часті знаки уваги більш коштовні й 
значимі, ніж дорогі подарунки, за якими часом криється байдужість, невірність 
та ін. 

• Бути терпимим, уміти забувати образи. Людина соромиться деяких своїх 
помилок і не любить згадувати про них. Не слід нагадувати про те, що одного 
разу порушило взаємини й що варто було б забути. 

• Уміти розуміти й угадувати бажання й потреби партнера. 
• Не нав'язувати свої вимоги, оберігати гідність партнера. 
• Розуміти користь тимчасової розлуки. Партнери можуть набриднути один 

одному, а розлука дозволяє зрозуміти, наскільки сильно кохаєш свою другу 
половину і як її в цей час не вистачає. 

• Стежити за собою. Неакуратність, безвідповідальність народжують 
ворожість і можуть викликати серйозні наслідки. 

• Мати почуття міри. Уміння спокійно й доброзичливо сприймати критику. 
Важливо підкреслювати в першу чергу достоїнства партнера, а потім у 
доброзичливій формі вказувати на недоліки. 

• Усвідомлювати причини й наслідки невірності. 
• Не впадати у відчай. Зіштовхнувшись зі стресовою ситуацією в 

подружньому житті, було б невірно "гордо" розійтися й не шукати виходу. Але 
ще гірше зберігати хоча б зовнішню рівновагу шляхом принижень і погроз. 
 

 

Визначення до теми: 
Подружні взаємини – сукупність соціально-регламентованих відносин 
між шлюбними партнерами. 
Сімейні конфлікти – це протиборство між членами сім'ї на основі 
зіткнення протилежно спрямованих мотивів, поглядів та інтересів. 
Кризи розвитку сім’ї – кризи, які залежать від тривалості існування сім’ї, 
та виявляються рядом гострих конфліктів. 
 

 
Контрольні питання  
1. Назвіть основні типи сімейних конфліктів. 
2. У чому полягають основні причини подружніх конфліктів? 
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3. Назвіть основні кризи подружнього життя. 
4. Особливості проявів подружніх конфліктів. 
5.Назвіть умови попередження подружніх конфліктів. 
6. Назвіть наслідки подружніх конфліктів.  
7. Засоби профілактики сімейних конфліктів.  
 
 

Тема 4. Конфлікти в організаціях. 
  
План  

1. Причини виникнення конфліктів в організації. 
2. Класифікація конфліктів в організації. 
3. «Важкі» працівники. 
4. Попередження конфліктів в організації. 

 
Ключові слова: управлінський конфлікт, авторитарність, авторитет, 
толерантність, «важкі» працівники.  
 

1. Причини виникнення конфліктів в організації. 
Як і для будь якого соціального інституту, для організацій характерні 

різноманітні конфлікти. Реальне життя організацій – це складний клубок 
виробничих, організаційно-управлінських та міжособистісних відносин. Тому 
саме тут необхідні сприятливі соціально-психологічні умови, які забезпечують 
душевний комфорт. 

Для аналізу конфліктів велике значення має з’ясування його природи і 
впливу на працю. Конструктивний конфлікт розгортається у діловій площині і 
має метою усунення перешкод на шляху підвищення продуктивності праці. 

Причини конструктивних конфліктів: 
1) незадоволення оплатою; 
2) несприятливі умови праці; 
3) недоліки в організації праці; 
4) невідповідність прав і обов’язків; 
5) неритмічність праці; 
6) незручний графік роботи; 
7) прогалини в технології; 
8) незабезпеченість завдання ресурсами; 
9) нечіткість у розподілі обов’язків; 
10) низький рівень дисципліни; 
11) конфліктогенні організаторські структури, що породжуються 

неефективними схемами взаємодії між різними підструктурами організації, 
закріпленими внутрішніми інструкціями, наказами та іншими документами 
організації. 
Наприклад, керівник підрозділу отримує вказівки з 10 різних джерел   і   повинен 
вчасно їх  виконати, але фізично це неможливо;  
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12) суперечливі цілі різних підрозділів (один підрозділ відповідає за 
кількість, другий — за якість). 

Правильне розв'язання конструктивного конфлікту веде до усунення 
його причин, а отже і до вдосконалення виробництва. 

Деструктивний конфлікт в організації розгортається в особистісній 
площині, має метою досягнення особистих корисливих інтересів, отримання 
переваг. 

Причини деструктивних конфліктів частіше за все суб'єктивні, їх 
поділяють на такі групи: 

1) неправильні дії керівника; 
2) неправильні дії підлеглих; 
3) неправильні дії і керівника, і підлеглих. 

Розглянемо приклади помилок управлінської діяльності відповідно до їх груп. 
А) Порушення службової етики проявляються у наступному: 
• грубість, зверхність, зневажливе ставлення до підлеглих; 
• нетерпимість до точок зору, відмінних від власної;  
• придушення   критики; 
• доручення виконавцю " через голову" безпосереднього керівника; 
• принижуюча   критика; 
• запрошення стороннього працівника, коли в  колективі є претендент на 

цю посаду; 
• провокування конфлікту між підлеглими.  
Б) Порушення трудового законодавства керівником відбуваються 

внаслідок правового нігілізму, юридичної неграмотності і мають наступні 
прояви: 

• обмеження прав  підлеглих; 
• зловживання   посадою   (доручення    неслужбового характеру); 
• помилки у використанні заохочень і покарань;  
• приховування   важливої і необхідної інформації (на приклад, про 

скорочення,   реорганізацію), маніпулювання нею; 
• недоліки у розподілі роботи між підлеглими. Наприклад, вигідна робота 

потрапляє до одного і того ж працівника; 
• встановлення працівникові ставки, що порушує   баланс між його внеском 

і винагородою. 

В) Несправедлива оцінка підлеглих проявляється у таких ситуаціях: 
• хворобливе   ставлення   до   авторитету    підлеглих: керівник не   

тільки не   помічає працівника,   а   намагається зіпсувати його репутацію,   
що, як бумеранг,  знижує його власний авторитет;  

• неконкретна критика групи підлеглих — дуже шкідлива, бо, по-перше, 
кожен думає: " це  про мене "  або " це  не про мене ", а по-друге, група 
гуртується   проти керівника; 

• жорстка   критика з боку керівника, який щойно при ступив до 
обов'язків, з коментарями типу: "працювати так, як ви працювали до сьогодні, 
ви не будете"; 
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• нечітке    формулювання вимог, завдань,   інструкцій - основа 
непорозумінь, роздратування. Такі розпорядження підлеглі називають "іди 
туди, не знаю куди ". У результаті керівник вважає підлеглих нетямущими, а 
підлеглі говорять про керівника, що він не знає, чого хоче; 

• недооцінка  переконання  як  засобу  впливу; невміння переконувати; 
• психологічна несумісність — зустрічається рідше, ніж нам здається. 

Наприклад, заздрість — основа неприязні, але не свідчить про несумісність;  
• заздрість до керівника, її викликають його влада, вищий соціальний 

статус, вища заробітна платня, кращі умови праці, більша  свобода  дій і 
пересування, більша інформованість. Негативні  аспекти управлінської 
діяльності набагато менше привертають увагу підлеглих і, як наслідок, не 
враховуються ними. Фактори, що викликають заздрість, не слід 
підкреслювати, керівнику потрібно уникати хвалькуватості, зарозумілості 
та інших проявів зверхності. 

2. Класифікація конфліктів в організації.  

За значенням для організації конфлікти діляться на конструктивні і 
деструктивні. 

Конструктивний конфлікт виникає, коли опоненти не виходять за межі 
етичних норм, ділових відносин і розумних аргументів. Причинами є, 
звичайно, недоліки в організації діяльності і управління. Вирішення такого 
конфлікту призводить до вдосконалення відносин між людьми і розвитку 
соціальної групи. Наслідки такого конфлікту є функціональними і впливають 
на підвищення ефективності організації. 

Деструктивний конфлікт виникає у двох випадках: 
• коли одна зі сторін жорстко наполягає на своїй позиції і 

не бажає враховувати інтереси іншої сторони або всієї  
організації у цілому; 

• коли один з опонентів вдається до етично засуджуваних 
методів боротьби, прагне психологічно пригнітити партнера. 
Наслідки такого конфлікту є дисфункціональними і призводять до 
зниження особистої задоволеності, групової співпраці і ефективності 
організації. 

Таким чином, виникненню деструктивних конфліктів сприяють, як 
правило, суб'єктивні причини. 

За статусом учасників конфлікти поділяють на горизонтальні (у яких 
задіяні особи з однаковим статусом), вертикальні (у яких беруть участь 
особи з різним статусом) і змішані (представлені і "вертикальні", і 
"горизонтальні" складові). 

Конфлікти, що мають "вертикальну" лінію, найбільш небажані для 
керівника, оскільки його дії розглядаються всіма співробітниками (не говорячи 
вже про учасників конфлікту) через призму цього конфлікту. І навіть у разі 
повної об'єктивності керівника у будь-якому його кроці вбачають підступи щодо 
опонентів. А оскільки інформаційної або психологічної підготовки підлеглим 
часто бракує, щоб кваліфіковано оцінити дії керівництва, то нерозуміння 
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компенсується вигадками, плітками, чутками, переважно агресивного 
характеру. У результаті конфлікт поглиблюється. Конфлікти такого роду 
називають управлінськими. 

Тест «СТИЛЬ КЕРІВНИЦТВА». 
Виберіть один або декілька варіантів, які вам підходять та позначте їх. 

1. Розподіл повноважень між керівником і підлеглими: 
а) централізує керівництво, вимагає, щоб про всі деталі доповідали саме йому; 
б) керівник пасивний у виконанні управлінських функцій; 
в) чітко розподіляє функції між собою, своїми заступниками і підлеглими; 
г) очікує вказівок зверху або навіть вимагає їх; 
д) централізує керівництво тільки у важких ситуаціях. 
2. Дії керівника в критичних (напружених) ситуаціях: 
а) у критичних ситуаціях керівник, як правило, переходить на більш тверді 
методи керівництва; 
б) критичні ситуації не змінюють його способів керівництва; 
в) у критичних ситуаціях він не обходиться без допомоги вищестоящих 
керівників; 
г) зіштовхуючись із труднощами, керівник починає більш тісно взаємодіяти з 
підлеглими; 
д) у критичних ситуаціях керівник погано справляється зі своїми обов'язками. 
3. Контакти керівника з підлеглими: 
а) недостатньо товариський, з людьми розмовляє мало; 
б) регулярно спілкується з підлеглими, говорить про положення справ у 
колективі, труднощах, що має бути перебороти; 
в) уміє спілкуватися, але спеціально обмежує спілкування з підлеглими, 
тримається від них на відстані; 
г) намагається спілкуватися з підлеглими, але при цьому має труднощі в 
спілкуванні; 
д) спілкується в основному з активом колективу.  
4. Продуктивність роботи колективу у відсутності керівника: 
а) під час відсутності керівника виконавці працюють гірше; 
б) колектив не знижує продуктивності, якщо керівник тимчасово залишає його; 
в) виконавці постійно працюють не в повну силу, при іншому керівнику могли б 
зробити більше; 
г) продуктивність роботи підвищується під час відсутності керівника; 
д) під час відсутності керівника колектив працює зі змінним успіхом. 
5.Відношення керівника до порад і заперечень з боку виконавців: 
а) сам звертається за порадою до підлеглих; 
б) не допускає, щоб підлеглі радили йому і тим більше заперечували; 
в) підлеглі не тільки радять, але і можуть давати указівки своєму керівнику; 
г) керівник радиться навіть тоді, коли обставини не особливо вимагають цього; 
д) якщо виконавці знають, як краще виконати роботу, вони говорять про це 
своєму керівнику. 
6. Контроль діяльності підлеглих:  
а) контролює роботу від випадку до випадку; 
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б) завжди дуже строго контролює роботу керованих і колективу в цілому; 
в) контролюючи роботу, завжди зауважує позитивні результати, хвалить 
виконавців; 
г) контролюючи, обов'язково вишукує недоліки в роботі; 
д) нерідко втручається в роботу виконавців. 
7. Співвідношення рішень виробничих і соціально-психологічних задач у процесі 
керівництва колективом: 
а) його цікавить тільки виконання плану, а не відношення людей один до одного; 
б) вирішуючи виробничі задачі, намагається створити гарні відносини між 
людьми в колективі; 
в) у роботі не зацікавлений, підходить до справи формально; 
г) більше уваги приділяє налагодженню взаємин у колективі, а не виконанню 
виробничих завдань; 
д) коли потрібно, захищає інтереси своїх підлеглих. 
8. Характер наказів керівника: 
а) наказує так, що хочеться виконувати; 
б) наказувати керівник не вміє; 
в) прохання керівника не відрізняється від наказу; 
г) накази приймаються, але виконуються недостатньо добре і швидко; 
д) його накази викликають у підлеглих невдоволення. 
9. Відношення керівника до критики з боку підлеглих: 
а) на критику керівник звичайно не ображається, прислухається до неї; 
б) критику вислухує, навіть обіцяє вжити заходів, але нічого не робить; 
в) не любить, коли його критикують і не намагається приховати цього; 
г) приймає критику тільки з боку вищестоящих керівників; 
д) не реагує на критику. 
10. Поведінка керівника у випадку, коли йому не вистачає знань: 
а) сам вирішує навіть ті питання, з якими не зовсім добре знайомий; 
б) якщо чогось не знає, те не боїться цього показати і звертається по допомогу до 
інших; 
в) можна сказати, що керівник не прагне поповнити свої недоліки в знаннях; 
г) коли чогось не знає, то приховує це і намагається самостійно заповнити 
недоліки в знаннях; 
д) якщо керівник не знає, як вирішити питання або виконати роботу, то доручає 
це своїм підлеглим. 
Ключ 
Підрахуйте суму балів по кожному з трьох стилів керівництва (Д – директивний, 
К – колегіальний, Л – ліберальний) у відповідності з таблицею (тобто суму 
чисел, які відповідають кожній літері, яка визначає стиль керівництва). 

Варіант а б в г д 
1 Д – 3  Л – 2  К – 3  Л – 3  К – 2  
2 Д – 3  К – 2  Л – 1  К – 3  К – 2  
3 Л – 1  К – 2  Д – 2  К – 1, Л – 2  К – 2  
4 Д – 1 К – 2  Л – 2  Л – 1  К – 2  
5 К – 3  Д – 2  Л – 2  К – 1, Л – 2  К – 2  



 29 

6 Л – 3  Д – 3  К – 3  Д – 3  Д – 2  
7 Д – 1  К – 1  Л – 2  К – 1, Л – 1  К – 1  
8 К – 3  Л – 3  Д – 2  Л – 2  Д – 3  
9 К – 2  Л – 2  Д – 2  Д – 2, Л – 2  Л – 2  
10 Д – 2  К – 2  Л – 1  К – 2, Д – 2  К – 1  

 Визначте домінуючий стиль керівництва. За кількісний показник домінування 
того чи іншого типу прийнята різниця у 3 і більше балів. Якщо два стиля 
виражені приблизно однаково, то стиль керівництва змішаний. 
 

Конфлікти бувають відкритими (лежать на поверхні, помітні з першого 
погляду) і прихованими (приховані від очей спостерігача, розпізнаються не 
одразу, на основі непрямих ознак, серед яких головні — напруженість у 
міжособистісному спілкуванні, різка зміна у ставленні до роботи). Задача 
керівника — виявити приховані конфлікти і розв'язати їх. 

За характером об'єктивності або суб'єктивності причин конфліктів можна 
підрозділити їх відповідно на об'єктивні і суб'єктивні. 

Конфлікти розрізняються і за сферою їх перебігу на ділові та особистісно-
емоційні. 

Правильне віднесення конфлікту до того або іншого типу допомагає 
поставити точний "діагноз" і призначити адекватне "лікування". 

3.«Важкі» працівники. 
Дослідження показують, що всіх людей за їх схильністю до конфліктів 

можна розділити на три групи: 
• стійкі до конфліктів; 
• утримуються від конфліктів; 
• конфліктні. 
Чисельність останньої групи складає десь близько 6 – 7% всієї кількості. 

На думку англійського дослідника Роберта Брамсона, для того, щоб забезпечити 
в підрозділі сприятливий психологічний клімат, потрібно докладати головні 
зусилля лише до десятої частини персоналу — до важких працівників. Інші 9/10 
самі прагнуть впорядкованості. 

В управлінській діяльності важливо враховувати індивідуальні 
особливості працівників. Окрему трудність становить тип робітника, який 
називають "важким працівником". Керівники дають їм наступні 
характеристики: безвідповідальний, недобросовісний, зверхній, нескромний, 
нечесний, недисциплінований, ябеда, неорганізований, невитриманий, 
анонімник. Важкий працівник характеризується як важко-керований, 
схильний бути ініціатором конфліктів, з погано передбачуваною 
поведінкою. Спектр проявів характеру важкого працівника досить 
широкий. У ньому вирізняють типи важкого працівника: "неконтактний", 
"бунтівник", "недобросовісний", з низькою професійною компетентністю. 

1. "Неконтактний" — неслухняний,  агресивно ставиться до керівника, не 
бере до уваги порад, зауважень. За цими проявами приховується 
переживання працівником дефіциту підтримки, підвищена  самооцінка  і  
самолюбство.   Змінити ставлення такого працівника можна своєчасною 
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допомогою йому в  складній ситуації.  
2. "Бунтівник" відзначається різкою, надмірною, дріб'язковою  критикою  

керівників, підґрунтям чого є  своєрідна конкуренція   за   керівну   роль. 
Особлива   неприязнь виявляється до   нових керівників.   Незадоволений   
своїм статусом. На нього можна впливати зміною ролі і піднесенням 
особистості, задоволенням домагань, якщо він їх заслуговує. У випадках 
кар'єризму підвищувати статус такого працівника не варто.  

3. "Недобросовісний" найбільш ефективно впливає колективне 
обговорення порушень трудової дисципліни.  

4. Низька  професійна  компетентність    - долається   в роботі при 
допомозі колег і адміністрації. Серед "важких" Брамсон виділяє п'ять типів 
підбурників спокою. Коротко охарактеризуємо їх. 

Агресивні. Поділяються на три підтипи: "танки", "снайпери" і "підривники". 
"Танки" впевнені в тому, що їх поради найкомпетентніші. Єдине, чого вони не 
люблять — агресивних реакцій з боку тих, з ким вони спілкуються. Щоб 
добитися в суперечці з танками яких-небудь успіхів, треба дати їм 
можливість "випустити пару". 

"Снайпери" стріляють у людей різними шпильками і тим самим вносять 
розлад у колективні дії персоналу. Найефективніший прийом дії на 
"снайпера" - це зажадати детально пояснити, що він розуміє під тією або 
іншою своєю шпилькою. Але при цьому "снайпер" не повинен втрачати своєї 
самоповаги, інакше він "вибухає" або залишається "з каменем за пазухою". 
"Підривники" - типи, які накидаються на опонентів з лайкою, при цьому так 
артистично виходять з себе, що в оточуючих створюється враження, ніби їх 
дуже образили, їм потрібно дати можливість розрядити свої емоції. 

Скаржники. Ці особи так барвисто описують свої "біди", що у слухача 
нерідко складається думка на їх користь. Краще, що можна зробити в таких 
випадках, — це перефразовувати скарги своїми словами, давши зрозуміти, що їх 
переживання беруться до уваги. 

Нерішучі. Люди подібного типу роблять так багато пробних кроків 
перед тим, як що-небудь зробити, що викликають роздратування в оточуючих. 
Вони уникають тих, хто чинить на них тиск. Надані їм розпорядження вони 
виконують без ентузіазму. 

Безвідповідальні. Якоюсь мірою — це тривожні особи, проте тривоги 
породжують у них не відхід від конфлікту, а агресію. Якщо вони відчують до 
себе тепле ставлення, поведінка їх само собою виправиться. 

Всезнайки. Вони по суті є цінними працівниками, але поводяться так 
зухвало, що викликають в оточуючих відчуття неповноцінності. Слід пам'ятати, 
що вони рідко погоджуються на те, щоб визнати свої помилки. 

Тест. Визначення конфліктності на основі її самооцінки. 
1. Уявіть, що в громадському транспорті починається суперечка. Що ви 

застосуєте ? 
А) уникаю втручання у суперечку; 
Б) я можу втрутитися, встати на бік потерпілого, того, хто правий; 
В) завжди втручаюсь і до кінця відстоюю свою точку зору. 
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2. На зборах ви критикуєте керівництво за допущені помилки ? 
А) завжди; 
Б) так, але залежно від мого особистого ставлення до керівника; 
В) ні. 
3. Ваш безпосередній начальник повідомляє свій план роботи, який вам 

здається нераціональним. Чи запропонуєте ви свій план, який здається 
вам кращим ? 

А) якщо колеги мене підтримають, тоді так; 
Б) авжеж, я запропоную свій план; 
В) боюся, що за це мене можуть позбавити премії. 
4. Чи любите ви сперечатися зі своїми колегами, друзями ? 
А) тільки з тими, хто не ображається і коли суперечки не псують наші 
відносини; 
Б) так, але за принциповим, важливим питанням; 
В) я сперечаюся зі всіма і з будь-якого приводу. 
5. Хтось намагається обійти вас у черзі. Ваша реакція ? 
А) думаю, що я не гірше за нього, теж спробую обійти чергу; 
Б) обурююсь, але про себе; 
В) відверто висловлюю своє незадоволення. 
6. Уявіть, що розглядається проект, у якому є сміливі ідеї, але є й помилки. 
Ви знаєте, що від вашої думки буде залежати доля цієї роботи. Як ви 
вчините ? 
А) висловлюсь і про позитивні, і про негативні сторони цього проекту; 
Б) відзначу позитивні сторони проекту і запропоную надати автору 
можливість продовжити його розробку; 
В) почну критикувати: щоб бути новатором, не можна допускати помилок. 
7.Уявіть, що теща (мати) говорить вам про необхідність економії та 
бережливості, про ваше марнотратство, а сама те й робить, що купує дорогі 
старовинні речі. Вона хоче знати вашу думку про свою останню купівлю. 
Що ви їй скажете ? 
А) схвалюю купівлю, якщо вона принесла їй задоволення; 
Б) у цієї речі немає художньої цінності; 
В) постійно сварюся, сперечаюся з нею через це. 
8. У парку ви зустріли дітей, які курять. Як ви реагуєте ? 
А) роблю їм зауваження; 
Б) думаю: навіщо псувати собі настрій через чужих, погано вихованих дітей; 
В) якщо б це було не в громадському місці, то я б їм показав. 
9. У ресторані ви помічаєте, що офіціант обрахував вас: 
А) у такому разі я не дам йому чайових, хоча й збирався це зробити; 
Б) попрошу, щоб він ще раз, у моїй присутності, склав рахунок; 
В) скажу йому все, що про нього думаю. 
10. Ви у будинку відпочинку. Адміністратор займається сторонніми 
справами, сам розважається, замість того, щоб виконувати свої обов’язки: 
стежити за прибиранням у кімнатах, складати меню… Це вас обурює ? 
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А) я знаходжу спосіб пожалітися на нього, нехай його покарають, або навіть 
звільнять з роботи; 
Б) так, але якщо я навіть і висловлю свої претензії, навряд чи це щось 
змінить; 
В) прискіпуюся до обслуговуючого персоналу – кухаря, прибиральниці або 
зриваю свій гнів на оточуючих. 
11. Ви сперечаєтесь зі своєю дитиною і переконуєтесь, що вона права. Чи 
визнаєте ви свою помилку ? 
А) ні; 
Б) так, визнаю; 
В) постараюсь примирити наші погляди. 

 
Оцінка результатів 
Порахуйте загальну кількість балів.  

 Питання 
Відповідь 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

А 4 0 2 4 2 4 0 4 0 0 0 
Б 2 2 0 2 4 4 2 4 2 4 4 
В 0 4 4 0 2 0 0 2 0 2 2 
 
Оцінка рівня конфліктності особистості. 
Від 30 до 44 балів. Ви тактовні, не любите конфліктів. Вмієте їх 

згладжувати, легко уникаєте критичних ситуацій. Коли вам доводиться вступати 
в суперечку, ви враховуєте, як це може вплинути на ваші стосунки. Ви прагнете 
бути приємним для оточуючих, підлаштовуєтесь під них. Як ви думаєте, може 
інколи треба відстоювати власні інтереси? 

Від 15до 29 балів. Про вас говорять, що ви можете відстоювати власні 
інтереси. Ви можете вступати у конфлікт, якщо в цьому є необхідність, 
незважаючи на те, як це вплине на ваші стосунки. І за це вас поважають. 

До 14 балів. Ви конфліктна особистість, шукаєте привід для суперечок. 
Любите критикувати, але тільки тоді, коли вам це вигідно. Ви нав’язуєте свою 
думку, якщо навіть неправі. Ви не образитесь, якщо вас будуть вважати 
схильним до скандалів.     

4.Попередження конфліктів в організації. 
Кожен керівник повинен володіти мистецтвом попередження і вирішення 

конфліктів заради позитивного психологічного клімату в колективі, без якого не 
можлива творча, ефективна діяльність. 

З метою попередження управлінських конфліктів керівнику будь-якого 
рангу важливо: по-перше, налагодити зворотний зв'язок із усіма ланками 
управління, а також із всіма об'єктами управління. Другою умовою 
попередження конфліктів у сфері управління є постійна корекція стилю, форм, 
засобів і методів управління з урахуванням конкретних умов. Зокрема керівник 
повинний володіти різними формами впливу на підлеглих: 

- прямий вплив (наказ, директива, указівка, завдання і т.п.); 
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- вплив через мотиви (стимулювання потреб і інтересів з метою бажаного 
поводження і діяльності); 

- вплив через систему цінностей (виховання, освіта, засоби масової 
інформації); 

- вплив через навколишнє соціальне середовище (зміна умов праці, статусу 
в організації, зміна системи взаємодії). 

Конфлікт як соціальна дія дає, без сумніву, негативний ефект. Але він виконує 
і важливу позитивну функцію. Конфлікт є вираженням незадоволеності або 
протесту, інформування конфліктуючих сторін про їх інтереси і потреби. За 
певних ситуацій, коли негативні взаємостосунки між людьми контрольовані, і 
принаймні одна зі сторін відстоює не тільки особисті, але й організаційні 
інтереси в цілому, конфлікти допомагають працівникам об'єднатись, 
мобілізувати волю, розум на рішення принципово важливих питань, поліпшити 
морально-психологічний клімат у колективі. Більше того, бувають ситуації, коли 
зіткнення між членами колективу, відкрита і принципова суперечка бажана: краще 
вчасно виявити, засудити і попередити неправильну поведінку колеги по роботі, 
ніж потурати йому, не реагувати, побоюючись зіпсувати відносини. Як висловився 
М.Вебер, "конфлікт очищує". Такий конфлікт, що позитивно впливає на 
структуру, динаміку і результативність соціально-психологічних процесів і 
слугує для службовців джерелом їх самовдосконалення і саморозвитку, називають 
продуктивним (конструктивним) конфліктом. 
 

 

Визначення до теми: 
Конфліктна особистість – це особистість, яка має складний 
характер, і її поведінка часто призводить до конфліктних ситуацій. 
Толерантність – відсутність або ослаблення реагування на будь-
який конфліктогенний фактор. 
Авторитарність – схильність до диктату й підкорення оточуючих 
своєму впливу, пов’язана з агресивністю, підвищеною самооцінкою 
та рівнем домагань, схильністю до стерео типізації та 
консервативністю мислення. 
 

 
Контрольні питання. 

1. Назвіть причини конструктивних конфліктів. 
2. Назвіть причини деструктивних конфліктів. 
3. Назвіть психологічні типи конфліктів. 
4. Наведіть класифікацію «конфліктних» особистостей. 
5. Які є правила спілкування з «конфліктними» особистостями. 
6. Які є форми впливу на підлеглих. 
7. У чому полягає психологічний антагонізм. 
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Тема 5. Психологічні та соціальні проблеми міжгрупових конфліктів. 
  
План  

1.Особливості міжгрупових конфліктів. 
2.Класифікація міжгрупових конфліктів. 
3.Наслідки міжгрупових конфліктів. 

Ключові слова: міжгруповий конфлікт, дезорганізація, конфронтація, 
внутрішньогруповий фаворитизм.  
 

1. Особливості міжгрупових конфліктів. 
Групові конфлікти в суспільстві поширені менше, ніж міжособистісні. 

Проте вони завжди більш масштабні і важкі за своїми наслідками. Кожний з нас 
на роботі чи в будь-якій іншій груповій взаємодії може бути втягнутий у 
груповий конфлікт. Небезпека таких конфліктів полягає в тому, що вони часто 
виникають через амбіції лідерів, «екс-керівників» тощо. 

Міжгрупові конфлікти — зіткнення окремих груп із приводу виникнення між 
ними конфліктних протиріч. Ці протиріччя можуть бути обумовлені будь-якими 
причинами. Наприклад, боротьба за обмежені ресурси, прагнення до домінування, 
задоволенню потреб тощо. Усі ці протиріччя притаманні й іншим видам конфліктів. 
Однак міжгрупові конфлікти мають свої особливості. 

В основі міжгрупової взаємодії лежать такі поняття, як соціальна ідентичність і 
соціальне порівняння. Ці поняття припускають розподіл людей на своїх і чужих,  
виділення своєї групи (ми-групи) із загальної маси інших груп (аут-груп). Через 
порівняння і протиставлення окремі індивіди ідентифікують себе з визначеною 
соціальною спільністю і забезпечують відносну стабільність внутрігрупових 
відношень. 

Феномен соціальної ідентичності включає такі основні положення: 
1)прагнення індивіда зберегти позитивний образ «Я» і власну соціальну 

ідентичність; 
2)приналежність до групи; 
3)оцінка групи за принципом порівняння; 
4)позитивна оцінка достоїнств власної групи і негативна оцінка аут груп. Таким 
чином, поряд з позитивною функцією — забезпечення психологічного 
благополуччя особистості, соціальна ідентичність стимулює негативний процес 
соціального порівняння (протиставлення) і дискримінації аутгруп. 

Міжгрупові конфлікти сприяють зміцненню внутрігрупових зв'язків і 
відносин, об'єднанню членів групи для боротьби з зовнішнім ворогом.  

Феномен згуртування перед обличчям зовнішньої загрози часто 
використовують лідери груп і великих соціальних спільностей для збереження 
внутрігрупової єдності і зміцнення особистої влади. Найбільшою мірою така 
«політика» притаманна закритим групам з авторитарною системою керування.  

У відкритих групах з демократичними методами керування внутрігрупова 
рівновага підтримується завдяки множинності конфліктних ситуацій, розмаїтості 
способів і механізмів їхнього розв'язання. «В умовах структурної гнучкості 
неоднорідні внутрішні конфлікти постійно накладаються один на одного, 
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запобігаючи тим самим глобальному розколу групи в якому-небудь одному 
напрямку». 

У ринкових умовах стратегія і тактика індивідуального і групового виживання 
об'єктивно припускає міжгрупову конкуренцію і боротьбу за ресурси. Особливо ця 
боротьба загострюється в періоди великих сощально-політичних, економічних і 
соціокультурних змін, коли міняються норми, цінності, відношення до влади, власності і 
до моральних принципів. У такі періоди міжгрупова боротьба за розподіл і перерозподіл 
ресурсів переходить у відкриту «війну всіх проти всіх» без правил і моралі. 

2.Класифікація міжгрупових конфліктів. 
Групові конфлікти – це протиборство, у якому хоча б одна зі сторін представлена 

малою соціальною групою. 
Таке протиборство виникає на основі зіткнення протилежно спрямованих групових 

мотивів. Виділяють два основних типи групових конфліктів: конфлікт «особистість — 
група» і конфлікт «група — група». 

Кожний з виділених типів групових конфліктів має свою специфіку за основними 
ознаками. 

Конфлікти між особистістю і групою виникають у середовищі групових взаємин і 
відрізняються деякими особливостями, які варто враховувати в керуванні цими 
конфліктами. 

Перша особливість пов'язана зі структурою такого конфлікту. Суб'єктом у ньому, 
з одного боку, виступає особистість, а з іншого - група. Тобто, конфліктна взаємодія 
тут відбувається на основі зіткнення особистісних і групових мотивів, а предмет 
конфліктної ситуації представлений першим суб'єктом в індивідуальних поглядах і 
оцінках, а другим — у групових. 

Друга особливість показує специфіку причин розглянутого конфлікту. Вони 
безпосередньо пов'язані з положенням індивіда в групі, що характеризується такими 
поняттями, як «позиція», «статус», «внутрішня установка», «роль», «групові 
норми». 

Позиція — офіційне, обумовлене посадою положення особистості в групі. 
Статус — реальний стан особистості в системі внутрігрупових відносин, 

ступінь її авторитетності. Статус може бути високим, середнім і низьким. 
Внутрішня установка — суб'єктивне сприйняття особистістю свого статусу в 

групі. 
Роль — нормативно заданий чи колективно схвалений зразок поведінки 

особистості в групі. 
Групові норми — загальні правила поведінки, яких дотримуються усі члени 

групи. 
Причини конфліктів, які виникають між особистістю і групою, завжди 

пов'язані: а) з порушенням рольових очікувань; б) з неадекватністю внутрішньої 
установки статусу особистості (особливо конфліктність особистості з групою 
спостерігається при завищенні в неї внутрішньої установки); в) з порушенням 
групових норм. 

Третя особливість полягає у формах прояву даного конфлікту. Такими 
формами можуть бути: застосування групових санкцій; істотне обмеження або 
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повне припинення неформального спілкування членів групи з конфліктуючим; 
різка критика на адресу конфліктуючого; ейфорія з боку конфліктуючого тощо. 

Вправа «Дружній колектив»: мета цієї вправи визначити причини 
конфлікту між працівником і групою.   

В колективі є співробітник, який ні з ким не спілкується. Виконує свою 
роботу формально. Колеги почали пропонувати цьому співробітнику брати 
участь у неформальному спілкуванні (попити каву, відмітити день народження 
колеги, відсвяткувати новий рік тощо), проте він відмовлявся. Його байдужість 
до колективу спочатку насторожувала співробітників, а потім почала дратувати. 
Один із співробітників емоційно пояснив, що неможна ігнорувати колектив. Інші 
його підтримали. Відбувся конфлікт. 

Ключові питання до вправи:  
• Що є предметом конфлікту? 
• Хто виступає сторонами конфлікту? 
• Які норми були порушені? 
• Який вихід ви бачите із даної ситуації? 

Класифікація конфліктів «особистість — група». 
При аналізі конфліктів між особистістю і групою важливо враховувати їхнє 

різноманіття. 
1. Керівник — колектив. Новий керівник, був призначений зі сторони, а у 

колективі був свій гідний претендент на цю посаду. Стиль керування керівника 
не влаштовує підлеглих. Низька компетентність керівника. Сильний вплив 
негативно спрямованих мікрогруп і їхніх лідерів. 

2. Рядовий член колективу – колектив. У колективі працює конфліктна 
особистість. Порушення групових норм одним із членів колективу. 
Неадекватність внутрішньої установки статусу. 

3. Лідер — група (мікрогрупа). Низька професійна підготовка лідера. 
Застосування компромату проти лідера. Перевищення повноважень лідерства. 
Зміна групової свідомості.  

Керування конфліктами типу «особистість — група». 
1. Прогнозування конфлікту.  
Вивчення індивідуально-психологічних особливостей співробітників. Вивчення й 
аналіз суспільної думки, групових мотивів і цінностей. Аналіз взаємин у колективі 
(мікрогрупи, лідерство, соціометричні оцінки і тлі). Знання й аналіз ранніх 
симптомів прихованого конфлікту (актуалізація особистих інтересів, потреб 
конфліктуючої особистості, критичні висловлення на адресу конфліктуючої 
особистості з боку членів групи; обмеження комунікацій з конфліктуючою 
особистістю). Порушення групових норм, зарозумілість. 
2. Попередження конфлікту.  
На основі заглибленого аналізу причин і факторів назріваючого конфлікту ужити 
заходів по їхній нейтралізації. Застосування педагогічних мір: бесіда, роз'яснення, 
нагадування про необхідність дотримання групових норм, формування внутрішньої 
готовності по прийняттю групових норм. Застосування адміністративних засобів: 
приведення у відповідність покладених обов'язків і умов оплати праці з 
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професійною підготовкою потенціального конфліктанта; перевід активних учасників 
конфлікту, який назріває, в інші підрозділи тощо. 
3. Регулювання конфлікту. 
Домогтися визнання реальності конфлікту конфліктуючою особистістю. Вести роботу з 
конфліктною особистістю по роз'ясненню їй причин сформованої ситуації. Вести роботу з 
лідерами групи, «повсталої» проти особистості на предмет можливих шляхів розв'язання 
конфлікту, який виник. 
4. Розв'язання конфлікту. 
Як правило, конфлікти типу «особистість – група» розв'язуються двома способами: 
особистість, яка конфліктує, визнає свої помилки і недоліки, які призвели до конфлікту, і 
виправляє їх; конфліктуюча особистість, інтереси якої не можуть бути приведені в стан 
конгруентності(адекватна реакція особистості на конфліктну ситуацію) з інтересами групи, 
іде з групи. Цю обставину повинен враховувати керівник при ухваленні рішення. 

Міжгрупові конфлікти. 
У міжгруповому конфлікті протиборчими сторонами виступають групи (малі, середні 

чи мікрогрупи). В його основі лежить зіткнення протилежно спрямованих групових 
мотивів (інтересів, цінностей, цілей). У цьому складається одна з істотних 
особливостей таких конфліктів. 

У процесі керування міжгруповими конфліктами важливо враховувати і деякі інші 
їхні особливості. 

По-перше, варто визначати специфіку міжгрупового конфлікту за змістом деяких 
його структурних елементів. Зокрема, при аналізі такого конфлікту важливо 
враховувати суб'єктивний зміст образа конфліктної ситуації, що носить характер 
групових поглядів, думок, оцінок. Характеристика типового суб'єктивного змісту 
конфліктної ситуації міжгрупового конфлікту зводиться до трьох явищ: 

1. Деіндивидуалізація взаємного сприйняття. Члени конфліктуючих груп 
сприймають один одного за схемою «Ми — Вони».  

2. Неадекватне соціальне, групове порівняння. У групових думках своя група 
оцінюється вище, а достоїнства протиборчої групи занижуються.  

3.Групова атрибуція. У цьому випадку позитивне поводження своєї групи і 
негативне поводження чужої групи пояснюється внутрішніми причинами. А, 
відповідно, негативне поводження своєї групи і позитивне поводження чужої 
пояснюється зовнішніми обставинами. По-друге, специфіка міжгрупових 
конфліктів відбивається й у їхній класифікації. 

По-третє, міжгрупові конфлікти відрізняються і за формами, у яких вони 
виявляються і протікають. Такими формами є: 

• збори, наради, мітинги груп; 
• страйки; 
• зустрічі лідерів; 
• дискусії; 
• переговори. 

Керування міжгруповими конфліктами. 
 При прийнятті управлінських рішень по міжгруповим конфліктам важливо 

враховувати не тільки особливості, але і функції цих конфліктів. У цьому плані 
варто мати на увазі такі функції, як: 
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• згуртування групи, що відстоює справедливі інтереси; 
• розкол групи, що відстоює незаконні інтереси; 
• утвердження статусу особистості в групі.  

Класифікація міжгрупових конфліктів. 
1. Керівництво організації – персонал. 
2. Адміністрація – профспілки. 
3. Конфлікт між підрозділами усередині організації. 
4. Конфлікт між організаціями. 
5. Конфлікт між мікро групами усередині колективу. 
6. Конфлікти між неформальними групами в суспільстві. 

Керування міжгруповими конфліктами. 
1. Прогнозування конфлікту. 
Постійна взаємодія по всіх комунікаційних каналах із зовнішніми організаціями; 
робота з лідерами в мікрогрупах усередині колективу й усередині підрозділів, що 
входять у структури організації; аналіз суспільної думки; знання ранніх симптомів 
міжгрупових конфліктів у їхній латентній фазі (критичні висловлення на адресу інших 
груп, посилення ідентифікації «Ми» з акцентом на протиставлення «Вони» і т.п.) . 
2. Попередження конфлікту. 
На основі заглибленого аналізу причин і факторів назріваючого конфлікту ужити 
заходи по їхній нейтралізації; активна робота з лідерами з метою обміну 
інформацією про потенційних суперників; використання педагогічних і 
адміністративних заходів для попередження мотивів конфлікту, що зріє. 
3. Регулювання конфлікту. 
Домогтися визнання реальності конфлікту лідерами конфліктуючих груп; 
легитимізація конфлікту, установлення норм і правил взаємодії за рішенням 
конфліктних суперечок, створення відповідних робочих груп по регулюванню 
конфліктної взаємодії; широке застосування технологій регулювання конфлікту. 
4. Розв'язання конфлікту. 
Організація переговорного процесу з розв'язання конфлікту; висновок договору про 
узгодження інтересів і позицій конфліктуючих сторін. 

3. Наслідки міжгрупових конфліктів. 
У залежності від конфліктної ситуації, мотивів виникнення конфліктів і способів 

їхнього розв'язання групові конфлікти можуть мати як позитивні (конструктивні), так і 
негативні (деструктивні) наслідки. До конструктивних можна віднести ті 
конфлікти, що сприяють розвитку й удосконалюванню групової взаємодії. 
Деструктивні конфлікти  погіршують взаємини між її членами і ведуть групу до 
розпаду.  

Вправа «Визначення наслідків міжособистісного конфлікту»: мета цієї 
вправи сформувати у слухачів уміння визначати наслідки міжгрупового 
конфлікту. 

Інструкція: складіть список наслідків міжгрупових конфліктів, як 
позитивних, так і негативних. 

Ключові питання до вправи:  
• Чи складно вам було визначити наслідки конфлікту? 
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• Чи можна говорити лише про негативні наслідки між групових 
конфліктів? 

 
 

 

Визначення до теми: 
Міжгруповий конфлікт – це протиборство, у якому хоча б одна зі 
сторін представлена малою соціальною групою. 
Деіндивідуалізація – члени конфліктуючих груп сприймають один 
одного за схемою «Ми — Вони».  
Позиція — офіційне, обумовлене посадою положення особистості в 
групі. 
Статус — реальний стан особистості в системі внутрігрупових 
відносин, ступінь її авторитетності. Статус може бути високим, 
середнім і низьким. 
Внутрішня установка — суб'єктивне сприйняття особистістю свого 
статусу в групі. 
Роль — нормативно заданий чи колективно схвалений зразок 
поведінки особистості в групі. 
Групові норми — загальні правила поведінки, яких дотримуються 
усі члени групи. 
Групова атрибуція – позитивне поводження своєї групи і негативне 
поводження чужої групи пояснюється внутрішніми причинами. А, 
відповідно, негативне поводження своєї групи і позитивне 
поводження чужої пояснюється зовнішніми обставинами. 

 
Контрольні питання. 

1. Дайте визначення груповому конфлікту. 
2. Типологія групових конфліктів. 
3. Основні причини виникнення групових кофліктів. 
4. На вашу думку внутрішньогруповий фаворитизм сприяє вирішенню 

конфлікту? 
5. Як впливає внутрішня установка на виникнення групового конфлікту. 
6. У вигляді яких форм проявляються групові конфлікти. 
7. Які є методи профілактики групових конфліктів.  

 
 

Тема 6. Моделі прогнозування  та профілактика конфліктних ситуацій. 
  
План  

1.Особливості прогнозування конфліктів. 
2.Профілактика конфліктів. 

Ключові слова: управлінський конфлікт, управлінська ситуація, дезорганізація, 
конфронтація.  
 

1. Особливості прогнозування конфліктів 
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Прогнозування конфліктів – це обґрунтоване припущення щодо можливості 
їх виникнення та розвитку. 

Прогнозування ґрунтується на аналізі компонентів конфлікту таких, як: 
• предмет конфлікту (наявність або відсутність); 
• сторони конфлікту (хто виступає сторонами конфлікту); 
• конфліктна ситуація (що передувало виникненню конфлікту); 
• інцидент (що може бути поштовхом для виникнення конфлікту).  

 Необхідно вміти аналізувати вищезазначені компоненти конфлікту задля 
вчасного його прогнозування та попередження. 

Візуалізація як технологія психопрофілактики конфліктів. 
Візуалізація і картографія конфлікту – це психотехнологія, що широко 

використовується. Ця технологія може використовуватися як індивідуально, так і 
під час переговорів при вирішенні конфліктів та ухваленні ефективних рішень. 

Технологія візуалізації конфлікту має певні переваги: 
• Дозволяє чіткіше бачити не лише власну точку зору, але й партнера; 
• Надає систематичного характеру поглядам кожної сторони на 

проблему; 
• Наштовхує на нові напрямки у виборі рішень; 
• Створює атмосферу емпатії та визнання думки людей, які вважають, 

що їх не зрозуміли й до них не прислухалися; 
• Дає можливість висловити те, в чому є потреба, але про що не 

замислювалися раніше; 
• Створює груповий процес, у ході якого можливе спільне обговорення 

проблеми; 
• Дискусія обмежується певними формальними рамками, що 

допомагає уникнути надмірного вияву емоцій. 
Мета складання карти конфлікту – це впорядкований, систематизований, 

усвідомлений підхід до проблеми конфлікту та його вирішення. Під час 
складання карти людина завжди зосереджена, схильна стримувати й аналізувати 
себе, й інших, і ситуацію, тому технологія картографії конфлікту дозволяє перш 
за все зосередитися а проблемі, а не на емоціях. 

Етапи технології картографії конфлікту. 
Етап 1. У чому проблема? 
Потрібно описати проблему в загальних рисах. Необхідно визначити 

предмет конфлікту. 
Етап 2. Хто залучений до конфлікту? 
Необхідно визначити сторони конфлікту. Виявити прихованих учасників та 

маніпуляторів. 
Етап 3. Які справжні потреби, мотиви та побоювання кожного учасника 

конфлікту? 
Необхідно визначити основні потреби та побоювання кожного учасника, 

пов’язаного із конфліктом. Бажано виявити мотиви, що стоять за позиціями 
кожного з учасників.   

2. Профілактика конфліктів 
Профілактика конфліктів вимагає дотримання певних правил взаємодії. 
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1. Знання про сутність конфлікту, його предмет, сторони, причини, види, 
динаміку. 

2. Розуміння  та вміння застосовувати моделі та стилі поведінки в 
конфліктній ситуації. 

3. Вміння управляти власними емоціями, мати розвинений емоційний 
інтелект.  

4. Вміння аналізувати конфліктну ситуацію з метою конструктивного 
вирішення. 

5. Знання правил безконфліктного міжособистісного спілкування.  
Правила безконфліктного спілкування. 

1. Намагайтесь об’єктивно оцінити власну поведінку в спілкуванні. 
2. Подивіться на проблемну ситуацію очима іншої людини. 
3. Контролюйте власні емоції. 
4. Намагайтесь ставитись до партнера позитивно. 
5. Дайте можливість висловитись співрозмовнику, а вже потім висловлюйте 

власну думку. 
6. Усвідомлюйте свої інтереси та альтернативи. 
7. Робіть наголос на інтересах, а не на позиціях. 
8. Спільно визначайте взаємовигідні варіанти вирішення проблеми. 
9. Наполягайте на об'єктивних критеріях оцінки запропонованих рішень. 
10. Розрізняйте проблеми та людей: “атакуйте” проблему, але не переходьте 

на особистості.  
  
 

 

Визначення до теми: 
Візуалізація і картографія конфлікту – це психотехнологія, що 
широко використовується. Ця технологія може використовуватися 
як індивідуально, так і під час переговорів при вирішенні конфліктів 
та ухваленні ефективних рішень. 
Прогнозування конфлікту – це обґрунтоване припущення щодо 
можливості їх виникнення й розвитку.  
Профілактика конфлікту – це комплекс заходів спрямованих на 
недопущення його виникнення. 
 

 
Контрольні питання. 

1. Що таке прогнозування конфлікту. 
2. Що таке картографія конфлікту. 
3. В чому полягає попередження конфлікту. 
4. В чому полягає профілактика конфлікту. 
5. Які ви знаєте правила безконфліктного спілкування? 

 
Тема 7. Емоційний інтелект (EQ). 
План  

1. Загальна характеристика емоційного інтелекту (EQ). 
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2. Складові емоційного інтелекту (EQ). 
3. Психологічні умови розвитку емоційного інтелекту (EQ). 

Ключові слова: EQ, емоції, асертивість, емпатія, самоактуалізація.  
 

1. Загальна характеристика EQ. 
Дослідження засвідчили, що успіху досягають ті, хто має високий рівень 

емоційного інтелекту (EQ). Загальновідомо, що показник формального інтелекту 
IQ — вимірювання коефіцієнту розумових здібностей людей — не є показником 
чи умовою успішності на роботі чи у житті. Вплив IQ не перевищує 20%, 
натомість важливішими є інші фактори, зокрема, емоційний інтелект. 

Емоційний інтелект (EQ) – це показник розуміння власних емоцій та 
поведінки, а також емоцій та поведінки інших людей. Д.Голмен зазначав, що 
емоційний інтелект – це здатність розуміти власні почуття та почуття інших 
людей, самому себе мотивувати, повістю керувати емоціями. 

Фахівці наголошують, що емоційний інтелект є важливим джерелом 
інформації, необхідної для успішної поведінки та досягнення високих 
результатів.  

Увага до своїх емоцій та емоцій інших людей, їх розуміння, а також контроль 
своїх емоцій, стримування негативних і використання позитивних емоцій, 
враховуючи настрої інших людей, дозволяє розвивати ефективні соціальні 
навички, навички комунікації та взаємодії, що позитивно впливає на інших, 
полегшення введення змін та досягнення цілей.      

Емоційний інтелект має чотири стадії розвитку. 
1. Усвідомлення своїх емоцій та уміння їх аналізувати. 
2. Управління своїми емоціями і поведінкою. 
3. Вміння розуміти емоції інших людей. 
4. Вміння управляти емоціями інших людей, тобто керувати іншими людьми. 
2.Складові емоційного інтелекту (EQ). 

Важливо враховувати основні складові EQ. Бар-Он виокремив 15 складових 
емоційного інтелекту, які можна згрупувати у 5 блоків: 

• Внутрішнє «Я» (емоційна самосвідомість, асертивність, самоповага 
та увага до власних інтересів, самоактуалізація та незалежність); 

• Міжособистісна сфера (між особові стосунки, емпатія та соціальна 
відповідальність); 

• Адаптивність (розв’язання проблем, гнучкість та реалізм); 
• Управління стресом (толерантність до стресу, стресостійкість та 

контроль імпульсів); 
• Загальна налаштованість, настрій (оптимізм та почуття щастя). 

Емоційна самосвідомість – здатність розпізнавати та зрозуміти свої почуття 
та емоції, розрізняти їх та розуміти, що і чому спричиняє їх виникнення. 

Асертивність – здатність виражати почуття, переконання та думки, а також 
конструктивно відстоювати їх. 

Самоповага та увага до власних інтересів – здатність зрозуміти себе, 
поважати та прийняти себе, в тому числі позитивні та негативні аспекти, а також 
власні обмеження. 



 43 

Самоактуалізація – спроможність реалізовувати власний потенціал та 
прагнути займатися улюбленою справою та насолоджуватися тим, що робиш. 

Незалежність – здатність покладатися на власні сили та самостійно мислити 
й спрямовувати власні дії, не мати емоційної залежності; незалежні особистості 
можуть питати та враховувати поради інших, але вони рідко залежать від інших 
людей під час прийняття важливих рішень або діяльності. 

Міжособистісні відносини – спроможність встановлювати та підтримувати 
взаємовигідні відносини, які характеризуються близькістю, вираженням й 
відчуттям прив’язаності. 

Емпатія – здатність бути уважним, розуміти та цінувати почуття інших, 
здатність «читати емоції» інших людей. 

Соціальна відповідальність – здатність проявити себе як конструктивного 
члена соціальної групи, здатного до співпраці та такого, що робить внесок у 
спільну справу. 

Розв’язання проблем – здатність виявляти та визначати проблеми, а також 
генерувати і впроваджувати потенційно результативні рішення. 

Гнучкість – спроможність корегувати власні емоції, думки та поведінку 
відповідно до зміни ситуацій і умов. 

Оцінка дійсності – здатність визначати співвідношення між сприйняттям/ 
власними відчуттями (суб’єктивним) та реальністю (об’єктивним). 

Стресостійкість – здатність витримувати несприятливі події й стресові 
ситуації не піддаючись їм, активно та впевнено долати стрес. 

Контроль імпульсивності – здатність стримувати або не піддаватися 
поривам, прагненням чи спокусі діяти. 

Оптимізм – здатність звертати увагу, бачити позитивні сторони речей, 
зберігати позитивну  налаштованість навіть у несприятливих або стресових 
ситуаціях. 

Відчуття щастя – здатність бути задоволеним власним життям, радіти за 
себе, отримувати задоволення від перебування з іншими, добре проводити час, 
розважатися.          

3.Психологічні умови розвитку емоційного інтелекту (EQ). 
Важливо враховувати стереотипи, які існують стосовно емоційного 

інтелекту. Рівень розвитку EQ у дорослих не є константним показником, його 
можна розвивати. 

Проте, з віком пов'язані специфічні зміни в емоційній сфері людини, які 
проявляються в некерованому посиленні мимовільних реакцій (сильному 
нервовому збудженні), схильності до безпричинного суму, сльозливості. У 
більшості людей з'являється тенденція до ексцентричності (дивацтва), знижується 
чутливість, здатність знаходити вихід зі складних ситуацій, вони часто 
заглиблюються у свої думки, переживання, тривоги. 

Емоційна реакція особистості на настання старості може бути різною. 
Найпоширенішими є такі типи пристосування до неї: 

• конструктивна позиція. Людина приймає старість як природне явище, як 
факт, що завершує її професійну кар'єру. Вона оптимістично ставиться до життя, 
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шукає розваг і контактів з людьми, готова допомогти їм, розсудливо сприймає 
наближення смерті; 

• залежна позиція. Властива людям, які протягом життя не цілком довіряли 
собі, були слабовольними, пасивними. Старіючи, вони активно шукають 
допомоги, визнання, не одержуючи їх, почувають себе нещасливими; 

• захисна позиція. Формується в людей з підвищеною здатністю до 
супротиву обставинам, ізоляції від них. Вони не прагнуть до зближення з іншими, 
відмовляються від допомоги, замикаються в собі, приховують свої почуття та 
переживання, а старість сприймають з обуренням і ненавистю; 

• позиція ворожості до світу. Полягає у сварливості, схильності 
звинувачувати навколишніх і суспільство у своїх життєвих негараздах. Такі люди 
підозрілі, агресивні, нікому не вірять, не хочуть ні від кого залежати, відчувають 
відразу до старості, намагаються більше працювати; 

• позиція ворожості до себе і негативного ставлення до свого життя. 
Виражається в пасивності, втраті інтересів й ініціативи, поганому настрої і 
фаталізмі. Такі люди почувають себе самотніми та непотрібними, а своє життя 
вважають невдалим. До смерті вони ставляться як до порятунку від існування. 

Емоційне життя літніх людей суттєво змінюється. Частіше у них виникають 
негативні переживання, які здебільшого пов'язані із пристосуванням до старості й 
наближенням смерті. Однак і в цьому віці люди часто переживають позитивні 
емоції. 
Вправа “Я, мої емоції та їх вплив”: мета цієї вправи виявити, які емоції 
виникають під час спілкування і як вони впливають на поведінку людей.   

Інструкція: Візьміть бланки, прочитайте і заповніть. Вправу необхідно 
виконувати самостійно. 

Інструкція для тренера: тренер надає бланки кожному учаснику.  
Емоції Що ви відчуваєте Як це впливає на 

вашу поведінку 
Як це впливає на 
поведінку інших 

Радість    
Гнів    
    

 
Ключові питання до вправи: Які емоції ви відчуваєте частіше позитивні чи 

негативні? Чому? Як це впливає на вашу працездатність?  Як це впливає на 
поведінку колег, на їх працездатність? 

Наведемо основні рекомендації щодо розвитку емоційного інтелекту. 
1. Ведіть щоденник емоцій. Щодня зранку і ввечері записуйте свої емоційні 

стани, а також причини, які викликали такі емоції. Яким чином емоції було 
подолано. 

2. Проявляйте гнучкість під час конфлікту. Запитуйте точку зору опонента. 
Намагайтеся слухати і чути іншу сторону. Шукайте компроміс у вирішені 
питання. 

3. Робіть паузу під час спілкування. Перед тим, як відреагувати на щось, 
зробіть паузу, обдумайте чи правильно ви чините. 
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4. Скеровуйте емоції у правильне русло. Наприклад, якщо щось не виходить, і 
ви відчуваєте злість. В такому випадку її необхідно скерувати не на 
людину, яка поруч, а на досягнення мети. 

5. Оберіть людину, з якою можна радитись у складних ситуаціях. Ця людина 
вас підтримає і не дозволить далі перебувати в негативних емоціях. 

6. У складній емоційній ситуації порахуйте до 10. А потім зробіть декілька 
глибоких вдихів.  

 

 

Визначення до теми: 
Емоційний інтелект – це показник розуміння власних емоцій та 
поведінки, а також емоцій та поведінки інших людей. 
Емпатія – здатність бути уважним, розуміти та цінувати почуття 
інших, здатність «читати емоції» інших людей. 
Гнучкість – спроможність корегувати власні емоції, думки та 
поведінку відповідно до зміни ситуацій і умов. 
Стресостійкість – здатність витримувати несприятливі події й 
стресові ситуації не піддаючись їм, активно та впевнено долати 
стрес. 
Контроль імпульсивності – здатність стримувати або не 
піддаватися поривам, прагненням чи спокусі діяти. 
Самоактуалізація – спроможність реалізовувати власний потенціал 
та прагнути займатися улюбленою справою та насолоджуватися тим, 
що робиш. 

 
Контрольні питання. 

1. Надайте визначення емоційному інтелекту. 
2. Назвіть рівні розвитку емоційного інтелекту. 
3. Назвіть складові емоційного інтелекту. 
4. Назвіть умови розвитку емоційного інтелекту. 
5. Чи можна розвивати емоційний інтелект у дорослому віці? 
6. Як розвинений інтелект впливає на перебіг конфлікту? 

 
Тема 8. Управління стресами в конфліктній ситуації. 
План  

1. Рівні та методи управління стресом. 
2. Профілактика стресів. 
3. Прийоми виходу із стресових ситуацій. 

Ключові слова: стрес, стресор, емоційне напруження,   
 

1. Рівні та методи управління стресом. 
Стрес (від англ. stress — напруга, тиск)  — неспецифічна реакція організму 

у відповідь на дуже сильну дію (подразник) зовні, яка перевищує норму, а також 
відповідна реакція нервової системи. 

Стрес або стресові ситуації, фактори, які викликають стрес — стресори. 
Види стресу. 
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Фізіологічний стрес пов'язаний з об'єктивними змінами умов 
життєдіяльності людини. Стресорами при цьому можуть бути мікроклімат, 
радіація, шум, вібрація, природні стихійні лиха (землетрус, паводок, виверження 
вулкану) та навіть затоплення вашої квартири сусідами. Психоемоційний стрес 
виникає з особистої позиції індивіда. Людина реагує на те, що її оточує згідно зі 
своєю інтерпретацією зовнішніх стимулів, яка залежить від особистих 
характеристик, соціального статусу, ролевої поведінки, віку, вихованості, 
життєвого досвіду. Скажімо, крадіжка гаманця, для одного стане стимулом бути 
більш уважним, сконцентрованим, більше попрацювати, щоб повернути 
втрачене. А іншого навпаки охопить апатія, відчуття своєї нікчемності та 
постійного невезіння. Повна відсутність стану стресу при впливі збуджуючих 
факторів означає смерть. Здатність організму до адаптації поступово 
втрачається. 

Вплив стресору а людину не завжди шкідливий. Існують так звані корисні 
стреси, які мобілізують внутрішні ресурси людини.      

Стадії стресу. 
1) Стадія тривожності. 
2) Стадія резистентності. 
3) Стадія виснаження.  

На самому простому рiвнi управління стресом включає наступні кроки:  
1)виявити симптоми стресу; 
2)визначити причини; 
3)вжити заходів з усунення причин, що приведе до зняття симптомів;  
4) якщо це необхідно, прийняти тимчасовi заходи зняття симптомiв, поки не 

будуть усунуті основна причини. 
Приймаючи до уваги весь тиск сучасного життя, легко проігнорувати кроки 

2 і 3, тобто тільки усунути симптоми. Однак важливо зрозуміти i спробувати 
усунути приховані причини стресу, інакше він постійно буде нагадувати про 
себе. Наприклад, припустимо, що причиною стресу є перевантаження на роботі, 
що призводить до постійного головного болю. Якщо ви зосередите свої зусилля 
тільки на симптоми (наприклад, станете приймати знеболюючі засоби), стрес 
залишиться, а головний біль повернеться. Однак, якщо ви спробуєте 
організувати свою роботу так, щоб ви не перевтомлювалися, головний біль 
зникне i без знеболюючих засобів.  

Однак деякі симптоми можуть виявитися такими складними, що усунення 
прихованих причин не приведе до їх зникнення. Наприклад, у вищенаведеному 
прикладі, головний біль може залишитися і після вирішення проблеми 
перевантаження на роботі. 

Якщо стресор виявився надто сильним порівняно з адаптаційними 
ресурсами, виникає стан дистресу – виснаженості фізичних та психічних 
можливостей людини. У структурі дистресових станів найбільше вивчено два 
типи «тривожних розладів»: гострий стресовий розлад та пост травматичний 
стресовий розлад. Ці стани виникають як реакція на психологічно травматичну 
подію, яка полягає в серйозному ушкодженні або загрозі ушкодження самої 
людини або її близьких. 
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Оптимальний спосіб рятування від тривалого стресу - цілком розв'язати 
конфлікт, усунути розбiжностi, помиритися. Якщо зробити це неможливо, варто 
логічно переоцінити значимість конфлікту, наприклад, пошукати виправдання 
для свого кривдника. Можна виділити рiзнi способи зниження значимості 
конфлікту. Перший з них можна охарактеризувати словом „зате". Суть його - 
зуміти витягти користь, щось позитивне навіть з невдачі. Другий прийом 
заспокоєння - довести собі, що могло бути i гірше. Порівняння власних негод з 
чужим ще великим горем (а іншому набагато гірше) дозволяє  непохитно i 
спокійно відреагувати на невдачу. Один iз кращих способів заспокоєння - це 
спілкування з близькою людиною, коли можна, по-перше, як говорять, вилити 
душу, тобто розрядитися; по-друге, переключитися на цікаву тему; по-третє, 
спільно відшукати шлях до благополучного розв'язання  конфлікту або хоча б до 
зниження його значимості. 

Методи самодопомоги. 
Обов'язковим є налагодження режиму роботи та відпочинку. Відпочивати 

потрібно активно, займаючись улюбленою справою. Це може бути риболовля, 
туристичний похід, плавання, робота на дачній ділянці. Сон повинен тривати не 
менше восьми - дев'яти годин. Корисно дотримуватись певної дієти згідно віку, 
статі, наявним хворобам разом з тим з підвищеним вмістом вітамінів та 
мікроелементів. 

До специфічних методів можна віднести такі.  
• Релаксація — метод за допомогою якого можна частково або цілком 

позбутися фізичної та психічної напруги. Релаксація є дуже корисним методом, 
оскільки опанувати нею досить легко. Але є одна неодмінна умова — мотивація, 
тобто людина повинна чітко знати для чого їй це треба.  

• Концентрація — передбачає виконання спеціальних вправ на 
зосередження, уваги. 

• Ауторегуляція дихання — свідомо керуючи подихом, людина має 
можливість використовувати його для заспокоєння, зняття напруги, як м'язової, 
так і психічної. Аутогенне тренування — це вплив визначених розумових 
установок людини на зміну власних уявлень, переживань, відчуттів та інших 
психічних процесів, а також на стан окремих систем організму з конкретною 
метою. 

2. Профілактика стресів. 
Управління стресом ― це брати на себе відповідальність відповідальність 

за всі сфери свого життя: свої думки, емоції, оточення, режим дня, і те, як Ви 
ставитися та розв`язуєте проблеми. 

Методи профілактики стресу. 
• Відстоювання власних прав і потреб. 
• Участь у цікавій, вдячній роботі, яка приречена на справжню 

винагороду. 
• Врівноваження небезпечних подій корисними цілями і позитивними 

подіями, до яких варто прагнути. 
• Збереження гарної фізичної форми, добре харчування, рідке вживання 

алкоголю і тютюну. 
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• Знаходження задоволення в простій діяльності. 
• Здатність виражати природні потреби, бажання і почуття без 

виправдання. 
• Ефективний розподіл часу, уникнення напружених ситуацій. 

 
Способи профілактики стресу. 

• Фізичне навантаження (зарядка, будь-які види спорту). 
• Аромотерапія (ромашка, лаванда, майоран, м`ята, розмарин, ладан, 

мандарин та сандалове дерево). 
• Споживання: 
➢ антиоксидантів (картопля, полуниця, сира капуста, цитрусові, 

мускусна диня); 
➢ магнезії для імунної системи (зелені овочі, шпинат, мигдаль, 

насіння); 
➢ продуктів з вітаміном B (допомагає боротися зі стресом, зміцнення 

нервової системи), протеїни, вітаміни А та С; 
➢ дихальні та фізичні вправи; 
➢ масаж. 

Метод глибокого дихання. 
Важливою складовою всіх видів процедур, які розслабляють, є вправи з 

глибоким диханням. Глибоке природне дихання здатне принести користь 
практично всім. Глибоке дихання є виключно виправданою стратегією для 
швидкого зниження стресу різних рівнів. Глибоке дихання є технікою, якою 
можна скористатися в будь-якій ситуації, у будь-який час для того, щоб зняти 
емоційну і фізіологічну напругу, пов'язану із стресом. 

Тренування глибокого дихання:  
• дихаєте носом; 
• прийміть зручну позу (сидячи або стоячи), закрийте очі; 
• покладете одну долоню на груди, іншу - на живіт; 
• дихаєте як завжди, відзначаючи, в якій послідовності рухаються руки на 

вдиху; 
• спробуйте зробити вдих так, щоб першою піднялася рука, лежача на 

животі, а потім - рука, що знаходиться на грудях. 
Техніка глибокого дихання. 

• повільний вдих через ніс; 
• вдих із заповненням повітрям нижніх відділів легенів, потім з поступовим 

заповненням середніх, а потім - верхніх відділів легенів (вдих - слід 
проводити плавно, як один рух); 

• на декілька секунд затримати дихання; 
• поступово видихати через рот, злегка втягніть живіт і поволі підтискайте 

його у міру спустошення легенів; розслабте плечі; 
• в кінці вдиху злегка підніміть плечі і ключиці так, щоб легені можна було 

знов до самих верхівок наповнити повітрям  
3.Прийоми виходу із стресових ситуацій. 
У стресовій ситуації. 
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• Глибоко вдихніть, поволі видихніть і зосередьте всі думки на своєму тілі. 
• Напружте пальці ніг і ступні, потримайте так декілька секунд, і повністю 

розслабте. Звернете увагу на те, що м'язи стали як би важче. 
• Перемістите свою увагу на литки ніг і повторите процедуру 

напруги/розслаблення. Потім те ж саме виконайте із стегнами. 
• Тепер стисніть і розслабте сідниці. Далі переходите до м'язів спини. 
• По черзі напружуйте і розслабляйте пальці рук, потім кисті, передпліччя, 

поступово піднімаючись вище до плечей. 
• Зосередьте увага на шиї, голові, щелепах і лобі. Не забудьте про очі і м'язи 

особи. Вас, можливо, здивує, як сильно вони напружені. 
• І, нарешті, охопите внутрішнім поглядом все своє тіло відразу. Хай уява 

допоможе Вам уявити, як залишки напруги зримо йдуть з вашого тіла 
через ноги в підлогу. 

Аутотренінг: “Перша допомога в гострій стресовій ситуації”. 
- Перше і головне правило говорить, що в гострій стресовій ситуації не 

слід приймати ніяких рішень, так само як і намагатися їх реалізувати. 
- Прислухайтеся до порад пращурів, порахуйте до десяти. 
- Займіться своїм диханням. Повільно вдихніть повітря носом і на якийсь 

час затримаєте подих. Видих здійснюйте повільно, також через ніс, 
зосередивши на відчуттях, зв'язаних з вашим подихом. 

- Події можуть розвиватися двома шляхами. 
Якщо стресова ситуація застигне вас у приміщенні, то напругу можна зняти 

такими способами. 
- Якщо у вас є можливість вийти із приміщення в місце, де ви можете 

побути наодинці, зробіть це. 
- Потрібно змочити чоло, скроні і руки холодною водою. 
- Повільно озирніться по сторонах, навіть у тому випадку, якщо 

приміщення, у якому ви знаходитеся, добре вам знайомо. Переводьте 
погляд з одного предмета на іншій, подумки описуйте їхній зовнішній 
вигляд. 

- Потім подивіться у вікно на небо. Зосередьтеся на тому, що бачите. Коли 
ви востаннє от так дивилися на небо? Хіба світ не прекрасний?! 

- Набравши води в склянку (у долоні), повільно випийте її. Сконцентруйте 
свою увагу на відчуттях, коли вода буде текти по горлу.  

- Станьте рівно, поставте ноги на ширину плечей і на видиху нахиліться, 
розслабивши шию і плечі, так щоб голова і руки вільно звисали до 
підлоги. Дихаєте глибше, стежте за своїм подихом. 

- Потім повільно намагайтеся випрямитися (дійте обережно, щоб не 
закрутилася голова). 

При перевтомі добре застосовувати релаксацію, можна під спокійну музику.    
Завдання. Розробіть характеристики “приємної” та “неприємної” поведінки 

у спілкуванні (по 10 і більше ознак до кожної характеристики).  
 



 50 

 

Визначення до теми: 
Стрес – напруга, тиск, неспецифічна реакція організму у відповідь 

на дуже сильну дію зовні, яка перевищує норму, а також відповідна 
реакція нервової системи. 

Дистрес – стан виснаженості фізичних та психічних можливостей 
людини. 

Стресори – фактори, які викликають стрес. 
Релаксація — метод за допомогою якого можна частково або 

цілком позбутися фізичної та психічної напруги. 
 

 
Контрольні питання. 
1. В чому полягає взаємозв’язок стресу і конфлікту. 
2. Дайте визначення поняттю стрес. 
3. Що таке стресори. 
4. Назвіть стадії стресу. 
5. Які є види стресу.  
6. Які є прийоми виходу зі стресу. 
7. Які існують методи профілактики стресу. 
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	Виділяють три основні моделі поведінки особистості в конфлікті: конструктивна, деструктивна, конформна.

